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ZAMIAST FELIETONU

I tak, ani się
obejrzeliśmy,

„Wiadomościom” 
stuknęła kolejna

SETKA - czwarta.

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2021     696. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

O bieżącym postępie prac przy 
budowie przeprawy promowej mającej 
połączyć oba brzegi Wisły na wysokości 
Solca Kujawskiego i Czarnowa dyskuto-
wano w soleckim ratuszu podczas robo-
czego spotkania rady budowy. Uczestni-
czyło w nim kilkanaście osób, specjalistów, 
przedstawicieli wykonawcy, inwestora, 
urzędu marszałkowskiego. W gronie tym 
byli także przedstawiciele naszego urzędu. 
Inwestycja jest zadaniem realizowanym 

Dokończenie na str. 3

przez samorząd województwa – głównego 
beneficjenta projektu, dofinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej. Pozostałe 
koszty dzielą się na partnerów projektu. 

Rada
budowy

W dniach od 15 do 18 września 
delegacja Solca Kujawskiego przebywała 
z wizytą w Basztance, naszym mieście 
partnerskim na Ukrainie.  Umowę 
podpisaliśmy w 2015 r. w czasie jubi-
leuszowej gali zorganizowanej z okazji 
690-lecia nadania Solcowi Kujawskiemu 
praw miejskich. Od tego momentu odbyło 

się kilka wizyt przedstawicieli ukraiń-
skiego samorządu u nas i naszych delegacji 
w Basztance. Obecna, była okazją do 
kolejnego spotkania. W programie 
zaplanowano między innymi rozmowy 
z władzami Basztanki, w tym z radnymi 
rady miejskiej, i udział w koncercie z okazji 
dni miasta. W tym roku świętuje bowiem 
215. urodziny.

Dokończenie na str. 2

Od prawej: Bartłomiej Czaki, przewodni-
czący rady miejskiej, burmistrz Teresa 
Substyk, burmistrz Basztanki Oleksandr 
Berehovyj, Elżbieta Wysocka, prezes 
Stowarzyszenia Rozwoju Solca Kujawskiego.

Z wizytą
w mieście partnerskim
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Dyżury aptek

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

27 WRZEŚNIA - 3 PAŹDZIERNIKA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

4 - 10 PAŹDZIERNIKA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

   

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

SZCZEPMY  SIĘ
Nasza gmina plasuje się jak dotąd na 

130. miejscu z 55,3 proc. wyszczepieniem 
przeciwko COVID-19. W województwie 
zajmujemy 10. lokatę z liczbą w pełni 
zaszczepionych wynoszącą 9279 mieszka-
ńców. Najlepiej wypadamy w statystyce 
powiatowej, w której plasujemy się na 
drugiej pozycji, tuż za Osielskiem, gdzie 
zaszczepiło się już 58,9 proc. mieszka-
ńców. Od 1 sierpnia br. do teraz przyrost 
liczby zaszczepionych w naszej gminie 
wynosi 3,6 proc.  Zachęcamy więc do 
dalszego szczepienia się. Gminy najlepiej 
wszczepione mają szansę na wysokie 
nagrody pieniężne. 

PROJEKTY 
LIST  MIESZKANIOWYCH
Projekty list osób uprawnionych do 

zawarcia umowy najmu lokalu mieszkal-
nego na czas nieoznaczony i lokalu 
socjalnego na czas oznaczony będą 
wywieszone na tablicy ogłoszeń w urzędzie 
miasta w terminie od 30 września do 14 
października br. Uwagi i zastrzeżenia do 
projektów list można składać w formie 
pisemnej w kancelarii ogólnej urzędu 
(parter) w terminie od 15.10.2021r. do 
28.10.2021r. Po rozpatrzeniu zgłoszonych 
uwag i zastrzeżeń oraz ich ostatecznym 
zatwierdzeniu przez burmistrza, listy osób 
zostaną podane do publicznej wiadomości 
poprzez ich wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń w terminie do 30 listopada 2021 r.

KONWENT  BURMISTRZÓW
Podczas posiedzenia Konwentu 

Burmistrzów Województwa Kujawsko - 
Pomorskiego, które odbyło się 13 września 
w Kowalu, jednym z poruszonych tematów 
było dofinansowanie inwestycji drogo-
wych w ciągu ostatnich pięciu lat. Bur-
mistrzowie rozmawiali także o programie 
przebudowy dróg na lata 2021 – 2022.

METROPOLIA  BYDGOSZCZ 
MA  PIĘĆ  LAT
Komunikacja publiczna, promocja 

gospodarcza, polityka senioralna, gospo-
darka odpadami, zarządzanie kryzysowe 
czy zakupy gazu i prądu w ramach grup 
zakupowych to między innymi obszary, 
w których wspólnie działają samorządy 
zrzeszone w Stowarzyszeniu Metropolia 
Bydgoszcz. Jednym z członków metropolii 
jest Solec Kujawski. W tym roku SMB 
obchodzi pięciolecie istnienia. Z tej okazji 
zorganizowano konferencję prasową, 
podczas której mówiono o działaniach 
podejmowanych przez  metropol ię 
w ramach około 200 podpisanych porozu-
mień między partnerami.

CZYM  OGRZEWAMY
 - DEKLARACJE
Od 1 lipca br. można składać deklaracje 

o źródłach ciepła i spalania paliw do 
Centralnej  Ewidencj i  Emisyjności 

Budynków (CEEB). Właściciele nierucho-
mości i zarządcy budynków mogą składać 
deklaracje on-line lub w wersji papierowej 
do Urzędu Miejskiego w Solcu Kujaw-
skim. Wszystkie informacje znajdują się na 
stronie https://www.gunb.gov.pl.

"ZAWSZE  MÓWI, ŻE  WRÓCI"
To tytuł książki Katarzyny Zdanowicz, 

dziennikarki TVN 24, w której opisuje 
życie żon i partnerek znanych polskich 
himalaistów. – Ta książka nie jest napisana 
w formie wywiadów, ale to są ich opowieś-
ci, bo nie chciałam skierować uwagi na 
swoje pytania i osobę, tylko chciałam im 
całkowicie oddać głos na zasadzie 
słuchania. Jak długo mówiły, tak długo 
słuchałam – mówiła podczas spotkania 
autorskiego autorka. Więcej na tvn24.pl. 
K. Zdanowicz swoją drogę zawodową 
rozpoczynała w Telewizji Solec.

KOCIE  BYTOWANIE
W ramach realizacji Programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Solec Kujawski w 2021 roku 
zapraszamy do udziału w szkoleniu 
edukacyjnym na temat bezdomnych 
i wolno żyjących kotów, które odbędzie się 
28 września 2021 r. o godzinie 16.00 w sali 
konferencyjnej budynku Urzędu Miej-
skiego (wejście od strony ul. 29 Listopada). 
Prelekcję pod tytułem ''Opieka nad kotami 
wolno żyjącymi” przeprowadzi lekarz 
weterynarii, specjalista chorób zwierząt 
nieudomowionych z Gabinetu Weteryna-
ryjnego „Animal Patrol” w Kobylarni. 
Serdecznie zapraszamy.

BONY  NA  KARMĘ 
DLA  KOTÓW
Przypominamy o możliwości odbioru 

bonów na karmę dla kotów wolno żyją-
cych. Bon stanowi przydział karmy na dwa 
miesiące. Oznacza to, że do końca roku 
społeczni opiekunowie mogą otrzymać po 
dwa bony. Po odbiór bonów należy zgłosić 
się do Wydziału Utrzymania Miasta, 
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa, 
ul. Toruńska 8A.

W skrócie

Z wizytą...

Jak zrelacjonowała burmistrz Teresa 
Substyk, jednym z wątków poruszonych 
w rozmowach była realizacja strategii 
rozwoju gminy partnerskiej, która przy jej 
tworzeniu korzystała z doświadczeń Solca 
Kujawskiego. Tamtejsi samorządowcy byli 
za in te resowan i  funkc jonowan iem 
gospodarki odpadami, wodno – kanaliza-
cyjnej: – Uzgodniliśmy, że o dalszych 
szczegółach będziemy rozmawiali podczas 
spotkań on line. Będzie też okazja do 
wirtualnych spotkań z tamtejszymi 
przedsiębiorcami.

Burmistrz podkreśliła również bardzo 
duże zaangażowanie  społeczności 
Basztanki w życie kulturalne miasta. 
Samorządowcy chcieliby zainicjować 
wymianę kulturalną, aby mieszkający u nas 
Ukraińcy mogli mieć namiastkę swojej 
ojczyzny na wyciągnięcie ręki: – Byłoby to 
bardzo ważne z punktu widzenia budowa-
nia wzajemnych relacji między nami 
i rodzinami z Ukrainy, przybyłymi do Solca 
za pracą .

Dokończenie ze str. 1
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OSIEDLE/SOŁECTWO TERMIN ZEBRANIA

 

MIEJSCE ZEBRANIA

 

Sołectwo Otorowo –

Makowiska
28.09.2021 r.  godz. 17.00

 

świetlica „Makowianka”

 

Osiedle Rudy 28.09.2021 r. godz. 17.00

 

świetlica „Makowianka”

 

Sołectwo Przyłubie 30.09.2021 r. . godz. 17.00

 

świetlica

 

Osiedle Robotnicze 5.10.2021 r. godz. 17.00

 

sala widowiskowa SCK

 

Osiedle Leśne 6.10.2021 r. godz. 17.00 sala widowiskowa SCK

Sołectwo Chrośna 7.10.2021 r. godz. 17.30 świetlica

Osiedle Toruńskie 12.10.2021 r. godz. 17.00 sala widowiskowa SCK

Na wrzesień i październik zaplanowano spotkania z mieszkańcami. Za nami powinny być 
spotkania mieszkańców Osiedla Staromiejskiego i Sołectwa Kujawska. Oto terminy pozostałych:

Wysoki stan wody w Wiśle na 
początku września zatrzymał prace na 
przyczółkach. W porównaniu do 
sierpniowego zaawansowania robót, 
widać kolejny postęp.  Zbrojenie 
zniknęło już pod warstwą betonu.

Urząd marszałkowski finansuje połowę, 
resztę w równych proporcjach pokrywają 
powiaty bydgoski i toruński oraz gminy 
Zławieś Wielka i Solec Kujawski. Koszt 
całej inwestycji ma zamknąć się kwotą 
prawie 21 mln zł. W tym koszty części 
drogowej to nieco ponad 13 mln zł.

Dokończenie ze str. 1

Rada
budowy

Trzydziestą trzecią sesję rady 
miejskiej zaplanowano na 24 września 
br. z następującym porządkiem obrad:

FSprawozdanie  z  dz ia ła lnośc i 
Burmistrza Solca Kujawskiego w okresie 
od 2 czerwca 2021 r. do 15 września 2021 r. 

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowej, położonej na terenie Parku 
Przemysłowego, stanowiącej własność 
Gminy Solec Kujawski.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych niezabudowanych, stano-
wiących własność Gminy Solec Kujawski.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
przyjęcia projektu Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie Gminy Solec Kujawski.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
uzgodnienia zakresu prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody, dotyczą-
cych pomników przyrody na terenie 
Gminy Solec Kujawski.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
przyjęcia Raportu z wykonania Programu 
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy 
Solec Kujawski na lata 2017-2020 
z perspektywą na lata 2021-2024 za okres 
2019-2020.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim.

FWolne głosy i wnioski.
Początek obrad o godz. 12.00.

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

XXXIII SESJA RM

Porządek
obrad

Od 1 września rozpoczęły się kontrole przydomowych kompostowników u właści-
cieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy skorzystali z częściowego 
zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Chodzi o weryfika-
cję, czy na posesji jest kompostownik i czy są w nim kompostowane bioodpady. 

Kontrole przeprowadzają upoważni-
eni pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa. Właściciele 
nieruchomości mają obowiązek umożli-
wić dokonanie oględzin. W trakcie 
kontroli, pracownicy będą wykonywać 
dokumentację fotograficzną kompos-
towników oraz znajdujących się w nich 
bioodpadów. Właściciel nieruchomości 
po przeprowadzonej kontroli otrzyma 
protokół.

- Wobec właściciela nieruchomości, 
który korzysta ze zwolnienia z tytułu 
kompostowania odpadów ulegających 
biodegradacji, a nie posiada komposto-
wnika przydomowego, nie kompostuje 
bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostowniku przydo-
mowym, uniemożliwia dokonanie 

oględzin nieruchomości, w celu weryfika-
cji zgodności informacji, ze stanem 
faktycznym, wydana zostanie decyzja 
o utracie prawa do zwolnienia z części 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi od pierwszego dnia 
miesiąca, w którym stwierdzono wystąpie-
nie co najmniej jednej z przesłanek – 
informuje Iwona Skrzypińska, kierownik 
ROŚIR.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia 
będzie mogło nastąpić nie wcześniej, niż po 
upływie sześciu miesięcy od dnia, 
w którym decyzja o utracie prawa do tego 
zwolnienia stała się ostateczna i wymagać 
będzie złożenia nowej deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Ulga za kompostowanie 

Kompostowniki
do kontroli

Projekty miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu „droga 
krajowa nr 10 - część północna” w Solcu 
Kujawskim wraz z prognozą oddziaływania 
na środowisko oraz miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu 
„Unii Europejskiej – Haskiej – Brukselskiej 
– Rzymskiej – Paryskiej - Kujawskiej” 
w Solcu Kujawskim wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko będą 
wyłożone do publicznego wglądu w dniach 
od 28 września do 27 października br. 
Zapoznać się z nimi będzie można w budyn-
ku B urzędu (ul. 23 Stycznia 7) pokój nr 28 
w godzinach od 7.30 do 16.30 we wtorki, 
w pozostałe dni od 7.30 do 15.15. Termin 

dyskusji publicznej ustalono na 18 paździer-
nika br. Uwagi należy składać w nieprzekra-
czalnym terminie do 12 listopada br. Pełna 
treść ogłoszeń na www.bip.soleckujawski.pl 
w zakładce: Planowanie i zagospodaro-
wanie przestrzenne/Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego/MPZP 
– w trakcie opracowania.

Projekty
można zobaczyć



Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
z Zaburzeniami Psychicznymi „ Delfin” 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Solcu Kujawskim 6 września zorganizo-
wały cykliczne Soleckie Spotkanie 
Integracyjne. Po długiej przerwie lock-
downu mogliśmy się wspólnie spotkać na 
zabawie w gościnnych progach restauracji 
„ Jaskiniowa”. Spotkanie miało uroczysty 
charakter- wiązało się z obchodami XX- 
lecia istnienia - porcelanowych godów 
Stowarzyszenia „Delfin”.

Wzięło w nim udział 100 osób. Wśród 
zaproszonych gości byli zastępca burmistrza 
Solca Kujawskiego, dyrekcja MGOPS, 
kierownik WTZ, kierownicy przybyłych 
domów z Inowrocławia, Barcina, Nowej Wsi 
Wielkiej, Janikowa i Dobrcza wraz z pod-
opiecznymi  -  osobami  z  niepełno-
sprawnością. Powitaliśmy ich bardzo 
serdecznie.

W krótkim wystąpieniu podsumowal-
iśmy działalność Stowarzyszenia, po-
dziękowaliśmy wszystkim zaangażowa-
nym w jego utworzenie, życzyliśmy udanej 
zabawy i przyjemnego pobytu w naszym 
mieście. Goście złożyli nam życzenia 
kolejnych owocnych lat. Miłym akcentem 
były kwiaty i prezenty. Dziękujemy! 
W punkcie kulminacyjnym wjechał tort 
okolicznościowy i wspólnie odśpie-
waliśmy „ Sto lat”. Później rozpoczęła się 
zabawa taneczna przy akompaniamencie 
zespołu „Etna”- państwa Jagodzińskich, 
a po pysznym obiedzie zakończyliśmy 
obchody jubileuszu, życząc sobie spotka-
nia za rok.

Będzie to także rok jubileuszowy- tym 
razem swoje urodziny obchodzić będzie 
Środowiskowy Dom Samopomocy- 
srebrne gody, czyli XXV- lecie utworzenia 
placówki.

Do zobaczenia.
Witold Rutkowski

Katarzyna Sternal  - nauczyciel wychow-
ania przedszkolnego z Przedszkola Publiczn-
ego nr 1 „Promyczek” i Monika Łączna - 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodows-
kiej - Curie otrzymały dokumenty poświadc-
zające awans zawodowy na stopień nauczyc-
iela mianowanego. Gratulacje od burmistrz 
Teresy Substyk, w obecności dyrektorów 
placówek, w których pracują, odebrały 
podczas spotkania w ratuszu w przeddzień 
nowego roku szkolnego.

Co ma wspólnego Solec Kujawski 
z Dubajem? Na pierwszy rzut oka zapewne 
nic. Jeśli jednak spojrzeć nieco dokładniej 
ma, za sprawą jednego ze swoich miesz-
kańców – pianisty Piotra Nowaka, 
nauczyciela gry na fortepianie w naszej 
szkole muzycznej, uczestnika II etapu 
Konkursu Chopinowskiego w 2015 r., 
laureata wielu nagród w konkursach 
ogólnopolskich i międzynarodowych.

P. Nowak przez 11 dni, od 1 paź-
dziernika, będzie koncertował w Dubaju, 
gdzie odbywa się Wystawa Światowa 
Expo. Tam w Polskim Pawilonie, prezento-
wane będą sukcesy gospodarcze, ciekawe 
miejsca w naszym kraju, a także polska 
kultura. Hasłem przewodnim polskiej 
prezentacji na Expo jest „Polska. Kreatyw-
ność inspirowana naturą”. P. Nowak zagra 
po trzy koncerty dziennie.

Po powrocie muzyk wyrusza w kolejną, 
znacznie dłuższą podróż. Rozpoczyna 
studia podyplomowe na kierunku pianis-

tyka na Uniwersytecie Roosevelta 
w Chicago. W maju wraca do Polski. Tu 
będzie koncertował wraz z rodzeństwem, 
a potem planuje powrót do USA i dalszą 
edukację na studiach doktoranckich.

- Otrzymałem stypendium na studia od 
Chicago College of Performing Arts 
w wysokości ¾ czesnego oraz 100 000 zł 
wsparcia finansowego od firmy SOLBET. 
Dzięki dofinansowaniu studiów, wylatuję 
do Chicago już za trzy tygodnie, zaraz po 
tournée koncertowym w Dubaju. Już w roku 
2019 firma SOLBET zainwestowała 
w projekt płyty Chopin Spirit – Piotr 
Nowak, na który otrzymałem również 
pomoc ze strony władz Solca Kujawskiego. 
SOLBET dokłada kamień węgielny do 
kultury naszego regionu, sponsorując 
wielkie wydarzenia muzyczne, m. in. 
światowej renomy Konkurs Pianistyczny 
im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy, ale 
również kultury w naszym ukochanym 
Solcu – dom kultury, szkoła muzyczna. 
Inwestowanie w kulturę uważam za akt 
niezwykle piękny i potrzebny w naszych 
czasach, kiedy o środki i dotacje jest coraz 
trudniej. Gdyby nie pomoc ze strony 
SOLBET-u, zmuszony byłbym zarzucić tę 
wspaniałą i rozwojową inicjatywę. Planuję 
w kolejnych latach zrobić doktorat (DMA) 
w Indiana University lub w Miami Univer-
sity – mówi nasz solecki pianista.

Seria koncertów
w Dubaju
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„Choć czas jak rzeka, jak rzeka płynie, 
unosząc w przeszłość tamte dni…”

Porcelanowe
gody

Tak, jak 31 sierpnia – Dzień Solidar-
ności i Wolności i 1 września – rocznica 
wybuchu II wojny światowej, również 17 
września delegacje samorządu, soleckich 
organizacji, instytucji i szkół złożyły 
wiązanki w miejscu pamięci narodowej. 
Tego dnia uczestnicy uroczystości udali się 
pod Pomnik Niepodległości. Wracaliśmy 
pamięcią do ofiar agresji sowieckiej, która 
rozpoczęła się właśnie 17 września 1939 r. 
Te tragiczne wydarzenia i późniejsze 
zbrodnie jak mord polskich oficerów 

w Katyniu i w innych miejscach kaźni, 
wspomniał Rafał Kubiak, dyrektor Muzeum 
Solca. Wartę przy pomniku wystawili 
uczniowie klasy mundurowej z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. 
Za udział w uroczystości klasy mundurowej 
i pozostałych delegacji podziękowała 
Barbara Białkowska, zastępca burmistrza.

W dniu agresji
sowieckiej
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W Muzeum Solca otwarto wystawę 
czasową pt. „Czesław Jóźwiak. Błogo-
sławiony z Łażyna”. Jeszcze niedawno postać 
błogosławionego była znana zaledwie bardzo 
wąskiej grupie ludzi. Członek oratorium 
salezjańskiego, uczestnik Wojny Obronnej, 
a następnie konspiracji, został aresztowany 
przez Niemców w 1940 roku. Dwa lata 
później stracony w Dreźnie razem z przyja-
ciółmi z tzw. Poznańskiej Piątki: Edwardem 

Klinikiem, Edwardem Kaźmierskim, 
Franciszkiem Kęsym i  Jarogniewem 
Wojciechowskim. 

Wszystko zmieniło się w 1999 roku kiedy 
to Jóźwiak wraz z pozostałymi członkami tzw. 
Poznańskiej Piątki zostali wyniesieni na 
ołtarze wraz z grupą 103. męczenników II 
wojny światowej. Stało się to podczas VII 
pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. 
Od tego czasu powstało szereg publikacji 
i opracowań dotyczących Jóźwiaka i jego 
przyjaciół. Pamięć o męczennikach kultywują 
ośrodki salezjańskie. Kult błogosławionego 
rośnie także w najbliższej okolicy. W Łażynie 
– miejscowości w której urodził się Czesław 
Jóźwiak – znajduje się pamiątkowy kamień. 
Przez teren byłej puszczańskiej wsi przebiega 
także szlak pieszy poświęcony błogosławio-
nemu. W Solcu Kujawskim obrazy przedsta-
wiające Jóźwiaka znajdują się w Muzeum 
Solca oraz kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Pamiątkowy obraz oraz tablica 
umieszczone są także w kościele pw. 
Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika.

Otwarcie wystawy było okazją do dalszej 
popularyzacji postaci błogosławionego 
z Łażyna. Wśród uczestników głos zabrał ks. 
Jarosław Wąsowicz z Towarzystwa Salezjań-
skiego, dzięki któremu na ekspozycję trafiły 
obrazy oraz publikacje dotyczące tzw. 
Poznańskiej Piątki. Wystawa pt. „Czesław 
Jóźwiak. Błogosławiony z Łażyna” prezen-

tuje historię zwykłego młodego człowieka, 
który w obliczu wojny zachował takie 
wartości jak koleżeńskość, chęć pomocy, 
miłość do ojczyzny i drugiego człowieka 
a przede wszystkim wielką wiarę.

Wystawę czasową uzupełnia ekspozycja 
pt. „Stara klasa” przedstawiająca wystrój 
dawnej izby szkolnej. Wystawa pt. „Czesław 
Jóźwiak. Błogosławiony z Łażyna” będzie 
prezentowana w muzeum do listopada br.

Od wielu lat sylwetkę błogosławionego 
popularyzuje Stowarzyszenie Rozwoju 
Solca Kujawskiego. To właśnie dzięki jego 
działaniom do jednego z soleckich kościołów 
i muzeum trafiły portrety bł. Czesława 
Jóźwiaka. Stowarzyszenie w ramach 
projektu realizowanego wespół ze Szkołą 

Podstawową nr 4, zainicjowało konkursy dla 
młodzieży, rajd pieszy do miejsca urodzenia 
bł. Czesława, prezentację multimedialną, 
lekcje tematyczne, a zwieńczeniem projektu 
była konferencja, w której brała udział 
młodzież ze wszystkich soleckich szkół 
i licznie zaproszeni goście. W 2020 r. 
stowarzyszenie nawiązało kontakt z rodziną 
błogosławionego Czesława, od której 
otrzymało zdjęcia, z których jedno posłużyło 
jako podstawa do namalowania dwóch 
portretów. Powstanie obrazów w całości 
sfinansowało stowarzyszenie.

Z okazji 102. rocznicy urodzin i chrztu 
błogosławionego Czesława Jóźwiaka, SRSK 
zorganizowało 11 września br. uroczystości 
z udziałem rodziny błogosławionego, która 
wizytę w Solcu rozpoczęła od zwiedzenia 
wystawy poświęconej Czesławowi Jóźwia-
kowi w Muzeum Solca. Następnie odbyła się 
msza św. w kościele pw. Św. Stanisława. Do 
koncelebry, zaproszono księży z miejscowych 
parafii, oraz księży, którzy wywodzą się 
z naszej gminy, a obecnie sprawują posługę 
kapłańską w różnych, czasami odległych 
miejscach. Głównym celebransem był ks. 
Antoni Balcerzak, który przed laty był 
proboszczem parafii pw. Św. Stanisława. 
Homilię wygłosił proboszcz parafii pw. NMP 
Królowej Polski w Brzozie, ks. dr hab. 
Wojciech Szukalski. Oprócz księży zapro-
szono także siostry zakonne, które wywodzą 
się z naszego miasta. Zgromadzenie Najświęt-
szego Serca Jezusa Sacré Coeur reprezento-
wała siostra Małgorzata Górecka. Po mszy 
zaplanowano koncert muzyki poważnej. 
Ponownie podziwiać można było kunszt 
muzyczny członków stowarzyszenia i jego 
stypendystów. Wystąpili: Michał Kuligowski 
– organy, Weronika Zych – flet, Jan Kuli-
gowski – skrzypce. Mszę św. uświetnił 
śpiewem chór Cecylia, pod dyrekcją Macieja 
Kuligowskiego. Uroczystości zamknęła 
prezentacja przygotowana przez członków 
rodziny błogosławionego Czesława. 
Członkowie stowarzyszenia planują już 
kolejne działania, popularyzujące sylwetkę 
naszego błogosławionego.

BŁ. CZESŁAW JÓŹWIAK

Wystawa
i rocznica chrztu

We mszy i pozostałych wydarzeniach przygotowanych z okazji rocznicy chrztu bł. 
Czesława Jóźwiaka uczestniczyli także przedstawiciele soleckiego samorządu.
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Delegacja Soleckiego Centrum Kultury 
11 września w Kruszwicy odebrała z rąk 
Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 
Mikołaja Bogdanowicza zwycięską 
statuetkę i nagrodę dla Animatorów 
Kultury,  Dziedzictwa Narodowego 
i Tradycji Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, którzy swoją działalnością 
w znaczący sposób przyczynili się do 
popularyzowania oraz ochrony kultury, 
dziedzictwa narodowego i  tradycji 
województwa. Na zdjęciu delegacja SCK 
razem z wojewodą i pozostałymi laurea-
tami. Soleckie Centrum Kultury to animator 
sztuki i rozrywki, który w tym roku 
obchodzi 35-lecie działalności. Właśnie 
tutaj odbywa się wiele imprez zarówno 
kulturalnych jak i rozrywkowych. Na 
deskach SCK gościło już wielu znanych 
i lubianych wykonawców. Tutaj odbywają 
się przeglądy i festiwale. Centrum kultury 
prowadzi również szereg działań na rzecz 
dzieci i młodzieży, angażując młodych 

Kulturalny
przekładaniec
KINO  KULTURA  ZAPRASZA
Miłośników kina zapraszamy do Kina 

Kultura na ciąg dalszy historii o nieśmiałej 
dziewczynce, której przyszło poznać 
zaczarowany świat z pogranicza jawy i snu. 
25 września br., godz. 13.00. Wstęp 
wolny! SCK przypomina o możliwości 
zakupu cegiełek na wsparcie działań 
statutowych centrum kultury.

ROK  ARTYSTYCZNY  2021/2022
SCK zaprasza do zapoznania się 

z nowymi propozycjami zajęć oraz grup 
zainteresowań dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w Soleckim Centrum Kultury. 
W propozycjach zajęcia muzyczne: nauka 
gry na gitarze, perkusji, wokalne, pla-
styczne 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. Zajęcia już trwają. 
Można wybrać swoje ulubione. Propozycje 
dostępne na stronie oraz na facebooku 
SCK. Zapisy w sekretariacie oraz telefoni-
cznie 52 387 01 57.

BAWIMY  SIĘ  LALKAMI
Soleckie Centrum Kultury zaprosiło do 

wzięcia udziału dzieci, młodzież i doros-
łych w II Ogólnopolskim Konkursie 
Artystycznym „Bawimy się lalkami” 2021. 
Konkurs polegał na wykonaniu lalki 

teatralnej (pacynki) przedstawiającej 
postać z bajki, baśni lub legendy literatury 
polskiej lub zagranicznej. SCK zgłosiło do 
konkursu pięć lalek. Trzymamy kciuki za 
zwycięstwo, a o wynikach poinformujemy 
po ich ogłoszeniu przez organizatora 
konkursu (Kujawsko-Pomorskie Centrum 
Kultury w Bydgoszczy) pod koniec 
października.

KONKURS  FOTOGRAFICZNY
Jeszcze do 30 września można prze-

syłać zdjęcia do konkursu fotograficznego 
„ZACHWYT MOIM MIASTEM”. 
Zachęcamy do udziału dzieci, młodzież, 
dorosłych, seniorów. Aby wziąć udział 
w konkursie, należy jedno zdjęcie w formie 
elektronicznej przesłać 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.

solecczan w wiele przedsięwzięć twór-
czych, które są realizowane w wielu 
sekcjach. Soleckie Centrum Kultury 
organizuje „Dni Solca Kujawskiego” – 
doroczny cykl imprez plenerowych, 
gromadzących licznych mieszkańców. 

Z kolei galeria Homo Faber cyklicznie 
prezentuje dorobek nie tylko soleckich 
twórców. SCK, tak jak i inne obiekty 
użyteczności publicznej, jest przystosowa-
ne do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Z dużą determinacją SCK szuka rozwiązań 
jak pogodzić problemy związane z brakiem 
przychodów własnych (związanych 
z COVID-19) i oczekiwaniami mieszkań-
ców, a przede wszystkim misją instytucji 
kultury. SCK w okresie pandemii, respektu-
jąc obowiązujące przepisy, pełni funkcję 
integracyjną społeczność solecką. Należy 
przywołać konkursy, np. na Soleckiego 
KuchMistrza Juniora, cykliczne programy 
w uruchomionej TV SCK. Bogaty program 
edukacyjny, koncertowy, teatralny w sieci 
oraz wydawnictwa: Skarbiec oraz Koron-
aserwis Info SCK. Dumą napawa powstanie 
w tych trudnych czasach Teatru „PoMimo" 
z udziałem pracowników SCK, którego 
premiera odbyła się w Dniu Działacza 
Kultury, a później 17 przedstawień dla szkół 
i przedszkoli. Gratulacje!

SCK nagrodzone



Sport i rekreacja

W V edycji popularnego „Biegu Najeżo-
nego Przeszkodami „Jeżyk”, który odbył się 18 
września na terenach leśnych Leśnictwa Rudy 
w Nadleśnictwie Solec Kujawski, pobiegło 212 
osób. Rywalizacja jak zawsze była emocjo-
nująca. Niektórzy mierzyli się z rywalami, 
niektórzy z własnymi słabościami. Strome 
podbiegi, bagna oraz cała masa naturalnych 
i specjalnie na ta okazję stworzonych przeszkód 
- to wszystko czekało na śmiałków na pięcio-
kilometrowej trasie. 

Ostatecznie najszybszy okazał się Marek 
Szostek (Julianowo), który dystans pokonał 
w czasie 33 minut i 27 sekund. Drugie miejsce 
zajął Maciej Skibski (Świecie) – 34:21, zaś 
trzecie Jarosław Nowicki (Włocławek) – 35:37. 
Wśród pań triumfowała Dorota Stucka 
(Świecie) z czasem 37:08. Pozostałe miejsca na 
podium zajęły: Alina Podbielska (Toruń) – 
40:58 i Sylwia Andrzejewska (Bydgoszcz) – 
41:14.

Po zakończeniu biegu najlepsze trzy osoby 
w klasyfikacjach kobiet i mężczyzn uhonoro-
wane zostały pucharami oraz nagrodami 
rzeczowymi, zaś wszyscy uczestnicy otrzymali 
piękne pamiątkowe medale. Nagrodzono także 
trójki najlepszych zawodników: z Solca 
Kujawskiego - zwyciężyli Katarzyna Szulc-
Trawińska oraz Krzysztof Stomski, w katego-
riach Służb Mundurowych – zwyciężyli Joanna 
Kwiatkowska i Tomasz Osiński oraz „najbar-

dziej doświadczonych” uczestników biegu – 
Ewę Ossowską oraz Romana Godziuka.

Tradycyjnie ostatnim akcentem imprezy 
był pyszny ciepły poczęstunek, podczas 
którego zawodnicy mogli podzielić się 
emocjami, które towarzyszyły im na trasie. 

Organizatorem imprezy był MUKS „Start” 
Solec Kujawski, przy wielkiej pomocy 
Nadleśnictwa Solec Kujawski, OSiR Solec 
Kujawski, Gminy Solec Kujawski oraz OSP 
Solec Kujawski. Patronat nad imprezą objął 
starosta bydgoski – Wojciech Porzych. 

W gronie sponsorów znaleźli się: Drobex, 
Tylpol, Autos, Pasaco, Klimat, Aljot, Simi, 
Widuto, Stanisław Polinowski, „Roletka” 
Tomasz Jeziorski, „Zbimar” Marek Kowalski, 
„Żelmet” Ryszard Karólewski, „Unimech” Jan 
Majchrowski, radny Solca Kujawskiego 
Tomasz Pacek, poseł do Parlamentu Europej-
skiego Radosław Sikorski, Zakład Gospo-
darki Komunalnej, Starostwo Powiatowe 
w Bydgoszczy, Lokalna Grupa Działania 
„Trzy Doliny”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Transportowiec. 

Organizatorzy dziękują również firmom – 
Duo Medic (opieka medyczna), LSV Technika 
(nagłośnienie), Bar „U Justyny” (gastronomia) 
i portalowi elektronicznezapisy.pl (pomiar 
czasu).

Wyniki na stronie www.biegjezyk.pl. F
o
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Międzyszkolny  Uczniowski  Klub 
Sportowy „Start” i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapraszają do udziału w mistrzostwach 
powiatu w piłce nożnej chłopców w ramach 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.  Zawody 
rozpoczynają się 6 października o godz. 9.00 
w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Tartacznej. 
Zespoły mogą liczyć maksymalnie 12 osób 
(uczniowie jednej szkoły z roczników 2007 – 
2008). Zapisy do 30 września na www.srs. 
szs.pl. Dzień wcześniej kończy się termin 
zapisów (także na www.srs.szs.pl) do 
sztafetowych mistrzostw Solca Kujawskiego 
w biegach przełajowych (organizatorzy 
MUKS „Start” i OSiR). Zawody zaplanowano 
na 5 października, godz. 11.30 w parku przy 
Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Przewi-
dziano trzy grupy wiekowe – roczniki 2006 
i starsze, roczniki 2007 – 2008 i roczniki 2009 
i młodsze.

Soleccy tenisiści stołowi zainauguro-
wali sezon ligowy 18 września br. pode-
jmując debiutujący w II lidze zespół Asist 
KS Beniaminek 03 Starogard Gdański. 
Mimo silnego składu gości, UKS Top, jako 
aktualny wicemistrz rozgrywek, wydawał 
się faworytem tego spotkania. Przed 
sezonem w zespole nastąpiła jedna zmiana 
personalna. Kacpra Makowskiego, który 
zasilił LUKS Chełmno, zastąpił Michał 
Majchrzak. Mecz od samego początku był 
bardzo wyrównany. Pierwsza seria gier 
pojedynczych to podział punktów. 
Decydujące okazały się gry deblowe. 
Ostateczny wynik 6:4 dla naszych 
zawodników, którzy kolejny mecz 
rozegrają 25 września w Toruniu z miej-
scowym Gotykiem.

- Tego samego dnia swój pierwszy 
mecz rozegrała nasza druga drużyna. 
Z uwagi na chęć utrzymania ciągłości 
szkolenia zdecydowaliśmy się zgłosić ten 
zespół do rozgrywek ligowych i oczy-
wiście musimy rozpocząć od najniższego 
szczebla jakim jest szósta liga – mówi 
Łukasz Czarczyński, prezes UKS Top. 

Inauguracyjne spotkanie drużyna 
rozegrała we Włocławku z AZS III. Mecz 

zakończył się wynikiem 7:7, a z naszej 
strony punktowało tylko dwóch zawodni-
ków. Komplety punktów zdobyli Filip 
Strychalski oraz Mikołaj Bleja.

Nasz trzeci zespół występujący 
w Lidze Młodzieżowej miał podejmować 
ŚKTS Świecie, jednak goście poprosili 
o przełożenie spotkania i odbędzie się ono 
w późniejszym terminie.

Tenis
stołowy

Piłka nożna
i biegi sztafetowe

Bieg z przeszkodami
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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 (89)

Widok ogólny na Solec od strony Wisły gościł już kilka razy w „Pozdrowieniach 
z Solca”. W bieżącym numerze – tak jak ostatnio – prezentujemy kartkę z serii 
wydanej w II dekadzie XX wieku przez solecczankę Marthę Leibfried.

Stali czytelnicy przypomną sobie numer 5, ale przede wszystkim numer 60 gdzie 
wykorzystano to samo zdjęcie. Jednak w tym wypadku widzimy panoramę w wersji 
kolorowej. W porównaniu do pocztówki z numeru piątego „Pozdrowień…” – 
wydanej na początku XX wieku – widać jedną interesującą różnicę. Otóż po lewej 
stronie zauważymy bez większego trudu wieżę nowego, murowanego kościoła pw. św. 
Stanisława Biskupa i Męczennika, postawionego w latach 1911-1912. Pozostałe 
charakterystyczne elementy miejskiego krajobrazu – ulica Do Wisły, widoczne przy 
drodze spichlerze, czy wieża kościoła ewangelickiego (obecnie kościoła pw. Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa) nie uległy w tym czasie zmianom.

Dzisiaj chyba najbardziej żal właśnie spichlerzy. Budynek z lewej strony zniknął 
z soleckiego krajobrazu prawdopodobnie pod koniec II dekady XX wieku. Spichlerz 
widoczny po prawej stronie spłonął w latach 60. XX wieku. Była to ostatnia tego typu 
budowla w Solcu.

Tak na Dożynki czekali mieszkańcy 
Osiedla Toruńskiego i Sołectwa Przyłubi-
e...

...a tak - pracownicy urzędu.

Witacz prezentowany na dużym zdjęciu 
został zgłoszony do konkursu wojewódzkiego 
pod nazwą „Pomysłowy witacz dożynkowy 
2021” na najciekawszy witacz w  wojewódz-
twie kujawsko – pomorskim, ogłoszony po raz 
kolejny przez marszałka województwa. 
Wykonali go mieszkańcy Sołectwa Otorowo – 
Makowiska. Obok sów, które tak się spodobały, 
że znaleźli się chętni na ich wyeksponowanie, 
głównym elementem instalacji jest wiatrak. 
Nawiązuje on do historii Otorowa oraz 
osadników olenderskich, zasiedlających tę 
miejscowość przed wiekami. Sprowadził ich 
w te rejony starosta bydgoski w 1604 r. 
Olendrzy, jak nikt inny, potrafili zagospodaro-
wać tereny nadwiślańskie, a ich mieszkańców 
zabezpieczyć przed powodziami. Wprawdzie 
można było zgłosić tylko jeden witacz, jednak 
przed dożynkami pojawiły się też inne, które 
także przedstawiamy.

Konkursowy
witacz i inne



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim 31 sierpnia 
2021 roku zakończył realizację projektu 
współfinansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego pn.: 
„Aktywni wykwalifikowani”, realizowa-
nego od 1 października 2020 roku zgodnie 
z umową zawartą przez Gminę Solec 
Kujawski. W ramach projektu sześć osób 
objętych zostało Programem Aktywności 
Lokalnej. Korzystały ze wsparcia psycho-
loga, pracownika socjalnego, ukończyły 
„Warsztaty kompetencji wychowaw-

czych” oraz brały udział w spotkaniach 
grupy samopomocy. Sześć osób objętych 
aktywizacją społeczną i zawodową 
ukończyło szkolenia zawodowe i uzyskało 
kwalifikacje w zawodzie.  Ponadto 
uczestniczyły w „Warsztatach motywując-
ych”, „Treningu kompetencji i umiejętno-
ści społecznych”, spotkaniach z pracow-
nikiem socjalnym, doradcą zawodowym 
i pośrednikiem pracy. Wszyscy uczestnicy 
projektu ukończyli kurs pierwszej pomocy 
przedmedycznej, brali udział w wyjazdach 
i spotkaniach integracyjnych. Dzięki 
zdobytym kwalifikacjom trzy osoby po 
zakończeniu projektu rozpoczęły pracę. 
Łączna wartość projektu wyniosła 
144.786,06 zł, z czego dofinansowanie 
projektu ze środków Europejskiego 
Funduszu  Spo łecznego  s tanowi ło  
123.068,15 zł.

W ramach realizowanego przez gminę 
projektu „Adaptacja budynku przy ul. 
Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem 
na cele społeczno-gospodarcze” w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020, przebudowano segment C 
oraz uporządkowano otoczenie tworząc 
miejsca postojowe i drogi dojazdowe. 
Powstałą infrastrukturę zaadaptowano na 
usługi społeczne świadczone przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej.

Efektem końcowym przebudowy 
segmentu C jest estetyczny i funkcjonalny 
obiekt. Osiągnięto to poprzez powiększe-
nie powierzchni parteru, zmianę wewnętrz-
nego podziału pomieszczeń, którą 
umożliwiła przebudowa ścian wewnętrz-
nych, likwidacja części kanałów wentyla-
cyjnych oraz budowa nowych przewodów 
wentylacyjnych. Ponadto zlikwidowano 
schody zewnętrzne, wybudowano szacht 
windowy, wymieniono pokrycie dachu, 
wykonano nowe izolacje pionowe części 
podziemnej budynku, wykonano nowe 
tynki i posadzki, przemalowano pomiesz-
czenia, zamontowano nowe okna i drzwi, 
pomalowano elewację, wykonano nowe 

instalacje elektryczne, teletechniczne oraz 
wodno – kanalizacyjne. 

Obiekt przystosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Od strony południo-
wej  budynku zamontowano windę 
osobową, z dostępem z poziomu terenu, 
zapewniającą swobodne przemieszczanie 
na pozostałe kondygnacje. Budynek został 
wyposażony w toalety dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych. W pobliżu wejścia do 
budynku wydzielono dwa miejsca 
postojowe dla osób niepełnosprawnych. 

Celem projektu jest wzrost ożywienia 
społecznego na obszarach miejskich – 
w jednostce Staromiejskie Centrum 
i  o b s z a r a c h  p o w i ą z a n y c h  z  n i ą       
funkcjonalnie.

Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 
12, przyczyni się do likwidacji problemów 
społecznych zidentyfikowanych na 
obszarze rewitalizowanym w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 
i Gminy Solec Kujawski na lata 2016-2023. 
Stworzono nowe miejsce integracji 
i aktywizacji, które będzie bazą do 
realizacji działań umożliwiających osobom 
wykluczonym rozwój kontaktów ze 
społecznością lokalną, wsparcie dla dzieci 
i całych rodzin dysfunkcyjnych, powrót do 

Aktywni
wykwalifikowani

życia społecznego. Realizacja inwestycji 
odpowie również pośrednio na problem 
zmniejszającej się liczby podmiotów 
gospodarczych zlokalizowanych w obsza-
rze rewitalizacji. Interwencja w działania 
społeczne, aktywizacja osób zagrożonych 
oraz podniesienie jakości przestrzeni 
publicznej w powiązaniu z rewitalizowa-
nym pl. Jana Pawła II doprowadzą z czasem 
do wzrostu poziomu przedsiębiorczości 
i ożywienia społeczno-gospodarczego 
przestrzeni publicznej centrum miasta.

Projekt realizowany jest w ramach RPO 
WKP 2014-2020, i wpisał się w typ 
projektów przewidzianych do dofinanso-
wania w ramach poddziałania 6.4.1. 
Wartość projektu ogółem 1 472 370,01 zł.  
Dofinansowanie 831 656,69 zł. Wkład UE 
(EFRR) 685 360,64 zł.

Stowarzyszenie Wspierania Rodzin 
wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej od maja do paździer-
nika br. realizują projekt pn.: „Aktywni 
w niepełnosprawności w każdej dziedzinie 
życia”. Celem projektu jest promowanie 
aktywności osób z niepełnosprawnością 
i integracja społeczna oraz zwiększenie 
świadomości społecznej odnośnie do 
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, 
w tym osób z chorobami psychicznymi. 
W ramach projektu odbył się piknik pt.:      
„ Aktywnie i twórczo idziemy przez świat” 
promujący zdrowie psychiczne, podczas 
którego zaprezentowały się placówki 
oferujące pomoc i wsparcie osobom 
z niepełnosprawnością, kącik zdrowej 
aktywności fizycznej z trampoliną fitness, 
kącik sprawności manualnych oraz gry, 
zabawy i konkursy z nagrodami. Kolejnym 
działaniem zrealizowanym w ramach 
projektu był piknik pt.: „ Wielkie grillo-
wanie w Amerykańskim stylu”, w którego 
ramach zorganizowano poczęstunek dla 
uczestników, przedstawiono zwyczaje 
amerykańskie oraz pokaz tańca amerykań-
skiego. Ponadto zorganizowano zabawy 
i konkursy z nagrodami. Projekt współfin-
ansowany jest ze środków Gminy Solec 
Kujawski.

Wielkie
grillowanie

Adaptacja sprzyja
likwidacji problemów społecznych



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.

Wyrazy żalu i współczucia Mariuszowi
i Marii Damratom z powodu śmierci

Matki
i Teściowej

składają 

Zarząd oraz Pracownicy 
SOLMED Sp. z o. o.

Szczere wyrazy współczucia
Mariuszowi i Marii Damratom

z powodu śmierci

Matki
i Teściowej

składają 

Pracownicy Apteki w Przychodni

„Myślę, więc nie śmiecę”. Pod takim 
hasłem przebiegała tegoroczna akcja 
Sprzątania Świata. Włączyli się do niej 
uczniowie soleckiech szkół. Wsparli ich 

PosprzątaliTematem tegorocznej edycji Europej-
skich Dni Dziedzictwa były „Smaki 
dziedzictwa”. Trzymając się tego zagad-
nienia Muzeum Solca przygotowało 
prezentację pt.: „Solecki chleb powszedni, 
czyli o piekarzach i piekarniach w Solcu 
Kujawskim”. Uczestnicy spotkania 
poznali historię ludzi związanych z rze-
miosłem piekarskim, a także miejsca 
w których kiedyś w Solcu znajdowały się 

piekarnie. Uzupełnieniem prezentacji 
były sprzęty, które znajdowały się kiedyś 
w soleckich piekarniach: łopaty piekar-
nicze, maszyna do robienia bułki tartej czy 
etykiety z wyrobów soleckiej piekarni 
PSS Społem. W myśl powiedzenia: „coś 
dla ciała coś dla ducha” zebrani mogli 
przy kawie lub herbacie skosztować 
pysznych  domowych  wyp ieków. 
W drugiej części spotkania chętni mogli 
wziąć udział w spacerze, podczas którego 
odwiedzono miejsca w których niegdyś 
znajdowały się soleckie piekarnie. To 
smutne, ale obecnie w naszym mieście nie 
ma już zakładu, w którym wypieka się 
chleb.  Tradycyjnie ,  w przypadku 
Europejskich Dni Dziedzictwa uczestnicy 
zostali obdarowani upominkami przy-
gotowanymi przez organizatorów.

Piekarnie,
których już nie ma

mieszkańcy sołectwa kujawska, którzy 
posprzątali rejon ul. Jagodowej. Łącznie 
uczestnicy gremialnego sprzątania usunęli 
prawie dwie tony śmieci. Rekordowo dużo 
zebrali uczniowie kl. VII B ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 oraz kl. I C z technikum 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych. Worki i rękawice, jak co 
roku, zapewnił urząd, a śmieci zabrał 
Zakład Gospodarki Komunalnej.

Serdeczne podziękowania krewnym, 
przyjaciołom, znajomym, współpracown-
ikom oraz wszystkim, którzy wzięli udział

w uroczystości pogrzebowej 

Śp. Janiny Damrat

składa

RODZINA
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