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Dokończenie na str. 8

Wszystkim nauczycielom i pozostałym 
pracownikom oświaty przekazujemy 

najlepsze życzenia z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej.

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

i  wojskowym, samorządowcy oraz 
członkowie soleckiego Bractwa Kurko-
wego. Od wczesnych godzin przedpołu-
dniowych trwały zawody strzeleckie. 
Strzelano z broni długiej i z pistoletów. 
Podczas przerw w strzelaniu, uczestnicy 
forum mogli obejrzeć pokaz aktywnego 
strzelania, zorganizowany przez poli-
cjantów. Przygotowali oni również pokaz 

Zawody strzeleckie na strzelnicy 
soleckiego Kurkowego Bractwa Strzelec-
kiego w Przyłubiu, pokazy przygotowane 
przez policjantów, możliwość postrzelania 
z łuku. Tak wyglądał pierwszy dzień II 

Forum
obronności

Ogólnopolskiego Forum Obronności, 
które zorganizowało KBS wraz z Pszczyń-
ską Akademią Sztuk Walki. 

Na strzelnicy pojawiło się wiele osób – 
przedstawiciele służb mundurowych, 
uczniowie klas o profilach policyjnym 

Dokończenie na str. 3

Trzydziesta trzecia sesja rady miejskiej 
rozpoczęła się od krótkiego omówienia 
sprawozdania z działalności burmistrza od 2 
czerwca do 15 września br. Burmistrz 
Teresa Substyk  poinformowała, że 
w omawianym okresie przyjęto sprawo-
zdania finansowe instytucji kultury tj. 
muzeum, biblioteki i Soleckiego Centrum 
Kultury. W dokumencie znajdowało się też 
omówienie realizowanych inwestycji. 
Ponieważ po sesji zaplanowano objazd po 
gminie (więcej na str. 5 i 8 – red.), podczas 
którego będą te kwestie referowane, 
burmistrz zaproponowała, by w tym 
punkcie obrad nie koncentrować się na tych 

Barbara Białkowska, zastępca burmistrza. 
Chodzi o nieruchomość o powierzchni nieco 
ponad 2 ha, zaplanowaną do sprzedaży 
zarówno w planie wieloletnim, jak i tego-
rocznym. Ponieważ wielkość nierucho-
mości przekracza pow. 2 ha, na sprzedaż 
musi wyrazić zgodę rada miejska. Sprzedaż 
ma nastąpić w trybie przetargowym. Radni 
Adam Michalak ,  Andrzej Bąbka , 
Marzanna Szewczyk i Alicja Żaguń 
zasugerowali zastosowanie sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego, licytacji, 
podczas której można osiągnąć wyższą 
cenę, niż poprzez składanie pisemnych 

zagadnieniach. Dodała, że w okresie 
sprawozdawczym przyjęto organizację 
nowego roku szkolnego, prowadzono 
sprawy związane z utrzymaniem miasta 
i  wszystkim tym, co składa się na 
codzienne funkcjonowanie urzędu. Radni 
otrzymali sprawozdanie z odpowiednim 
wyprzedzeniem, więc mieli możliwość 
zapoznania się z dokumentem. Jeżeli ktoś 
z mieszkańców chciałby to uczynić, ze 
sprawozdaniem może się zapoznać na 
www.bip.soleckujawski.pl.

Następnie, projekt uchwały dotyczący 
zgody na zbycie nieruchomości gruntowej 
w Parku Przemysłowym przedstawiła 
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Nieruchomości, parkingi
i kamery
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Dyżury aptek

Do 10 PAŹDZIERNIKA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

11 - 17 PAŹDZIERNIKA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

18 - 24 PAŹDZIERNIKA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

   

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

ULICA  DŁUGA  ROZKOPANA
Zakład Gospodarki Komunalnej od 30 

września br. realizuje II etap budowy sieci 
kanalizacji deszczowej w ul. Długiej (na 
odcinku od parkingu przy torach PKP do 
budynku nr 6). W związku z tym w rejonie 
prowadzenia robót zmieni się organizacja 
ruchu. Prosimy o zwracanie uwagi na nowe 
oznakowanie przygotowane na czas 
realizacji prac. Planowany termin zakoń-
czenia robót – 30 listopada 2021 r.

ZARZĄD  UZUPEŁNIONY
Podczas zebrania mieszkańców 

Osiedla Staromiejskiego uzupełniono 
skład siedmioosobowego zarządu osiedla. 

Konieczność ta wyniknęła po rezygnacji 
dwóch członków zarządu. Rada miejska 
ustaliła termin wyborów uzupełniających. 
Miały się one odbyć do 30 listopada. 
Nowymi członkami zarządu zostali 
Grażyna Bieniek i Marian Sulecki.

O  REKULTYWACJI  NASYCALNI
Regiona lna  Dyrekc ja  Ochrony 

Środowiska w Bydgoszczy zorganizowała 
konferencję poświęconą remediacji 
terenów zanieczyszczonych na przykładzie 
działań podjętych w rejonie dawnych 
Zakładów Chemicznych Zachem. Obok 
problematyki dotyczącej Zachemu, 
omawiano także zagadnienia związane 
z problematyką zanieczyszczeń śro-
dowiska gruntowo – wodnego, popularyz-
acją wiedzy i wymianą doświadczeń z 
oczysz-czania terenów zdegradowanych. 
Jednym z omawianych przykładów udanej 
rekultywacji były prace przeprowadzone 
w byłej Nasycalni w naszym mieście. Dr 
Wojciech Irmiński z firmy Geo Logic, 
który opracował metodę rekultywacji 
i nadzorował jej przebieg, mówił o prak-
tycznych aspektach remediacji na podsta-
wie soleckiego projektu.

CZUJNIK  NA  PRZYCHODNI
Od 1 października na Przychodni 

Solmed mamy zainstalowany nowy czujnik 
firmy SYNGEOS. W przeglądarce na 
stronie Syngeos można śledzić jego 
wskazania pod linkiem - https://panel. 
syngeos.pl.

CHCĄ  WYKRYĆ
NIESZCZELNOŚCI
Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy 

poinformował o zamiarze przeprowadzenia 
akcji przewonienia gazu ziemnego. Ma ona 
na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności 
na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach 
wewnętrznych w budynkach. Te, wykryte 
w sieci do kurka głównego i przy gazo-
mierzach usuwane będą przez pracow-
ników Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Natomiast usuwanie nieszczelności 
instalacji wewnętrznych i w urządzeniach 
gazowych w budynkach jest obowiązkiem 
właścicieli. Akcję zaplanowano w naszym 
mieście w dniach od 12 do 14 październi-
ka. W tym czasie służby Pogotowia 
Gazowego będą pracowały przez całą dobę.

JEST  PRACA
Drobex-Agro Sp.z o.o. poszukuje 

pracownika fizycznego do mieszalni pasz. 
Tel. 519 119 840.

PRZYJEDZIE  MAMMOBUS
W październiku obchodzony jest 

Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, 
najczęściej diagnozowanym nowotworem 
u kobiet. Powiedzenie „lepiej zapobiegać 
niż leczyć” nabiera w tym okresie szcze-
gólnego znaczenia. Mammografia pozwala 
na wykrycie zmian bezobjawowych 
w bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy 
nie są one wyczuwalne podczas samo-
kontroli piersi lub badań palpacyjnych. 

Dlatego LUX MED Diagnostyka zaprasza 
do mobilnej pracowni mammograficznej. 
W Solcu Kujawskim mammobus będzie 
czekał  21 października w godzinach od 
10.00 do 17.00 przy Hali Sportowej. 
W badaniach mogą uczestniczyć panie 
w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpie-
czone i nie miały wykonanej mammografii 
w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są 
w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym 
otrzymały pisemne wskazanie do wyko-
nania ponownej mammografii po upływie 
12 miesięcy. Rejestracja pod nr tel. 58 666 
24 44 lub na www.mammo.pl/formularz.

NIE  DAJMY  SIĘ  OSZUKAĆ
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

w Bydgoszczy otrzymał informację, że do 
jednej z klientek zadzwoniła oszustka, 
która podszywała się pod pracownika ZUS, 
oferując pomoc przy wypełnieniu wniosku 
o czternastą emeryturę. Próbowała 
nakłonić emerytkę do podania danych 
osobowych. ZUS przypomina, że tzw. 
czternaste emerytury wypłaci z urzędu. Nie 
trzeba w tej sprawie składać żadnych 
wniosków. - Oszuści, podając się za 
pracownika ZUS, liczą na zaufanie seniora, 
by ukraść jego dane osobowe, dlatego 
uczulamy osoby starsze, aby były ostrożne 
i nieufne w stosunku do osób, które 
kontaktują się z nimi telefonicznie – 
informuje Krystyna Michałek, regionalny 
rzecznik prasowy ZUS.

ZMIANA
UCHWAŁY  ANTYSMOGOWEJ
Z uwagi na konieczność przyspieszenia 

działań związanych z poprawą jakości 
powietrza w województwie kujawsko-
pomorskim i kierując się zasadą prawo-
rządności, Sejmik Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego wprowadził zmianę 
obowiązującej uchwały antysmogowej, 
w zakresie wskazania obszarów z dodat-
kowymi ograniczeniami dotyczącymi 
zakazu eksploatacji instalacji na paliwa 
stałe w budynkach/lokalach, w sytuacji, 
gdy istnieje możliwość przyłączenia 
budynku/lokalu do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, a sieć ta zlokalizowana jest na 
terenie bezpośrednio przylegającym do 
działki, na której znajduje się instalacja. 
Zakaz ten dotyczy obszaru największych 
miast  województwa,  z  największą 
liczebnością mieszkańców, tj.: Bydgosz-
czy, Torunia, Włocławka i Grudziądza, 
miasta z najbardziej zanieczyszczonym 
powietrzem w województwie, tj. Nakła nad 
Notecią, miast uzdrowiskowych, tj.: 
Inowrocławia i Ciechocinka, a także 
uzdrowiska Wieniec-Zdrój w gminie 
Brześć Kujawski. Ponadto po zmianie, 
wszystkie ograniczenia i zakazy wskazane 
w uchwale antysmogowej dotyczą 
właścicieli instalacji, a także podmiotów 
eksploatujących instalacje, niezależnie od 
posiadanego tytułu prawnego do miejsca 
użytkowania instalacji.

W skrócie
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ofert. Jak wyjaśniła B. Białkowska, zmiana 
trybu spowodowałaby przedłużenie 
procedury sprzedaży. Ponadto każdy 
uczestnik przetargu może złożyć ofertę 
przynajmniej o 1 proc. wyższą od za-
proponowanej ceny. Jeśli obawia się, że ktoś 
go ubiegnie, może dać jeszcze więcej. 
Ostatecznie dziewięcioro radnych (w tym 
czworo biorących udział w dyskusji) 
głosowało za wyrażeniem zgody na 
sprzedaż, a czworo wstrzymało się od głosu. 
Tym samym rada zgodziła się na sprzedaż. 
Wyraziła również zgodę na zbycie w formie 
zamiany gruntów nieruchomości z Nad-
leśnictwem Solec Kujawski. Gmina 
przejęłaby od Lasów Państwowych grunty 
potrzebne na budowę ścieżki rowerowej 
wzdłuż ul. Leśnej, a przekazałaby część 
terenów zalesionych, będących w jej 
posiadaniu.

W dalszej części obrad radni przyjęli 
zmiany regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Jak wyjaśnił 
Cezary Ball, dyrektor Wydziału Utrzymania 
Miasta, zmieniło się prawo budowlane, stąd 
konieczność nowelizacji regulaminu 
i dostosowania jego zapisów do zmian 
ustawowych. Rada uzgodniła też zakres 
prac wykonywanych przy dwóch dębach 
szypułkowych, będących pomnikami 
przyrody, a znajdujących się w ogrodach 
działkowych „Bratek”. Prace będą polegały 
na usunięciu części konarów i zredukowa-
niu korony obu drzew. Co dwa lata bur-
mistrz przedkłada radzie raport z wykonania 
Programu Ochrony Środowiska. Jest to 
wymóg wynikający z ustawy Prawo 
ochrony środowiska. W tym roku raport 
obejmuje lata 2019 i 2020. Radni prze-
głosowali przyjęcie raportu.

Ostanią uchwałą była akceptacja 
zmiany statutu Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. B. Biał-
kowska wyjaśniła, że chodzi o wprowa-
dzenie do statutu zapisów dotyczących 
utworzenia i prowadzenia przez ośrodek 
pomocy placówki wsparcie dziennego, 
czyli świetlicy środowiskowej. Świetlica 
przeznaczona jest dla dzieci z naszej gminy, 
pochodzących z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym. Jej praca 
polega na objęciu dzieci działaniami 
w y c h o w a w c z y m i ,  o p i e k u ń c z y m i   
i edukacyjnymi.

W wolnych głosach i wnioskach radni 
poruszyli następujące tematy: poprawa 
bezpieczeństwa na ul. Bydgoskiej np. 
poprzez zamontowanie fotoradaru, 
zwiększenie patroli policyjnych, działanie 
kamery na budynku SM Transportowiec, 
naprawa domków dla owadów, wykonany-
ch przez dzieci, organizowanie kursów na 
basenie przez firmę zewnętrzną (Adam 
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Michalak); termin otwarcia przejazdu 
kolejowego na ul. Łąkowej (Dariusz 
Chojnacki).

T. Substyk powiedziała o tym, że na 
posiedzeniu zespołu „Bezpieczna gmina” 
omawiane były kwestie bezpieczeństwa na 
ulicach miasta – m. in. chodzi o złe 
parkowanie. Poprosiliśmy Policję o zwięk-
szenie patroli w rejonach, gdzie występują 
te problemy. Nie było zainteresowania 
propozycją parkowania na odpłatnym 
parkingu strzeżonym, który mógł powstać 
na Osiedlu Toruńskim. Natomiast zakoń-
czenie prac na ul. Łąkowej, a tym samym 
uruchomienie przejazdu, przewidziane jest 
na przyszły rok.

Jeśli chodzi o kamery, jak wyjaśniła 

Magdalena Rudna – Plewa, sekretarz 

gminy, ta na budynku spółdzielni jest 

naprawiana, gmina sprawdza też koszty 

wykorzystania czterech mobilnych kamer, 

które byłyby umieszczane na zmianę 

w dziesięciu wyznaczonych punktach. Na 

zakończenie sesji B. Białkowska poinfor-

mowała o przebiegu szczepień przeciwko 

COVID-19, a Bartłomiej Czaki, prze-

wodniczący rady, przekazał radnym 

i mieszkańcom pozdrowienia z Basztanki - 

naszego miasta partnerskiego na Ukrainie, 

w którym delegacja Solca Kujawskiego 

przebywała w połowie września.

Dokończenie ze str. 1

 
Sesje można śledzić na żywo – 

www.soleckujawski.pl zakładka        
e-sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.

Wytwarzamy
coraz więcej śmieci

Nieruchomości, parkingi
i kamery



 Prawie dwustu seniorów z Solca 
i zaprzyjaźnionych klubów z regionu 
zebrało się w JuraParku aby świętować 
Dzień Seniora. Spotkanie, zorganizowane 
przez działający przy Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Transportowiec” Klub Seniora 
„Szarotka”, tradycyjnie rozpoczęło się 
odśpiewaniem hymnu seniorów. Potem 
reprezentanci klubów i pozostali goście, na 
ręce przewodniczącej Sigrun Wojtkowiak 
przekazali życzenia, a zespoły śpiewacze 
z poszczególnych klubów dały występy. 
Organizatorzy zapewnili słodki i ciepły 
poczęstunek, a po części oficjalnej 
rozpoczęła się zabawa.

Wielokrotnie już mieliśmy okazję 
przekonać się, jak wspaniale potrafią się 
bawić wcześniej urodzeni, jak dobrze czują 
się w swoim towarzystwie. Tegoroczne 
spotkanie, po przerwie spowodowanej 
pandemią, sprawiło, że z jeszcze większa 
radością seniorzy przybyli do Solca 
Kujawskiego.

- Czuliśmy się bezpiecznie, bo wszyscy 
byli zaszczepieni. Zresztą taki był warunek 

uczestnictwa w uroczystości – mówi 
S. Wojtkowiak.

Przewodnicząca za naszym pośredni-
ctwem serdecznie dziękuje przybyłym 
gościom między innymi: przedstawicielom 
SM Transportowiec za całoroczne 
wspieranie klubu, przewodniczącemu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Seniora 
Ireneuszowi Frelichowskiemu i jego 
małżonce oraz przedstawicielom urzędu.

-  Na szczególne podziękowania 
zasługują członkowie zarządu „Szarotki”, 
na których spoczywała organizacja 
spotkania. Jak zawsze pomogło nam 
kierownictwo JuraParku, któremu też 
serdecznie dziękuję – dodaje S. Wojtkowiak.

Do Solca przyjechali seniorzy z Or-
chowa, Jezior Wielkich, Gniewkowa, 
Łab i szyna ,  Bydgoszczy,  Ro jewa , 
Janikowa.

Seniorzy mieli
swój dzień

Pozdrowienia z Solca (90)

W dziewięćdziesiątej edycji „Pozdrowień z Solca” zapraszamy na spacer na 
solecki rynek. Główny plac miasta gościł już wielokrotnie na łamach naszej serii. 
W bieżącym odcinku widzimy spory fragment pierzei zachodniej. Po lewej stronie 
możemy zobaczyć kamienicę, w której znajdowała się kiedyś piekarnia prowadzona 
przez Johanna Reinholz'a. Ma to dla nas –  muzealników – tym większe znaczenie, że 
na jego zlecenie wybudowana została Villa Anna, czyli obecna siedziba Muzeum 
Solca. Tuż obok, znajduje się budynek, w którym swoją działalność prowadziła 
Gertruda Kuhnau, czyli wydawca tej kartki. Prezentowana pocztówka została 
wydana w I dekadzie XX wieku, zaś korespondencję na rewersie zapisano w 1907 
roku. Kartkę wysłano do Berlina.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomi-
czna działa w naszym województwie od 15 
lat. Z tej okazji zarząd strefy zorganizował 
galę w Centrum Kultury „Browar B” we 
Włocławku. W programie organizatorzy 
przewidzieli prelekcję „Nowa energia dla 

Polski – PEP 2040”, inaugurację Centrum 
Programowania Robotów Przemysłowych, 
podpisanie listu intencyjnego z państwową 
Uczelnią Zawodową we Włocławku, 
wręczenie przedsiębiorcom decyzji 
o  wsparciu oraz nagród. Zaproszeni goście 
obejrzeli także film promocyjny podsumo-
wujący działalność PSSE i mogli wziąć 
udział w licytacji obrazów na rzecz Domu 
Dziecka „Młody Las” w Toruniu. Z okazji 
jubileuszu burmistrz przekazała na ręce 
zarządu strefy list gratulacyjny z życzeni-
ami dalszych sukcesów i rozwoju. Podzięk-
owała za dotychczasową współpracę, 
obecność i życzliwość. Podkreśliła, że 
PSSE jest ważna dla naszego miasta, 
ponieważ wspiera przedsiębiorców i włącza 
się w aktywność nie tylko biznesową, a co 
niezmiernie ważne – wpływa na poprawę 
życia mieszkańców Solca Kujawskiego. 
Burmistrz życzyła dalszego, dynamicznego 
rozwoju, ciekawych projektów i ważnych 
inicjatyw. Od 2017 r. część terenów Parku 
Przemysłowego jest objętych PSSE.

Od 15 lat
w województwie
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Po sesji radni udali się na objazd po 
mieście, podczas którego zobaczyli 
inwestycje, które są zrealizowane w gminie 
lub są w trakcie realizacji, a rozpoczęły się 
w tej kadencji. O szczegółach mówiła 
burmistrz Teresa Substyk. Radni byli 
w Domu Dobrych Praktyk, powstałym 
w ramach rewitalizacji rynku. Obejrzeli 
budynek przy ul. Kościuszki 12, w którym 
znajdzie swoją siedzibę Miejsko – Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, zapoznali się 
też ze stanem budowy dróg gminnych. 
Podjechali także nad Wisłę, gdzie powstaje 
przeprawa promowa. Wprawdzie nie jest to 
inwestycja gminy, jednak Solec i pozostali 
partnerzy projektu mają swój udział 
w budowie przeprawy. Na trasie przejazdu 
znalazły się również zbiornik retencyjny 
i ścieżki rowerowe.

Burmistrz podkreśliła, że w rejonie pl. 
Jana Pawła II przybędzie miejsc parking-
owych, łącznie z tymi u zbiegu ulic 
Toruńskiej i Wolności. Na rynku obok 
utwardzonej nawierzchni zaplanowano 
250 m kw. nasadzeń traw, dziewięć drzew 
(w tym wierzby), będą ławki, stoliki do gry 
w warcaby, fontanna, donice z kwiatami. 

Będzie też nowe oświetlenie. Pod 
powierzchnią zostanie zakopana kapsuła 
czasu z księga pamięci z wpisami 
mieszkańców, a także z informacjami 
o tym, co się wydarzyło w Solcu. Zako-
ńczenie prac na rynku planowane jest do 
końca listopada. Pozostaną wjazdy na 
posesje tak, jak do tej pory, transport 
będzie mógł docierać do sklepów 
i punktów usługowych.

W Domu Dobrych Praktyk, powsta-
łym w ramach programu rewitalizacji, są 

mieszkania chronione, odbywają się 
zajęcia w ramach projektów społecznych - 
między innymi Klubie Samopomocy, 
a także w sali wyposażonej w sprzęt 
rehabilitacyjny. W jednym z segmentów 
budynku po dawnej szkole przy ul. 
Kościuszki 12 znajdzie siedzibę Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. We 
wszystkich obiektach instalowane są 
windy ułatwiające korzystanie osobom 
niepełnosprawnym.

Dokończenie na str. 8

Objazd
po gminie

W OSP zmiana warty

Po wielu latach swoją działalność na 
funkcji prezesa zarządu soleckiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej zakończył Zygmunt 
Sołtyszewski, przekazując ją w ręce 
młodszego pokolenia.  Zastąpił  go 
Mariusz Wawerka. Zmienił się również 
naczelnik. Po 47 latach pracy na tym 
stanowisku odszedł Zbigniew Wiśniew-
ski. Pałeczkę po nim przejął syn Łukasz 
Wiśniewski. Zmiany te wydarzyły się 

podczas tegorocznego walnego zebrania 
członków OSP. Było ono poświęcone 
podsumowaniu aktywności w 2020 r. 
i właśnie wyborom nowych władz. 
Ustępujących prezesa i naczelnika 
druhowie uhonorowali tytułami honoro-
wego prezesa – Z. Sołtyszewski i honoro-
wego naczelnika – Z. Wiśniewski. 
W podziękowaniu obu druhom członko-
wie OSP ufundowali prezenty w postaci 

strażackiego hełmu 
z  n a m a l o w a n y m 
herbem jednostki oraz 
ozdobnych toporków 
w r ę c z o n y c h  j a k o 
pamiątki i uhonoro-
wanie ich wieloletniej 
s ł u ż b y .  Z  n o w o 
wybranymi szefami 
soleckiej OSP spotkała 
się burmistrz Teresa 
S u b s t y k ,  k t ó r a 
pog ra tu lowa ła  im 
wyboru  i  życzy ła 
powodzenia w pracy 
na rzecz mieszkań-
ców Solca.

Bydgoski Okręg Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej zaprosił 
burmistrz Teresę Substyk na uroczystości 
82. rocznicy powstania Polskiego Państwa 
Podziemnego, które odbyły się w Solcu 
Kujawskim. Rozpoczęły się mszą świętą 
odprawioną w kościele Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Po mszy uczestnicy 
uroczystości – delegacje, poczty sztanda-
rowe udały się pod pomnik Żołnierzy 
Armii Krajowej, gdzie oddały hołd 
i złożyły wiązanki. Podczas uroczystości 
obecny był między innymi Radosław 
Kempinski, wicewojewoda kujawsko – 
pomorski. Rys historyczny przedstawiła 
Edyta Cisewska, naczelnik bydgoskiej 

delegatury Instytutu Pamięci Narodowej. 
Głos zabrali także T. Substyk i Marek 
Małecki, prezes grupy kapitałowej Solbet. 
Jednym z punktów programu obchodów 
było odznaczenie medalami Za zasługi dla 
Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej. Prezes bydgoskiego okręgu 
ŚZŻAK Włodzimierz Nekanda – Trepka 
odznaczył m.in. solecczanina Przemysława 
Jakubczyka .  Oprawę uroczystości 
uświetniła orkiestra dęta soleckiej Ochotni-
czej Straży Pożarnej.

Rocznicowe
uroczystości

Na zdjęciu od prawej: Z. Wiśniewski, Z. Sołtyszewski,    
M. Wawerka i Ł. Wiśniewski
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WYSTAWA  OCEAN
– 100. ROCZNICA  URODZIN  LEMA
Zapraszamy do galerii HOMO FABER do obejrzenia 

wystawy „OCEAN” z okazji 100. rocznicy urodzin 
Stanisława Lema. W wystawie wykorzystano fragmenty 
powieści „Solaris”, a także jej dotyczących wypowiedzi 
autora oraz tekstu Jerzego Jastrzębskiego „Lustro”. 
Scenariusz: Justyna Polakowska; opracowanie graficzne: 
Ewa Gołda; realizacja: wystawypolakowska.pl. Galeria 
czynna w godzinach otwarcia SCK.

NOWA  ODSŁONA  KINA  KULTURA
Od 9 października powraca Kino Kultura. W każdą 

sobotę zapraszamy na trzy cykle przygotowane dla 
widzów w różnym wieku i poszukujących różnych 
filmowych wrażeń:

Sobota 9 października
KINO DLA DZIECI
13:00 - „Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Rabuś 

z pociągu”, reż. Moa Gammel, familijny/przygodowy, 
Szwecja 2020, dubbing, 82 min.

KINO DOBREGO HUMORU
16:00 - „Czarna owca”, reż. Aleksander Pietrzak, 

komedia, Polska 2021, 107 min.
KINO EMOCJI
18:00 - „Na rauszu”, reż. Thomas Vinterberg, dramat, 

Dania 2020, napisy, 115 min.
Sobota 16 października 
KINO DLA DZIECI
13:00 - „Skąd się biorą sny”, Kim Hagen Jensen, 

animacja/familijny, Dania 2020, dubbing, 81 min.
KINO DOBREGO HUMORU
16:00 - „W jak morderstwo”, reż. Piotr Mularuk, 

komedia kryminalna, Polska 2021, 105 min.
KINO EMOCJI
18:00 - „Ojciec”, reż. Florian Zeller, dramat, Wielka 

Brytania 2020, napisy, 97 min.

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

zajęć oraz grup zainteresowań dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych w SCK. W propozycjach zajęcia muzyczne: 
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. Zajęcia już trwają! 
Można wybrać swoje ulubione. Propozycje dostępne na 
stronie oraz na Facebooku centrum kultury. Zachęcamy do 
zapisów w sekretariacie oraz telefonicznie 52 387 01 57.

POWRÓT
SOBOTNICH  SPOTKAŃ  RODZINNYCH
W sobotę 9 października od 11.30 do 13.00 zapraszamy 

do wspólnej zabawy dzieci z rodzicami, opiekunami. 
W programie: warsztaty w jesiennym klimacie przeplatane 
grami i zabawami. Wstęp 10 zł.

NOWY  NUMER  SKARBCA
W sekretariacie SCK można nabyć bezpłatny magazyn 

kwartalny Klubu Kolekcjonera. W nowym numerze 
ciekawostki filatelistyczne, numizmatyczne, relacje 

Wejściówki na Galę Koncertową – 25 października, godz. 18.00 do 
odbioru w sekretariacie SCK od 11 października od godz. 8.00. Liczba 
miejsc ograniczona.

z życia SCK oraz najnowsze propozycje artystyczne. Zapraszamy 
miłośników i kolekcjonerów do wymiany doświadczeń w trakcie cyklicz-
nych spotkań Klubu Kolekcjonera w każdą ostatnią niedzielę miesiąca 
w galerii HOMO FABER.

WKRÓTCE!
Zapraszamy na spektakl teatralny „Miłosna pułapka” - 18 listopada 

o godz. 19.00. Bilety w cenie 70 zł w sprzedaży od 18 października.

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja

Data 22 września jest nieprzypadkowa, 
gdyż przypada ona na ostatni dzień 
trwającego corocznie od 16 – 22 września 
Tygodnia Zrównoważonego Transportu. 
I właśnie tego dnia odbył się II Solecki 
Rajd Rowerowy z okazji Światowego Dnia 
bez Samochodu. Inicjatorem i organizato-
rem rajdu jest solecki Uczniowski Klub 
Sportowy „Top” we współpracy z Zespoł-
em Szkół Ogólnokształcących i Zawodo-
wych z Solca Kujawskiego. Co prawda 
pogoda nie była tak słoneczna, jak 
w ubiegłym roku, jednak przejazd odbył 
się bez mokrych akcentów i wszyscy cali i 
zdrowi dotarli do mety. Trasa liczyła ok. 
9,5 km i prowadziła szlakiem soleckich 
ścieżek rowerowych. Przejechało ją 47 
osób. Organizatorzy dziękują wszystkim 
uczestnikom, a także soleckiemu Klubowi 
Turystów Rowerowych „Torpedo” 
i soleckiej Policji, którzy pilotowali 
przejazd. Zachęcamy wszystkich do jak 
najczęstszej aktywności rowerowej na co 
dzień. Do zobaczenia na kolejnych 
edycjach rajdu.

Po raz kolejny do naszego miasta 
przyjechali tancerze biorący udział 
w Ogólnopolskim Turnieju Tańca 
Towarzyskiego o puchar burmistrza 
Solca Kujawskiego. Organizatorem 
turnieju było Studio Tańca i Ruchu 
Gest w Bydgoszczy. 

Rower zamiast
samochodu

Krajowy Turniej Badmintona, 9-10 
października, godz. 9.00, hala OSiR;

Mecz piłki nożnej młodzików 
Wisełka – Unia Gniewkowo, 9 paździer-
nika (sobota), godz. 11.00, boisko boczne;

Mobilna Akademia Młodych Orłów, 
14 października (czwartek), od godz. 
16.00, hala OSiR;

Mecz piłki nożnej trampkarzy Unia 
– Znicz Rojewo, 16 października (sobota), 
godz. 10.00, boisko boczne;

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów 
Unia Drobex – Notecianka Pakość, 16 
października (sobota), godz. 13.00, 
stadion OSiR;

Mecz A klasy piłki nożnej seniorów 
Unia II – Grom Więcbork, 16 paździ-
ernika (sobota), godz. 16.00, stadion 
OSiR;

Mecz piłki nożnej juniorów młod-
szych Wisełka – Pomorzanin Serock, 17 
października (niedziela), godz. 11.00, 

boisko boczne;
Mecz piłki nożnej trampkarzy, Unia 

– Polonia II Bydgoszcz, 30 października 
(sobota), godz. 10.00, boisko boczne;

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów 
Unia Drobex – Start Pruszcz Pomorski, 30 
października (sobota), godz. 12.00, stadion 
OSiR;

Mecz A klasy piłki nożnej seniorów 
Unia II – Gwiazda Bydgoszcz, 30 paździ-
ernika (sobota), godz. 15.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej juniorów młodsz-
ych Wisełka – Unia Janikowo, 31 paździ-
ernika (niedziela), godz. 11.00, boisko 

Kalendarz
imprez

W szkolnych Mistrzostwach Solca 
Kujawskiego w sztafetowych biegach 
przełajowych wzięło udział niespełna 100 
dziewcząt i chłopców. Uczniowie z dwóch 
soleckich szkół podstawowych rywalizo-
wali z podziałem na kategorie wiekowe 
w ramach Igrzysk Dzieci (roczniki 2009 
i młodsi) oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
(roczniki 2007-2008). Rozegrano także 
biegi w kategorii Licealiady (tu startowały 

drużyny z soleckiego ZSOiZ). Zwycięskie 
drużyny zdobyły prawo występu w Mistrzo-
stwach Powiatu Bydgoskiego, które 
niebawem odbędą się w Białych Błotach.

mmm
W meczu drugiej kolejki drugoligowi 

rozegranym w Toruniu na, tenisiści stołowi 
UKS Top Solec Kujawski rywalizowali 
z miejscowym Gotykiem. Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem naszych 
zawodników 7:3. Po dwóch kolejkach 
mamy na koncie komplet czterech punktów 
i dobrą pozycję w tabeli. Kolejny mecz 
zaplanowany jest na 9 października. UKS 
Top, jako gospodarz, powalczy w nim 
z LUKS Straszyn.

Biegi
i tenis
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tresury psa policyjnego. Jak podkreśliła 
burmistrz Teresa Substyk na otwarciu 
forum, jest ono poświęcone pamięci 
burmistrza Antoniego Nawrockiego, 
który zmarł dziesięć lat temu. Przy-
pomniała osiągnięcia burmistrza, mówiła 
o tym, jakim był szefem i wspaniałym 
człowiekiem. 

Drugiego dnia w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbyły się pokazy sztuk walki, 
a przed halą można było zobaczyć stoiska 
przygotowane między innymi przez  
Policję, Straż Graniczną, Służbę Wię-
zienną, Ochotniczą Straż Pożarną czy 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. 

Dokończenie ze str. 1

Forum
obronności

Dzieciom bardzo spodobały się pojazdy 
sterowane zdalnie – same próbowały 
swoich sił jako operatorzy tych urządzeń. 
Chętnie wchodziły do wojskowego 
transportera i udawały się w podniebną 
podróż podnośnikiem koszowym. Dorośli 
zapoznawali się z wystawami sprzętu 
łącznościowego i broni palnej.

Ci, którzy postanowili w niedzielę 
przyjść i wziąć udział w drugim dniu 
forum, wracali do domów zadowoleni.

Z inwestycji drogowych burmistrz 
zwróciła uwagę na wykonanie ul. Kościel-
nej, Ogrodowej, w trakcie budowy są 
Długa i Krótka, Prosta, Zbożowa, Łąkowa, 
rozbudowane jest oświetlenie. Wybudo-
wano ścieżki rowerowe. Na wszystkie te 
inwestycje gmina otrzymała dofinanso-
wanie zewnętrze ze środków unijnych 
i z budżetu państwa. Kolejną inwestycją, 
którą obejrzeli radni jest przeprawa 

promowa. Jej uruchomienie niejako 
zainicjuje działania gminy na terenach 
nadwiślańskich. W kolejnej perspektywie 
finansowej w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych będzie można 
skorzystać z pieniędzy na rozwój turystyki. 
Jednym z elementów byłoby zaprojekto-
wanie promenady od rynku do przeprawy 
promowej. Wszystko będzie zależało od 
pozyskania środków.

W p l a n a c h  j e s t  w y b u d o w a n i e 
nawierzchni ul. Łąkowej do przejazdu 
kolejowego. Gmina ubiega się o środki 
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 
wykonanie odcinka za przejazdem w stronę 
zbiornika retencyjnego i włączenie się do 
drogi wojewódzkiej.

Dokończenie ze str. 5

Objazd
po gminie



W Urzędzie Marszałkowskim w Toru-
niu po raz trzeci uhonorowano specjalnymi 
nagrodami  za rządu  wojewódz twa 
najskuteczniejszych, najbardziej za-
angażowanych, dochowujących w pracy 
najwyższych standardów etycznych 
i  zawodowych specjal istów terapii 
zajęciowej. Wśród zacnego grona „Naj-
lepszych terapeutów zajęc iowych 
województwa kujawsko-pomorskiego” 
znalazł się również pracownik  Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Solcu 

Kujawskim Paweł Czerwiński. Pełni on 
funkcję instruktora terapii zajęciowej od 
początku istnienia placówki tj. od lipca 
1997 r. Świadczy również pracę non profit 
w Zarządzie Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 
„Delfin”. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło z okazji Światowego Dnia Terapii 
Zajęciowej, obchodzonego 27 paździer-
nika. Gratulujemy.

Terapeuta
nagrodzony

Minister Zdrowia informuje, że 
począwszy od 30 września 2021 r., każdy 
obywatel RP oraz cudzoziemiec uprawnio-
ny do udziału w Narodowym Programie 
Szczepień, który przyjął poza granicami 
kraju szczepienie przeciwko COVID-19 
(jedną lub dwie dawki), szczepionką 
dopuszczoną do obrotu na terytorium Unii 
Europejskiej, może zgłosić się do wybra-
nego punktu szczepień, w celu wprowa-
dzenia do krajowego systemu ewidencji 
szczepień prowadzonego w systemie        
e-Zdrowie (P1), szczepienia dokonanego 
za granicą.

Zagraniczne
szczepienia

Pod koniec września, szkolenie 
„Opieka nad kotami wolno żyjącymi” 
w ramach realizacji „Programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Solec Kujawski w 2021 roku”, 
przeprowadziła lekarz weterynarii, 
specjalista chorób zwierząt nieudomowio-
nych z Gabinetu Weterynaryjnego „Animal 

Było szkolenie

Za sprawą spotkania autorskiego  z Małgorzatą Siemianowską, podczas którego 
promowany był jej debiutancki tomik poezji pt. „Dziewczyna z Północy”, jego 
uczestnicy przenieśli się w inny świat. 

„Dziewczyna z Północy”

W tomiku zawartych jest jedynie 
wycinek twórczości autorki z lat 2000-
2020. Te przesycone paletą uczuć utwory 
pokazują drogę autorki. Drogę, której 
celem jest silna kobieta, twardo stąpająca 
po ziemi. Kobieta, która wie, czego chce, 
i która bez chwili zawahania po to sięga. 

Taki obraz autorki jawił się w słowach 
wypowiadanych w trakcie spotkania, jak 
również w treści jej wierszy. Już dziś 
zapraszamy wszystkich do biblioteki, by 
wypożyczyli tomik wierszy „Dziewczyna 
z Północy”, autorstwa M. Siemianowskiej.

Patrol” w Kobylarni. Szkolenie odbyło się 
w sali konferencyjnej urzędu. Miało na celu 
uświadomienie na czym polega rola 
społecznego opiekuna kotów.



Dr Dance Buczkowskiej - Szyma-szek, pielęgniarkom: Ani Gramowskiej, 
Grażynie Damrat, rehabilitantce Marcie Marcinkowskiej składamy podziękowania 
za troskliwą opiekę niezależnie od godzin pracy, cierpliwość i wyrozumiałość 
okazaną podczas choroby naszego Taty

Śp. Jana Bedry 

wdzięczne:
Violetta Blokowska i Patrycja Bedra

„Nie umiera ten,który trwa w pamięci żywych”

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej naszej
Kochanej Mamy, Teściowej i Babci

Śp. Jadwigi Kubiak

oraz okazali wiele wsparcia, życzliwości
i współczucia w trudnych dla naszej rodziny chwilach.

DZIECI z RODZINAMI

Koleżance Hani Słuji szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

Taty

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Paniom Annie Pioterek i Ewelinie 
Kubiak serdeczne wyrazy

współczucia z powodu śmierci

Mamy i Teściowej

przekazują

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego
w Solcu Kujawskim

Pani Elżbiecie Woś serdeczne wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

Teścia

przekazują

Burmistrz i pracownicy
Urzędu Miejskiego
w Solcu Kujawskim

Prezesowi firmy Solbet
w Solcu Kujawskim Panu Markowi 
Małeckiemu za pomoc i wsparcie

w chorobie naszego Taty

Śp. Jana Bedry

serdeczne podziękowania składają:

Violetta Blokowska i Patrycja Bedra

Czwarta edycja Święta Kawy została 
zorganizowana we współpracy Muzeum 
Solca z Biblioteką Publiczną. Na samym 
początku spotkania, które odbyło się 26 
września w muzeum, zgromadzeni 
wysłuchali historii niezwykłego przed-
miotu – stuletniego kawowego młynka – 
opowiedzianej przez Krystynę Nowako-
wską. Tradycyjnie spotkanie wypełniły 
kawowe anegdoty oraz historia miejsc, 
w których parzono kiedyś kawę. Zebrani 
poznali osoby ze świata literatury, które 

Jerzego Kulczyckiego – założyciela 
pierwszej kawiarni we Wiedniu. W myśl 
zasady „coś dla ciała coś dla ducha” każdy 
uczestnik spotkania mógł uraczyć się 
filiżanką kawy, a także spróbować pysznych 
wypieków. W sympatycznej – wzbogaconej 
kawowym aromatem – atmosferze 
mieszkańcy Solca poznali książki z moty-
wami kawowymi – umieszczonymi w tytule 
lub na okładce, a znajdujące się w księgo-
zbiorze soleckiej biblioteki.

były wręcz uzależnione od czarnego 
napoju. Uczestnicy poznali także historię 

Święto
miłośników kawy

W sobotę 25 września br. odbył się XI Rajd 
Długodystansowy „Tamtendyk”. Organizator 
rajdu – Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 
z Solca Kujawskiego – przygotował tym razem 
trasę o długości niespełna 40 kilometrów, 
przebiegającą głównie żółtym szlakiem 
„Puszczańskim”. Na starcie rajdu – stacji PKP 
Bydgoszcz Łęgnowo – zgromadziło się 
kilkunastu piechurów z Solca Kujawskiego, 
Bydgoszczy oraz Warszawy.

Pierwsza część trasy wiodła przez teren 
Nadleśnictw Bydgoszcz oraz Solec Kujawski. 
Po przejściu przez Drogę Krajową nr 10 
piechurzy weszli na teren byłej wsi Wypaleni-
ska. Jeden z postojów urządzono na polanie 
o nazwie Ułanka. Stąd jeszcze tylko kilka 
kilometrów do Szwedzkiej Góry oraz do 
stolicy Puszczy Bydgoskiej czyli Chrośny. Już 
za Chrośną do grupy długodystansowej 
dołączyła młodzież z Gniewkowa. W ten 
sposób liczba uczestników rajdu wzrosła do 
blisko czterdziestu osób. Turyści minęli 
kolejno Dąbrowę Małą, Osiek Wielki i Glinno 
Wielkie. Co prawda ostatnie kilometry były dla 
niektórych uczestników dosyć trudnym 
wyzwaniem, to jednak wszyscy osiągnęli metę 
rajdu, która znajdowała się w leśniczówce 
Podlesie k. Gniewkowa. Tam na turystów 
czekał ciepły posiłek oraz słodki poczęstunek. 
Na spotkanie z piechurami przybył burmistrz 
Gniewkowa Adam Straszyński,  który 
pogratulował wszystkim kondycji i wytrwało-
ści. Tradycyjnie ostatnim punktem rajdu było 
wręczenie podziękowań dla uczestników 
wędrówki. XI Rajd Długodystansowy 
Tamtendyk to impreza turystyczna, która 
kolejny raz połączyła miłośników wędrówek 
z Solca Kujawskiego i Gniewkowa – miast 
oddzielonych od siebie Puszczą Bydgoską. 

Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 
składa serdeczne podziękowania wszystkim 
którzy pomagali w organizacji rajdu: 
Urzędowi Miejskiemu w Gniewkowie, 
Nadleśnictwu Solec Kujawski, Nadleśnictwu 
Gniewkowo, Szkole Podstawowej nr 2 
w  Gniewkowie ,  Mie j sko  Gminnemu 
Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji 
w Gniewkowie oraz Januszowi Bożko 
i Mariuszowi Kwiatkowskiemu. Osobne 
podziękowania należą się soleckiej radnej 
Grażynie Bieniek, która nieprzerwanie 
wspiera organizatorów już od pierwszej 
edycji rajdu. Tradycyjnie dziękujemy 
wszystkim za wspólną wędrówkę i do 
zobaczenia na szlaku!

Łukasz Wojtecki

Jedenasty rajd
„Tamtendyk”
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