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Nadleśnictwo Bydgoszcz wystąpiło do 
naszej gminy z wnioskiem o uznanie za 
ochronne lasów stanowiących własność 
Skarbu Państwa, będących w zarządzie 
nadleśnictwa, położonych na terenie gminy 
Solec Kujawski, o powierzchni 593,05 ha. 
Radni zajęli się tematem podczas nadzwy-
czajnej sesji, zwołanej na 13 sierpnia. Była 
to jedyna uchwała głosowana tego dnia.

Zagadnienie  omówiła  Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza: - Celem 
uznania lasów za ochronne jest zachowanie 
trwałości tych lasów poprzez ochronę 
krajobrazu, ekosystemu wodno-leśnego 
wzdłuż cieków wodnych tworzących 
siedliska wodne i bagienne. Las za 
ochronny uznaje się na wniosek dyrektora 

Lasy
ochronne
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Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 8

Pod koniec trzeciej dekady sierpnia 
zmieniła się organizacja ruchu w rejonie pl. 
Jana Pawła II, co związane jest z jego 
rewitalizacją i prowadzonymi robotami na 
ul. Toruńskiej. Utrudnienia mają potrwać 
przez około dwa miesiące. Jak widać na 
zdjęciu rynek nabiera nowego wyglądu. 

Nawierzchnia rynku powstaje z natu-
ralnego kamienia, będą ławki, nieduża 
fontanna, stoliki do gry w warcaby czy 
szachy, nowe oświetlenie. Będą posadzone 
drzewa. Pojawią się też donice z kwiatami. 
Zamysł takiego układu przestrzeni ma 
pozwolić na zorganizowanie na rynku 

Rynek
się zmienia
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Dyżury aptek

Do 29 SIERPNIA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

30 SIERPNIA - 5 WRZEŚNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

6 - 12 WRZEŚNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

   

NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

 od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

 w dni świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego w następujących 
placówkach w Bydgoszczy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, 
ul. Szpitalna 19 (dorośli i dzieci); 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. 

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 
wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat;

Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 
ul. Królowej Jadwigi 16 – wyłącznie 

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

W skrócie

DWIE WYSTAWY
Jeszcze tylko do 5 września w Mu-

zeum Solca można oglądać wystawę 
fotograficzną „:Północ – Południe”. 
Autorami zdjęć okolic Solca Kujaw-
skiego są Danuta Adamczyk i Tomasz 
Palacz. A już niebawem będzie otwarta 
kolejna wystawa czasowa poświęcona bł. 
Czesławowi Jóźwiakowi.

ŻYCZENIA DLA POLICJANTÓW
St. asp. Krzysztof Marcysiak i sierż. 

Damian Powroźnik otrzymali wyróż-
nienia z okazji święta policji. Listy 
gratulacyjne z podziękowaniami za ofiarną 
służbę na rzecz mieszkańców naszego 

miasta wręczyła burmistrz Teresa Substyk 
podczas spotkania w urzędzie. Na ręce 
podinsp. Michała Leszczyńskiego , 
komendanta soleckiego komisariatu, 
burmistrz przekazała również podziękowa-
n i a  i  g r a t u l a c j e  d l a  w s z y s t k i c h        
funkcjonariuszy

KOLEJNE STYPENDIA
Stowarzyszenie Rozwoju Solca 

Kujawskiego od 2006 r. przyznaje 
STYPENDIA ROZWOJOWE dla dzieci 
i młodzieży osiągającej sukcesy w nauce. 
Od września 2021 r. stypendia otrzy-
mywać będą niezwykle, interdyscypli-
narnie utalentowani: Zuzanna Kotrych - 
studentka III roku Cambridge w Wiel-
kiej Brytanii, Michał Karłowski - 
absolwent  Uniwersyteckiego LO 
w Toruniu, Aleksandra Piekut - uczen-
nica II klasy VI LO w Bydgoszczy. 

- Ogromnie cieszymy się, że możemy 
wspierać młodych ludzi w ich rozwoju, 
w ich dążeniu do osiągania sukcesów – 
podkreśla Elżbieta Wysocka, prezes 
SRSK.

MAMMOGRAFIA
Medica od ponad 15 lat organizuje 

bezpłatne badania mammograficzne na 
terenie Polski w ramach programu profila-
ktycznego NFZ. Z kolejnych badań będą 
mogły skorzystać mieszkanki Solca 
Kujawskiego 16 września 2021 roku. 
Mammobus będzie czekał obok Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Zapisać się można 
telefonicznie: 42 254 64 10 lub 517 544 004.

KAPSUŁA CZASU
We wrześniu, pod powierzchnią 

remontowanego pl. Jana Pawła II 
zostanie umieszczona kapsuła czasu, 
a w niej m.in. Księga Pamiątkowa 
z wpisami mieszkańców naszego miasta. 
Wpisać może się każdy. Wystarczy do 
końca sierpnia odwiedzić solecką 
Bibliotekę Publiczną, gdzie wyłożona 
jest Księga i dokonać swojego wpisu. 
Zostawmy po sobie ślad dla potomnych.

WAŻNE ROCZNICE
W Dzień Solidarności i Wolności 

obchodzony 31 sierpnia w rocznicę 
podpisania przez ówczesne władze ze 
strajkującymi robotnikami porozumień 
sierpniowych w 1980 r., delegacje złożą 
wiązanki na Skwerze Solidarności. Zbiórka 
delegacji przed urzędem o godz. 10.55. 
1 września o  godzinie 10.50 delegacje 
spotkają się przed urzędem, skąd wyruszą 
na cmentarz przy kościele Św. Stanisława. 
Tam przy Mogile Pomordowanych 
Solecczan oddadzą hołd ofiarom II wojny 
światowej. Burmistrz prosi o oflagowanie 
budynków użyteczności publicznej. Flagi 
zawisną też na ulicach miasta.

Stowarzyszenie Wspierania Rodzin 
w Solcu Kujawskim od kilku lat realizuje 
projekty skierowane na pomoc i wsparcie 
rodziców borykających się z różnymi 
problemami, w trudnej sztuce wychowania 
dzieci, w zależności od wieku dziecka. 

Od 20 sierpnia do 17 listopada 2021 r. 
Stowarzyszenie będzie realizować projekt 
pn. ”W rodzinie siła”. Celem projektu jest 
m.in. uświadomienie rodzicom roli rodziny 
w życiu dzieci i roli rodziców w procesie 
wychowawczym,  poprawa  re l ac j i 
interpersonalnych w rodzinie i zdobycie 
i n f o r m a c j i  n a  t e m a t  s p o s o b ó w 

r o z w i ą z y w a n i a  p r o b l e m ó w 
funkcjonujących w rodzinie.

W ramach projektu zaplanowano 
warsztaty umiejętności wychowawczych 
prowadzone przez pedagoga. Uczestnicy 
projektu będą mięli również możliwość 
skorzystania z pogadanki specjalisty ds. 
żywienia na temet racjonalnego i zdrowego 
odżywiania.Realizacja projektu to także 
czas na integrację dzieci i rodziców 
podczas wspólnej zabawy pn. „Święto 
rodziny” w restauracji „Jaskinowa” oraz 
podczas wyjazdu integracyjnego do ZOO 
w Myslęcinku.

Projekt „W rodzinie siła” jest zadaniem 
publicznym, finansowanym ze środków 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim. 
O s o b y  z a i n t e r e s o w a n e  u d z i a ł e m 
w  projekcie  mogą uzyskać  więce j 
informacji pod numerem telefonu: 668 378 
876 - koordynator projektu Wiesława Nyc.

Jaka jest
rola rodziny
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Kolejna sesja została zaplanowana 
na 27 sierpnia br. z następującym 
porządkiem obrad:

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 
rok. 

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2021 – 2024. 

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie zasad udzielania 
dotacji dla spółek wodnych, działających 
na terenie Gminy Solec Kujawski. 

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości gruntowej 
położonej przy ul. Paryskiej 3 w Solcu 
Kujawskim.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
wskazania wstępnego miejsca lokalizacji 
nowych przystanków komunikacyjnych 
przy drodze wojewódzkiej nr 394.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
określenia przystanków komunikacyjnych, 
warunków i zasad korzystania oraz stawki 
opłaty za korzystanie z przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem 
albo zarządzającym jest Gmina Solec 
Kujawski.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych do Zarządu Osiedla Staromiejskiego. 

ŘWolne głosy i wnioski.
Początek sesji o 13.00. Jej przebieg 

m o ż n a  ś l e d z i ć  n a  ż y w o  n a              
www.soleckujawski.esesja.pl.

Porządek
obrad

XXXII SESJA RM

Dokończenie ze str. 1

generalnego Lasów Państwowych i musi 
być on zaopiniowany przez radę gminy 
w odniesieniu do lasów stanowiących 
własność skarbu państwa. Stąd przed-
stawiamy dzisiaj projekt uchwały pozyty-
wnie opiniujący wniosek o uznanie lasów 
za ochronne.

Informacje  dotyczące  wniosku 
uzupełnił Jakub Siedlecki, były nadleśni-
czy Nadleśnictwa Solec Kujawski, 
a obecnie inżynier nadzoru w Nadleśnict-
wie Bydgoszcz: - Ustawa o lasach nakłada 
na ministra obowiązek zatwierdzania 
lasów ochronnych na wniosek dyrektora 
generalnego Lasów Państwowych, 
zaopiniowany przez radę gminy. Lasy 
ochronne chronią szczególne wartości 
przyrodnicze. Generalnie są to lasy 
glebochronne, wodochronne. W tym 
wypadku znaczenie ma też położenie 
Bydgoszczy, bo lasy wokół miast powyżej 

50 tys. mieszkańców w odległości 10 km 
od granic administracyjnych takiego 
miasta są też lasami ochronnymi. Do 2016 
r. nałożenie funkcji lasów ochronnych 
wiązało się ze znacznym spadkiem 
wpływów do budżetu gminy z tytułu 
podatku leśnego. Obecnie do budżetu 
gminy wpłynie taka kwota, jak powinna 
wpłynąć. Wniosek ten wpłynął teraz 
ponieważ nadleśnictwo jest w ostatnim 
roku tworzenia planu urządzania lasu. Raz 
na dziesięć lat każde nadleśnictwo ocenia 
poprzednie dziesięciolecie i jednocześnie 
planuje , co będzie robione przez następne 
dziesięć lat na terenie nadleśnictwa. 
W związku z tym składamy kolejny taki 
wniosek do ministra i prosimy o pozyty-
wną opinię panie i panów radnych.

Rada  przeg łosowała  uchwałę , 
wydając pozytywną opinię wniosku 
bydgoskiego nadleśnictwa.

W ramach kolejnego punktu – wolne 
głosy i wnioski, głos zabrała Elżbieta 
Wysocka ,  prezes Stowarzyszenia 
Rozwoju Solca Kujawskiego, która 
przedstawiła działania stowarzyszenia 
odnośnie do zabiegów czynionych 
w sprawie zmiany przebiegu planowanej 

drogi ekspresowej S10. Zwróciła przy tym 
uwagę na nikłe zainteresowanie parlamen-
tarzystów udzieleniem wsparcia tej 
inicjatywie. Do tematu S10 odniosła się 
również burmistrz Teresa Substyk. 
Burmistrz mówiła o działaniach podejmo-
wanych przez gminę w sprawie drogi 
ekspresowej, najpierw jej budowy, później 
przebiegu. Odniosła się także do trudnych 
rozmów z Generalną Dyrekcją Dróg 
Krajowych i Autostrad. Z kolei o wnio-
skach i uwagach do przebiegu trasy 
składanych przez soleckie nadleśnictwo na 
etapie projektowania opowiedział J. 
Siedlecki, ówczesny nadleśniczy. Odniósł 
wrażenie, że droga ta ma być wybudowana, 
bez względu na koszty. Nie są uwzglę-
dniane ani argumenty ekologiczne, ani 
ekonomiczne.

Lasy
ochronne
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Okradają
mieszkania

Jeszcze przed wakacjami zadzwoniła do 
nas Czytelniczka z prośbą o uczulenie 
mieszkańców  i prośbą o ostrożność, gdyż 
w Solcu miała miejsce seria włamań do 
mieszkań. Złodzieje, jak usłyszeliśmy, 
robią najpierw rekonesans, a po włamaniu 
lokatorzy stwierdzają zniknięcie pieniędzy, 
biżuterii.  Zapytaliśmy na soleckim 
komisariacie o skalę tego procederu. 
Okazuje się, że stróże prawa w ciągu 
ostatnich miesięcy otrzymali kilka 
zgłoszeń. Potwierdzili, że włamania 
najczęściej są do mieszkań na ostatnich 
piętrach w blokach. Dlatego bądźmy 

ostrożni, zwracajmy uwagę na obcych, 
kręcących się koło mieszkań, a przede 
wszystkim, nie wpuszczajmy przy pomocy 
domofonu nieznanych sobie osób. Stąd do 
kłopotów już niedaleka droga. Jeśli łupem 
włamywacza nie padnie nasze mieszkanie, 
to miejmy wzgląd na sąsiadów, którym 
może przytrafić się takie nieszczęście. 
Zachowajmy również  szczególną 
ostrożność w miejscach mało uczęszczan-
ych, by zminimalizować ryzyko i nie 
narazić się na bandyckie ataki. Ostatnio do 
takiego zdarzenia doszło w parku . Policja 
prowadzi postępowanie.
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Państwo Irena i Jerzy Paliwo-
dowie brali ślub 17 kwietnia 1971 r. 
w Solcu Kujawskim. Mają dwie córki 
i dwoje wnuków.

Nie urodzili się w Solcu. Ona przyje-
chała tu z rodzicami jako mała dziewczyn-
ka, on trafił do naszego miasta dużo 
później. Poznali się u koleżanki na kawie 
i tak coś między nimi zaiskrzyło, że do dziś 
są razem. Państwo Irena i Jerzy Paliwo-

dowie są małżeństwem od 50 lat. Pary o tak 
długim stażu honorowane są przez 
Prezydenta RP medalami „Za długoletnie 
pożycie małżeńskie”. Wręcza je burmistrz. 
Państwo Paliwodowie otrzymali medale 12 
sierpnia podczas spotkania w urzędzie 
miejskim.

Ze względu na epidemię i obowiązujące 
ograniczenia, uroczystość miała skromny 
charakter. Jubilaci zostali podjęci w sali 
ślubów Urzędu Stanu Cywilnego. Wcho-
dzili przy dźwiękach marsza weselnego. 
Justyna Żebrowska – Dudek, kierownik 
USC złożyła małżonkom życzenia, 
gratulując otrzymania medali. Wspomnia-
ła, że na żaden medal nie pracuje się tak 
długo:

- Ten medal to takie uhonorowanie 
waszego małżeńskiego życia. Kiedy 50 lat 
temu przyrzekali Państwo sobie uroczy-
ście, że uczynicie wszystko aby wasze 
małżeństwo było zgodne, szczęśliwe, 
a przede wszystkim będzie trwałe, do końca 
nie zdawali sobie Państwo sprawy, co tak 

naprawdę was czeka. Pewnie przez te 50 lat 
były różne momenty w Państwa życiu, 
różne przeciwności losu, ale dochowaliście 
wierności przysiędze małżeńskiej.

W imieniu głowy państwa medale 
wręczyła Barbara Białkowska, zastępca 
burmistrza. Później małżonkowie opowie-
dzieli o sobie, o swojej rodzinie, pracy. Pani 
Irena pracowała w Kobrze, skąd przeszła 
na rentę, a później na emeryturę. Jak 
mówiła, praca lekka nie była, ale trzeba 
było sobie radzić:

- I jakoś tak spokojnie żyjemy. Nie 
wojujemy strasznie. Jakbyśmy się nie 
kłócili w ogóle, byłoby bardzo nudno.

Pan Jerzy zamieszkał w Solcu w 1955 r. 
Przed wojskiem pracował w Nadleśni-
ctwie, po zakończeniu służby rozpoczął 
pracę w Zarolu, gdzie spędził 28 lat. Po 
likwidacji zakładu, założył własną firmę 
transportową, która prowadził do przejścia 
na emeryturę.

Wniosek o przyznanie medalu składają 
sami zainteresowani lub ich najbliżsi.

Złoty
jubileusz

Z początkiem roku szkolnego pracą dwóch placówek oświatowych pokierują 
nowe osoby. W związku z nierozstrzygnięciem konkursu na dyrektora pełniącą 
obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” przez najbliższy 
rok została Małgorzata Kaczan. Z kolei konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie wygrał Piotr Dylewski, który będzie zarządzał 
„Czwórką” przez kolejne pięć lat. Nominacje dyrektorskie wręczyła burmistrz 
Teresa Substyk.

Do  15 września br. można złożyć 
wniosek o przyznanie stypendium 
szkolnego na rok szkolny 2021/2022.

Stypendia szkolne na podstawie 
dyspozycji art. 90b ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 
r., poz. 1327 z późn. zm.) przysługują:

1) uczniom szkół publicznych, nie-
publicznych i niepublicznych szkół 

artystycznych o uprawnieniach publicz-
nych szkół artystycznych oraz słuchaczom 
kolegiów pracowników służb społecznych – 
do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej 
jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

2 )  w y c h o w a n k o m  p u b l i c z n y c h 
i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-
wychowawczych - do czasu ukończenia 
realizacji obowiązku nauki;  

Warunkiem otrzymania  pomocy 
materialnej w postaci stypendium szkol-
nego jest spełnienie kryterium dochodowe-
go. Kryterium to jest spełnione, gdy dochód 
netto na osobę w rodzinie uzyskany 
w miesiącu poprzedzającym złożenie 
wniosku nie przekroczy kwoty 528 zł.

Osoby zainteresowane otrzymaniem 
pomocy stypendialnej i  spełniające 
powyższe kryteria składają wnioski 
do burmistrza (Urząd Miejski, ul. 23 
Stycznia 7) nie później niż do 15 września 
br. (w wypadku uczniów i słuchaczy szkół, 
w  k t ó r y c h  z a j ę c i a  d y d a k t y c z n o -
wychowawcze rozpoczynają się w pierw-
szym, powszednim dniu lutego – do 15 
lutego, a w wypadku słuchaczy kolegiów 
pracowników służb społecznych do 15 
października br.).

Druki wniosków można pobierać 
w urzędzie w punkcie informacji lub ze 
strony internetowej urzędu.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice 
lub opiekunowie prawni ucznia/słuchacza, 
pełnoletni uczeń/słuchacz samodzielnie, 
dyrektor szkoły, kolegium pracowników 
służb społecznych lub ośrodka, o którym 
mowa w art. 90b ust. 3 pkt.2.

Do wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające wysokość osiągniętych 
dochodów.

Kontakt telefoniczny w wypadku 
ewentualnych pytań dotyczących wypeł-
nienia wniosku o przyznanie stypendium 
szkolnego: 52 387-01-20.

Stypendia
szkolne
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4 lipca o godzinie 03:05 do naszej 
jednostki wpłynęło zgłoszenie o pożarze na 
terenie ogródków działkowych przy ulicy 
Średniej w Solcu Kujawskim. Po dojeździe 
na miejsce zdarzenia zastano rozwinięty 
pożar konstrukcji dachu budynku oraz 
dwóch przyległych pomieszczeń gospo-
darczych. (...)Lokatorka zdołała w porę 
opuścić dom jeszcze przed przybyciem 
straży pożarnej. Do całkowitego ugaszenia 
pożaru konieczne było przeprowadzenie 
prac rozbiórkowych. Po zakończeniu prac, 
dach zabezpieczono plandeką w celu 
zminimalizowania kolejnych s trat 
spowodowanych ewentualnymi opadami 
deszczu. Działania zakończono po około 4 
godzinach.

Taki wpis pojawił się na profilu fb 
soleckiej OSP. Z dalszych informacji 
przekazanych przez strażaków wynika, 
że w domu mieszkała młoda kobieta 
z dzieckiem, a wszyscy chcący pomóc 
w zebraniu pieniędzy na odbudowę 
zniszczonego przez pożar budynku, mogą 
wpłacać na zrzutka.pl. Liczy się każda, 
nawet najmniejsza wpłata. Zostało jeszcze 
kilka dni do zakończenia zbiórki.

Wszystkim, którzy już przekazali 
swoje wsparcie dziękują najbliżsi  
poszkodowanych:

„DOM
Dom zaczyna się od progu
– takiego symbolicznego
Bo przecież nie ma już
drewnianych progów.
Ale wciąż mówimy – dom to próg,
na którym można usiąść
I patrzeć w zachodzące słońce
Dom – to drzwi na oścież
– wpuszczamy nimi miłość
Wypuszczamy złe emocje,
To okna, za którymi świat
Ze wszystkimi porami roku……
Konieczny jest mocny fundament
Bo to podstawa trwałości.
I dach nad głową – który osłania
nasze dobre i złe myśli.
Ściany tak naprawdę są tylko ścianami
Dopóki nie rozkołyszą się
śmiechem ludzi.
Potem stół – abyśmy mogli
postawić herbatę
I wspominać popijając ją
z porcelanowych filiżanek babci
I śmiać się wspólnie.
Dom to nasze bezpieczeństwo,
nasza nadzieja……

Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną 
pomoc po pożarze domu naszej córki. 
Każdy człowiek tracący dom czuje 
ogromny smutek, żal, przeżywa traumę, 
którą ciężko wyrazić słowami. Tym 
bardziej, kiedy ten dom traci ukochane, 
dorosłe już dziecko ale będące na 
początku życiowej drogi, opiekujące się 

małym dzieckiem. Jako rodzice staramy się 
wszystkim naszym dzieciom przychylić 
nieba i pomagać w sposób jak najlepszy, 
ale tragedia, która spotkała naszą córkę 
i wnuka – przerosła nasze możliwości 
finansowe. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
wszystkim ludziom dobrego i szczerego 
serca za okazaną pomoc finansowa, za 
dobre słowo, za pomoc rzeczową.

W momencie tak wielkiej tragedii 
człowiek poznaje naprawdę dobrych ludzi.

Wdzięczni rodzice i dziadkowie Patrycji 
i Kacperka.

Joanna i Piotr Machcińscy”
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W obliczu tragedii
liczy się każda pomoc

Święto
Wojska Polskiego

W Święto Wojska Polskiego, w rocz-
nicę Cudu nad Wisłą, kiedy odwróciły się 
losy wojny polsko – bolszewickiej w 1920 
r., oddaliśmy hołd bohaterom tamtych 
wydarzeń. Po mszy świętej, odprawionej 
w kościele Św. Stanisława, delegacje 
złożyły wiązanki pod Pomnikiem 

Niepodległości. Zanim to jednak nastą-
piło, uczestnicy uroczystości poznali 
historię konfliktu z lat 1919 – 1921, którą 
przedstawił Piotr Księżniakiewicz, 
członek Towarzystwa Miłośników Solca 
Kujawskiego. Apel poległych odczytał 
Ryszard Głuszec, były żołnierz Wojska 
Polskiego - płk w stanie spoczynku. 
Poczty sztandarowe wystawili harcerze 
i bractwo kurkowe. Oprawę muzyczną 
zapewniła orkiestra dęta soleckiej 
Ochotniczej Straży Pożarnej. W przed-
dzień święta naszych żołnierzy, na 

strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Przyłubiu odbył się piknik 
strzelecki. Organizatorzy, czyli urząd 
miejski oraz Bractwo Kurkowe zapewnili 
pyszny poczęstunek – była grochówka 
z kotła oraz kiełbaski pieczone na ognisku, 
a zwycięzcy zawodów otrzymali atrakc-
yjne nagrody, wśród których był grill oraz 
komplet garnków. Pogoda dopisała, 
a goście, szczególnie ci młodsi, chętnie 
zobaczyli wozy zaprezentowane przez 
soleckich strażaków oraz Stowarzyszenie 
Bizon.

Swoje umiejętności strzeleckie, pod 
czujnym okiem strzelmistrza Jarosława 
Gronowskiego, sprawdziła burmistrz Teresa 
Substyk.

Delegacje  z łożyły  wiązanki  pod 
Pomnikiem Niepodległości. Na pierwszym 
planie od prawej Barbara Białkowska, 
zastępca burmistrza, Bartłomiej Czaki, 
przewodniczący rady miejskiej i Magdalena 
Rudna - Plewa, sekretarza gminy.
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Soleckie Centrum Kultury

PEŁNE  ATRAKCJI  LATO  Z  SCK
Soleckie Centrum Kultury przygotowało 

lato pełne atrakcji. W każdą niedzielę zaprosiło 
na koncerty przy fontannie przy skwerze dra 
Jordana. Specjalnie dla dzieci przygotowało 
bańki, łowienie rybek, malowanie buzi. 
W soboty seanse bajkowe w Kinie Kultura 
zupełnie za darmo! Od poniedziałku do środy 
przez całe wakacje popołudniowe spotkania 
pełne gier, zabawy i odkrywania pokładów 
kreatywności. Od początku wakacji aż do 
końca lipca SCK organizowało cotygodniowe 
tematyczne warsztaty połączone z zajęciami 
plastycznymi, muzycznymi i twórczymi 
zainspirowane żywiołami, które zakończyło 
kino sferyczne. Były wycieczki do OSP KSRG 
SOLEC KUJAWSKI, do przystani WOPR 
„Salina” oraz do Muzeum im. księcia 
Przemysła. SCK dziękuje wolontariuszom, 
którzy wspierali działania centrum. A jakie 

muzyczne klimaty towarzyszyły nam 
w niedzielne popołudnia i wieczory?

Artystyczne lato rozpoczęło się od 
koncertu muzyki filmowej orkiestry pod batutą 
dyrygenta Olina Bebenova. Kolejny koncert to 
występ Valerijsa Ivanowsa zatytułowany 
Muzyka Świata na skrzypcach elektrycznych. 
Niedziela 4 lipca należała do Elizy Piekarskiej 
i Eugeniusza Kalinowskiego - wokaliści 
operowi w swoim wykonaniu przenieśli nas do 
okresu międzywojennego.

11 lipca wystąpiła z koncertem Steffi Mal, 
a 18 lipca zabierając nas w wakacyjną 
muzyczną podróż wystąpili Sergiy Morozow 
i Krzysztof Filasiński. 25 lipca muzycznie 
zaskoczył zespół Czarno-Czarni z Jarkiem 
Janiszewskim na czele i Grzegorzem Kusio – 
multiinstrumentalistą w swingowo-rockowym 
koncercie. Utwory Krzysztofa Klenczona 
w oryginalnych, płytowych aranżacjach 

przypomnieli nam członkowie Klenczon 
Projekt.

8 sierpnia zaprezentował się mieszkańcom 
zespół indiański grający muzykę peruwiańską 
i z regionu andyjskiego „Los Companeros”.

Pełen nostalgii koncert przygotował 
Kazimierz Pabiasz wraz z zespołem w koncer-
cie „Do Ciebie wołam Panie – Breakout 
Night”.

22 sierpnia Teatr muzyczny HALS z Gdyni 
stworzył prawdziwie biesiadną atmosferę 
w programie zatytułowanym „Z dziejów 
leżenia pod stołem”. 

KONKURS
Z okazji Światowego Dnia Fotografii, 

które przypadało 19 sierpnia Soleckie Centrum 
Kultury ogłasza:

KONKURS FOTOGRAFICZNY
ZACHWYT MOIM MIASTEM

Solecczanie!
Aparaty, telefony komórkowe w ruch

i złapcie ten moment!
Zapraszamy Was do udziału w konkursie 

fotograficznym
"ZACHWYT MOIM MIASTEM ".  
Dość mamy szarości codzienności

i chcemy zachwycać się razem z Wami!
Wyjdź z domu i znajdź miejsce, które może 
zachwycić: ciekawe ujęcie budynku, placu 
zabaw, ulicy, polany, las, zachodu słońca,

a może pięknego balkonu
z kwiatami? 

Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież, 
dorosłych, seniorów. To także świetna okazja 

pomóc drugiej osobie nadrobić braki
w założeniu maila oraz umiejętności 

wysyłania zdjęć.
 
Zasady są proste:
1. Wyruszamy z aparatem/telefonem 

z aparatem na spacer po mieście.
2. Jedno zdjęcie w formie elektronicznej 

przesyłamy do Soleckiego Centrum Kultury za 
pośrednictwem poczty elektronicznej na: 
sekretariat@sck-solec.com z danymi takimi 
jak: imię, nazwisko, wiek, nazwanie miejsca, 
z którego pochodzi zdjęcie np. osiedle 
Toruńskie, teren przy ulicy Krótkiej, nazwa 
budynku lub okolice ulicy Zbożowej, w tytule 
wiadomości: Konkurs ZACHWYT MOIM 
MIASTEM

3. Zdjęcia należy przesyłać do Soleckiego 
Centrum Kultury do 30 września 2021 r.

4. Wszystkie zdjęcia zostaną wyekspono-
wane na wystawie zatytułowanej „ZACHWYT 
MOIM MIASTEM” przed budynkiem SCK.

5. Przewidziane są także nagrody dla 
najlepszego i najciekawszego zdjęcia 
przyznane przez jury.

6. Brak ograniczeń wiekowych. Zdjęcie 
może wykonać każdy.

To do dzieła! Czekamy na migawki! Pokaż 
czym potrafi zachwycić nasze miasto i jego 
okolica!

SEZON ARTYSTYCZNY
2021/2022 CZAS ZACZĄĆ!
W końcu! Stęsknieni, pełni energii 

i nadziei serdecznie zapraszamy do zapoznania 
się z nowymi propozycjami zajęć oraz grup 
zainteresowań dla dzieci, młodzieży i doro-
słych w Soleckim Centrum Kultury. Propozy-
cja dostępna na stronie SCK oraz na facebooku. 
Zachęcamy do zapisów i porozmawiania 
z instruktorami 28 sierpnia o godz. 16.00 przy 
fontannie.

Kulturalny przekładaniec



Sport i rekreacja

Piłkarze rocznika 2010 (i młodsi) Wisełki Solec Kujawski wygrali turniej 
PROCAM CUP 2021, który odbył się 12 lipca w Ciechocinku. Młodzi solecczanie nie 
pozostawili złudzeń, kto tego dnia był najlepszy. Finały ogólnopolskie w Ustce 28 – 29 
sierpnia. Powodzenia!

W grupie 89 polskich para olimpij-
czyków b io rących  udz ia ł  w  Para -
olimpiadzie w Tokio znajduje się solecka 
tenisistka stołowa Dorota Bucław (od 
niedawna mieszkanka Bydgoszczy), 
wielokrotna medalistka imprez między-
narodowych, paraolimpijka z Londynu i Rio 
de Janeiro. Igrzyska w Japonii rozpoczęły 
się 24 sierpnia i potrwają do 5 września. 
D. Bucław miała zagrać w czwartek godz. 
4.40. Jej rywalką miała być Catia Cristina da 
Silva Oliveira (Brazylia) i drugi mecz godz. 
11.40 rywalka to Aino Tapola (Finlandia). 
Mocno trzymamy kciuki.

Paraolimpiada
w Tokio

W połowie sierpnia minął termin 
składania ofert na wynajem Bowling 
Clubu. W ogłoszeniu o przetargu ustalono, 

że oferta nie może być niższa od 8,20 netto 
za m kw. miesięcznie plus należny 
podatek VAT za całą powierzchnię 
użytkową (258,54 m kw.) oraz koszty 
mediów.

Jak się dowiedzieliśmy w Ośrodku 
Sportu i Rekreacji, nie wpłynęła żadna 
oferta. 

Bez
rozstrzygnięcia

Urząd Miejski wraz z Soleckim 
Centrum Kultury zorganizowali biesiadę 
urodzinową z okazji przybycia do Solca 
Kujawskiego Międzynarodowego Spływu 
Kajakowego, który w tym roku obchodził 
swój 60. jubileusz. Jak co roku, od wielu 
już lat, kajakarze zatrzymali się w naszym 
mieście nad Wisłą, przy stanicy WOPR. 
Gości powitali przedstawiciele samo-
rządów Solca i Powiatu Bydgoskiego - 
patrona imprezy. Były wspólne śpiewy, 
tańce i atrakcje dla dzieci. Jedną z atrakcji 
był popis przedstawiciela powiatu 
Andrzeja Kubiaka, dyrektora wydziału 
promocji, który zachwycił swoją umieję-
tnością jazdy tyłem na rowerze. Podczas tej 
nadwiślańskiej biesiady promowane były 
szczepienia przeciwko Covid-19, a ci 
wszyscy, którzy jeszcze nie spisali się 
w Narodowym Spisie Powszechnym, 
mogli to zrobić w plenerowym biurze 
spisowym.

Niewielu tak potrafi tak jeździć na 
rowerze.

Przypłynęli
do Solca
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 

86-050 Solec Kujawski.

Tel. 52 - 387 - 01 - 32

e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.

Druk:                     Józef Śmigaj,

Solec Kujawski.



Pozdrowienia z Solca (88)

Dziś pocztówka, która wchodziła w skład kolekcji około 10 podkolorowanych 
kartek, wydanych w II dekadzie XX wieku przez solecczankę Marthę Leibfried.

Na zdjęciu widzimy ulicę Toruńską, patrząc w kierunku wschodnim. Stałym 
czytelnikom naszej serii polecamy zdjęcie, które ukazało się w numerze 61. Zoba-
czymy wtedy ten sam fragment naszego miasta ale w przeciwnym kierunku. Tym 
razem autor zdjęcia nie miał szczęścia do przypadkowych przechodniów, aż po 
horyzont nie widać nikogo, na ulicy nie widzimy też choćby jednego wozu. Po prawej 
stronie kartki – niemal przy samej krawędzi – możemy zobaczyć niewielki fragment 
kamienicy przy ulicy Toruńskiej 16. W głębi - po lewej stronie - zaś budynek, w któ-
rym znajduje się Komisariat Policji.

Interesujący jest czas, w którym powstała korespondencja zapisana na rewersie. 
Otóż, widoczna kartka została wysłana z Solca do Fordonu 8 listopada 1918 r., czyli 
krótko przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak na powrót Solca 
w granice naszego Państwa trzeba było poczekać jeszcze do stycznia 1920 roku.

Po zakończeniu rewitalizacji plano-
wane jest wykonanie trawników dywano-
wych oraz obsadzenie roślinami kwietni-
kowymi, nawiązującymi do roślinności 
nadrzecznej, łącznej powierzchni 250 m 
kw. Pojawią się też cztery wierzby płaczące 
i trzy wiśnie osobliwe. Średnica sadzonych 
wierzb ma mieć już obwód pni około 20 
cm, a wysokość od 4 do 4,5 m. Wiśnie mają 
mieć obwód pni ok. 10 cm, a wysokość 1 m. 
Zaplanowano także wykonanie systemu 
nawadniającego.

W rejonie pl. Jana Pawła II powstaną 
łącznie 53 miejsca parkingowe – 15 na 
rynku, 23 u zbiegu ulic Toruńskiej i Woln-
ości, 6 przy ul. Ułańskiej oraz już istniejące 
9 miejsc za budynkiem przy pl. Jana Pawła 
II nr 4 (Dom Dobrych Praktyk) dla 
uczestników zajęć i pracowników Miejsko 
– Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej. 
Dotychczas miejsc parkingo-wych było 37.

Prace postępują również przy budowie 
przyczółków dla przeprawy promowej.

Rynek
się zmienia

jarmarków świątecznych, minikoncertów. 
Ma to być przestrzeń wielofunkcyjna, nie 
ograniczająca się do zieleni i rekreacji. Nie 
może być też jednym, wielkim parkingiem. 
Modernizacja nie spowoduje likwidacji 
żadnego wjazdu do nieruchomości. 
Dojazdy do posesji dla mieszkańców, 
dojazdy do punktów usługowych będą 
zachowane. Parkingi pozostaną po 
stronach północnej i południowej pl. Jana 
Pawła II. W ogólnym rozrachunku 
w rejonie rynku będzie więcej miejsc 
parkingowych.

Jeżeli chodzi o szczegóły związane 
z nasadzeniami roślinności na pl. Jana 
Pawła II i liczbą miejsc parkingowych, 
sytuacja wygląda następująco.

Dokończenie ze str. 1



Dobiega końca realizacja projektu 
dofinansowanego ze środków unii europejskiej 
pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-
Solec Kujawski”, która prowadzi wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 394 oraz wzdłuż dróg 
gminnych ul. Piotra Skargi i ul. Długiej. 
Wybudowano 3060 m nowej ścieżki rowerow-
ej, łączącej istniejące ciągi rowerowe zarówno 
w Otorowie, jak i w Solcu Kujaw-skim, 
wypełniając lukę w infrastrukturze.

Głównym celem projektu jest zwiększenie 
wykorzystania transportu niezmotoryzowane-
go na terenie powiatu bydgoskiego. Projekt 
realizowany jest w na obszarze ZIT BTOF. 

Inwestycja wpisuje się w Strategię Zintegrowa-
nych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. 
Rozwiązanie to gwarantuje uzupełnienie sieci 
ścieżek rowerowych na terenie objętym ZIT.

W roku 2017 zawarto porozumienie 
intencyjne o wspólnym przygotowaniu 
i realizacji projektów budowy dróg dla 
rowerów pomiędzy jednostkami samorządu 
terytorialnego: Województwem Kujawsko-
Pomorskim, Powiatem Bydgoskim, Gminą 
Koronowo, Gminą Solec Kujawski i Gminą 
Osielsko.

Efektem inwestycji będzie zmniejszenie 

emisji gazów cieplarnianych, a w szczególno-
ści redukcja emisji CO2 oraz poprawa 
bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego. 
Wybudowany ciąg ścieżek rowerowych 
usprawni system transportowy regionalny 
i lokalny, co wpłynie także na podniesienie 
komfortu podróżowania i wyeliminuje 
rowerzystów oraz pieszych z poboczy dróg. 
Realizacja projektu zwiększa świadomość 
społeczną z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego.

W ramach robót budowlanych wykonano 
m.in. następujące prace: wycięto i wykar-
czowano drzewa i krzewy kolidujące z trasą 
ścieżki rowerowej, wykonano roboty ziemne 
(nasypy i wykopy), warstwy podbudowy, 
nawierzchnię asfaltową, na odcinku od ul. 
Ogrodowej do ul. Piotra Skargi przebudowano 
istniejący chodnik na ścieżkę rowerową 
i chodnik, przy ul. Ks. Piotra Skargi przebudo-
wano istniejący chodnik na ścieżkę rowerową, 
rozbudowano oświetlenie wzdłuż ul. Długiej 
i częściowo ul. Ks. Piotra Skargi, wybudowano 
zjazdy, umocniono skarpy, wykonano 
oznakowanie poziome i pionowe, zamontowa-
no urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, wykonano przejście przez rów meliora-
cyjny, zlikwidowano kolizje z infrastrukturą 
oświetleniową i teletechniczną.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to 3 
935 025,00 zł z czego dofinansowanie z UE 
wynosi: 1 437 826,08 zł.

Ścieżka, która łączy
wszystkie ścieżki



„Odeszłaś tak nagle, że ani 
uwierzyć, ani się pogodzić…”

Wszystkim, którzy w bolesnych 
chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali życzliwość i wsparcie oraz 
odprowadzili na miejsce wiecznego 
spoczynku

Śp. Krystynę
Wojciechowską

Serdeczne podziękowania składa
Rodzina

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach dzielili z nami smutek i żal, 
okazali wiele serca, współczucia i życzliwości, wzięli udział w uroczystości pogrzeb-
owej

Śp. Anny Przybył

Rodzinie, Znajomym, Ks. Jerzemu Celkowskiemu, Sąsiadom, za pamięć, 
obecność, wsparcie, modlitwę, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz 
Zakładowi Pogrzebowemu za okazaną pomoc w organizacji ceremonii serdeczne 
podziękowania składa

Rodzina

Synowi, wnukom
oraz wszystkim bliskim

Śp. Anny Przybył

serdeczne wyrazy współczucia
przekazują

Koleżanki i koledzy oraz zarząd 
Klubu Seniora „Szarotka”

Koleżance Magdalenie Michalak 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci Mamy

Śp. Krystyny Orlik

przekazują
Zarząd i członkowie Oddziału ZNP

w Solcu Kujawskim

Pani Alinie Kowalskiej szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społec-
znej i Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Solcu Kujawskim

Pani Alinie Kowalskiej szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

SIOSTRY
przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO ORAZ 

RADNI RADY MIEJSKIEJ
W SOLCU KUJAWSKIM

MOŻESZ SPISAĆ SIĘ
W GMINNYM BIURZE SPISOWYM!
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ!!!
52 387 01 03;
52 387 01 17;
52 387 01 13;
52 387 01 16.

Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Teresy Hryniewicz

- wieloletniej wokalistki
Zespołu INWENCJA,
aktywnej uczestniczki
życia artystycznego 

Soleckiego Centrum Kultury.
Dziękujemy za piękny śpiew, uśmiech.

Na zawsze pozostanie
w naszej pamięci!

Wyrazy współczucia Rodzinie
przekazuje

DYREKTOR SOLECKIEGO
CENTRUM KULTURY

REGINA OSIŃSKA 
Z GRONEM

WSPÓŁPRACOWNIKÓW

Także
po południu
od 16.00 do 18.00.



W związku z organizacją Dożynek 
gminnych, w dniach 3 – 4 września br. 
wprowadzony zostanie czasowy projekt 
organizacji ruchu polegający na zamknię-
ciu ulic: gen. Stefana Roweckiego 
„Grota” oraz Dworcowej (na odcinku od 
przejazdu kolejowego Sportowa/Parkowa 
do skrzyżowania z ul. 29 Listopada). 
Wyznaczone zostaną objazdy. Dodat-
kowo prosimy o nieparkowanie samo-
chodów na parkingu przy OSiR od 
czwartku tj. 2 września od godz. 6.00 
(prawa strona parkingu), a od piątku tj. 
3 września. od godz. 6.00 (cały parking) 
do czasu zakończenia imprezy tj. soboty 
4 września do godz. 24.00. Za utrudnienia 
przepraszamy.

BASEN

HALA

SCK

Ulice zamknięte dla ruchu kołowego

Zamknięte
ulice

ul. Dworcowa

ul. gen. Stefana R
ow

eckiego „G
rota”

1) II publiczny przetarg ustny 
nieograniczony na sprzedaż nieruc-
homości gruntowej, stanowiącej własno-
ść Gminy Solec Kujawski, położonej w 
Solcu Kujawskim przy ulicy Tartacznej, nr 
ew. 2837, o pow. 0,1188 ha, objętej KW nr 
BY1B/00057170/3.

Cena wywoławcza netto wynosi:
132 000,00 zł (do ceny sprzedaży 

doliczony zostanie należny podatek VAT). 
Wadium wynosi: 13 200,00 zł (wpłata 

do 17.09.2021r.).
P r z e t a rg  o d b ę d z i e  s i ę  w  d n i u 

22.09.2021r. o godz. 900 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, 
ul. 23 Stycznia 7.

2) I publiczny przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż 
nieruchomości lokalowej ,  o pow. 
36,53m2 stanowiącej własność Gminy 
Solec Kujawski, położonej w Solcu 
Kujawskim przy ul. Bohaterów Września 
4/14 , na działce o nr ew. 391/14, o pow. 
0 , 0 3 5 5  h a ,  o b j ę t e j  K W  n r 
BY1B/00070242/6.

Cena lokalu wraz z ułamkową częścią 
gruntu wynosi: 146 100,00 zł. 

Wadium wynosi: 14 610,00 zł (wpłata 
do 17.09.2021r.).

P r z e t a rg  o d b ę d z i e  s i ę  w  d n i u 
22.09.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, 
ul. 23 Stycznia 7.

3) I publiczny przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż 

nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność  Gminy Solec  Kujawski , 
położonej w Solcu Kujawskim przy ulicy 
Unii Europejskiej, nr ew. 1022/27, o pow. 
0 , 5 2 8 9  h a ,  o b j ę t e j  K W  n r 
BY1B/00179948/9.

Cena wywoławcza netto wynosi: 433 
700,00 zł (do ceny sprzedaży doliczony 
zostanie należny podatek VAT) .

Wadium wynosi: 43 370,00 zł (wpłata 
do 17.09.2021r.).

P r z e t a rg  o d b ę d z i e  s i ę  w  d n i u 
22.09.2021r. o godz. 1100 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, 
ul. 23 Stycznia 7.

4) I publiczny przetarg ustny 
n i e o g r a n i c z o n y  n a  s p r z e d a ż 
nieruchomości gruntowej, stanowiącej 

własność Gminy Solec Kujawski, położo-
nej w Solcu Kujawskim przy ulicy Unii 
Europejskiej, nr ew. 1022/26, o pow. 
0 , 3 4 7 4  h a ,  o b j ę t e j  K W  n r 
BY1B/00179948/9.

Cena wywoławcza netto wynosi: 284 
900,00 zł (do ceny sprzedaży doliczony 
zostanie należny podatek VAT) .

Wadium wynosi: 28 490,00 zł (wpłata 
do 17.09.2021r.).

P r z e t a rg  o d b ę d z i e  s i ę  w  d n i u 
22.09.2021r. o godz. 1200 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, 
ul. 23 Stycznia 7.

Dodatkowe informacje o przetargach 
uzyskać można w Urzędzie Miejskim w 
Solcu Kujawskim przy ulicy 23 Stycznia 7, 
pokój nr 5, tel.: (52) 387 01 19, e-mail: 
nieruchomosci@soleckujawski.pl.

Pełne teksty ogłoszeń dostępne są na 
stronie internetowej bip.soleckujawski.pl, 
a  t a k ż e  n a  t a b l i c y  o g ł o s z e ń 
w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim 
przy ulicy 23 Stycznia 7. 

Bydgoska Agencja Rozwoju Regio-
nalnego na co dzień aktywnie wspiera 
lokalną przedsiębiorczość oraz promuje 
gospodarczy potencjał Bydgoszczy 
i regionu. W ramach tych działań, przygo-
towała zupełnie nową bazę firm w regionie, 
której celem jest prezentacja lokalnego 
rynku oraz wspomaganie nawiązywania 
kontaktów biznesowych. Agencja zachęca 
przedsiębiorstwa z Bydgoszczy i terenu 
wszystkich gmin należących do stowar-
zyszenia Metropolia Bydgoszcz do 
bezpłatnego dodania swojej firmy do bazy! 
Więcej informacji: https://barr.pl.

- Prowadzisz działalność gospodarczą 
na terenie Bydgoszczy lub innej gminy 
należącej do Stowarzyszenia Metropolia 
Bydgoszcz? Dołącz ze swoim przedsię-
biorstwem do nowej bazy firm w regionie 
prowadzonej przez Bydgoską Agencję 
Rozwoju Regionalnego. Daj się znaleźć, 
przedstaw bezpłatnie swoją ofertę i ułatw 
nawiązanie kontaktu lub współpracy 
z twoją firmą Wspólnie pokażmy siłę 
i potencjał lokalnej gospodarki! – zachęca 
Paweł Mieńciuk, specjalista ds. wspiera-
nia przedsiębiorczości, koordynator bazy.

Baza firm
z naszego regionu

Burmistrz Solca Kujawskiego
ogłasza

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA



Nabór
uzupełniający
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