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Z rządowego Programu Inwestycji 
Strategicznych uruchomionego w ramach 
Polskiego Ładu przyznano dofinansowa-
nie samorządowych inwestycji. Jednym 
z beneficjentów jest Solec Kujawski, 
któremu przyznano 9,7 mln zł na budowę 
kolejnych dróg na Osiedlu Leśnym. 
Wniosek obejmuje około 2,4 km dróg 

Dokończenie na str. 2

Pieniądze
na drogi

Dokończenie na str. 3

O wykonaniu budżetu, Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz  przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych instytucji kultury w pierwszym półroczu br. podczas 
34. sesji rady miejskiej mówiła skarbnik Alina Kowalska:

- Roczny plan dochodów budżetowych po zmianach, wynosił na 30 czerwca wynosił 

118 mln 274 tys. 5 zł i 43 gr, a wykonany 
został na poziomie 44,3 proc. planu. Z tej 
kwoty 48 mln 594 tys. zł są to dochody 
bieżące, co w stosunku do planu, który 
wynosił 88 mln 733 tys. 158 zł i 43 gr i jest 
to 54,8 proc. planu. Dochody majątkowe 
zaplanowane na poziomie 29 mln 540 tys. 
847 zł zostały wykonane w wysokości 3 
mln 818 tys. 241 zł i 44 gr, tj. 12,9 proc. 
Plan wydatków budżetowych wynosił po 
zmianach 116 mln 914 tys. 797 zł i 57 gr 
został wykonany w wysokości 49 mln 269 
tys. 199 zł i 42 gr czyli 42, 1 proc. Z tej 
kwoty wydatki bieżące 43 mln 93 tys. 930 

zł i 19 gr wykonano na poziomie 48, 6 proc. 
planu czyli 88 mln 673 tys. 75 zł i 57 gr. 
Wydatk i  mają tkowe zap lanowane 
w wysokości 28 mln 241 tys. 722 zł zostały 
wykonane w wysokości 6 mln 175 tys. 269 
zł i 73 gr, tj. 21,9 proc. W związku z tym w 
pierwszym półroczu uzyskano nadwyżkę 
budżetową. Planowano 1 mln 359 tys. 207 
zł 86 gr, natomiast realizacja wyniosła 3 
mln 143 tys. 757 zł i 6 gr. W pierwszym 
półroczu dokonano spłat zaciągniętych 
kredytów w wysokości 1 mln 589 tys. 448 
zł – 30,7 proc. planu wynoszącego 5 mln 
178 tys. 896 zł. Pozostały jeszcze obligacje 
wynoszące 2 mln zł. Będą one wykupione 
w listopadzie.

Informację tę przygotowano w takiej 
szczegółowości, jaką przewiduje uchwała 
budżetowa. Środki na wydatki majątkowe 
pochodziły głównie z rządowego Fundu-
szu Rozwoju Dróg – 1,3 mln zł, z dotacji 29 
tys. Z budżetu gminy wyasygnowano 4,8 
mln zł. W wieloletniej prognozie znajdują 
się wydatki wybiegające poza rok budże-
towy i obejmują środki wydatkowane 
z udziałem pieniędzy unijnych i na 
programy ze środków własnych. Reali-
zacja dochodów bieżących, co zaznaczyła 
A. Kowalska, jest prawidłowa z uwzgl-
ędnieniem upływu czasu. Niepokojące jest 
wykonanie dochodów ogółem, głównie ze 
sprzedaży mienia. Planowane jest osiąg-
nięcie 17,1 mln zł, a na 30 czerwca 

„Jako przedstawiciele społeczności, 
powodowani troską o rozwój gospodarczy 
i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 
bezpieczeństwo środowiskowe regionu 
Kujaw na Państwa ręce kierujemy petycję 
w sprawie podjęcia działań mających na celu 
niezwłoczną realizację przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody polskie 
projektu budowy nowego Stopnia Wodnego 
w Siarzewie(…)”.

Tak zaczyna się tekst petycji skierowanej 
do premiera i marszałek sejmu, którą 
podpisali uczestnicy konferencji zorganizo-
wanej przez Związek Gmin Ziemi Kujaw-
skiej w Ciechocinku 25 października. 
Uczestniczyli w niej parlamentarzyści 
z regionu, przedstawiciele rządu, samo-
rządów, eksperci zajmujący się tą problema-
tyką, a także Wód Polskich.

W petycji zwrócono uwagę na uchylenie 

Dokończenie na str. 2

Tak dla
Siarzewa
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Dyżury aptek

Do 7 LISTOPADA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

8 - 14 LISTOPADA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

15 - 21 LISTOPADA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

   

NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

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

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

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

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

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

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

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

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

i ścieżkę rowerowa. W tej ulicy ma powstać 
też odwodnienie nawierzchni i mają być 
zlikwidowane kolizje z infrastrukturą 
podziemną. Zadanie jest kontynuacją 
inwestycji drogowych realizowanych 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Jak czytamy na stronie urzędu 
wojewódzkiego, w naszym regionie 
samorządy zgłosiły do realizacji 103 
zadania drogowe, 53 zadania wodno-          
-kanalizacyjne i 25 zadań związanych 
z infrastrukturą oświatową. Pozostałe 64 
zadania dotyczą innych dziedzin. Każdy 
samorząd mógł zgłosić maksymalnie trzy 
wnioski. Jeden bez limitu kwoty, drugi do 
30 mln zł i trzeci do 5 mln zł. Solec złożył 
jeden wniosek.

o intensywnej zabudowie mieszkaniowej 
tj. ul. Barwną, ul. Słoneczną, ul. Tęczową 
i ul. Wiejską. Realizacja ma być rozłożona 
na dwa lata. Na ul. Barwnej powstanie 
jezdnia z kostki z chodnikami po obu 
stronach, podobnie będzie w wypadku ul . 
Tęczowej. Ul. Słoneczna ma zaplanowaną 
jezdnię asfaltową, jednostronny chodnik 
oraz ścieżkę pieszo-rowerową, natomiast 
ul. Wiejska ma zyskać w części dotąd 
nieutwardzonej asfalt, obustronny chodnik 

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

Pieniądze
na drogi

Święto
niepodległości

O nowe dowody b iometryczne 
z odciskami palców w warstwie elektroni-
cznej i podpisem właściciela dokumentu 
w warstwie graficznej będzie można 
wnioskować od 8 listopada. W tym celu 
będą wdrożone rozwiązania techniczne, 
umożliwiające wydawanie nowych 
dowodów. Dlatego w soleckim Urzędzie 
Miejskim 5 listopada sprawy związane 
z dowodami osobistymi będzie można 
załatwiać do godz. 10.00. Umożliwi to 
przygotowanie się do bezpiecznego 
wprowadzenia nowych rozwiązań. Od 27 
lipca nie ma możliwości złożenia online 
wniosku o nowy dokument tożsamości. 

Można to zrobić tylko w urzędzie (wyjąt-
kiem są sytuacje, w których – ze względu na 
np. chorobę, niepełnosprawność – nie 
jesteśmy w stanie tego zrobić). Po wpro-
wadzeniu nowych dokumentów składanie 
online wniosku o dowód będzie możliwe 
wyłącznie w wypadku dokumentu dla 
dzieci do 12. roku życia. Od nich odciski 
palców nie będą pobierane. Nowe dowody 
będą wydawane na 10 lat dla osób powyżej 
12. roku życia. Dla osób do 12. roku życia 
dowód będzie wydawany na 5 lat. Zmiany 
w dowodach osobistych to efekt rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r.

Dowody
z odciskami

Od 12 do 24 listopada odbędzie się 
badanie kontrolne w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 
Ma na celu ocenę jakości danych pozys-
kanych w spisie. Badanie realizowane 
będzie przez ankieterów statystycznych na 
próbie 100 tys. mieszkań, które zostały 
spisane w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludności i Mieszkań 2021. W  woje-
wództwie kujawsko-pomorskim  będzie to 
ok. 5,5 tys. mieszkań. Udział w badaniu jest 
obowiązkowy. Każdy uczestnik badania 
będzie mógł skorzystać z infolinii statys-
tycznej i  zweryfikować tożsamość 
ankietera bądź dowiedzieć się więcej 
o badaniu.

Badanie
kontrolne

przez ministra środowiska decyzji środowi-
skowej i przekazanie jej do ponownego 
rozpatrzenia, co stwarza niebezpieczeństwo 
poważnego opóźnienia, a nawet zaniechania 
dalszej inwestycji. W wystąpieniach 
poruszono między innymi zagadnienie 
wpływu zbiornika włocławskiego i tamtej-
szej zapory na procesy korytowe na Wiśle 
(prof. Zygmunt Babiński z Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, fot.) 
oraz omówiono stan realizacji inwestycji 
w Siarzewie i związane z tym procesem 
z a g r o ż e n i a  ( A n n a  Ł u k a s z e w s k a -
Trzeciakowska - dyrektor Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie). 
W tym drugim wystąpieniu przewinął się 
wątek uchylenia decyzji środowiskowej 
i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w odpowiedzi na sprzeciw od 
decyzji ministra złożony przez Wody 
Polskie. Wprawdzie wyrok jeszcze nie 
zapadł, ale WSA postanowieniem z 28 
września br. odmówił wstrzymania wyko-
nania decyzji resortu środowiska. Dyrektor 
RZGW podkreśliła też wsparcie dla 
inwestycji przez organizacje pozarządowe, 

w tym proekologiczne, działające w regionie. 
Mówiła o konieczności podparcia stopnia we 
Włocławku. Ponadto stopień w Siarzewie 
umożliwi budowę niezwykle ważnego dla 
rozwoju gospodarczego regionu (zwłaszcza 
intermodalnego węzła) stopnia wodnego 
w Solcu Kujawskim.

Na koniec uczestnicy konferencji 
podpisali petycję, w tym reprezentujący 
naszą gminę Mirosław Gębski, inspektor ds. 
rozwoju gminy.

Narodowe  Świę to  N iepod leg łośc i 
upamiętniające odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. obchodzimy 11 
listopada. Uroczystości organizowane przez 

solecki samorząd rozpoczną się mszą świętą 
w kościele Św. Stanisława o godz. 11.00. Po 
mszy delegacje złożą wiązanki i zapalą znicze 
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich. 
Burmistrz prosi o oflagowanie budynków 
użyteczności publicznej. Flagi pojawią się także 
na soleckich ulicach. Zbiórkę delegacji przed 
urzędem zaplanowano na 10.45.

Tak dla
Siarzewa
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uzyskano 2 mln 96 tys. zł. Realizacja 
planów finansowych jednostek kultury 
przedsta-wia się następująco – w wypadku 
Soleckiego Centrum Kultury jest to 48,3 
proc., muzeum – 50,1 proc. i biblioteki – 
51,7 proc.

Z uaktualnienia klasyfikacji budże-
towej wynikły zmiany wprowadzone do 
tegorocznego budżetu. Na tę weryfikację 
gminy mają trzy miesiące od wejścia 
przepisów. Ponadto uwzględniono zapisy 
urealniające dochody, wprowadzono 
dochody otrzymane od wojewody 
i subwencję oświatową. Po zmianie 
dochody budżetowe mają wynieść 116,9 
mln zł, a wydatki – 118,5 mln zł. Znalazło 
to również odzwierciedlenie w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej. Zmniejszono 
dochody majątkowe, wprowadzono zapis 
o zaciągnięciu kredytu, a co za tym idzie 
w WPF uwzględniono spłatę jego rat.

We wrześniu wpłynęło pismo starosty 
bydgoskiego z prośbą o wyrażenie opinii 
w sprawie pozbawienia charakteru 
ochronnego lasu znajdującego się 
w obrębie miasto Solec Kujawski. Rada 
pozytywnie zaopiniowała wniosek 
starosty.

Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi na rok 2022 przedstawiła 
Justyna Żebrowska – Dudek, dyrektor 
Wydziału Spraw Obywatelskich. Jednostki 
samorządu terytorialnego są zobowiązane 
do przygotowania takiego programu 
w terminie do 20 listopada. Mogą to być 
programy wieloletnie, bądź roczne. 
W naszej gminie powstają roczne progra-
my. Określa on zasady współpracy, 
wsparcia finansowego oraz pozafinanso-
wego. Program zamieszcza też kwotę 
wsparcia. Ponieważ jest ona szczegółowo 
określana w projekcie budżetu, w projekcie 
programu przyjęto, iż nie będzie ona 
mniejsza niż 200 tys. zł.

Katarzyna Małecka ,  kierownik 
Referatu Edukacji omówiła informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych 
w roku szkolnym 2020/2021. Obejmuje on 
wyniki egzaminów i nadzoru pedagogicz-
nego, czyli tez innych działań realizowa-
nych w oświacie. Dokument zawiera takie 
dane, opisuje stan organizacji placówek 
oświatowych działających w gminie, dla 
których gmina jest organem prowadzącym. 
W jednym z rozdziałów jest przedstawiona 
baza działalności placówek oświatowych, 
w następnym stan techniczny obiektów 
i wyposażenia - między innymi potrzeb 
remontowych. Są też informacje o kadrze 
i systemie doskonalenia zawodowego, 
sukcesach uczniów. W związku z pande-

mią poprzedni rok był trudny pod 
względem udziału uczniów w konkursach 
i olimpiadach przedmiotowych.

W ramach wolnych głosów i wnios-
ków radni poruszyli następujące zagadnie-
nia: konieczność usunięcia zacieków na 
elewacji budynku świetlicy „Jagódka” 
i przeprowadzenia kontroli posesji tych 
właścicieli, którzy otrzymali dotację na 
wymianę pieców, a mimo to w dalszym 
ciągu palą w starych piecach (Marzanna 
Szewczyk); symulacja kosztów związa-
nych z nauką pływania w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji przez firmę zewnętrzną, 
objęcia pomocą finansową jaki i psycho-
logiczną rodziny i dzieci, którym zmarła 
mama (Adam Michalak); działania 
podejmowane przez gminę dla poprawy 
jakości powietrza i zachęcenie do udziału 
w akcji wsparcia w okresie świątecznym 
osób potrzebujących (Tomasz Rudny); 
powód braku możliwości skorzystania 
z uruchomionego przez NFZ programu 
bezpłatnych profilaktycznych badań dla 
osób powyżej 40. roku życia w przychodni 
Solmed (Tomasz Pacek); zmiana tablicy 
informującej o nowej organizacji ruchu 
przy ul. Bydgoskiej i 23 Stycznia i rozwa-
żenie możliwości udzielenia dofinanso-
wania przez gminę na zakup i montaż 
filtrów nakominowych (Alicja Żaguń); 
przedstawienie informacji na temat 
zniszczeń spowodowanych wichurami, 
które miały miejsce 21 października 
(Bartłomiej Czaki).

W odpowiedzi radni usłyszeli, że 

firma w ramach gwarancji sprawdzi stan 
elewacji i przyczynę powstania zacieków 
na świetlicy. Podstawą otrzymania dotacji 
z gminy jest likwidacja starego pieca, nie 
ma zatem takiej możliwości, aby właści-
ciel zostawił stary piec i w nim dalej palił. 
Jest to komisyjnie sprawdzane zarówno 
przed udzieleniem dotacji jak i po. Jeśli 
chodzi o koszty nauki pływania na 
soleckiej pływalnio przez firmę zewnę-
trzną, dyrektor placówki podkreślił, że 
gdyby wykonywano je w ramach OSiR-u, 
przychód dla ośrodka byłby niższy. 
Osierocone dzieci otrzymały wsparcie 
pomocy społecznej, otrzymały opiekę, 
a szkoła zapewniła pomoc psychologiczną. 
Problem jakości powietrza i spalania 
śmieci jest monitorowany. Komisja 
sprawdza domowe kotłownie. Rocznie jest 
ich kilkaset. W ciągu czterech lat, wysta-
wiono tylko dwa mandaty, gdyż w tylu 
wypadkach stwierdzono palenie odpada-
mi. Gmina przyznaje też dotacje na 
wymianę pieców (jak dotąd 50 mieszkańc-
ów otrzymało wsparcie na łączną sumę 135 
tys. zł), pomaga skorzystać z programu 
„Czyste powietrze” i prowadzi działania 
edukacyjne. Ponownie zostanie przepro-
wadzona też analiza odnośnie filtrów 
nakominowych. Badania profilaktyczne 
w przychodni powinny rozpocząć się 
jeszcze w listopadzie. Do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich przekazana zostanie prośba 
o korektę tablicy informującej o zmianie 
organizacji ruchu w obrębie rynku. 
Październikowe wichury spowodowały 
tylko straty materialne, nikt nie został 
poszkodowany. Straż pożarna interwenio-
wała 17 razy, największe szkody zanoto-
wano na  ul. Powstańców, gdzie doszło 
m.in. do zniszczenia trzech samochodów, 
na które spadły drzewa. Strażacy głównie 
usuwali powalone drzewa z dróg.

Urząd prowadzi weryfikację złożo-
nych deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
pod kątem liczby osób zamieszkujących 
w danej nieruchomości. Weryfikacja 
prowadzona jest w oparciu o dane 
pochodzące z kilku źródeł:

- dokumentów uprawniających do 
pobierania świadczenia 500+,

- dokumentów przyjęcia dzieci do 
szkół i przedszkoli,

- dokumentów meldunkowych,
- dokumentów o dostarczenie wody 

i odbiór ścieków,
- dokumentów pomocy społecznej, 

wywiad środowiskowy i innych.
Ma ona wskazać osoby nieujęte 

w deklaracjach.
W związku z tym, prosimy o zwery-

fikowanie, czy informacja o liczbie osób 

zamieszkujących daną nieruchomość jest 
zgodna ze stanem faktycznym. W wypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, prosimy 
o niezwłoczne złożenie nowej deklaracji 
w urzędzie przy ul. Toruńskiej 8A. 

Niezłożenie deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi lub podanie w niej niewłaś-
ciwych danych dotyczących liczby osób 
zamieszkujących nieruchomość, stanowi 
wykroczenie. Tym samym podlega karze 
grzywny zgodnie z kodeksem postępowa-
nia w sprawach o wykroczenia. Ponadto, 
w wypadku uzasadnionych wątpliwości co 
do danych zawartych w deklaracji, 
burmistrz określa w drodze decyzji 
wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami, biorąc pod uwagę dostępne 
dane - tłumaczą pracownicy Wydziału 
Utrzymania Miasta.

Weryfikacja
deklaracji śmieciowych
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- Po wielu latach zakończyłeś pracę 
jako prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej. Co było powodem takiej decyzji? 
Żal było Ci odchodzić? Ponieważ 
jesteśmy po imieniu, pozwól, że tak będę 
się do Ciebie zwracał.

- To jest tylko odejście z funkcji. Ze 
straży nie odchodzę. A czy było żal? 
Oczywiście. Po kilkudziesięciu latach 
pracy w zarządzie. Wiele lat byłem 
prezesem, wcześniej sekretarzem. Jedyną 
i bezpośrednią przyczyną był wiek. 
Doszedłem do wniosku, że jeśli zostałbym 
wybrany na kolejną kadencję, byłbym w jej 
trakcie dobrze po siedemdziesiątce. Moim 
zdaniem to dużo. Mamy sporo młodych, 
zdolnych ludzi i trzeba im przekazać 
pałeczkę. Zarówno nowy naczelnik i nowy 
prezes sprostają zadaniu i będą dobrze 
zarządzać naszą OSP.

- Jak zaczęła się Twoja przygoda ze 
strażą?

- To jest ciekawa historia. Swoją 
szkolną edukację zaczynałem w „Jedyn-
ce”, potem cały czas chodziłem do 
„Trójki”. Następnie powstała „Czwórka” 
i z racji miejsca zamieszkania miałem tam 
kontynuować naukę. Byłem wtedy 
w połowie siódmej klasy. Działałem 
w harcerstwie. Prowadziły Franciszka 
Zagrodowa i Irena Bugalska. I to one 
wyznaczyły mnie i dwóch kolegów - Janka 
Kordusa i Marka Kaczmarka do zagrania 

fanfar na otwarciu szkoły. Żeby grać, to 
trzeba umieć. I tak trafiliśmy do straży – do 
orkiestry dętej. Dyrygentem był Czesław 
Cholewa. I nas nauczył grać. Ponoć nieźle 
nam całkiem wyszło to nasze granie. Jak 
już byłem w straży, złapałem bakcyla. 
W orkiestrze grałem dwa lata. Za bardzo 
muzyczny nie jestem, ale mi się to podoba-
ło. Dyrygent dał mi przydział na altówkę. 
Jak chodziłem na próby, widziałem, co 
dzieje się na dole w remizie. Wtedy byłem 
już w zawodówce – dziś jest w tym 
budynku szkoła muzyczna. I powoli 
przeniosłem się do sekcji gaśniczej. Wtedy 
nie było takich wymagań jak dzisiaj. 
Wystarczyło podstawowe przeszkolenie 
i grupowe ubezpieczenie. Trzeba było 
umieć obchodzić się ze sprzętem i znać 
zasady bezpieczeństwa.

- I powoli piąłeś się po tej drabince, aż 
do funkcji prezesa.

- W straży jestem od 1967 r. Życie 
kręciło się wokół straży. Zresztą nie tylko 
moje. W straży poznałem też moją żonę. 
Pasje łączą. Potem było technikum 
samochodowe w Toruniu, ale cały czas 
byłem w straży, jeździłem do pożarów, 
brałem udział w tym życiu strażackim. 
Później przerwa na wojsko, ale na prze-
pustce, czy na urlopie, też do straży się 
wpadało. Co ci będę mówił, tam spędzało 
się życie. Spotkania w świetlicy, wycieczki 
motocyklowe, biwaki – wszystko w tej 
straży.

- A Twoja pierwsza funkcja?
- Z wojska wyszedłem w październiku 

1976 r. Zbyszek, z którym chodziliśmy do 
jednej klasy w zawodówce (Wiśniewski – 
red.) był już zastępcą naczelnika – wtedy 
funkcję tę pełnił chyba jeszcze Czesław 
Łybacki. Po zawale nie mógł już jeździć, 
więc ja wskoczyłem na jego miejsce jako 
kierowca żuka. Jeździłem do 1985 r., do 
momentu przejęcia firmy od ojca. Wtedy 
miałem coraz mniej czasu na codzienną 
pracę w straży. Bo to nie tylko wyjazdy, ale 
dbanie o wóz każdego dnia. Będąc 
kierowcą, byłem już sekretarzem w za-
rządzie, ale dokładnie nie pamiętam od 
którego roku. Przez ten czas sekreta-
rzowania przeżyłem kilkunastu prezesów. 
Komputerów nie było, pisałem na maszy-
nie. Jak się jechało na camping, to też 
brałem maszynę, bo tego pisania było co 
niemiara. Szczególnie, jak prezesem był dh 

Heliodor Marek. On miał tyle pomysłów, 
które trzeba było przelać na papier. Jesteś 
sekretarzem to pisz – słyszałem. Z preze-
sów wspomnę jeszcze Zdzisława Niespo-
dzianego, Janka Ciorkowskiego, Henryka 
Piaseckiego. Ja zostałem prezesem po 
Janku Ciorkowskim. Był to początek lat 90. 
XX w.

- Jakie były największe problemy, 
z którymi borykałeś się już jako prezes?

- (Chwila namysłu) Najbardziej 
odczułem, kiedy w jednostce byli pod-
palacze. Zresztą nie tylko ja to przeżyłem. 
Nie dosyć, że wstyd na cały kraj, to także 
nadszarpnięcie wizerunku wśród miesz-
kańców, dla których jesteśmy. Nie będę 
odkrywczy, ale zawsze jest problem 
z finansowaniem działalności. Radziliśmy 
z tym sobie głównie dzięki Zbyszkowi 
Wiśniewskiemu. On ma taki charakter, że 
jak wyrzucą go drzwiami, to wejdzie 
oknem. Całe życie poświęcił straży. Chodzi 
o to, by sprzęt był jak najdoskonalszy. Mało 
tego, teraz jak sprzęt traci ważność, 
obojętnie w jakim jest stanie, nie ma prawa 
być używany. Nie przekażesz go do innej 
jednostki. Skończył się okres trwałości 
i musi zostać zlikwidowany. Kiedyś cuda 
się robiło, żeby wozy jeździły. Pierwszy 
nowy wóz, który kupiliśmy za mojej 
kadencji w zarządzie, to był Star 244. Na 
wyposażeniu mieliśmy też wóz bojowy 
zaadaptowany z polewaczki ze zbiorni-
kiem na 8 tys. litrów, przerobionej na 
potrzeby straży bydgoskiego lotniska. Od 
nas trafiła do polewania toru żużlowego 
bydgoskiej Polonii. Potem pamiętam 
zakupy za kadencji burmistrza Antoniego 
Nawrockiego i pierwszy zachodni wóz – 
ten mały mercedes.

- Problemy mamy już więc za sobą. 
Teraz przyjemniejsze kwestie. Co Ci 
sprawiało najwięcej satysfakcji, z czego 
byłeś najbardziej dumny?

- Dwie rzeczy najbardziej rzucające się 
w oczy – orkiestra i sekcja płetwonurków 
z ich indywidualnymi i drużynowymi 
sukcesami na mistrzostwach Polski. Gdzie 
pojechali, wracali z nagrodami, których do 
dziś ich używamy. Codzienna praca 
jednostki też przynosiła satysfakcję. Bez tej 
mrówczej pracy Zbyszka tyle byśmy nie 
osiągnęli. Dwadzieścia cztery godziny na 
dobę pilnował spraw straży. Teraz się nic 
nie zmieni, bo został gospodarzem 
jednostki, gdyż z racji wieku nie może 
pełnić funkcji naczelnika.

- Zostałeś honorowym prezesem, 
więc ten związek ze strażą się nie kończy. 
Zakończenie prezesury nie oznacza, jak 
wspomniałeś, rozbratu ze strażą.

- Nie zamierzam się wtrącać w pracę 
zarządu. Jeżeli jednak koledzy by potrze-

ROZMOWA Z ZYGMUNTEM SOŁTYSZEWSKIM ,  WIELOLETNIM 
PREZESEM OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOLCU KUJAWSKIM.

Wszystko kręciło się
wokół straży
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bowali wsparcia, rady, pomocy, to się nie 
uchylę. Nie przeszkadzać, a jak będą 
możliwości to wspierać. Będę też starał się 
być częstym gościem w jednostce.

- Nie tylko straż jest obecna w Twoim 
życiu. Jest rodzina, jest firma, są pasje. 
Te n  c z a s  t r z e b a  j a k o ś  d z i e l i ć ,      
zagospodarować.

- Teraz pływam już tylko na łodzi 
z silnikiem motorowym, maszt zde-
montowałem. Powiedziałbym, że jestem 
obecnie takim wodniakiem szuwarowo – 
błotnym. Jednak cały czas równie mocno 
pasjonuje mnie wędkarstwo. Zdarzyło mi 
się płynąć kilka razy Wisłą w drodze na 
Mazury, Zalewem Wiślanym, a łódź mam 
generalnie na Zalewie Koronowskim, bo 
jest blisko. Najczęściej wyjeżdżam na 
weekendy. Póki zdrowie pozwala, 
pomagam też przy wnukach. Odprowa-
dzam do szkoły, ze szkoły. Jeśli chodzi 
o firmę, to trzy lata temu przeszedłem na 
emeryturę i powoli wygaszam działalność 
gospodarczą. Nikogo już nie zatrudniam, 
nie szkolę uczniów. Po przejściu na 
emeryturę poczułem taki wewnętrzny 
spokój, luz. Rzeczy, które robiłem, 
przyjeżdżają teraz w kontenerach z Chin. 
Na półkach widzisz dawny sprzęt biurowy, 

maszyny do pisania, maszynki do liczenia, 
mam też stare radioodbiorniki. Miałem 
plany, że zajmę się kolekcją po przejściu na 
emeryturę, ale niestety nie ma aż tyle 
wolnego czasu. Co prawda w piwnicy 
czeka jeszcze motocykl DKW, tak zwana 
dekawka, z 1938 r. do złożenia i renowacji, 
bo ma przestrzelony zbiornik. Pierwszy 
jednoślad, który miałem to był simson, 
kupiony przez ojca. Później komarek. 
Kiedy miałem 17 lat, zrobiłem prawo jazdy 
i od Kazia Fryszkego kupiłem jawę. Na 
niej pojechałem z chłopakami ze straży na 
motocyklową wycieczkę do Berlina. 
W technikum brałem udział w rajdach 
organizowanych przez toruński klub 
motorowy. Potem ojciec mi dołożył 
i kupiłem nową emzetkę. W garażu stoi 
taka. Taki sam rocznik. Zarejestrowana 
jako zabytek i do jazdy. Mam zamiar 
jeszcze nią wybrać się w trasę.

- To tego Ci więc życzę.

Zbigniew Stefański

Czytanie wzmacnia -
- czyli Noc Bibliotek

Kolejna biblioteczna akcja za nami. Po 
lipcowym Rajdzie Bibliotekarza i wrześ-
niowym Narodowym Czytaniu przyszła 
pora na październikową Noc Biblioteki. 

W tym roku odbywała się ona pod 
hasłem: Czytanie wzmacnia i rzeczywiś-
cie w naszej bibliotece uczestnicy mogli 
się wzmocnić, nie tylko czytaniem. 
A atrakcji nie brakowało. 

W Filii dla Dzieci czekała do rozwiąza-
nia kolejna zagadka detektywistyczna. Tym 
razem była to tajemnica detektywa. Po niej 
młodzież została zaproszona na wieczorny 
seans filmowy. W programie znalazł się film 
pt. „Operacja człowiek w czerni”.

W bibliotece głównej pierwszym 
punktem programu było spotkanie 
autorskie z solecczaninem Danielem 
Muniowskim. Młody autor opowiedział 
o swojej debiutanckiej powieści „Gra 
o marzenia”. Następnie każdy chętny mógł 
zbadać swój wzrok. To dzięki pracowni-
kom Trendy Optical. Kolejną atrakcją było 
spotkanie z wykwalifikowanymi baristami 
– Iwoną Józefczak i Przemysławem 
Spasiukiem, którzy serwowali różne kawy, 
i dzięki którym można było uzyskać 
mnóstwo informacji i ciekawostek na temat 
kawy. Na koniec na każdego chętnego 
czekały gry planszowe.

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła 
zaprasza na spacer po cmentarzu przy 
kościele pw. św. Stanisława Biskupa 

i Męczennika. Przykościelna nekropolia to 
nie tylko pomniki, przy których spotykamy 
się podczas ważnych rocznic i uroczy-

s t o ś c i .  U c z e s t n i c y 
spaceru dowiedzą się m. 
in. gdzie znajduje się 
najstarszy zachowany 
n a g r o b e k .  P o n a d t o 
będzie można zobaczyć 
grób rodziców Roberta 
Schillera – soleckiego 
mistrza budowlanego, 
a także poznać historię 
przykościelnej groty 
m a r y j n e j .  S p a c e r 
z a p l a n o w a n o  n a  6 
listopada br., początek 
o godzinie 12.00. 

Spacer
po zabytkowym cmentarzu
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Soleckie Centrum Kultury

Soleckie Centrum Kultury obchodzi 
w tym roku koralową rocznicę – czyli 35 lat 
od rozpoczęcia działalności. Z tej okazji 
przygotowało wyjątkowe wydarzenia – 
wystawy fotografii upamiętniających 
minione lata oraz jubileuszowy koncert. Na 
scenie SCK wystąpili zespół Morningstar 
Orchestra i artyści z Kuby, którzy przenieśli 
gości w latynoskie klimaty. Zanim jednak na 
scenie zagościła muzyka, w krótkim filmie 
o swojej pracy mówili pracownicy SCK. 
Były też życzenia i gratulacje dla jubilatów. 
Gratulacje złożyli między innymi burmistrz 
Teresa Substyk, przewodniczący rady 
miejskiej Bartłomiej Czaki, wicewojewoda 
Radosław Kempinski.

- Mamy nadzieję, że podarowane przez 
nas ziarenka, będą wzrastać i przypominać 
o tym jak ważne jest łacińskie znaczenie 
słowa kultura – dbać, uprawiać. Dziękujemy 
za przekazane życzenia, kwiaty, okoliczno-
ściowe upominki w tym uroczystym dla nas 
dniu – mówiła Regina Osińska, dyrektor 
SCK. 

Niedawno SCK otrzymało piękny 
jubileuszowy prezent - nagrodę dla Animat-
orów Kultury, Dziedzictwa Narodowego i 

Tradyc j i  Wojewódz twa  Ku jawsko-
Pomorskiego, którzy swoją działalnością 
w znaczący sposób przyczynili się do 
popularyzowania oraz ochrony kultury, 
dziedzictwa narodowego i tradycji woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego.

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO
Zachwyt Moim Miastem – to konkurs promujący piękno Gminy Solec 

Kujawski. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie ukazać zachwyt naszą małą 
ojczyzną za pośrednictwem fotografii. Konkurs trwał od 19 sierpnia, czyli 
Międzynarodowego Święta Fotografii, do 30 września br. Jury w składzie: 
Barbara Białkowska – zastępca burmistrza Solca Kujawskiego, Regina 
Osińska – dyrektor Soleckiego Centrum Kultury, Beata Janiszewska – 
kierownik Biura Promocji w Urzędzie Miejskim, Danuta Adamczyk – 
fotografka, Maria Mikołajczak – przewodnicząca Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku – postanowiło spośród 14 zdjęć wyłonić zwycięzców i przyznać 
nagrody w czterech kategoriach:

NAJLEPSZE ZDJĘCIE: Agnieszka Dybowska, 48 lat, zdjęcie: kościół 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa; NAJCIEKAWSZE: Klaudyna 
Zalewska, 31 lat, zdjęcie:  rondo im. Antoniego Nawrockiego wieczorową 
porą; WYRÓŻNIENIE I: Jan Musiał, 7 lat, zdjęcie: budynek przy ul. Adama 
Mickiewicza; WYRÓŻNIENIE II: Lena Sowińska, 11 lat, zdjęcie: bajkowa 
Wisła.

Pracę przesłali również: Sylwia Rejent, Sławomir Kołtuński, Wojciech 
Musiał, Mirosław Pęczkowski, Sylwia Siemianowska, Anna Molewska, 
Katarzyna Tomczuk, Magdalena Bolszaków. Organizator - SCK dziękuje 
wszystkim za udział w konkursie. 

KINO  KULTURA  ZAPRASZA
KINO DLA DZIECI
13:00 - „Ella, Bella, Bingo”, reż. Frank Mosvold, animacja, Norwegia 

2020, dubbing, 75 min.
KINO DOBREGO HUMORU
16:00 - „Zupa nic”, reż. Kinga Dębska, komedia obyczajowa, Polska 

2021, 94 min.
KINO EMOCJI
18:00 - „Mistrz”, reż. Maciej Barczewski, dramat/biograficzny, Polska 

2020, 91 min.
SOBOTNIE  SPOTKANIE  RODZINNE
Już w sobotę 6 listopada o 11.30 zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci z 

rodzicami, opiekunami. W programie świętowanie Dnia Postaci z Bajek. 
Wstęp 10 zł od dziecka, opiekun bezpłatnie.

Koralowy jubileusz

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w pływaniu drużynowym, 9 listopada 
(wtorek), godz. 10.00, Park Wodny;

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów 
Unia Drobex – Sportis Łochowo, 11 
listopada (czwartek), godz. 12.00, stadion 
OSiR;

Mecz A klasy piłki nożnej seniorów 
Unia II – Grom Osie, 11 listopada 
(czwartek), godz. 14.30, stadion OSiR;

Krajowy Turniej Badmintona 
młodzików i juniorów 20 – 21 listopada, 
godz. 9.00, hala OSiR;

Mecz IV ligi piłki nożnej seniorów 
Unia Drobex – Chemik Bydgoszcz, 20 
listopada (sobota), godz. 13.00, stadion 
OSiR;

Mistrzostwa Solca Kujawskiego 
w zawodach o Pluszowego Misia (szkoły 

podstawowe klasy I, II i III), 23 
listopada (wtorek), godz. 9.00, hala OSiR;

Turniej piłki nożnej halowej z okazji 
Święta Niepodległości (organizator: 
MUKS Wisełka), 27 – 28 listopada, godz. 
9.00, hala OSiR;

Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w zawodach o Pluszowego Misia (szkoły 
podstawowe klasy I, II i III), 1 grudnia 
( ś r o d a ) ,  g o d z .  9 . 0 0 ,  h a l a  O S i R .

Kalendarz
imprez

Drużynowe Szkolne Mistrzostwa Solca 
Kujawskiego w pływaniu odbyły się 26 
października na soleckim basenie Młodzież 
rywalizowała w kategoriach Igrzysk Dzieci 
(roczniki 2009 i młodsi), Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (roczniki 2007-2008) oraz Licealiady. 
Rozegrano również dwa wyścigi najmłodszych. 
Zwycięskie szkoły (decydowało zwycięstwo 
w wyścigu sztafet) zdobyły prawo reprezento-
wania Solca Kujawskiego na Mistrzostwach 
Powiatu Bydgoskiego, które 9 listopada br. 
odbędą się również w soleckim Parku Wodnym. 
Oto medaliści zawodów:

Wyścig dziewcząt klas I – III szkół 
podstawowych: Anna Batlińska (SP 4) – 26,54, 
Marta Krymka (SP 4) – 28,06, Anna Szafrańska 
(SP 1) – 28,84;

Wyścig chłopców klas I – III szkół 

podstawowych: Michał Marek (SP 4) – 
26,25, Krzysztof Żerebiec (SP 4) – 32,28, 
Tymon Janiszewski (SP 4) – 36,16;

Igrzyska dzieci - roczniki 2009 i młodsi:
25 m styl grzbietowy dziewcząt: Maria 

Talaśka (SP 4) – 22,18, Maja Zawadka (SP 4) – 
22,92, Maja Ochocka (SP 1) – 23,90;

25 m styl grzbietowy chłopców: Szymon 
Gliwiński (SP 4) – 20,79, Jan Sonnak (SP 4) – 
23,93, Tymon Grzelak (SP 1) – 24,71;

25 m styl klasyczny dziewcząt: Marcelina 
Porazińska (SP 4) – 28,78, Joanna Menczyńska 
(SP 4) – 29,46, Zuzanna Stępień (SP 1) – 32,12;

25 m styl klasyczny chłopców: Paweł 
Batliński (SP 4) – 24,61

25 m styl dowolny dziewcząt: Aleksandra 
Krymka (SP 4) – 20,02, Paulina Gramowska 
(SP 4) – 20,88, Laura Żerebiec (SP 4) – 21,16;

25 m styl dowolny chłopców: Szymon 
Łuczak (SP 1) – 19,66, Roman Kioru (SP 1) – 
20,02, Michał Kubicki (SP 1) – 21,41;

Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym – 
dziewczęta: Szkoła Podstawowa nr 4 – 
2,17,37 (awans na Mistrzostwa Powiatu), 
Szkoła Podstawowa nr 1 – 2,46,16;

Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym – 

(awans na Mistrzostwa Powiatu), Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 2,48,65

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – roczniki 
2007 - 2008:

50 m styl motylkowy dziewcząt: Amelia 
Chromińska (SP 4) – 52,61;

50 m styl motylkowy chłopców: Kacper 
Kozak (SP 4) – 37,74;

50 m styl grzbietowy dziewcząt: Natalia 
Smerlińska (SP 1) – 51,51, Jagoda Wiśniewska 
(SP 1) – 57,20, Maria Klepacz (SP 1) – 57,45;

50 m styl grzbietowy chłopców: Piotr 
Tybura (SP 4) – 42,66, Konrad Muszyński (SP 
4) – 46,85, Tymoteusz Kruk (SP 4) – 48,13;

50 m styl klasyczny dziewcząt: Dominika 
Janiszewska (SP 4) – 43,88,

50 m styl klasyczny chłopców: Julian 
Touściuk (SP 1) – 44,25, Miłosz Korcz (SP 4) – 
1,01,38;

50 m styl dowolny dziewcząt: Martyna 
Kałdan (SP 1) – 38,48, Aurelia Siębor (SP 4) – 
46,26, Karolina Wojewódzka (SP 4) – 46,31;

50 m styl dowolny chłopców: Maciej 
Nowiński (SP 1) – 35,70, Filip Chmara (SP 1) – 
36,41, Kacper Kuchta (SP 4) – 37,11;

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym – 
dziewczęta: Szkoła Podstawowa nr 4 – 4,48,12 
– (awans na Mistrzostwa Powiatu), Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 5,17,09;

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym – 
chłopcy: Szkoła Podstawowa nr 4 – 3,51,51 – 
(awans na Mistrzostwa Powiatu), Szkoła 
Podstawowa nr 1 – 4,19,46.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe 
roczniki 2002 i młodsi:

50 m styl dowolny chłopców: Adrian 
Guzik (ZSOiZ) – 33,98, Bartosz Bejger 
(ZSOiZ) – 35,93, Hubert Murawski (ZSOiZ) – 
38,74;

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym 
– chłopcy: awans na Mistrzostwa Powiatu 
z czasem 4,06,90.

Organizatorem zawodów byli MUKS 
„Start” oraz OSiR. Uczestnicy imprezy 
otrzymali słodycze, a najlepsze trzy osoby 
w każdej konkurencji medale ufundowane przez 
gminę.

Pływanie
drużynowe

Tenis
stołowy

Pod koniec października rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w tenisie 
stołowym drużynowym. 22 października 
rywalizowali uczniowie w ramach Licealiady. 
W rozgrywkach udział wzięły Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu 
Kujawskim oraz Zespół Szkół Agro Ekonomi-
cznych w Karolewie. W rywalizacji dziewcząt 
najlepsze okazały się zawodniczki reprezen-
tujące ZSOiZ Solec Kujawski, które w obu 
swoich meczach pokonały w stosunku po 3:0 
ZSAE Karolewo oraz drugi zespół ZSOiZ 
Solec Kujawski. W kategorii chłopców 
również najlepsi okazali się gospodarze, czyli 
ZSOiZ, również po wygranych 3:0 z ZSAE 
oraz drugim zespołem ZSOiZ. 

27 października rozegrano mistrzostwa 
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W zawodach wzięły udział drużyny z Łocho-
wa, Białych Błot oraz Solca Kujawskiego. 
Tytuły mistrzowskie oraz awans do ćwierć-
finałów wojewódzkich wywalczyły drużyny 
z Solca Kujawskiego, które zdecydowanie 
wygrały wszystkie spotkania. Wśród 

dziewcząt wygrała drużyna Szkoły 
podsta-wowej nr 1, wśród chłopców – Szkoły 
podstawowej nr 4.

Organizatorem mistrzostw był Uczniow-
ski Klub Sportowy „Top”. Drużyny otrzyma-
ły puchary, medale, dyplomy oraz upominki, 
a także napoje i słodycze – wszystko 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w 
Bydgoszczy.

mmm
W ostatnią sobotę października br. 

drugoligowy UKS Top Solec Kujawski 
rozegrał wyjazdowe spotkanie w Nowej Wsi 
Lęborskiej wygrywając z silnym przeciwni-
kiem 8:2. Tak wysoka wygrana na pewno jest 
niespodzianką, jednak potwierdzającą dobrą 
dyspozycję naszego zespołu. Kolejne mecze 
już 6 listopada. Solecczanie podejmą w sali 
soleckiej SP1 UKS OSiR Brodnica (o godz. 
11.00) oraz ATS MT Rumia (o godz. 15.00).
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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.



Pracownicy urzędu, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Muzeum Solca, Środowiskowe-
go Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, podopieczni ŚDS i WTZ oraz 
uczniowie i nauczyciele soleckich szkół 
podstawowych chętnie włączyli się do akcji 
soleckiego nadleśnictwa „Łączy nas las”. 21 
pierwszego października udali się do 
Leśnictwa Dobromierz, gdzie posadzili 

nowy las. Obszar do obsadzenia wybrano 
nie-przypadkowo. To między innymi tam 
w 2017 r. wichury, które przeszły nad Polską, 
uczyniły wielkie spustoszenia. - Jeżeli jesteś 
związany z lokalną przyrodą i czujesz chęć 
dołożenia swojej „cegiełki” do przywróce-
nia naturze zniszczonych lasów – zapra-
szamy! Tak soleccy leśnicy zachęcali do 
udziału w akcji. Więcej niż 250 osób 
pozytywnie odpowiedziało na ten apel 
i posadziło ponad 2 ha nowego lasu. W ten 
sposób w rejonie Będzitowskich Hub 
przybyło około 16 tysięcy młodych drzewek, 
m.in.: dębów, buków i klonów.

Po ciężkiej pracy można było się 
posilić i odpocząć.

Las posadzony

Firma Palfinger poszukuje kandydatów 
do pracy na stanowiska:

- MONTER-ŚLUSARZ
- POMOCNIK LAKIERNIKA
-PRACOWNIK WSPARCIA MONTAŻU
Oferujemy pracę  w środowisku 

międzynarodowym, zatrudnienie na 
podstawie umowy o pracę na cały etat, 
prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie 
na życie, dofinansowanie do karty Active 
Planet, Multisport oraz wiele innych.

Oferty prosimy składać drogą elektroni-
czną: rekrutacja@palfinger.com lub 
osobiście w siedzibie firmy w Solcu 
Kujawskim.

Jest praca

Pod koniec października w szkole 
muzycznej miały miejsce dwa ważne 
wydarzenia. 21 października pierwszoklasiści 
uczestniczyli w uroczystym pasowaniu na 
uczniów szkoły. Wielu z nich po raz pierwszy 
mogło wystąpić przed publicznością – 
rodzicami, dziadkami, czy kolegami ze 
szkolnej ławy. Na twarzach adeptów muzycz-
nej edukacji było widać przejęcie, z jakim 

czekali na moment, kiedy dyrektor dotknie 
smyczkiem ich ramienia i w ten symboliczny 
sposób przyjmie oficjalnie w szeregi uczniów. 
Drugie wydarzenie – wspaniały koncert 
Zaduszki Jazzowe - odbył się kilka dni później. 
Wystąpili nauczyciele na co dzień kształcący 
młodych solecczan. Piękna muzyka miała 
wprowadzić publiczność w  nastrój zadumy. Po 
raz kolejny to się udało, gdyż Zaduszki weszły 
już na stałe do repertuaru imprez organizowa-
nych przez szkołę muzyczną.

Pasowanie
i koncert



Pozdrowienia z Solca (91)

Do końca serii „Pozdrowienia z Solca” zostało już tylko dziesięć numerów. 
Ostatnią dziesiątkę rozpoczyna kartka przedstawiająca fragment ulicy Dworcowej, 
czyli współczesnej 23 Stycznia. Stali czytelnicy naszej serii przypomną sobie na 
pewno numer 20, gdzie mogliśmy zobaczyć podobny fragment naszego miasta. Po 
lewej stronie widzimy budynek, w którym znajdował się kiedyś sklep kolonialny. 
Historia tej kamienicy kończy się w 1945 roku, kiedy to została ona spalona przez 
czerwonoarmistów. Dziś w miejscu tym znajduje się poczta. Patrząc na pozostałe 
budynki widoczne na zdjęciu, możemy śmiało powiedzieć, że do dzisiaj w układzie 
architektonicznym nie doszło do wielu zmian. Warto jednak zwrócić uwagę, że po obu 
stronach ulicy znajdują się regularnie posadzone drzewa. W centralnej części do 
zdjęcia dziarsko pozuje trzech chłopców, z których jeden trzyma rower. Kartka 
została wydana przez soleckiego drukarza Hermanna Lange, zaś korespondencja na 
rewersie została zapisana w październiku 1915 roku.

Bezpieczeństwo i zdrowie dziecka na 
terenie przedszkola jak i poza nim to 
podstawowe zadanie dla nauczycieli, 
opiekunów oraz innych pracowników 
przedszkola. Dlatego wrzesień w Przed-
szkolu Publicznym nr 1 „PROMYCZEK” 
upłynął pod znakiem bezpieczeństwa. 
Placówka zadbała o to aby od naj-
wcześniejszych lat uświadamiać dzieci 
w jaki sposób unikać, zapobiegać oraz 
możliwie szybko pokonywać wszelkie 
niebezpieczeństwa. Dzięki pogadankom, 
pokazom, scenkom sytuacyjnym, które 
zostały zaprezentowane przez gości, dzieci 
mogły utrwalać treści związane z bezpi-
eczeństwem.

Przedszkole zaprosiło do współpracy: 
Grupę Ratownictwa Specjalistycznego 
BIZON, która zaprezentowała, w jaki 
sposób udzielić pierwszej pomocy oraz 
pokazała sprzęt specjalistyczny. Kolej-

nymi gośćmi byli strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej, którzy przeprowadzili 
ćwiczenia ewakuacji oraz udzielili 
krótkiego szkolenia połączonego z poka-
zem sprzętu strażackiego. Odbyło się 

również spotkanie z policjantami, którzy 
przyszli do przedszkola razem z Polfin-
kiem – pluszową maskotką, aby utrwalać 
najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

Ponadto dla dzieci zorganizowano dużo 
więcej atrakcji, przedszkolaki świętowały 
min. „Dzień Przedszkolaka”, „Dzień 
kropki”, „Dzień chłopaka” , „Dzień 
Głośnego Czytania”- w tym dniu przed-
szkole odwiedziły panie z Biblioteki 
Publicznej, z Księgarni Arisa oraz chętni 
rodzice. Kolejnym wydarzeniem w przed-
szkolu był występ muzyków z Filharmonii 
Pomorskiej, którzy zagrali dla dzieci 
minikoncert. Październik w „Promyczku” 
był równie ciekawy. Placówkę odwiedziła 
grupa leśników z Nadleśnictwa włączając 
dzieci w akcję #sadziMY, przedszkolaki 
wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielka-
mi zasadzili na terenie przedszkola 
mnóstwo sadzonek drzew.

Dodatkowo odbyło się wiele innych 
wydarzeń - uroczyste pasowanie na 
przedszkolaka, wycieczka do Planetarium 
w Toruniu oraz dzieci gościły Teatr 
Blaszany Bębenek z przedstawieniem 
„Skarb to nie tylko złoto”.

Bezpieczny
przedszkolak
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