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W obronie społeczności
lokalnych i regionalnych
Prezydenci największych polskich
miast, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi
oraz marszałkowie i starostowie – łącznie
ponad 1000 samorządowców wszystkich
szczebli przyjechało 13 października do
Warszawy żeby wystąpić w obronie
społeczności lokalnych i regionalnych.
Uczestnicy zgromadzili się w teatrze
Roma, gdzie odbyła się sesja plenarna.
Podczas wystąpień samorządowcy mówili
o problemach, z którymi borykają się

poważna. Nigdy nie mieliśmy tylu
kontaktów, nigdy nie stawaliśmy razem
w obronie kwestii, które są dla nas
najważniejsze. Na straży pryncypiów stoi
właśnie niezależny samorząd.
O walkę o pryncypia, a nie tylko
o pieniądze, upominał się też Tadeusz
Truskolaski, prezydent Białegostoku.
Jacek Karnowski, prezydent Sopotu
podkreślił z kolei, że jak samorządy są
Dokończenie na str. 4/5

Trzydziestą czwartą sesję rady
miejskiej zaplanowano na 22 października. Początek obrad o godz. 13.00.
Program przewiduje następujące
punkty porządku obrad:

Porządek
obrad 34. sesji
ŘInformacja o przebiegu wykonania
budżetu, o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Solec
Kujawski oraz o przebiegu wykonania
planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021
rok.
ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej dla
Gminy Solec Kujawski na lata 2021 –
2024.
ŘPodjęcie uchwały w sprawie opinii
dotyczącej pozbawienia lasu charakteru
ochronnego.
ŘP o d j ę c i e u c h w a ł y w s p r a w i e
Programu Współpracy Gminy Solec
Kujawski z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
ŘInformacja o stanie realizacji zadań
oświatowych w Gminie Solec Kujawski
w roku szkolnym 2020/2021.
ŘWolne głosy i wnioski.
Sesje można śledzić na żywo –
www.soleckujawski.pl zakładka
e-sesja. Tam również znajdują się
materiały archiwalne.

w swojej codziennej pracy, wynikającymi
z destrukcyjnej dla samorządów polityki.
Zebranych powitał Rafał
Trzaskowski, prezydent Warszawy:
- Reprezentujemy wszystkie korporacje samorządowe, bo sprawa jest bardzo

Ryszarda Głuszca, pracownika JuraParku.
CATALPA PURPUREA – bo tak nazywa się to
drzewo - charakteryzuje się wyjątkowo
ozdobnymi liśćmi. Od 14 października rośnie
wśród innych drzew w Jurajskim Ogrodzie
Botanicznym - naprzeciwko ścieżki „TRIAS”.
L. Atnazheva odwiedziła Solec przy okazji

W skrócie
ZAMKNIĘTE SKRZYŻOWANIE
W związku z realizacją projektu „Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim
oraz ulic przyległych” i wprowadzonym
projektem czasowej organizacji ruchu
wykonawca zamierzał rozpocząć od 21
października kolejny etap prac. Na czas
realizacji robót drogowych na ul. Bydgoskiej
i ul. Toruńskiej zamknięte będzie skrzyżowanie
ul. 23 Stycznia i ul. Bydgoskiej. Prosimy
o zwracanie uwagi na nowe znaki drogowe.
Za utrudnienia przepraszamy.
BIJĄ NA ALARM
Firma przebudowująca rynek bije na alarm.
Jeszcze prace nie zostały zakończone,
odebrane, a już na okalających pl. Jana Pawła II
chodnikach widać plamy oleju po parkujących
samochodach. Wprawdzie z ulic po części

Dyżury aptek
Do 24 PAŹDZIERNIKA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)
25 - 31 PAŹDZIERNIKA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)
1 - 7 LISTOPADA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)
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 ObserwacyjnoZakaźny 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

2

zachodniej i wschodniej pl. Jana Pawła II
mieszkańcy i dostawcy mogą korzystać, jednak
nie dotyczy to pozostawiania aut na chodnikach.
Doskonale tę patologiczną sytuację ilustruje
zdjęcie przesłane przez wykonawcę. Na usta
cisną się słowa powszechnie uznawane za
niecenzuralne, gdyż co niektórzy nie potrafią
uszanować pracy innych.
BEZ PRĄDU
Jak informuje Bydgoskie Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Enea planuje
wyłączenia prądu na obszarze Solec Kujawski:
- 26 października od 8.00 do 13.00 (ul.
Armii Krajowej 8),
- 28 października od 8.00 do 13.00 (ul.
Cyprysowa; ul. Jemiołowa),
- 29 października od 8.00 do 13.00 (ul.
Wiejska 49, 51).
Informacje o planowanych wyłączeniach są
r ó w n i e ż
d o s t ę p n e
n a :
http://www.wylaczenia-eneaoperator.pl.
TARGI KSIĄŻKI REGIONALNEJ
W czasie Targów Książki Regionalnej
zaplanowanych na 23 – 24 października br.
w Osielsku odwiedzający będą mogli kupić dwa
albumy wydane przez nasz urząd – „Pozdrowienia z Solca… Solec Kujawski na starych
pocztówkach” i „Powrócisz tu… czyli Irena
Santor i Solec Kujawski. Wysłuchaja również
prelekcji przygotowanej przez Łukasza
Wojteckiego, pracownika muzeum, który
opowie o wszystkim tym, co muzeum robi poza
swoją siedzibą. Tytuł wystąpienia „Muzeum
idzie na spacer, idzie do lasu”, czyli o organizowanych przez placówkę rajdach, marszach,
grach miejskich.
DRZEWO WSPÓŁPRACY
Elżbieta Wysocka i Liliia Atnazheva –
przedstawicielki organizacji pozarządowych
z Basztanki i Solca Kujawskiego, które
zainicjowały nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy obu miastami, posadziły
w JuraParku drzewo współpracy organizacji
pozarządowych z tych miast. Panie odpowiedziały na zaproszenie skierowane do nich przez

pobytu w Polsce, gdzie jest zaangażowana
w realizację jednego z projektów polskoukraińskich.
GŁOSUJMY NA NASZYCH
Przedstawiciele Gminy Solec Kujawski
zostali nominowani do tytułów Sołtys Roku
i Koło Gospodyń Wiejskich Roku w tegorocznej edycji akcji Mistrzowie Agro –
największego plebiscytu wiejskiego i rolniczego w Polsce, który w naszym województwie
jest prowadzony przez „Gazetę Pomorską”,
„Express Bydgoski” i „Nowości - Dziennik
Toruński” oraz ogólnopolski serwis i magazyn
„Strefa Agro”. Wszelkie informacje o akcji
można znaleźć pod adresem: www.pomorska.
pl/agro. Szukajmy naszych i głosujmy.
ZMIANA CZASU
W ostatni weekend października zmieniamy czas z letniego na zimowy. Wiąże się to
z przestawieniem zgarów w nocy z soboty 30 na
niedzielę 31 października z godziny 3.00 na
2.00. Jest to dobra wiadomość dla śpiochów,
którzy w ten sposób zyskują dodatkową godzinę
snu. Ciekawe, jak długo będziemy jeszcze
jesienią i wiosną przestawiać wskazówki
zegarków i zmieniać czas? Parlament Europejski w 2019 r. podjął decyzję o ostatecznej
rezygnacji ze zmiany czasu, dając krajom
członkowskim dwa lata na dostosowanie się.
Okres ten mija w tym roku, a my nadal musimy
regulować zegarki, chociaż zdecydowana
większość z nas tego nie chce.

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

Śp. Józefa Wosia
Rodzinie, Znajomym, Sąsiadom, Współpracownikom,
za pamięć, obecność, wsparcie, modlitwę, złożone wieńce i kwiaty
oraz Zakładowi Pogrzebowemu za okazaną pomoc w organizacji ceremonii
serdeczne podziękowania składa
RODZINA

Nagrody
i gratulacje
Alina Macyszyn (Szkoła Podstawowa
nr 1), Piotr Dylewski, Małgorzata
Kłaniecka-Sroka, Maria Rozwodowska
(Szkoła Podstawowa nr 4), Magdalena
Cielińska, Wiesław Nowak (Szkoła
Muzyczna), Mirosława Barańska, Daria
Dec (Przedszkole Publiczne nr 1) to
nauczyciele, którzy w tym roku otrzymali
nagrody burmistrza przyznawane z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Nagrodzeni
odebrali gratulacje podczas spotkania
w ratuszu. Burmistrz Teresa Substyk,
przewodniczący rady miejskiej Bartłomiej Czaki i Alicja Żaguń, przewodni-

Korzystajmy
z PSZOK-u
Uczulamy i będziemy robić to aż do
znudzenia przypominając, że odpady
wielkogabarytowe należy wystawiać
zgodnie z dniem wyznaczonym w harmonogramie wywozu. Jeśli musielibyśmy

cząca Komisji Edukacji, Kultury i Sportu
złożyli życzenia z okazji Dnia Edukacji
z tym za długo czekać, zachęcamy do
korzystania z PSZOK, czyli Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul.
Targowej 3. Można tam zostawić odpady
zgromadzone selektywnie, m.in. właśnie
wielkogabarytowe. Unikajmy składowania tych odpadów przy wiatach śmietnikowych, gdzie zalegają do dnia wywozu
wyznaczonego w harmono-gramie.
Odpady budowlano-rozbiórkowe należy
gromadzić wyłącznie w workach big bag
pozyskanych z Zakładu Gospo-darki
Komunalnej! Niedopuszczalne jest
gromadzenie odpadów poza workiem big
bag lub w workach pochodzenia innego
niż zamówione w ZGK. Na zdjęciach
przykłady niewłaściwego gromadzenia
odpadów na terenie naszej gminy.

Narodowej wszystkim nauczycielom oraz
pracownikom oświaty, administracji
i obsługi. Podkreślili, jak ważną rolę
w życiu każdej społeczności odgrywają
pracownicy placówek oświatowych –
nauczyciele, pracownicy administracyjni,
panie sprzątające i kucharki. Wyrazili
nadzieję, że za uczniami i nauczycielami
jest już ten czas, kiedy trzeba było prowadzić zdalne nauczanie. Nie było łatwo, ale
udało się i wszyscy wrócili do szkoły. Oby
na jak najdłużej.

Coraz więcej kosztuje zagospodarowywanie odpadów, których też wytwarzamy
coraz więcej. Na wykresie widać, że od 2015 r., kiedy wyprodukowaliśmy prawie 5
tys. ton do 2020 r. z 7,5 tys. tonami zebranych odpadów zrobiliśmy znaczący krok
naprzód. Nie wiadomo jednak, czy pięćdziesięcioprocentowy przyrost masy od
padów komunalnych jest powodem do zadowolenia. A ile odpadów wytworzymy
w tym roku? Strach pomyśleć. Z informacji uzyskanych w Wydziale Utrzymania
Miasta wynika, że jak dotąd wyprodukowaliśmy 500 ton więcej niż w zeszłym roku.
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W obronie społeczności
lokalnych i regionalnych
Dokończenie ze str. 1
razem, to są silne, co już kilka razy
udowodniły.
O dorobku i przyszłości samorządności
mówił Zygmunt Frankiewicz, prezes
Związku Miast Polskich, której członkiem
jest również Solec Kujawski.
- To wyjątkowe wydarzenie. Jesteśmy
świadkami i uczestnikami bardzo ważnych
wydarzeń w historii Polski. Następne dwa
lata przesądzą o losach nie tylko samorządu, ale wszystkich Polaków, naszych
dzieci i wnuków. Nas łączy samorząd.
To my tworzyliśmy historię samorządu
i tworzymy ją teraz. Musimy zmieniać
polską politykę – musi być w niej więcej
myślenia o państwie, a mniej czystego
partyjniactwa, które niestety jest wszędzie
obecne. Bez waszego osobistego zaangażowania nie zmienimy polityki i nie
obronimy samorządu.
Głos zabierali też prezydenci, wójtowie, starostowie. W dyskusji przewijał się
temat ograniczaniu kompetencji i finansowania samorządów oraz konieczności
zintegrowania się i wspólnego działania na
rzecz społeczności lokalnych.
W wypowiedziach pojawiły się też
wątki nawiązujące do bieżącej polityki
i braku współpracy z obecnym rządem.
Jednak na pierwszy plan wysuwały się
obawy związane z postępująca centralizacją i wynikającym z Polskiego Ładu
możliwym ograniczaniem środków dla
samorządów. Organizatorzy wyliczyli, że
zapisy Polskiego Ładu w ciągu 10 lat
pozbawią samorządy, a co za tym idzie
mieszkańców, 145 miliardów złotych.
Zgromadzeni, przez aklamację,
przyjęli apel środowisk samorządowych,
z którym ulicami stolicy przeszli pod Sejm,
gdzie przekazali go na ręce przedstawicieli
parlamentu. Treść apelu drukujemy na
sąsiedniej stronie.
Spotkanie i manifestacja były protestem przeciwko pełzającej centralizacji.
Obok włodarzy miast i gmin, województw
i powiatów wśród uczestników byli
również przedstawiciele fundacji,
s t o w a r z y s z e ń i o rg a n i z a c j i p o z a rządowych. Spotkanie przygotowało
dziesięć organizacji samorządowych:
Związek Miast Polskich, Związek
Powiatów Polskich, Unia Metropolii
Polskich, Ogólnopolska Koalicja Samorządowa, Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej, Stowarzyszenie Tak! Samorządy
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dla Polski, Stowarzyszenie Łączy Nas
Samorząd, Stowarzyszenie Wielkopolska
Kierunek Europa, Stowarzyszenie Dolny
Śląsk Wspólna Sprawa i Stowarzyszenie
Wspólna Polska.
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Soleckie Centrum Kultury

Kulturalny przekładaniec
KORALOWA ROCZNICA – 35 LAT
ISTNIENIA SOLECKIEGO
CENTRUM KULTURY
Z tej okazji SCK przygotowało
wyjątkowe wydarzenia: koncert i wystawy
w Galerii HOMO FABER oraz przed
budynkiem centrum kultury, gdzie wyeksponowano wspomnienia upamiętnione
w fotografiach. Wraz z SCK zachęcamy do
obejrzenia i wspólnej podróży do
przeszłości.
W Y S T AWA O C E A N – 1 0 0 .
ROCZNICA URODZIN LEMA
W galerii HOMO FABER jest do
obejrzenia wystawa „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: wystawy
polakowska.pl. Galeria czynna w godzinach
otwarcia SCK.
KINO KULTURA ZAPRASZA
Zapraszamy widzów do nowego cyklu
repertuarowego w Kinie Kultura. W sobotę
23 możemy zobaczyć:
o 13.00 KINO DLA DZIECI - „Operacja
Mumia”, reż. Grethe Bøe-Waal, familijny,
Norwegia 2019, dubbing, 74 min.;
o 16.00 KINO DOBREGO HUMORU
„Teściowie”, reż. Kinga Dębska, komedia
obyczajowa, Polska 2021, 94 min.;
o 18.00 KINO EMOCJI „Ojciec”, reż.
Florian Zeller, dramat, Wielka Brytania
2020, napisy, 97 min.
Seanse odbywają się w każdą sobotę.
SOBOTNIE
SPOTKANIE RODZINNE
Już jutro – w sobotę 23 października
o 11.30 zapraszamy do wspólnej zabawy
dzieci z rodzicami, opiekunami. W programie: masa zabawy, czyli tworzenie
i zabawa kolorowymi masami plastycznymi,
które zabierzecie ze sobą do domu! Wstęp 10
zł od dziecka, opiekun bezpłatnie.
NOWY NUMER SKARBCA
W sekretariacie SCK można nabyć
bezpłatny magazyn kwartalny Klubu
Kolekcjonera. W nowym numerze ciekawostki filatelistyczne, numizmatyczne, relacje
z życia SCK oraz najnowsze propozycje
artystyczne. Zapraszamy miłośników i
kolekcjonerów do wymiany doświadczeń w
trakcie cyklicznych spotkań Klubu
Kolekcjonera w każdą ostatnią niedzielę
miesiąca w galerii HOMO FABER.
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BILETY JUŻ W SPRZEDAŻY!
Zapraszamy na spektakl teatralny
„Miłosna pułapka” - 18 listopada, godz.
19.00. Bilety w cenie 70 zł już w sprzedaży
w sekretariacie SCK od poniedziałku do
piątku od 8.00 - 15.00.
GRATULACJE
DLA WOLONTARIUSZY
Wolontariuszka Soleckiego Centrum
Kultury Zuzanna Walichniewicz została
wyróżniona tytułem: „Wolontariusz
Powiatu Bydgoskiego 2021”. Zuzia podczas

uroczystej gali 16 października br. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i
Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy odebrała zasłużony tytuł. Dla
zwycięzcy i wyróżnionych wolontariuszy
przewidziane były dyplomy, upominki
i nagrody w postaci bonów podarunkowych.
Organizatorem konkursu i gali było
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi
Kozielec i Okolic. Uczestnicy byli oceniani
za stopień zaangażowania w pracę wolontariacką i zasięg oddziaływania adekwatnie do
wieku wolontariusza oraz kreatywność. W
grupie nagrodzonych byli też inni solecczanie: Maria Mikołajczak, Karol Gramowski, Gracjan Szuwała, który otrzymał
tytuł Wolontariusza Roku 2021 Powiatu
Bydgoskiego. Gratulujemy!

Kantor
Wymiany Myśli
Soleckie Centrum Kultury w ramach
Kantoru Wymiany Myśli miało przyjemność gościć bohaterkę i reżysera filmu „Jutro
czeka nas długi dzień”. Spotkanie, które
odbyło się 18 października, roz-poczęło się
od pokazu filmu. Tuż po nim widzowie
mieli okazję spotkać na żywo bohaterkę
filmu Helenę Pyz oraz reżysera Pawła
Wysoczańskiego.
Helena Pyz to polska lekarka i misjonarka świecka. Od końca lat 80. XX w.
pracuje w Indiach w Ośrodku Rehabilitacji
Trędowatych w Jeevodaya. Laureatka
wielu prestiżowych nagród i wyróżnień,
m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu
Odrodzenia Polski, Orderu Ecce Homo,
medalu „Gloria Medicine”, Orderu
Uśmiechu, Nagrody „Pontifici” oraz
Nagrody „Totus”.
Paweł Wysoczański jest reżyserem,
scenarzystą, producentem, operatorem. To

laureat polskich i międzynarodowych
nagród filmowych. Autor filmów dokumentalnych m.in. „Jurek” o himalaiście
Jerzym Kukuczce.
Informacje o filmie:
W Jeevodaya mieści się ośrodek
wychowawczo-leczniczy dla trędowatych
oraz ich rodzin. To właśnie tutaj przed
trzydziestoma laty Helena Pyz przyjechała
z Polski, aby pomagać chorym i głodnym
dzieciom. Z biegiem lat coraz wyraźniej
odczuwa swoją słabość, lecz siła charakteru nie pozwala jej skapitulować przed
własną chorobą. Długotrwała obserwacja
dokumentalna pozwala zrozumieć, na
czym polega wyjątkowa rola misjonarki
i lekarki. W otoczeniu ludzi lekkomyślnych
doktor Helena wydaje się być jedyną
osobą, która dostrzega sens działalności
ośrodka oraz jego bezinteresowny
charakter.

Sport i rekreacja

Od wygranej do wygranej
Tak krótko można podsumować
październikowe występy drugoligowej
drużyny UKS Top Solec Kujawski. Nasi
tenisiści stołowi 9 października rozegrali
jednego dnia dwa mecze. Oba zakończyły
się wygraną solecczan 10:0. W pierwszym
spotkaniu pokonali 3STS Starogard
Gdański, w drugim – LUKS Fortus
Straszyn II. Kolejny mecz UKS Top
rozgrywał na wyjeździe z LUKS Chełmno.
Zarówno nasz zespół jak i drużyna
z Chełmna odniosły komplety zwycięstw,
dlatego spotkanie zapowiadało się bardzo
emocjonująco. Mecz rzeczywiście okazał
się trudny, ale ostatecznie triumfowali
tenisiści z Solca Kujawskiego wygrywając
spotkanie 6:4. Na kolejny mecz mają
pojechać do Nowej Wsi Lęborskiej, gdzie
zmierzą się z miejscową Tęczą. Bilans
ligowy po pięciu wygranych spotkaniach
jest bardzo dobry, gdyż tenisiści UKS Top
zajmują drugie miejsce w tabeli. Wygrane
na swoje konto zapisały tez kolejne
drużyny pingpongistów. W meczu ligi
młodzieżowej nasi zawodnicy pokonali
Kusego Laskowice 14:4, a rezerwy UKS
grające w VI lidze wygrały w Gostycynie
z miejscowym Myśliwcem 8:3. Zaplanowany na 16 października mecz młodzieżowców z Krajną Sępólno Krajeńskie nie
odbył się.

Solecczanie
bez sukcesu
Na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1 w Solcu Kujawskim rozegrano
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce
nożnej chłopców w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2007 2008). W zawodach wzięło udział pięć

Tenis
drużynowy
Na 22 października zaplanowano
rozegranie mistrzostw powiatu drużyn
w tenisie stołowym w ramach Licealiady.
Z kolei 27 października mają odbyć się
zmagania drużyn w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej (roczniki 2007 – 2008), a 28
października będą rozgrywki rocznika 2009
i młodszych w ramach Igrzysk Dzieci. Zapisy
do 24 października na www.srs.szs.pl.
Zawody odbędą się w Szkole Podstawowej nr
1. Rozgrywki wojewódzkie zaplanowano na
listopad.

W meczu 11. kolejki czwartoligowa Unia
Drobex rozgromiła Noteciankę Pakość 8:0.
Cztery gole strzelił Sebastian Pacek, pozostałe
padły łupem Krzysztofa Szali (2) oraz Daniela

Unia na czele
Katerli (1) i Szymona Babiarza (1). Unia z 28
punktami prowadzi w tabeli mając na swoim
koncie 35 zdobytych i 10 straconych bramek.
Następny mecz Unia ma zagrać 23 października
w Bydgoszczy z drużyną Budowlany KS
Bydgoszcz, a przed własną publicznością
wystąpi 30 października. Rywalem będzie Strat
Pruszcz Pomorski.

Wędkarska
Grand Prix
Pod koniec września na Kanale
Noteckim w Łabiszynie rozegrano
kolejną edycję Konkursu Wędkarskiego
Grand Prix Solca Kujawskiego w spławikowym połowie ryb. Łowiono na jedną
wędkę spławikową na łowisku przygotowanym przez Koło Miejskie. Oto
czołówki w poszczególnych klasyfikacjach:
Klasyfikacja łączna:
1. Jacek Gorczewski – 5840 g
2. Tomasz Górny – 4910 g
3. Paweł Pajor – 4780 g
4. Dariusz Drapiński – 4680 g
5. Tomasz Śligowski – 4380 g
6. Michał Jaśkiewicz – 4310 g
drużyn, reprezentujących swoje gminy.
Zwycięsko z rywalizacji wyszli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Białych
Błotach, którzy wygrali wszystkie mecze
i zdobyli tytuł Mistrzów Powiatu Bydgoskiego oraz prawo występu w ćwierćfinałach wojewódzkich. Solecczanie ze
Szkoły Podstawowej nr 4 zajęli ostatnie
miejsce. Organizatorami Mistrzostw byli
MUKS „Start” Solec Kujawski oraz
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespoły
otrzymały puchary, medale, napoje
i słodycze ufundowane przez Starostwo
Powiatowe w Bydgoszczy.

Klasyfikacja na największa rybę:
1. Stefan Kozubowski – 1790 g
2. Tomasz Śligowski – 1780 g
3. Jacek Gorczewski – 1710 g
Organizatorem zawodów był MUKS
„Start” Solec Kujawski. Zawodnicy
uhonorowani zostali upominkami
ufundowanymi przez firmę Tylpol Solec
Kujawski, Macieja Nowickiego oraz
patronujące wydarzeniu Starostwo
Powiatowe w Bydgoszczy. Wyżywienie
zapewniła firma Drobex Solec Kujawski,
zaś puchary i dyplomy ufundowała Gmina
Solec Kujawski.

Największą rybę złowił Stefan
Kozubowski (w środku).

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.
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Polska
w miniaturze

Kosze
na nakrętki
Żeby zobaczyć zamek królewski
w Warszawie, zamki krzyżackie w Malborku, Kwidzynie czy Brodnicy nie trzeba
wcale jechać do tych miast. Wystarczy
przybyć do soleckiego Jura Parku, gdzie od
jakiegoś czasu są one wyeksponowane
w parku miniatur. Obecnie znajduje się
w nim prawie 20 budowli, ale, jak informuje JuraPark na swojej stronie internetowej, lista nie jest jeszcze zamknięta
i obiektów cały czas przybywa. Rokrocznie, szczególnie w wakacje, do Jura
Parku przybywają rzesze turystów,
a i mieszkańcy chętnie wybierają się tu na
spacery. Na zdjęciu tłumy podczas jednego
z sierpniowych weekendów.

Edukujemy, edukujemy i jeszcze raz
edukujemy. Nie tylko wymiar praktyczny,
ale i edukacyjny ma zakupienie przez

Jest praca
Praca na stanowisku: ślusarz, spawacz.
Oferujemy:
- pracę w systemie jednozmianowym,
-zatrudnienie w oparciu o umowę
o pracę,
- atrakcyjne wynagrodzenie.
Kontakt telefoniczny: 605-048-062

Zakład wylęgu drobiu poszukuje
pracowników:
- produkcji,
-mechanika, elektromechanika,
elektronika, elektryka, automatyka do
Działu Utrzymania - praca w ruchu
ciągłym,
- mieszalni pasz (pracownik fizyczny).
Tel. kontaktowy - 519- 119- 838.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Urząd
Miejski pojemników na plastikowe
nakrętki. Możliwość zbierania nakrętek ma
uświadomić konieczność odzyskiwania
odpadów i wyrabiać w młodych mieszkańcach taki nawyk. Pierwsze pojemniki,
w obecności przedstawicieli urzędu i ZGK,
stanęły w przedszkolu Promyczek i Szkole
Podstawowej nr 1. W kolejnych dniach
trafiły do Dinusia, Reksia, Ochronki,
Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Zawodowych. Jak
poinformował Wojciech Elszyn, kierownik Działu Przygotowania Produkcji
w ZGK, koszt zakupu jednego pojemnika
wyniósł 1450 zł, co daje łącznie kwotę
prawie 11 tys. zł.

Otrzymali medale
Komisji Edukacji Narodowej
Czworo soleckich nauczycieli
otrzymało Medal Komisji Edukacji
Narodowej. Medal nadaje minister
edukacji narodowej za szczególne zasługi
dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i
doskonalenia nauczycieli. Wyróżnieni
zostali Małgorzata Niedźwiedzka –
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
i nauczyciel historii, Wiesław Nowak –
dyrektor Publicznej Szkoły Muzycznej
i nauczyciel gry na akordeonie, Helena
Składanowska – była dyrektor Szkoły
podstawowej nr 4 i nauczyciel nauczania
wczesnoszkolnego oraz Anna Zająkała –
nauczyciel gry na flecie poprzecznym
w soleckiej szkole muzycznej.
Jak czytamy w uzasadnieniach do
wniosków o przyznanie medali M. Niedźwiedzka jest nauczycielem od 1983 r., a od
2007 r. jest dyrektorem SP 1. Ma bardzo
bogate doświadczenie zawodowe,
a w swojej pracy wykazuje się zdolnościami organizacyjnymi i doświadczeniem
menedżerskim. M. Niedźwiedzka to
wyróżniający się doświadczony pedagog.
Jest organizatorem szkoleń i pogadanek dla
uczniów i rodziców, założyła świetlicę
terapeutyczną „Iskierka”, która od wielu lat
działa w szkole, z jej inicjatywy w 2017
roku utworzono Salę Doświadczania
Światła, która ma służyć przede wszystkim
dzieciom niepełno-sprawnym, od 2012
roku działa też „Klub dla Mam dzieci
niepełnosprawnych”. Jako dyrektor szkoły,
wychowawca oraz nauczyciel historii, stale
zachęca uczniów do udziału w konkursach.

Sama jest również ich pomysłodawcą
i organizatorem, np. Wojewódzkiego
Festiwalu Poezji i Prozy Jana Pawła II oraz
Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Jan Paweł II - wzór człowieczeństwa”.
Organizowane w szkole uroczystości
i imprezy patriotyczne nie tylko utrwalają
uczniom wydarzenia z historii Polski czy
Małej Ojczyzny, ale też uczą szacunku dla
tych, którzy dla niej walczyli i często
ginęli. W placówce ogromny nacisk
kładzie się na pielęgnowanie wartości
patriotycznych.
H. Składanowska pracę nauczyciela
rozpoczęła 1 września 1982 roku, w latach
2007 - 2021 była dyrektorem SP 4.
W swojej pracy wyróżnia się działalnością
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą,
inicjuje i podejmuje działania podnoszące
jakość kształcenia. Jako dyrektor dbała
o rozbudowę bazy i infrastruktury szkoły,
pracowni językowych, pracowni
komputerowych, zaplecza sanitarnego
przy sali gimnastycznej, rozbudowę
„cyfrowej szkoły”, a nade wszystko
wyposażenie gabinetów w nowoczesne
pomoce dydaktyczne. Inicjowanie przez
nią udziału szkoły w licznych projektach
zewnętrznych, pozwalało na rozwijanie
zdolności i umiejętności uczniów. Wielu
z nich może poszczycić się tytułem
laureata wojewódzkich konkursów:
matematycznego, przyrodniczego,
polonistycznego (ponad 30 laureatów)
oraz wysokimi wynikami w innych
konkursach, m. in.: Kangurze matematycznym, konkursie matematycznym Liga
zadaniowa, ogólnopolskim konkursie
przyrodniczym Świetlik, konkursie języka

O d z n a c z e n i
nauczyciele pozowali do
wspólnej fotografii.
Od lewej: Małgorzata
Niedźwiedzka, Helena
Składanowska, Wiesław
Nowak, Anna Zająkała.
M. Niedźwiedzka i H.
Składanowska otrzymały także nagrodę
kuratora.

angielskiego Albus. Efektem zarządzania
placówką są ponadto wysokie wyniki
nauczania i bardzo dobre wyniki uczniów
na egzaminach zewnętrznych.
W. Nowak od 2009 r. jest dyrektorem
szkoły muzycznej pracę nauczyciela
rozpoczął 1 września 1989 roku. Ma bardzo
bogate doświadczenie zawodowe,
a w swojej pracy wykazuje się zdolnościami organizacyjnymi i doświadczeniem
menedżerskim. W 2011 roku otrzymał
Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”. Od 2009 roku odnosi szczególne
zasługi dla gminy w zakresie działalności
dydaktycznej oraz poprzez realizację
programów umuzykalniających dla dzieci
i młodzieży. W. Nowak to pomysłodawca
i organizator szkoły muzycznej, którą
tworzył od podstaw. Szkoła jest organizatorem licznych imprez artystycznych
i pedagogicznych, m. in. corocznych
konkursów szkolnych oraz licznych
koncertów o różnorodnej tematyce,
służących nie tylko popisom umiejętności
uczniów, ale także budowaniu relacji uczeń
– rodzic – nauczyciel. Jako dyrektor szkoły,
W. Nowak jest inicjatorem i organizatorem
konferencji, koncertów, imprez i konkursów o charakterze edukacyjnym, o zasięgu
regionalnym i ponadregionalnym. W ich
organizację włącza całą społeczność
szkolną. W celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań
dydaktycznych stara się zabezpieczyć
odpowiednie wyposażenie i wystrój
szkoły. Wykazuje szczególną dbałość
o mienie, majątek i estetykę szkoły. Stale
zachęca uczniów do udziału w konkursach,
dzięki czemu odnoszą znaczące i liczne
sukcesy na szczeblu krajowym i międzynarodowym.
A. Zająkała uczy od ponad czterech
dekad. Jest instrumentalistą w specjalności
flet poprzeczny. Od powstania soleckiej
szkoły muzycznej jest nauczycielem gry na
tym instrumencie. Od ukończenia studiów
nieprzerwanie prowadzi intensywną
działalność artystyczną i dydaktyczną.
W zakresie edukacji muzycznej. Do 2018 r.
pracowała jako muzyk solista w Filharmonii Pomorskiej. Była wykładowcą
w bydgoskiej Akademii Muzycznej,
prowadziła warsztaty fletowe, jest
współorganizatorem i organizatorem
cyklicznych imprez środowiskowych,
przygotowywała uczniów do wielu
koncertów, konkursów – szkolnych,
makroregionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych, odnosząc przy tym
sukcesy w pracy dydaktycznej.
Medale wręczyli 15 października
w Bydgoszczy wicewojewoda Radosław
Kempinski i Małgorzata Oborska,
wicekurator oświaty .

Maraton szlakiem
męczeńskiej drogi
Dnia 3 października br. odbyła się 29
edycja Biegu Sztafetowego oraz 6 edycja
Maratonu Szlakiem Męczeńskiej Drogi
Błogosławionego Księdza Jerzego
Popiełuszki. W wydarzeniu oprócz
biegaczy biorą udział także rowerzyści
oraz turyści piesi. Po raz trzeci z rzędu
udział w maratonie wzięła reprezentacja
Klubu Turystów Pieszych „Horyzont”.
Start wędrówki jak zwykle miał miejsce
przed kościołem pw. Świętych Polskich
Braci Męczenników w Bydgoszczy. Trasa
maratonu prowadziła do Górska, a ponieważ piechurom więcej czasu niż biegaczom zajmuje pokonanie 42 kilometrów,
wymarsz nastąpił już o godzinie szóstej
rano. Kolejne kilometry pokonywano przy
pięknej, słonecznej aurze. Bardzo ważnym
Środowiskowy Dom Samopomocy
informuje o możliwości uzyskania
bezpłatnego wsparcia psychologicznego
dla osób doświadczających zaburzeń
lękowych w ramach projektu Stowarzyszenia Animo – Odważ się żyć!

Odważ się
żyć
Pomoc świadczona jest w formie:
- konsultacji telefonicznych (22) 122 80
96 (od poniedziałku do piątku w godz.
17.00 – 21.00),
- porad mailowych pod adresem
pomoc@psycholog-dla-ozn.pl,
- terapii indywidualnej w formie
spotkań on-line (wnioskuj o udział),
- grup wsparcia (w grupach 6-10 osób)
w formie spotkań on-line (wnioskuj
o udział).
Kto może skorzystać z pomocy?
- osoby z niepełnosprawnościami na
różnym tle doświadczające nadmiernego
lęku,
- osoby z grupy ryzyka w związku
z występowaniem koronawirusa,
- osoby o skłonności do nadmiernego
przeżywania lęku,
- osoby starsze i samotne,
- osoby z trudną sytuacją finansową,
których nie stać na korzystanie z płatnej
pomocy psychologicznej,
- wszyscy, którzy z różnych powodów
nie mogą skorzystać z tradycyjnej,
stacjonarnej opieki psychologicznej.
Projekt współfinansowany jest ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

punktem na trasie maratonu jest pomnik bł.
księdza Jerzego Popiełuszki w Górsku.
Upamiętnia on miejsce, w którym doszło

Harcerski
start
Rok harcerski dla Hufca ZHP Solec
Kujawski „ruszył z kopyta”. Po wrześniowych zbiórkach naborowych, podczas
których przystąpiło do drużyn kilkanaścioro nowych dzieci – hufiec rozpoczął pracę
według założonego planu rocznego.
11 września harcerze z 3. SDH trzymali
warty honorowe przy portrecie bł. Czesława Jóźwiaka w czasie uroczystej mszy św.
w 102. rocznicę chrztu błogosławionego w
kościele pw. św. Stanisława.
2 października soleccy harcerze z 3.
SDH i 6. SDH reprezentowali hufiec
podczas Złazu Chorągwi KujawskoPomorskiej w Toruniu uczestnicząc
w uroczystym apelu w Parku Pamięci Ofiar
Zbrodni Pomorskiej 1939 oraz w grach
miejskich. Wszyscy uczestnicy otrzymali
dyplomy.
10 października zuchy z próbnej
gromady zuchowej „Rebellis” oraz
harcerze z 6. SDH i 3. SDH pod opieką

do uprowadzenia duchownego. Tradycyjnie przy pomniku biegacze, piechurzy,
a także rowerzyści, zapalili symboliczne
znicze. Odmówiono także wspólną
modlitwę. Meta maratonu była usytuowana
na terenie Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku. Tam wszyscy uczestnicy mogli
liczyć na ciepły posiłek. Na zakończenie
wręczono pamiątkowy medal każdemu, kto
ukończył trasę. Ponadto grupy zorganizowane oraz maratończycy otrzymali
dyplomy oraz okazałe puchary. Organizatorzy maratonu podkreślili, że Solec
Kujawski był aktywnie reprezentowany
zarówno przez piechurów, jak i rowerzystów oraz biegaczy. Dziękujemy wszystkim
za wspólny udział w maratonie i tradycyjnie do zobaczenia na szlaku!
Łukasz Wojtecki
instruktorów spotkali się na Rajdzie do Łąk
Studzienieckich w ramach projektu
„Osobliwości Puszczy Bydgoskiej”.
Jesienna aura sprzyjała wędrówce oraz
zdobywaniu sprawności grzybiarza. Dzieci
obserwowały piękne okazy drzew i uniktowe cieki wodne.
Po powrocie do świetlicy w Chrośnie –
zuchy i harcerzy odwiedził leśniczy Błażej
Wełnitz z leśnictwa Dobromierz koło
Nowej Wsi Wielkiej, który barwnie
opowiedział dzieciom o swojej pracy,
o ciekawostkach puszczy, jej flory i fauny.
Zuszki i harcerze zadawali wiele pytań,
a leśniczy chętnie udzielał odpowiedzi.
Lekcja w terenie była urozmaicona
pokazem poroży, które zwierzęta zrzucają
w różnych okresach roku.
Na zakończenie rajdu zorganizowano
ognisko z pieczeniem kiełbasek, do którego
przyłączyli się rodzice. To był piękny dzień
połączony ze zdobyciem cennej wiedzy
o Puszczy Bydgoskiej.
Hufiec ZHP serdecznie dziękuję
burmistrz Teresie Substyk za udostępnienie
świetlicy w Chrośnie oraz Błażejowi
Wełnitzowi za przekazanie cennej wiedzy
o Puszczy Bydgoskiej.

