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Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 
oraz Budowa kompleksu naturalnych tras 
rowerowych to dwie inwestycje, na 
których realizację podpisano umowy 
z wykonawcami. Pierwsze zadanie 

zrealizuje firma PW ”EBUD” Przemy-
słówka, drugie – firma Biuro Handlowe 
Małgorzata Kosmecka.

Szkoła wzbogaci się o blok dydak-
tyczny z zapleczem szatniowo – sani-

tarnym o powierzchni użytkowej 946 m 
kw. Prace mają zakończyć się za rok, a ich 
koszt ustalono na 7,3 mln zł. Istniejąca 
szkoła będzie rozbudowana o niepod-
piwniczony, dwukondygnacyjny blok 
dydaktyczny oraz o jednokondygnacyjne 
zaplecze szatniowo – sanitarne, przylega-
jące bezpośrednio do istniejącej sali 
gimnastycznej.

Trasy rowerowe powstaną w ramach 

Dokończenie na str. 3

Fotoreportaż na str. 8

Będzie
pawilon

Za kilka dni zostanie beatyfikowany 
Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan 
Wyszyński, który trzykrotnie odwiedził 
nasze miasto. Wewnątrz numeru więcej 
o tych wizytach.

Po mszy odprawionej w kościele Św. 
Stanisława, ulicami miasta przeszedł korowód 
dożynkowy. Dotarł on na parking przed 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, gdzie odbyła się 
dalsza część dożynek gminnych. Wśród 
zaproszonych gości byli honorowi obywatele 
Solca Kujawskiego – Irena Santor i ks. 
kanonik Tadeusz Zabłocki, którzy towarzy-
szyli na scenie starostom dożynek Barbarze 
Dolińskiej i Tadeuszowi Błażejewskiemu – 
mieszkańcom Chrośny oraz przedstawicielom 
władz samorządowych burmistrz Teresie 
Substyk  i  Bartłomiejowi Czakiemu , 
przewodniczącemu rady miejskiej. Honoro-
wych gości przywitali także reprezentujący 
Drobex Agnieszka Frischke Kaźmierczak 
i Czesław Frischke. Po zakończeniu ceremo-
niału dożynkowego, uczestnicy uroczystości 

bawili się przy dźwiękach muzyki. Oprawę 
muzyczną zapewnili zespół folklorystyczny 
„Solecczanie” i „Artes Ensemble”. Gwiazdą 
wieczoru był Kamil Bednarek. Jego koncert 
dofinansowano ze środków budżetu samo-
rządu Województwa Kujawsko – Pomor-
skiego. Wystąpił także Grzegorz Halama, 
a na zakończenie zagrał zespół „2-Magic”. 
Podczas całej imprezy można było posilić się 
dzięki uprzejmości firmy Drobex, która 
zapewniła darmowy poczęstunek. Opodal 
parkingu były wystawione stoiska przygoto-
wane przez sołectwa, a najmłodsi mogli 

poszaleć na dmuchańcach. Podczas dożynek 
tradycyjnie wybrano najładniejszy wieniec 
dożynkowy. Na to miano zasłużył ten, 
przygotowany przez sołectwo Chrośna. 
Pozostałe także zostały wyróżnione. Stałym 
elementem imprezy jest rozstrzygnięcie 
konkursu ekologicznego na zbiórkę plastiko-
wych nakrętek. W tym roku w grupie przed-
szkoli wygrało Przedszkole Niepubliczne 
„Reksio”, w grupie szkół – Szkoła Podstawowa 
nr 4. W kategorii klasy zwyciężyły IV b w SP 4 
i IV b w Szkole Podstawowej nr 1.

Dożynki’21
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Dyżury aptek

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

13 - 19 WRZEŚNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

20 - 26 WRZEŚNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

W skrócie

Rada metropolii
W Polednie w gminie Bukowiec obradowała 

Rada Metropolii Bydgoszcz. Porządek obrad 
przewidywał omówienie sprawozdania finansowe-
go z działalności stowarzyszenia za miniony rok, 
proponowanych zmian statutowych i projektu 
stanowiska rady do marszałka województwa 
w sprawie włączenia przedstawicieli metropolii do 
prac nad polityką terytorialną województwa 
i polityką rozwoju potencjału miast stołecznych 
województwa. Członkowie rady, w której zasiada 
burmistrz Teresa Substyk, zajęli się także 
przyjęciem stanowiska do marszałka dotyczącego 
oczekiwanej roli metropolii w procesie realizacji 
instrumentu Zinte-growane Inwestycji Terytori-
alne (ZIT). Dyskutowano też o budowie ścieżek 
rowerowych z Bydgoszczy do Solca Kujawskiego.

Forum Samorządowe
W Jabłonowie Pomorskim 3 września obradowa-

ło wojewódzkie Forum Samorządowe. Uczestni-czyli 
w nim przedstawiciele samorządów wszystkich 
szczebli. Rozmawiano o sytuacji samorządu 
terytorialnego w kontekście uwarunkowań prawno – 
organizacyjnych i ustrojowych. Wśród gości byli 
marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki oraz 
członkowie senackiej Komisji Samorządu Tery-
torialnego. Solec Kujawski reprezentowała Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza.

Trwa nabór uzupełniający
Jeśli jeszcze ktoś zastanawia się nad posłaniem 

swojego dziecka do naszej szkoły muzycznej, może 
to jeszcze zrobić. Trwa bowiem nabór uzupełnia-
jący. Do szkoły mogą zapisać się dzieci i młodzież 
w wieku od 6 do 16 lat. Nauka w szkole jest 
bezpłatna,  a uczniowie mają zapewnione 
instrumenty. Szczegóły na stronie internetowej 
szkoły: www.psm.soleckujawski.pl.

Czyste powietrze
Dwa razy w tygodniu w każdy wtorek w godzi-

nach od 11.30 do 16.30 oraz w każdy czwartek 
w godzinach od 10.15 do 15.15 w Urzędzie Miejskim 
przy ulicy Toruńskiej 8a (wejście od strony Pogotowia 
Ratunkowego) działa Punkt konsultacyjno-
informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego 
„Czyste Powietrze”. W Punkcie jest możliwość 
skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach 

Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz 
jego złożenie. Wnioski przesyłane są do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Toruniu, gdzie następuje ich ocena 
merytoryczna. Dotychczas złożono 14 wniosków, 
a kolejne osoby umawiają się na spotkanie konsulta-
cyjne. Prosimy o wcześniejsze ustalenie daty i godziny 
indywidualnego spotkania pod numerem telefonu 52 
387 01 54 lub 52 387 01 41 oraz  email: czystepowi-
etrze @solec kujawski.pl.

Stowarzyszenie „Delfin” ma 20 lat.
Od 19 lat co roku spotykają się w naszym 

mieście osoby niepełnosprawne. Nie inaczej było 
dzisiaj (6 września), kiedy w altanie JuraParku 
pojawili się podopieczni Środowiskowych Domów 

Pani Agacie Kukułce przekazujemy 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teściowej

BURMISTRZ I PRACOWNICY 
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Pani Natalii Błaszczyk z rodziną 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają
Kierownik i pracownicy

Środowiskowego Domu Samopomocy 
w Solcu Kujawskim

,,Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Serdeczne podziękowania dla 
Wszystkich, którzy w bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek i żal oraz 
towarzyszyli w ostatniej drodze naszej 
kochanej Żony, Mamy, Teściowej i Babci

Śp. Małgorzaty
Kukułki

Dziękujemy za tak liczne przybycie
i wsparcie

Rodzina

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.

TEL. 52 566 66 65

Samopomocy. Gości w imieniu samorządu 
powitała Barbara Białkowska, zastępca bur-
mistrza. Przekazała również życzenia i gratulacje 
dla soleckiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi „Delfin”, które 
świętuje swoje dwudzieste urodziny.

Przeciw pneumokokom
Przychodnia SOLMED zaprasza osoby powyżej 65. 

roku życia, u których rozpoznano przewlekły nieżyt 
oskrzeli oraz astmę oskrzelową, do wzięcia udziału 
w programie pn.: „Program profilaktyki zakażeń 
pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu 
o szczepienia przeciwko pneumokokom w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim”. Wszystkie informacje pod 
nr tel.:    52 387 12 29, 52 387 45 13.

Panu  Adamowi Grześkowiakowi
i RODZINIE z serca płynące  

wyrazy głębokiego żalu
i  współczucia z powodu śmierci

 
ŻONY

 
składają

Zarząd i Pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.

w Solcu Kujawskim

Wszystkim. którzy w tak bolesnych 
dla nas chwilach dzielili z nami żal 
i smutek, okazali wiele serca , życzl-
iwości i współczucia. Wzięli udział 
w uroczystości pogrzebowej

ŚP. ELŻBIETY 
GRZEŚKOWIAK 

R O D Z I N I E  , Z N A J O M Y M 
, S Ą S I A D O M ,  K S .  M A R K O W I 
KOSTECKIEMU. Za pamięć, obecność 
wsparcie złożone wieńce i kwiaty oraz 
Zakładowi Pogrzebowemu za okazaną 
pomoc w organizacj i  ceremonii 
serdecznie podziękowania składa 
rodzina.

„ODESZŁAŚ TAK NAGLE, ŻE ANI 

UWIERZYĆ, ANI SIĘ PGODZIĆ...”

Panu Mariuszowi Damratowi
z serca płynące wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY
przekazują

Radni Rady Miejskiej
i Burmistrz Solca Kujawskiego

wraz z pracownikami
Urzędu Miejskiego

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Śp. Małgorzaty 
Kukułki

byłej pracownicy Solmedu 

pogrążonej w żalu Rodzinie, Najbliż-
szym oraz wszystkim jednoczącym 
się w bólu i żałobie składamy nasze 

wyrazy współczucia.
Zarząd oraz Pracownicy Solmed 

Sp. z o.o.
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XXXII SESJA RM

Podczas drugiej, sierpniowej sesji rady 
miejskiej, radni podjęli siedem uchwał. 
Były to między innymi uchwała budżeto-
wa, w sprawie bezprzetargowej umowy 
dzierżawy, czy przystanków komunikacyj-
nych.

Mówiąc o zmianach budżetowych 
skarbnik Alina Kowalska poinformowała, 
że zmienią się zarówno dochody, jak 
i wydatki o kwotę 380 tys. zł. Składa się na 
to zwiększenie dochodów bieżących o 418 
tys. zł, oraz zmniejszenie dochodów 
majątkowych o 800 tys. Wynika to ze 
zmniejszenia dochodów zaplanowanych 
jako dotacji z rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych. Dla zbilansowania 
wydatków majątkowych wprowadzono 
1,5 mln zł ze sprzedaży majątku. Zweryf-
ikowano koszty budowy i rozbudowy 
oświetlenia na Osiedlu Leśnym. Wydatki 
bieżące, tak jak dochody, zwiększą się 
o 418 tys. zł. Po uwzględnieniu zmian 
dochody ogółem mają wynieść 117 mln zł, 
a wydatki – 116 mln zł. Nadwyżka jest 
przeznaczona na spłatę wcześniej zaciąg-
niętych zobowiązań. Przegłosowana 
zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wynika ze zmiany budżetu. Uwzględnia 
też zmiany w harmonogramie realizacji 
inwestycji.

Radni przegłosowali zmiany zasad 
udzielania dotacji dla spółek wodnych. 
Zaproponowane zmiany służą w głównej 
mierze wyeliminowaniu zapisów z po-
przedniej uchwały, budzących szereg 

wątpliwości interpretacyjnych. Doprecy-
zowano także niektóre inne zapisy. Jeden 
z nich mówi, że przyznanie dotacji nastąpi 
po złożeniu przez spółkę wodną oświad-
czenia o zagwarantowaniu udziału 
własnego w realizacji zadania. Ponadto, 
ze względu na pojawiające się w roku 
budżetowym dodatkowych możliwości 
pozyskania przez samorząd dofinanso-
wania na realizację zadań przez gminne 
spółki wodne, podjęto próbę zlikwidowa-
nia zapisu uniemożliwiającego spółkom 
wodnym złożenie w roku budżetowym 
kolejnego wniosku o dofinansowanie. 
Zmieniono też termin rozliczenia dotacji, 
czyli w istocie termin złożenia sprawozd-
ania z 30 do 14 dni od zakończenia 
realizacji zadania. Uzasadnienie projektu 
uchwały przedstawiła Justyna Że-
browska – Dudek, dyrektor Wydziału 
Spraw Obywatelskich.

Projekty pozostałych uchwał omówiła 
Barbara Białkowska, zastępca bur-
mistrza. W pierwszej, chodziło o odstą-
pienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy dzierżawy nieruchomości 
gruntowej, położonej przy ul. Paryskiej 3. 
Jest to działka o powierzchni nieco ponad 
1 ha. Dotychczasowy dzierżawca, 
prowadzący na tym terenie działalność 
gospodarczą, wystąpił o kolejną dziesię-
cioletnią dzierżawę. Druga uchwała mówi 
o wstępnej lokalizacji przystanków 
autobusowych w Przyłubiu, na drodze 
wojewódzkiej nr 394. Ostateczną decyzję 
o lokalizacji przystanków podejmuje 
zarządca drogi. W kolejnej, rada określiła 
wysokość stawek opłat za korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych, których 
jest zarządcą lub właścicielem. Na liście 
znalazły się 24 przystanki, a wysokość 
opłaty ustalono na 5 gr za jedno zatrzy-
manie. I w ostatniej uchwale przegłoso-
wanej tego dnia, rada ustaliła termin 
wyborów uzupełniających do zarządu 
Osiedla Staromiejskiego. Konieczność ta 
wynikła ze złożenia pisemnych rezygnacji 
przez dwóch członków zarządu. Wybory 
mają odbyć się w terminie do 30 listopada 
bieżącego roku.

W ramach wolnych głosów i wnios-
ków radni pytali o możliwość: posta-
wienia znaku ograniczenia prędkości lub 
progu zwalniającego na ul. Kujawskiej na 
odcinku od świetlicy „Jagódka” do drogi 
krajowej nr 10, ponieważ samochody 
jeżdżą bardzo szybko i jest duży ruch 
(Marzanna Szewczyk ) ;  poprawy 
bezpieczeństwa w parku na trasie łączącej 
miasto z Osiedlem Toruńskim w związku 
z napaścią na kobietę, do której doszło 22 

sierpnia br. (Agnieszka Dorawa). Radna 
chciała się też dowiedzieć co z napastni-
kiem ujętym przez policję.

B. Białkowska przychyliła się do 
wniosku o zmianę organizacji ruchu na 
odcinku ul. Kujawskiej. Rozwiązanie to na 
pewno nie będzie na stałe, ponieważ nie 
wiemy jeszcze dokładnie, jak będzie 
przebiegała w tym rejonie droga ekspre-
sowa, a co za tym idzie ul. Kujawska. 
O ataku na mieszkankę Solca mówił 
obecny na sesji podinsp. Michał Lesz-
czyński, komendant soleckiego komisaria-
tu. Stwierdził, że bezpieczeństwo w mie-
ście jest na wysokim poziomie. Mimo 
ostatniego zdarzenia, policja odnotowuje 
spadek przestępczości  najbardziej 
szkodliwej dla mieszkańców tj. prze-
stępstw rozbójniczych, kradzieży, włamań, 
uszkodzeń ciała i mienia, a wykrywalność 
jest na coraz wyższym poziomie. Jeśli 
chodzi o sprawcę ataku na mieszkankę, 
wspólnie z pokrzywdzoną ustalono 
sprawcę. Złożono wniosek o tymczasowe 
aresztowanie i doprowadzenie do proku-
ratury. Mężczyzna jest na wolności, 
a prokurator zastosował środek zapobiega-
wczy w postaci dozoru policyjnego oraz 
orzekła zakaz zbliżania się i kontaktowania 
z pokrzywdzoną. Już od jakiegoś czasu, 
w miarę możliwości ,  w godzinach 
wieczornych policja kieruje patrole 
w okolice parku linowego. Komendant 
zasugerował też rozważenie uruchomienia 
monitoringu przy wejściu i wyjściu 
z parku. Zabierając głos B. Białkowska 
przekazała wyrazy współczucia pokrzyw-
dzonej. Podkreśliła, że jest poruszona tą 
sytuacją. Zadeklarowała też pomoc gminy 
w zapewnieniu pomocy psychologicznej. 
Jeśli chodzi o monitoring w parku, są 
możliwości techniczne, dlatego trzeba 
wziąć to pod uwagę. Corocznie są też 
dofinansowywane dodatkowe patrole 
policji.

W tym punkcie obrad głos zabrali 
również pokrzywdzona i jej rodzice. 
Wszyscy apelowali o założenie monitori-
ngu. Mówili o konieczności patroli 
pieszych, gdyż tylko one dają gwarancję 
bezpieczeństwa, może wykarczowanie 
krzewów wzdłuż ścieżki, lepsze oświetle-
nie też by pomogło. Z oceną bezpieczeń-
stwa przedstawioną przez komendanta nie 
zgodzili się również mama i tata pokrzyw-
dzonej. Mówili o traumie, jaką przechodzą, 
o konieczności zapewnienia przez gminę 
bezpieczeństwa mieszkańcom.

Apel o zamontowanie monitoringu 
poparła też radna Alicja Żaguń, aby 
choć doraźn ie podn ieść poczuc ie 
bezpieczeństwa.

budżetu obywatelskiego, a ich budowa 
pochłonie 129 tys. zł. Zakończenie robót 
przewidziano na początek grudnia tego 
roku. Trasy mają być zlokalizowane na 
terenie leśnym za dawną Nasycalnią. 
Zaplanowano wytyczenie trzech tras 
o łącznej długości 2,7 km. Będą miały 
różne stopnie trudności od łatwej, poprzez 
średnią do trudnej.

Dokończenie ze str. 1

Będzie
pawilon

Sesje można śledzić na żywo – 
www.soleckujawski.pl zakładka e-
sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.

Budżet, wybory,
monitoring



Z grupą przedszkolaków pozowały Iwona Boczkaja, nauczyciel edukacji przed-
szkolnej (z lewej) i  dyrektor Izabela Czajkowska (z prawej) .
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Dwadzieścia pięć lat temu, 1 września 
1996 r., przy ul. Bohaterów Września 5, 
rozpoczęło swoją działalność Przedszkole 
Niepubliczne „Reksio”. Powstało z inicja-
tywy Henryki Czajkowskiej i Marii 
Kierońskiej, od początku do dziś zarządz-
ające przedszkolem. Do placówki zostało 
przyjętych 104. dzieci w wieku od 1 do 6 
roku życia. Zatrudnionych było dziewięć 
osób: trzech nauczycieli, pielęgniarka 
i piątka pracowników niepedagogicznych. 
O początki przedszkola, obecne funkcjono-
wanie i plany na przyszłość zapytaliśmy 
H. Czajkowską, współwłaściela i długo-
letnią dyrektorkę przedszkola:

- Do takiego kroku zmusiła nas 
rzeczywistość. Przez osiemnaście lat 
naszym miejscem pracy był żłobek miejski 
„Żwirek”. Po decyzji gminy o zamknięciu 
żłobka, zrodził się pomysł na otwarcie 
przedszkola niepublicznego. Dodam, ze 
nazwę wymyśliła moja córka Magdalena, 
która obecnie jest główną księgową. Od 
samego początku wspomagały nas dwie 
osoby, o których musze wspomnieć. Byli to 
lekarze Wojciech Konopka i Krystyna 
Lutyńska. Pan doktor utwierdzał nas 

w przekonaniu, że to jest dobry krok, że nam 
się uda. Później to on wykonywał badania 
bilansowe dzieci sześcioletnich. Pani doktor 
Lutyńska wspomagała nas jeśli chodzi 
o badania wstępne, okresowe pracowników. 
Dziękujemy pani burmistrz i pracownikom 
urzędu za 25 lat współpracy, a mieszkańcom 
naszego miasta i gminy za zaufanie i wybór 
n a s z e j  p l a c ó w k i  o p i e k u ń c z o -
wychowawczo-dydaktycznej dla swoich 
dzieci. 

Obecnie przedszkole jest prowadzone 
przez „Centrum Edukacji i Zabawy sp. 
z o.o.”. Zatrudnia 15. nauczycieli i 10. 
p racowników n iepedagog icznych . 
W placówce przebywa 165 dzieci w wieku 
od 2,5 roku do 6 lat. Działalność prowadzi 
w dwóch budynkach, z podziałem dzieci na 
siedem grup wiekowych.

- Posiadamy atrakcyjny plac zabaw 
wyposażony w zestawy rekreacyjne, 
atrakcyjną bazę dydaktyczną np. przenośny 
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych, tablice 
multimedialne, komputery, tablety, bogatą 
bibliotekę dla dzieci oraz dużo zabawek. 
Przedszkole wdraża w swojej pracy 
programy wychowania przedszkolnego 

z listy MEiN, oraz opracowane własne, 
innowacyjne programy np. zajęcia sportowe 
na hali OSiR. Stosujemy ciekawe metody 
pracy oraz proponujemy dzieciom szereg 
zajęć dodatkowych takich jak Odimienna 
metoda nauki czytania wg I.Majchrzak, 
język migowy czy wyjścia na basen. 
Kontakty z rodzicami ułatwia wyposażenie 
przedszkola w e-dziennik. Kadra pedagogi-
czna posiada wielokierunkowe kwalifikacje 
o specjalnościach: nauczyciel edukacji 
przedszkolnej, nauczyciel języka angiel-
skiego, logopeda, oligofrenopedagog, 
terapeuta ,  g imnastyka korekcyjna, 
nauczyciel języka migowego. Nauczyciele 
zdobywają następne stopnie awansu 
zawodowego. Znaczącą rolę w naszym 
przedszkolu sprawuje personel niepedago-
giczny, a prowadzenie własnej kuchni 
pozwala przygotowywać zdrowe i smaczne 
posiłki oraz uwzględniać zalecenia 
dietetyczne – podkreśla H. Czajkowska.

W przedszkolu pracują panie, więc 
dyrekcja przyzwyczaiła się, że pracownice 
idą na urlopy macierzyńskie, wychowaw-
cze, biorą opieki na dzieci. W tej sytuacji 
dyrekcja musi sobie jakoś radzić. I sobie 
radzi. Część nauczycieli mieszka w Solcu, 
część dojeżdża z Bydgoszczy. Kiedy 
zmieniają miejsce zamieszkania, są wakaty, 
które trzeba uzupełniać. I tak to się toczy. 
Usłyszeliśmy też, że dwie panie, które jako 
dzieci chodziły do „Reksia”, teraz tam 
pracują, a jedna z nauczycielek przyszła na 
dwutygodniowe zastępstwo i została na 
osiemnaście lat.

Przedszkole nie tylko zajmuje się opieką 
nad dziećmi. Jak się dowiedzieliśmy, 
prowadziło praktyczną naukę zawodu dla 
kucharzy, praktyki zawodowe dla przy-
szłych opiekunek dziecięcych oraz praktyki 
dla studentek pedagogiki. Od 2013 r. 
„Reksio” działa w dwóch budynkach – przy 
ul. Bohaterów Września i przy ul. Piastów. 
Wynikało to z dużego zainteresowania 
przedszkolem i coraz większej liczby 
zgłoszeń.

- Najpierw otworzyłyśmy w nowym 
budynku jedną grupę, potem drugą, a teraz 
mamy już cztery grupy. Na razie nie 
planujemy dalszego zwiększania liczby 
miejsc. Przez te 25 lat do „Reksia” uczę-
szczało 1528 dzieci – mówi H. Czajkowska.

W przedszkolu obok założycielek 
pracują także ich dzieci, a obecnie funkcję 
dyrektorów sprawują Maria Kierońska 
i Izabela Czajkowska. Można powiedzieć, 
ze „Reksio” jest taką rodzinną firmą. A jak 
to w rodzinie bywa zdarzają się różne 
sytuacje. Nasza rozmówczyni wspomniała 
o jednej z pracownic, która po zakończeniu 
pracy wyszła z przedszkola, zapominając 
zabrać swoje dziecko. Z kolei inny rodzic 
śpiesząc się do pracy, przejechał rano obok 
przedszkola i zapomniał zostawić swoją 
pociechę. Dobrze, że dziecko się w porę 
zorientowało i przypomniało mu o swojej 
obecności. No cóż, samo życie.

Zbigniew Stefański

Rodzinne przedszkole -
- „Reksio” ma 25 lat



M. Pyc w kościele czuł się dobrze, umiał się 
odnaleźć, zachowując wszystkie zasady 
taktu i kultury osobistej. Był dobrym 
kolegą. Nigdy się nie wywyższał. Zawsze, 
jeśli tylko mógł, służył pomocą. Takim Go 
zapamiętali z okresu seminarium. Po 
zakończeniu seminarium, przez rok był 
wikariuszem w Wągrowcu, gdzie wyjąt-
kowo dużo czasu i serca poświęcił 
młodzieży oazowej, która do dzisiaj dobrze 
i życzliwie Go wspomina. Talenty 
i umiejętności ks. Marka zostały zauwa-
żone i docenione przez władze kościelne. 
Dlatego został wysłany na studia do 
Rzymu. Po powrocie do kraju, przez wiele 
lat pełnił rolę ojca duchownego w gnie-
źnieńskim seminarium. W to, co robił, 
zawsze angażował się cały. Nie umiał 
inaczej. Całą duszą oddawał się również 
pracy naukowej. Był naukowcem z pra-
wdziwego zdarzenia. Na tej niwie osiągnął 
w zasadzie wszystko, co osiągnąć można. 
W pamięci pozostanie także jako osoba 
wrażliwa na drugiego człowieka.
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Burmistrz Teresa Substyk odebrała 
okolicznościowy medal przyznany 
gminie z okazji zakończenia obchodów 
100-lecia powrotu Kujaw i Pomorza do 
Polski. Medale otrzymały osoby zasłużo-
ne dla idei upamiętniania tego jubileuszu 
oraz m.in. przedstawiciele zaangażowa-
nych w organizację obchodów gmin, 
instytucji i organizacji, a także szkół 
i uczelni. Wyróżnienia wręczali Elżbieta 
Piniewska, przewodnicząca sejmiku 
i Piotr Całbecki, marszałek wojewódz-
twa. Medal to dębowy tryptyk, w którym 
po otwarciu ukazują się trzy numizmaty 
tworzące liczbę 100. Uroczystość odbyła 
się 1 września w Toruniu, w teatrze 
Wilama Horzycy.

później odbyło się jubileuszowe spotkanie 
w Soleckim Centrum Kultury. Było ono 
połączone z promocją albumu „Pozdrowie-
nia z Solca… Solec Kujawski na starych 
pocztówkach”. Kolejnego dnia grupa 
piechurów wyruszyła na rajd pieszy 
szlakiem Świadków historii. Z kolei 19 
stycznia po mszy odprawionej w kościele 
Św. Stanisława delegacje złożyły wiązanki 
i zapaliły znicze pod Pomnikiem Po-
wstańców Wielkopolskich, a przed SCK 
był pokaz iluminacji laserowych.

W obchody rocznicowe włączyli się 
także harcerze. Już w listopadzie 2019 r. 
komenda hufca ogłosiła dwa konkursy dla 
dzieci i młodzieży z naszej gminy: 
plastyczny pn. „Sto lat Solca w Twoich 
oczach” oraz literacki „Solec Kujawski – 
sto lat w Ojczyźnie”. Stulecie powrotu 
Solca do Polski oraz święto pieczonego 
ziemniaka stanowiły doskonały pretekst, 
do zorganizowania przez sołectwo 
Kujawska w tym Koło Gospodyń Wiej-
skich i klub seniora „Niezapominajka”, 
spotkania w świetlicy „Jagódka”, gdzie 
zebrani wysłuchali okolicznościowego 
wykłady przygotowanego przez dokto-
ranta z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
i występu zespołu „Solecczanie”. 

W Narodowe Święto Niepodległości 
natomiast, gmina włączyła się do akcji 
„Niepodległa do hymnu”. Podczas 
uroczystości wspólnie odśpiewaliśmy 
Mazurka Dąbrowskiego.

Mimo że pandemia pokrzyżowała 
plany i wiele imprez jubileuszowych nie 
mogło się odbyć, część z nich udało się 
przeprowadzić. Rozpoczęło je otwarcie 
wystawy czasowej w Muzeum Solca, na 
której wyeksponowano pocztówki 
z widokami naszego miasta. Dzień 

Wspomnienie

Medal dla gminy

Ks. Marek Pyc
(1955 - 2021)

Po długiej i ciężkiej chorobie w wieku 
66 lat zmarł ks. prof. dr hab. Marek Pyc. 
Najbliżsi, bracia kapłani i mieszkańcy 
naszego miasta pożegnali Go na soleckim 
cmentarzu 24 sierpnia br. Mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej przewodniczył 
abp Wojciech Polak, Prymas Polski.

Ks. M. Pyc urodził się w Wałczu. 
Później wraz z rodzicami przybył do Solca 
Kujawskiego. Tu się uczył. W latach 1975 
– 1981 studiował w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 6 czerwca 1981 r. Od 
1982 do 1987 r. studiował w Rzymie 
teologię dogmatyczną na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. Pełnił 
funkcje dyrektora i wykładowcy w Pryma-
sowskim Instytucie Kultury Chrześcijań-
skiej w Bydgoszczy (1987 – 1988), 
Prymasowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gnieźnie (od 1998 r.) 
i Prymasowskim Instytucie Teologicznym 
w Gnieźnie (od 1992 r.). W 2003 r. został 
kierownikiem Zakładu Teologii Dogma-

tyczne j  Wydzia łu  Teolog icznego 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. W 2010 r. uzyskał tytuł 
profesora nauk teologicznych. Jest 
autorem wielu publikacji naukowych 
i  popularnonaukowych.  Był  także 
redaktorem naczelnym czasopisma 
teologicznego Studia Gnesnensia. 
Podczas mszy pogrzebowej ks. prymas, 
oraz koledzy Zmarłego mówili o Jego 
drodze kapłańskiej, o tym, jakim był 
człowiekiem, przyjacielem, kolegą. Abp 
W. Polak przekazał słowa biskupów 
i arcybiskupów, którzy znali ks. Pyca 
i z nim współpracowali między innymi ks. 
arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, 
przewodniczącego Konferencji Episkopa-
tu Polski i ks. arcybiskupa Jana Romeo 
Pawłowskiego, sekretarza ds. Repre-
zentacji Papieskich w Sekretariacie Stanu 
Stolicy Apostolskiej. Jeszcze niedawno 
odwiedzili Go koledzy z seminarium, 
z którymi 40 lat temu przyjęli święcenia 
kapłańskie. Jeden z nich mówił, że ks. 
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Soleckie Centrum Kultury

PRZEŻYJMY  TO  JESZCZE RAZ!
To było piękne artystyczne lato! Niedzielne koncerty, 

animacje, muzyczne podróże do dalekich i bliskich sercu miejsc – 
a to wszystko przy fontannie przy skwerze dr. Jordana. Przypom-
nijmy sobie te chwile i powspominajmy dzięki wystawie zdjęć 
z wydarzeń przed budynkiem Soleckiego Centrum Kultury. 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Przeżyjmy to jeszcze raz. 
Koncerty przy fontannie” w galerii „Pod chmurką”.

ROK  ARTYSTYCZNY 2021/2022
Zapraszamy do zapoznania się z nowymi propozycjami zajęć 

oraz grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
w Soleckim Centrum Kultury. W propozycjach zajęcia muzycz-
ne: nauka gry na gitarze, perkusji, wokalne, plastyczne dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży, rzeźby, teatralne dla dzieci, 
młodzieży, seniorów, filmowe, taneczne, Gigusie, nauki języka 
angielskiego i rosyjskiego, grupy aktywizujące seniorów, Klub 
Kobiet, Sensostwory … Start już od połowy września. Propozycje 
dostępne na stronie oraz na facebooku SCK. Zachęcamy do 
zapisów w sekretariacie oraz telefonicznie 52 387 01 57.

BAWIMY  SIĘ  LALKAMI
Soleckie Centrum Kultury zaprasza do udziału dzieci, 

młodzież i dorosłych w II Ogólnopolskim Konkursie Artys-
tycznym „Bawimy się lalkami” 2021. Konkurs polega na 
wykonaniu lalki teatralnej (pacynki) przedstawiającej postać 
z bajki, baśni lub legendy literatury polskiej lub zagranicznej. 
Wymagana wielkość pacynki to minimum 30 cm. Konkurs 
odbywa się w pięciu kategoriach wiekowych. Powołana komisja 
dokona oceny konkursowej i wyłoni najciekawsze, najstaranniej 
wykonane i najbardziej pomysłowe prace. Jury przyzna nagrody 
w pięciu kategoriach: dzieci w wieku przedszkolnym, 7-9 lat, 10-
13 lat, 14-18 lat, dorośli. Na prace konkursowe (lalki teatralne) 
organizatorzy czekają do 14 września br. Prace należy dostarczyć 
do Soleckiego Centrum Kultury razem z kartą zgłoszenia – do 
pobrania na www.kpck.pl. Wyniki konkursu „Bawimy się 
lalkami” zostaną ogłoszone 19 października przez Kujawsko-
Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy - organizatora 
konkursu. Prace konkursowe zostaną użyte w celach organizacji 
wystawy konkursowej, jak i innych celach związanych bezpo-
średnio i niezwiązanych bezpośrednio z konkursem. Udział 
w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją jego regulaminu 
dostępnego na stronie www.kpck.pl.

PIERWSZE  ZAJĘCIA  TEATRALNE
SCK zaprasza na pierwsze zajęcia teatralne dla dzieci klas I-V 

szkoły podstawowej MOJA PIERWSZA ROLA – WTOREK 14 
WRZEŚNIA, godz. 17.00. W planie wspólne tworzenie lalki-
/kukły na konkurs „Bawimy się lalkami”. Wstęp wolny.

SENSOSTWORY  ZAPRASZJĄ
Pierwsze zajęcia już w środę 15 wrześnioa, godz. 17.00. 

SENOstwory to nie są zwyczajne potwory! Lubią się ubrudzić 
i przy tym stworzyć różne masy, na przykład: sztuczny śnieg, 

piankolinę, ciastolinę, plastelinę, piasek kinetyczny, slime. A to tylko niektóre! 
- Twórz z nami masy, które zabierzesz ze sobą do domu. Kreatywny relaks to 
jest to! Zajęcia pomagają w małej motoryce dziecka – zachęca SCK. Wiek: 
klasy szkoły podstawowej I-III, klasy IV-VI szkoły podstawowej. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy w sekretariacie SCK lub telefonicznie 52 387 01 57.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Z okazji Światowego Dnia Fotografii, które przypadało 19 sierpnia 

Soleckie Centrum Kultury ogłosiło konkurs fotograficzny:
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.

Aby wziąć udział w konkursie, należy jedno zdjęcie w formie elektroni-
cznej przesyłać 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. 
Brak ograniczeń wiekowych. Szczegółowy Regulamin dostępny na naszej 
stronie www.sck-solec.com.

ANIMATOR  KULTURY
Soleckie Centrum Kultury za sprawą Urzędu Miejskiego w Solcu 

Kujawskim zostało zgłoszone do konkursu na Animatorów Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Tradycji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którzy 
swoją działalnością w znaczący sposób przyczynili się do popularyzowania 
oraz ochrony kultury, dziedzictwa narodowego i tradycji województwa 
kujawsko-pomorskiego.

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów: 
Unia Drobex – Włocłavia Włocławek, 11 
września (sobota), godz. 11.30, stadion 
główny;

Mecz piłki nożnej juniorów młod-
szych: Wisełka – Czarni Lniano, 11 
września (sobota), godz. 15.00, boisko 
boczne;

Mecz piłki nożnej młodzików: Unia – 
Noteć Gębice, 12 września (niedziela), 
godz. 11.00, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej trampkarzy: Unia 
– Pogoń Mogilno, 16 września (czwartek), 
godz. 17.30, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej młodzików: 

Wisełka – Błękitni Inowrocław, 18 
września (sobota), godz. 11.00, boisko 
boczne;

Mecz A klasy piłki nożnej seniorów: 
Unia II – Fala Świekatowo, 19 września 
(niedziela), godz. 13.00, stadion główny;

Mecz piłki nożnej juniorów młod-
szych: Wisełka – Polonia Bydgoszcz, 22 
września (środa), godz. 17.00, boisko 
boczne;

Mecz piłki nożnej juniorów młod-
szych: Wisełka – Piast Złotniki Kujaw-
skie, 25 września (sobota), godz. 10.00, 
boisko boczne;

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów: 
Unia Drobex – Pomorzanin Toruń, 25 
września (sobota), godz. 15.00, stadion 
główny;

Ogólnopolskie Forum Obronności, 
26 września (niedziela), godz. 8.00, hala 
OSiR.

Kalendarz
imprez

W dniach 28-29 sierpnia zawodnicy 
rocznika 2010 i młodsi z WISEŁKI 
reprezentowali gminę na finałach ogóln-
opolskich turnieju Procam Cup 2021 
w Ustce. Nasi zawodnicy zajęli 7. miejsce 
w mocno obsadzonym turnieju, nagrodę 
indywidualną dostała Martyna Łata dla 
najlepszego zawodnika drużyny.

Siódme
miejsce

Pod koniec sierpnia w Parku Wodnym 
odbyły się zawody pływackie podsumo-
wujące akcję bezpłatnych wejść na basen, 
z których przez całe wakacje korzystały 
soleckie dzieci i młodzież. Młodzi pływacy 
rywalizowali w wyścigach stylem dowol-
nym, oczywiście z podziałem na kategorie 
wiekowe.

Najlepsi w swoich wyścigach okazali 
się: Anna Batlińska (roczniki 2012-2014), 
Aleksandra Krymka oraz Jakub Górniak 
(roczniki 2009-2011), Jagoda Wiśniewska 
oraz Jakub Grabski (roczniki 2007-2008), 
Michalina Grabowska oraz Jakub Wojcie-
chowski (roczniki 2006 i starsi).

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzy-
mali piękne upominki przekazane przez 
Narodowy Bank Polski, a dodatkowo - 
zwycięzcy dwóch najliczniej obsadzonych 
kategorii – pamiątkowe, srebrne monety 
wyemitowane przez NBP z okazji tego-
rocznych Igrzysk Olimpijskich. Najlepsi 
otrzymali ponadto piękne medale ufundo-
wane przez organizatora – solecki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji.

Na koniec młodzi pływacy mogli 
podpatrzeć profesjonalny trening swoich 
rówieśników z sekcji pływackiej klubu Orka 
Iława, którzy przebywają w Solcu Kujaw-
skim na zgrupowaniu szkoleniowym.

Zawody
pływackie

W pierwszy weekend września 4 – 5 
września br. zawodnicy UKS Top Solec 
Kujawski zainaugurowali nowy sezon 
występami indywidualnymi. 

W I Wojewódzkim Turnieju Klasy-
fikacyjnym w kategorii seniorów, który 
rozegrano w Toruniu, wystąpili Dariusz 
Świder (13 miejsce) i Michał Majchrzak 
(6 lokata), którzy na co dzień stanowić 
będą trzon naszej drugoligowej drużyny.

W Międzyzdro j ach  na tomias t 
odbywał się pierwszy w sezonie turniej 
Grand Prix Polski w kategorii weteranów, 
gdzie niemal tradycyjnie okazję do 

konfrontacji z całą krajową czołówką 
w swej kategorii miał Jacek Wieczerzak, 
dwukrotny medalista tegorocznych 
Mistrzostw Polski.Z bilansem 7 wygra-
nych i 1 porażki uplasował się na trzecim 
miejscu w gronie aż 73 zawodników. 

Nasza młodzież rozpoczęła natomiast 
występy od I Wojewódzkiego Turnieju 
Klasyfikacyjnego w kategorii młodzików, 
który w odbył się w Sępólnie Krajeńskim. 
Spośród piątki reprezentantów UKS Top 
najwyższą lokatę zajęła Marysia Klepacz, 
która 5 miejsce. Nataniel Marjanek niestety 
nie awansował do czołowej ósemki, jednak 
później wygrał wszystkie pozostałe mecze 
i ostatecznie uplasował się na 9 miejscu.

Kolejne turnieje indywidualne, na 
których zagrają nasi zawodnicy to I WTK 
żaków (11.09) oraz I WTK kadetów 
(26.09), zaś 18.09 ruszają rozgrywki 
ligowe, gdzie po raz pierwszy w historii 
zagrają aż trzy nasze drużyny – w II i VI 
lidze oraz Lidze Młodzieżowej.

Inauguracja
sezonu
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Prymas Tysiąclecia ks. kardynał Stefan 
Wyszyński będzie beatyfikowany 12 września. 
Uroczystości zaplanowano w Świątyni 
Opatrzności Bożej w Warszawie. Starsi 
solecczanie pamiętają jeszcze wizyty prymasa, 
młodszym przybliżmy te wydarzenia. Pisaliśmy 
o nich kilkakrotnie, a w soleckim muzeum 
można było obejrzeć wystawę poświęconą 
wizytom prymasa w naszym mieście.

Pierwsza, krótka wizyta Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego w Solcu Kujawskim miała 
miejsce 1 lutego 1949 r. Jak czytamy w ulotce 
przygotowanej przez muzeum z okazji wystawy 
w 2009 r., (…)Kardynał Wyszyński przemawiał 
do zgromadzonych wiernych na soleckim 
Rynku (dzisiejszy Plac Jana Pawła II), 
a następnie wygłosił kazanie przed kościołem 
p.w. Św. Stanisława. Moment był szczególny. 
Następnego dnia Kardynał Wyszyński miał 
objąć biskupstwo gnieźnieńsko - warszawskie 
i zostać Prymasem Polski(…). 

Tak o tej wizycie prymasa pisał na naszych 
łamach Rafał Kubiak, dyrektor muzeum, 
posiłkując się przy tym informacjami zawar-
tymi w pierwszym tomie biografii Stefana 
Wyszyńskiego autorstwa Petera Rainy:

(…)22 października 1948 r. w Warszawie 
zmarł Prymas Polski ks. August kardynał 
Hlond. 12 listopada papież Pius XII mianował 
biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego 
arcybiskupem gnieźnieńsko – warszawskim, 
Prymasem Polski. Przeniesiony biskup ma 
obowiązek w ciągu czterech miesięcy objąć 
nowe biskupstwo. Ingres do Gniezna zaplano-
wano na 2 lutego, a do Warszawy na 6 lutego 
1949 r. 31 stycznia Prymas Wyszyński opuścił 
Lublin. 1 lutego na moście toruńskim prze-
kroczył granicę diecezji gnieźnieńskiej. Mimo 
mroźnego dnia w Podgórzu witany był przez 
tłumy wiernych. Po drodze wielokrotnie 
zatrzymywała go milicja. Raina pisze: „Prymas 
nominat jechał dalej, przemawiał do ludzi 
zgromadzonych na rynku w Solcu Kujawskim. 
Na polecenie władz państwowych cały czas 
krążyły samochody ciężarowe, zagłuszając 
swym warkotem słowa podzięki Prymasa”. 
Następnie biskup Wyszyński udał się do 
Bydgoszczy i Inowrocławia. Noc spędził 
w Trzemesznie, w którym „z tej okazji” 
wyłączono prąd. Następnego dnia wyruszył do 
Gniezna(…).

Tekst R. Kubiaka zmobilizował do 
pogłębienia wiedzy na temat tej wizyty, 
nieżyjącego już, Romana Zakrzewskiego, przez 
kilka lat współpracującego z „Soleckimi 
Wiadomościami z Ratusza”. Co prawda 
R. Zakrzewski nie uczestniczył w spotkaniu 
z kardynałem Wyszyńskim, ale pamiętał relacje 
swoich rodziców i rozmawiał na ten temat 
z kilkoma mieszkańcami.

(…)Ja oraz moi koledzy nie mogliśmy 
w tym wydarzeniu uczestniczyć, ponieważ tego 
dnia wszyscy chłopcy z klas III soleckich szkół 
ponadpodstawowych zostali wywiezieni do lasu 
na zajęcia z przysposobienia wojskowego. Nie 
wiem, czy były one już wcześniej zaplanowane, 
czy po prostu nie mieliśmy uczestniczyć w 
powitaniu prymasa Wyszyńskiego. Ale po kolei. 
Prymas przyjechał do Solca 1 lutego 1949 r. O 
takiej możliwości poinformował wcześniej 

mieszkańców ówczesny proboszcz Jan Pelikant. 
Wprawdzie nie było pewności, ale ludzie 
przystroili trasę przejazdu, udekorowali okna 
swoich mieszkań. Ponieważ była zima, nie było 
kwiatów, zamiast nich pojawiły się świerkowe 
gałązki, w oknach były także obrazy świętych 
i narodowe flagi. Matki Różańcowe przy-
gotowały nawet świerkowe girlandy, które 
zostały powieszone nad bramą wjazdową do 
kościoła Św. Stanisława. Mieszkańcy grupkami 
stali na chodnikach wzdłuż trasy przejazdu. 
Kiedy prymas wjechał na rynek od strony 
Torunia ul. Toruńską, która wówczas była 
dwukierunkowa i zobaczył czekających 
wiernych, zatrzymał się na wysokości posesji 
państwa Kujawów (obecnie Pl. Jana Pawła II nr 
11 i 12), owacyjnie witany, wyszedł z samo-
chodu i przemówił. Było to bardzo krótkie 
powitanie, podziękowanie za przyjęcie, potem 
prymas po-błogosławił zebranych i ruszył dalej, 
ul. 23 Stycznia w stronę kościoła Św. Stanisława, 
gdzie się zatrzymał. Podczas przejazdu 
mieszkańcy wznosili radosne okrzyki na 
powitanie tak dostojnego gościa. Kiedy 
samochód z prymasem zatrzymał się u bramy 
kościoła, podbiegło kilkunastu mężczyzn 
i chciało wnieść auto na teren przed kościołem, 
jednak było tak ciężkie, że nie dali rady. Kiedy 
prymas to zobaczył było widać, że się uśmiechał. 
Wiedział, że nie dadzą rady, a nie obawiał się, iż 
stanie mu się jakaś krzywda. Wtedy ktoś ze 
stojących obok krzyknął – dajcie spokój! 
Mężczyźni tak jak na rozkaz stanęli i odeszli od 
samochodu. Do wychodzącego prymasa 
podszedł proboszcz J. Pelikant i go powitał. Za 
bramą stał szpaler wiernych ze sztandarami 
kościelnymi. Ksiądz prymas w towarzystwie 
proboszcza podszedł bliżej kościoła. Idąc witał 
się z mieszkańcami, podawał rękę, zamieniał 
kilka słów z niektórymi z nich. Cały czas 
wznoszono okrzyki - Niech żyje!, śpiewano 
pieśni kościelne. Kiedy Prymas Wyszyński 
zatrzymał się, proboszcz jeszcze raz powtórzył 
słowa powitania, tak by wszyscy słyszeli, dzieci 
mówiły wiersze. Potem przemówił ks. prymas. 
Zebrani nie dali mu mówić, przerywali wnosząc 
okrzyki na cześć prymasa i śpiewając. Kiedy 
homilia się skończyła, prymas Stefan Wyszyń-
ski podziękował za wiarę w Boga, w Matkę 
Boską, za oddanie. Kiedy odjeżdżał, ludzie 
krzyczeli za nim - Do zobaczenia! Jak relacjono-
wali uczestnicy tych wydarzeń prymas nie 
oprawiał mszy, lecz tylko wygłosił kazanie przed 
kościołem. Po spotkaniu mieszkańcy wrócili do 
domów, zdejmowali dekoracje bojąc się 
szykanowania ze strony „towarzyszy”. Dopiero 
po powrocie do domów dowiedzieli się o 
wypadku, który wydarzył się w przeddzień 
przyjazdu prymasa na drodze z Solca do 
Przyłubia. 31 stycznia wieczorem samochodem 
wypożyczonym z zakładów samochodowych 
(późniejszych KZNS-ów), oprócz kierowcy 
z zakładu jechali komendant soleckiej milicjanci 
oraz dwaj pracownicy Urzędu Bezpieczeństwa. 
Droga była śliska i między starą cegielnią, 
a obecną kapliczką, willis zjechał z drogi 
i uderzył w drzewo. Wszyscy odnieśli obrażenia. 
Komendant soleckiego posterunku wydostał się 
na drogę, zatrzymał przejeżdżający samochód, 
żeby odwieść najciężej rannego do szpitala 

w Bydgoszczy. Jednak w drodze do szpitala 
poszkodowany zmarł. Kiedy w dochodzeniu 
okazało się, że samochód prowadził jeden 
z ubeków, a nie kierowca z zakładu, podejrzewa-
no sabotaż. Stąd na spore nieprzyjemności byli 
narażeni pracownicy, którzy ten samochód 
wcześniej remontowali. Później mieszkańcy 
spekulowali na temat powodu wieczornego 
wyjazdu milicji i UB. Doszli do wniosku, że 
zamierzali oni zniszczyć dekorację powitalną, 
którą na cześć prymasa przygotowali miesz-
kańcy Przyłubia. Mnie też się wydaje, że tak 
mogło być rzeczywiście.

Po raz drugi prymas Wyszyński przyjechał 
do Solca w 1953 r.

Tak o tej wizycie i następnej z 1974 r. pisał 
R. Kubiak w ulotce na wystawę z 2009 r.

(…)Kolejna wizyta Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego, już jako Prymasa Polski była 
dłuższa i trwała 3 dni (23-25.05.1953r.). Prymas 
przybył do Solca w sobotę. W niedzielę 
odprawiał nabożeństwa i spotkał się z dziećmi, 
a w poniedziałek wizytował cmentarz przy ul. 
Piotra Skargi(…).

Jeśli z pierwszej wizyty nie ma w muzeum 
żadnych zdjęć, tak z kolejnej już tak. 

(…)Dzięki pani Mirosławie Jankowiak 
(z domu Gurdak) dysponujemy ponad dwu-
dziestoma zdjęciami dokumentującymi to 
wydarzenie. Historia tych zdjęć jest dość 
dramatyczna, a jak wynika ze wspomnień pani 
Mirosławy mogło tych zdjęć być dużo więcej, 
ale mogło też nie być ich wcale: Zostałam 
poproszona przez księdza Jana Pelikanta by 
uwiecznić na zdjęciach wizytę Prymasa 
Wyszyńskiego. Miałam wtedy aparat marki 
Velti i dwa filmy do dyspozycji. Oprócz mnie 
zdjęcia robił jeszcze solecki fotograf pan 
Bronisław Kryger. Gdy „wypstrykałam” 
pierwszy film wyjęłam go z aparatu i dałam panu 
Krygerowi do wywołania. Potem okazało się, że 
ten film, a także zdjęcia które robił pan Kryger 
zostały skonfiskowane przez funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa. Na szczęście drugi 
film ze zdjęciami z wizyty Prymasa został 
w aparacie. Zdjęcia przezornie dałam do 
wywołania w Bydgoszczy i dzięki temu nie 
zostały one skonfiskowane. Wizyta ta miała 
miejsce w momencie największego nasilenia 
walki państwa z Kościołem. Cztery miesiące 
później Prymas został przez komunistów 
uwięziony na prawie trzy lata. Na trzecią wizytę 
Prymasa Solec musiał czekać prawie dwadzieś-
cia lat. Tym razem Prymas odwiedził młodą 
wspólnotę parafialną p.w. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Wizyta z 1974 r. trwała dwa dni. 
Prymas Wyszyński przybył do Solca we wtorek 
28 maja i tego samego dnia udzielił soleckiej 
młodzieży sakramentu  bierzmowania . 
Następnego dnia odprawił mszę dla ludzi 
starych i chorych oraz wygłosił kazanie dla 
dzieci i młodzieży. Po południu tuż przed 
wyjazdem Prymas błogosławił niemowlęta 
i małe dzieci(…). 

Tę wizytę z kolei uwiecznił Adam Kopa. 
Jedno ze zdjęć prezentujemy.

Soleckie wizyty
Prymasa Tysiąclecia



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.

Także
po południu
od 16.00 do 18.00.
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