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Pod rynkiem umieszczono
kapsułę czasu

Co prawda pogoda nie dopisała – było 
deszczowo i zimno, ale 5 listopada w samo 
południe pod rynkiem umieszczono 
kapsułę czasu. Pomysł jest związany 
z obchodami stulecia powrotu Solca do 
Polski w 1920 r. Ponieważ jednak 
planowano przebudowę rynku, postano-
wiono, że kapsuła zostanie umieszczona 
już po ułożeniu nowej nawierzchni.

- Dziś uczestniczymy w wyjątkowym 
wydarzeniu, mającym znaczenie dla 
potomnych. Kapsuła czasu, która znajdzie 
się pod płytą rynku zawiera informacje 
o tym, co działo się w czasie, kiedy była 
tutaj umieszczana – zaznaczyła burmistrz 
Teresa Substyk.

- Kiedy świętowaliśmy rocznicę 
powrotu Solca do Polski po okresie 
zaborów, było już postanowione, że pod 
soleckim rynkiem zostanie umieszczona 
kapsuła czasu, a nad nią pamiątkowa 
tablica. Można powiedzie, że dzisiaj 
symbolicznie kończymy obchody tego 
jubileuszu – mówił z kolei Rafał Kubiak, 
dyrektor muzeum.

W kapsule znalazły się księga pamią-
tkowa z wpisami mieszkańców – było ich 
ponad 80, rocznik Soleckich Wiadomości 
z Ratusza z 2020 r., widokówki i magnes ze 
współczesnym Solcem w roli głównej, 
a także kilka gadżetów z muzeum, Rocznik 

Dokończenie na str. 8

Z okazji przypadającego 21 listopada
 DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO 

przekazujemy najlepsze życzenia 
wszystkim pracownikom służb społec-

znych. Życzymy zadowolenia 
i wytrwałości w wykonywaniu 

tej trudnej, a także 
odpowiedzialnej pracy.

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Liczne delegacje i mieszkańcy uczcili 
103. rocznicę odzyskania niepodległości 
biorąc udział w gminnych uroczystościach. 
Po mszy złożono wiązanki i zapalono 
znicze, a przy akompaniamencie orkiestry 
dętej OSP zaśpiewaliśmy hymn.



2

Dyżury aptek
Do 15 - 21 LISTOPADA

„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

22 - 28 LISTOPADA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

29 LISTOPADA - 5 GRUDNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

Listy osób uprawnionych do zawar-
cia umowy najmu lokalu mieszkalnego 
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego 
na czas oznaczony, zostaną podane do 
publicznej wiadomości poprzez wywie-
szenie ich na tablicy ogłoszeń urzędu 30 
listopada 2021 r. Wszystkie osoby 
znajdujące się na listach mieszkanio-
wych, które nie otrzymały lokalu 
z zasobu gminy i są nadal zaintereso-
wane jego otrzymaniem, są zobowiązane 
do aktualizacji wniosku w okresie od 
stycznia do końca czerwca 2022 r.

Listy
mieszkaniowe

Z okazji Narodowego Święta Niepo-
dległości w Bibliotece Publicznej odbył się 
cykl lekcji bibliotecznych. Uczniowie klas 
I-III z soleckiej „Czwórki” wzięli udział 
w zajęciach pt.” Polak - to brzmi dumnie”. 
Dzieci wysłuchały dekalogu młodego 
patrioty. Dowiedziały się kiedy przypadają 
nasze narodowe święta, poznały sylwetki 
niezwykłych Polaków, a także zobaczyły 
kilka ciekawych miejsc, które warto 
odwiedzić w naszym kraju. Na koniec 
wszyscy uczestnicy wykonali biało-           
-czerwone kotyliony, które z dumą mogli 
założyć na obchody Narodowego Święta 
Niepodległości.

Polak
to brzmi dumnie

GNa ul. Prostej obowiązuje pierwszeń-
stwo przejazdu dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego w stosunku do wyjeżdża-
jących z ul. Jesiennej, Letniej, Słonecznej, 
Wiosennej i Malinowej.

GKierujący pojazdem wyjeżdżając 
z drogi gruntowej na ul. Prostą włącza się 
do ruchu i jest zobowiązany zachować 
szczególną ostrożność oraz ustąpić 
pierwszeństwa innemu pojazdowi lub 
uczestnikowi ruchu poruszającemu się ul. 
Prostą, w tym pieszym. 

GKierujący pojazdem, który skręca z ul. 
Prostej w drogę poprzeczną, jest obowiąza-
ny ustąpić pierwszeństwa pieszemu 
przechodzącemu przez jezdnię drogi, na 
którą wjeżdża lub kierującemu rowerem.

GSkrzyżowanie ul. Prostej z ul. Spoko-
jną  jest skrzyżowaniem równorzędnym.

Tych kilka rad jak jeździć ulicą Prostą 
i ulicami przyległymi zamieściliśmy 
w numerze wydanym w połowie czerwca 
br. Wydaje się oczywiste, że każdy 

uczestnik ruchu drogowego, a szczególnie 
kierowcy, powinni mieć zasady ruchu 
w przysłowiowym małym palcu, ale tak nie 
jest. Okazuje się, że część mieszkańców 
nadal oczekuje byśmy wrócili do tematu, 
jak poruszać się po nowo wybudowanych 
ulicach Osiedla Leśnego, stąd to przy-
pomnienie. Nic jednak nie zastąpi kodeksu 
drogowego oraz chęci jego przestrzegania. 
To jakby oczywista oczywistość.

Stosujmy się
do kodeksu

   

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
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wej (WPF). Obie kwestie omówiła Alina 
Kowalska, skarbnik gminy.

Zmiany budżetu polegały na do-
precyzowaniu zapisów dotyczących 
finansowania deficytu. Objęły także te 
wynikające z otrzymanych decyzji 
ministra finansów i wojewody. Jeśli chodzi 
o decyzję resortu finansów, chodzi 
o wyrównanie subwencji ogólnej tj. 
zwiększenie dochodów o 2,9 mln zł 
(dotyczy to skutków Polskiego Ładu). 
Wprawdzie środki te należy ująć w tym 
roku, ale skorzystać z nich będzie można 
w roku przyszłym, ponieważ mają wpłynąć 
na rachunek gminy do końca grudnia tego 
roku. Zapisy po stronie dochodów zostały 
wskazane w decyzji ministra, ale ustalenie 
strony wydatkowej leży w kompetencji 
rady. W projekcie zmian budżetu rozpisane 
są one na zadania, które będą sfinansowane 
z nadwyżki w przyszłym roku.

Zmiany obejmują także środki, które 
ma otrzymać gmina na remont drogi – 100 
tys. zł, uwzględnione są też wpływy 
w dochodach bieżących z tytułu opłaty od 
sprzedaży napojów alkoholowych tzw. 
małpek. Jest to 50 proc kwoty, którą 
regulują hurtownicy do urzędu skarbo-
wego. Kwota przypadająca na Solec 
Kujawski wynosi 42 tys. zł. Suma ta została 
uwzględniona po stronie wydatków. 
Ponadto wpisano kwoty na podstawie 
dwóch decyzji wojewody odnoszących się 
do pomocy społecznej, a także dofinanso-
wania modernizacji przychodni. W tym 
drugim wypadku jest to – zarówno po 
stronie dochodów, jak i wydatków 
majątkowych - 112 tys. zł, co stanowi 
wkład finansowy spółki Solmed na 
realizację tej inwestycji. Zmiany wprowa-
dzone do tegorocznego budżetu zostały 
odzwierciedlone w WPF.

Po nowelizacji dochody budżetowe 
w 2021 r. będą wynosiły 120,1 mln zł, 
a wydatki – 121,8 mln zł.

 
Sesje można śledzić na żywo – 

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

Dwie
uchwały

35. SESJA RM

Na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, 
która odbyła się 9 listopada radni prze-
głosowali dwie uchwały. Obie związane 
były z finansami. W pierwszej zaakcepto-
wano zmiany w budżecie, w drugiej – 
zapisy w Wieloletniej Prognozie Finanso-

- Ulgi w wykupie mieszkań komu-
nalnych są dosyć duże, czy najemcy 
chętnie je kupują?

- Początkowo tak. Mieliśmy bum na 
wykup mieszkań komunalnych. Powodem 
takiego zainteresowania była bonifikata 
wynosząca w 2020 r. 70 proc. ceny 
mieszkania. W tym roku jest ona niższa – 60 
proc. a w latach następnych będzie się 
sukcesywnie zmniejszała. W przyszłym 
roku będzie można wykupić mieszkanie od 
gminy za 50 proc. wartości. Mimo niższej 
bonifikaty, jest to też dosyć znaczna ulga 
w zakupie. Wartość mieszkania jest 
wyceniana według operatu rzeczoznawcy. 
Uwzględnia on również stan techniczny 
mieszkania, położenie, rok budowy. 
Wyższa bonifikata była bardziej zachęcaj-
ąca, ale uchwała rady miejskiej zakłada 
coroczne obniżanie wielkości ulgi. W 2022 
r. ma to być już 40 proc. Istnieje też 
możliwość wykupu na nisko oprocento-
wane raty. Trzeba jednak pamiętać, że 
w tym wypadku bonifikata wynosi tylko 20 
proc. Jest to rozwiązanie korzystne dla 
najemców, którzy nie mogą od razu 
wyłożyć gotówki. Raty można rozłożyć na 
10 lat.

- Ile mieszkań sprzedano za gotówkę, 
a ile na raty? Ile mamy mieszkań 
w naszych zasobach komunalnych, a ile 
z nich można sprzedać najemcom?

- Zainteresowania wykupem ratalnym 
nie było. Najczęściej sprzedajemy za 
gotówkę. Jak widać, dla kupujących to 
chyba lepsze rozwiązanie. W tym roku 26 
lokali wykupili najemcy, a trzy sprzedano 
w przetargach. Do wykupu przeznaczone są 
prawie wszystkie lokale należące do gminy 
w budynkach wspólnot mieszkaniowych – 
czyli w blokach. Do tego dochodzą lokale 
w mniejszych budynkach, jak np. w kamie-
nicy przy Bydgoskiej 7. Łącznie jest to 
prawie 700 mieszkań. Jeśli chodzi o bloki, 
to nie można wykupić mieszkań w budynku 
przy Toruńskiej 54 B, tzw. dawnym bloku 
socjalnym oraz w budynkach przy ul. 
Toruńskiej 70 C i D, ze względu na trwałość 
projektów. Ze starszych zasobów nie są na 
razie przeznaczone do sprzedaży mieszka-
nia wygospodarowane na poddaszu bloku 
przy ul. Bohaterów Września 6. Będzie 
można to zrobić po okresie trwałości 
projektów, z których dofinansowano 
budowę tych lokali. Reszta mieszkań 
podlega wykupowi. W 50 budynkach gmina 
jest współwłaścicielem i tam można 
wykupić mieszkania. Od niedawna można 
wykupić mieszkania w blokach przy 
ul. Robotniczej, które gmina pozyskała 

w tym i ubiegłym roku. Mam na myśli 
Robotniczą 5, 9 i 3. Na razie nie ma zaintere-
sowania wykupem w tej lokalizacji. Te 
osoby, które chciały, kupiły lokale od skarbu 
państwa, jeszcze przed przejęciem mieszkań 
przez gminę.

-  J a k i e  k o r z y ś c i  d a j e  w y k u p     
mieszkania?

- Najemca ma prawo do pożytków, ale 
wykup wiąże się też z pewnymi obowiąz-
kami. Obowiązkiem jest partycypacja 
w zarządzaniu budynkiem poprzez udział 
w zebraniach wspólnot, ale także wnoszenie 
opłat na eksploatację i fundusz remontowy. 
Różnica jest taka, że właściciele sami 
ustalają stawkę eksploatacyjną. Z reguły 
wynosi ona 1,3 zł, przy czynszu wynosząc-
ym miesięcznie 6,5 zł za metr kw., który 
sukcesywnie będzie podnoszony. Jeśli do 
tego doliczy się fundusz remontowy od 1 do 
1,5 zł, to i tak jest to mniej niż opłata 
czynszowa. Wyjątkiem są wspólnoty, które 
ustaliły sobie bardzo wysokie stawki na 
fundusz remontowy, ponieważ budynki są 
w bardzo złym stanie.

- Nie mówimy tu już o korzyściach 
związanych z dysponowaniem lokalem. 
W wypadku własności jest to swobod-
niejsze i właściciel może czerpać korzyści.

- Oczywiście. Może wynająć lokal, 
zameldować osoby w swoim mieszkaniu, 
zgłosić pod adresem działalność gospodar-
czą. W wypadku najemców lokali komunal-
nych, każda taka czynność musi być za zgodą 
właściciela, czyli gminy. Jeśli zrobi to bez 
takiej zgody traci prawo do lokalu, a jeśli 
gmina wyrazi zgodę, co jak dotąd nie miało 
miejsca, najemca płaci potrójny czynsz. 
Zwrócę również uwagę na inną kwestię. 
W lokalu komunalnym po śmierci najemcy, 
nie zawsze mieszkanie przechodzi na 
następną osobę z rodziny automatycznie. 
Tutaj przepisy mówią jasno, że można 
zaproponować inny lokal. Sprawdzane są też 
dochody potencjalnych najemców. Z analizy 
wynika, czy spełniają kryterium dochodowe 
i mogą zawrzeć umowę najmu mieszkania 
komunalnego. Jeśli dochody są za wysokie, 
można wypowiedzieć umowę najmu.

- Co trzeba zrobić, żeby wykupić 
mieszkanie?

- Wszystkie informacje można zasięgnąć 
w Referacie Nieruchomości i Zasobów 
Mieszkaniowych. W skrócie wygląda to tak. 
Należy wypełnić wniosek o wykup lokalu. 
Można też napisać wniosek samemu, że jest 
się zainteresowanym wykupem mieszkania. 
Jeśli wniosek zostanie złożony do końca tego 
roku, obowiązuje jeszcze tegoroczna 
bonifikata, mimo że lokal zostanie sprzedany 
w następnym roku. Jest tak, ponieważ 
złożenie wniosku uruchamia całą procedurę 
sprzedaży - od wyceny przez rzeczoznawcę, 
po ogłoszenie o zamiarze sprzedaży 
najemcy. Może to zająć nawet pół roku.

- A jakie ceny obowiązują obecnie?
- Dzisiaj nie ma takie stabilności cen, jaka 

była jeszcze w zeszłym roku, dlatego trudno 
mi powiedzieć, jak ona się ukształtuje po 
wycenie. W jednej z ostatnich wyniosła ona 
3,5 tys. zł za metr kw. Dodam, że była to cena 
wyjściowa, przed naliczeniem bonifikaty.

Z BARBARĄ BIAŁKOWSKĄ, 
zas tępcą  burmis t rza  rozmawia 
Zbigniew Stefański.

Mieszkanie
można wykupić



Pozdrowienia z Solca (92)

Dzisiaj prezentujemy kartkę pocztową wielowidokową. W górnej części po lewej 
stronie widzimy solecki ratusz. Budynek będący siedzibą władz miasta postawiono 
w latach 1890-1891. Po prawej stronie można zobaczyć zabudowania tartaku 
o nazwie „Maria”, który należał do przemysłowca z Magdeburga – Christopha 
Lindau'a. Później w tym miejscu znajdował się zakład ZREMB. Poniżej, po prawej 
stronie dostrzeżemy zdjęcie przedstawiające stary kościół katolicki postawiony 
w latach 1735-1736. Dosłownie kilka lat po wydaniu tej kartki świątynia została 
rozebrana, a na jej miejscu w latach 1911-1912 zbudowano nowy, murowany kościół 
pw. św. Stanisława. Pozostałe zdjęcia przedstawiają widoki nadwiślańskie. Co 
ciekawe, zdjęcie w lewym dolnym narożniku, zostało wykorzystane jako główny 
motyw jednej z pocztówek, którą zamieściliśmy w numerze 85 naszej serii. Widoczna 
kartka została wydana przez solecczankę Gertrudę Kuhnau. Pocztówkę wysłano 
w lipcu 1905 roku z Solca do miasta Krobia (obecnie województwo wielkopolskie).

Przed 11 listopada – Narodowym 
Świętem Niepodległości w soleckich 
placówkach kulturalnych i oświatowych 
odbyły się koncerty i apele mające 
uświetnić to święto. Jednym z miejsc, które 
rozbrzmiewało muzyka i śpiewem była 
sala gimnastyczna Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych, gdzie 
mieszcząca się opodal Szkoła Muzyczna 
zorganizowała Koncert Niepodległoś-
ciowy. Przed licznie zgromadzoną 
publicznością, wśród której byli również 
przedstawiciele samorządu, wystąpili 
uczniowie i nauczyciele. W repertuarze 
dominowały utwory patriotyczne, były 
wykonane melodie pieśni legionowych, 
a także utworów ludowych, śpiewał chór 
i tańczyły dzieci. Na zakończenie koncertu 
przed widownią zagrali wszyscy muzycy 

występujący na scenie. Towarzyszyły im 
chór szkolny i dzieci z zespołu tanecznego. 
Finał tak się spodobał, że nie mogło 
zabraknąć bisów, a zaproszeni goście 
podziękowali za ten wspaniały koncert 

gromkimi brawami. Dyrektor szkoły 
Wiesław Nowak zapraszał już na następny 
koncert w wykonaniu szkoły – koncert 
kolęd, zaplanowany na 18 grudnia.

Koncert
niepodległościowy

W tym miesiącu ponownie ruszyły 
kontrole przydomowych palenisk central-
nego ogrzewania. Burmistrz powołała 
osmioosobową komisję, która bez zapo-
wiedzi może przyjść na naszą posesję. 
Zazwyczaj  komis ja  przeprowadza 
oględziny w asyście policjanta, który 
w wypadku wykrycia nieprawidłowości 
może nałożyć mandat. Pamiętajmy, że 
spalanie odpadów jest surowo zabronione.

Czym palimy -
- kontrole

Enea Operator sp. z o.o. poinformowała, że 
23 listopada w godzinach od 7.00 – 14.00 
wystąpi brak zasilania w energię elektryczną 
w posesjach przy ul. Bukowej 1 - 48; Wierzbowej 
1 - 11; Dębowej 2 - 16. Kolejne przerwy 
w dostawie prądu firma zapowiedziała na 25 i 26 
listopada. Pierwszego dnia prądu nie będzie na 
ul. Romanowskiego dz. 2515; Armii Krajowej dz. 
2553, dz. 2516, dz. 2517, dz. 2550 (godz. 7.00 – 
14.00), natomiast dzień później na ul. Średniej 52, 
52a, 54, 54a, 56, 56a, 62 (także od 7.00 do 14.00). 
Informacje o planowanych wyłączeniach są 
również dostępne na naszej stronie internetowej - 
www.soleckujawski.pl oraz na stronie Enei - 
www.wylaczenia-eneaoperator.pl.

Bez prądu
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Czwartego listopada do Solca Kujaw-
skiego przyjechali nowo wybrani dyrek-
torzy placówek oświatowych z regionu 
bydgoskiego na naradę z kuratorem 
oświaty Markiem Gralikiem. Spotkanie 
miało miejsce w budynku Szkoły Podsta-

wowej nr 4 przy ul. 29 Listopada. 
Proponowane zmiany w przepisach prawa 
oświatowego omówił M. Gralik. O zadan-
iach dyrektora w świetle ustawy mówiła 
wicekurator Małgorzata Oborska, a na 
temat nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły zabrał głos dyrektor Wydziału 
Edukacji Przedszkolnej i Podstawowej 
Tadeusz Dąbrowski. Po omówieniu 
zaplanowanych zagadnień przewidziano 
dyskusję. Zebranych powitała burmistrz 
Teresa Substyk, która wzięła udział 
w części spotkania.

Zanim przystąpiono do realizacji 
zaplanowanych punktów porządku, 
gospodarzy, czyli SP 4 zaprezentował 
nowy dyrektor „Czwórki” Piotr Dylewski. 
Dyrektorzy zobaczyli film przedstawiający 
szkołę i taneczne umiejętności nie tylko 
uczniów, ale i kadry pedagogicznej. 
O planowanej rozbudowie szkoły przy ul. 
Słowackiego mówiła T. Substyk. Podkreś-
liła, że powiększenie bazy ułatwi pracę 
szkoły. Jeśli wszystko pójdzie z oczekiwa-
niami i deklaracjami wykonawcy, na 1 
września przyszłego roku inwestycja 
będzie zakończona.

M. Gralik powiedział, że takie narady 
z udziałem nowych dyrektorów odbywają 
się od kilku lat. Każdorazowo w szkole, 
gdzie jest nowo powołany dyrektor. 
Kurator podziękował za umożliwienie 
spotkania w Solcu Kujawskim. Swoje 
wystąpienie zaczął od informacji, że tzw. 
ustawa kuratoryjna zwiększa kompetencje 
kuratora, ale nie zmniejsza kompetencji 
samorządów. Wprawdzie w pewnym 
zakresie kurator przejmie obowiązki od 
samorządu, ale może będzie to z korzyścią 
dla gminy. - Znaczący głos kuratora przy 
podejmowaniu decyzji co do funkcjonowa-
niu szkół i placówek w kwestiach dyda-
ktycznych, wychowawczych musi być 
istotny – zaznaczył.

Z.Stefański

Bydgoski Odział Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad na swojej 
stronie internetowej poinformował 
o ofertach złożonych na wykonanie 
odcinka planowanej drogi ekspresowej 
S10 od węzła Emilianowo do węzła Solec.

Wpłynęło dziewięć ofert. Złożyły je 
firmy i konsorcja firm: BUDIMEX - 233 
587 961,76 zł, POLAQUA - 239 835 
489,69 zł, Konsorcjum Kobylarnia (lider), 
Mirbud (partner) - 253 439 975,05 zł, 
PORR - 265 052 700,00 zł, STRABAG - 
271 750 642,72 zł, Przedsiębiorstwo Usług 
Technicznych Intercor - 297 660 000,00 zł, 
Konsorcjum Mota-Engil Central Europe 
(lider), MASFALT (partner) - 297 928 
679,00 zł, Konsorcjum NDI (lider), NDI 
SOPOT i SP Sine Midas Stroy (partnerzy) - 
303 939 458,95 zł, Konsorcjum Aldesa 
Construcciones Polska (lider), Aldesa 
Construcciones (partner) - 309 600 414,07 
zł.

Kolejnym etapem wyłonienia wykon-
awcy jest analiza ofert. Kryteria brane pod 
uwagę przy wyborze to cena (60 proc.), 
okres gwarancji jakości (30 proc.) oraz 
termin realizacji kontraktu (10 proc.).

Jak czytamy na stronie GDDKiA, 
odcinek od Emilianowa do Solca będzie 
miał długość 8,64 km. Droga rozpocznie 
się na wschód od planowanego węzła 

Emilianowo i prowadzić będzie w kierun-
ku Torunia do Solca Kujawskiego, 
kończąc się przed planowanym węzłem 
Solec. W ramach tej inwestycji powstanie 
również Obwód Utrzymania Drogi oraz 
nowy węzeł Makowiska.

Narada z kuratorem

Dziewięć ofert na budowę
S10 od Emilianowa do Solca

Jak poinformowała Krystyna Michał-
ek, regionalny rzecznik ZUS, od 22 
listopada br. w każdy poniedziałek sale 
obsługi klientów w ZUS będą czynne 
o godzinę krócej tj. do godz. 17.00. 
Skrócony czas urzędowania będzie 
obowiązywał do 31 marca 2022 r. Zmiana 
jest podyktowana sytuacją epidemio-
logiczną w kraju i narastającą liczbą 
zakażeń koronawirusem. W pozostałe dni 
robocze, czyli od wtorku do piątku, obsługa 
odbywać się będzie w dotychczasowych 
godzinach, czyli od 8 do 15.00.

ZUS otwarty
krócej

Do końca października trwały konkursy 
dla gmin najlepiej wyszczepionych przeciwko 
COVID-19. W grupie gmin do 30 tys. 
w ramach konkursu Najbardziej Odporna 
Gmina nagrodę w wysokości miliona złotych 
otrzyma Osielsko, w którym w pełni zaszcze-
pionych jest 60,09 proc. (56. miejsce wśród 
wszystkich gmin). Nasza gmina osiągnęła 
poziom zaszczepionych mieszkańców 
w wysokości 56,8 proc. – 147. lokata w kraju. 
W konkursie Rosnąca Odporność (najwyższy 
przyrost zaszczepionych w okresie od 1 
sierpnia do 31 października) nagrody 
przypadły trzem gminom z naszego powiatu: 
Dąbrowie Chełmińskiej, Koronowu i Nowej 
Wsi Wielkiej. W powiecie bydgoskim 
najlepiej wszczepioną gminą jest Osielsko, 
kolejne dwa medalowe miejsca przypadają 
Solcowi Kujawskiemu i Białym Błotom (po 
56,8 proc. zaszczepionych). Czy któraś z gmin 
naszego powiatu uzyska nagrodę 100 tys. zł 
w trzecim konkursie – Gmina Na Medal okaże 

się na początku przyszłego roku, ponieważ ten 
konkurs trwa do 31 grudnia br. Nagrody ma 
otrzymać pierwszych 500 gmin, w których 
zaszczepi się minimum 67 proc. mieszkańców. 
Czasu mało, a do poziomu granicznego jeszcze 
sporo brakuje, ale może warto spróbować.

Nagrody
za szczepienia
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Soleckie Centrum Kultury

WERNISAŻ
WYSTAWY  FOTOGRAFICZNEJ
W Galerii HOMO FABER miał miejsce 

wernisaż wystawy fotograficznej AFRP 
Bogusława Dudziaka pt. „Czego ludzkie oko 
nie zobaczy”. Fotografie wykonane nowatorską 
metodą przy wykorzystaniu podczerwieni 
ukazują piękno zlokalizowanych po sąsiedzku 
z Solcem Kujawskim tak zwanych Źródlisk, 
Puszczy Bydgoskiej. B. Dudziak od 2010 roku 
prowadzi własny zakład fotograficzny 
„Fotomedia” .  Aktywnie  współpracuje 
z galeriami w Bydgoszczy, Koninie i Inowrocła-
wiu dokumentując pokazy mody i promujące 
eventy. Jego zdjęcia wystawiane były m.in.: 
w galeriach w Bydgoszczy, w Lubostroniu, 
a teraz w Solcu Kujawskim. Spotkanie licznie 
przybyłych gości upływało w refleksyjnym 
nastroju- chrońmy otaczającą nas naturę. 
Gratulacje i podziękowania za 35-letnią 
działalność Soleckiego Centrum Kultury na 
ręce dyrektor SCK Reginy Osińskiej złożył 
Andrzej Kubiak, dyrektor Wydziału Promocji 
Kultury i Sportu w bydgoskim starostwie oraz 
radny Powiatu Bydgoskiego Roman Guździoł. 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy w godzi-
nach otwarcia SCK.

KONCERT  MYŚLIMY  O  POLSCE
Obchody Święta Niepodległości Soleckie 

Centrum Kultury rozpoczęło koncertem 
„Myślimy o Polsce”. Na scenie wystąpili: 
Zespół Inwencja, Formacja Dziecięca Gigusie 
i zespół New Voices. Recytacją wzbogacili 
koncert Kamil Rudny oraz harcerze: druhna 
tropicielka Marta Urbańska i druhna Zuzanna 
Łączna - z 6. Soleckiej Drużyny Harcerskiej 
„Zośka” im. Danuty Mrzyk, oraz druhna 
Zuzanna Walichniewicz – z 3. Soleckiej 
Drużyny Harcerskiej im. Szarych Szeregów. 
Wystąpił solista Antoni Wodejko, którego 
przygotował instruktor SCK Krzysztof 
Filasiński.

Był to także debiut grupy New Voices. 
Zapraszamy do dołączenia do nowo powstałego 
zespołu. Wydarzenie poprowadził i przy-
gotował Tomasz Rudny. Wypełniona po brzegi 
sala widowiskowa, dzięki wyświetlanym 
tekstom, miała  możliwość wspólnego 
śpiewania patriotycznych pieśni i piosenek 
harcerskich. Nie obyło się bez łez wzruszenia 
w oczach publiczności i radości. Dzięki 
Telewizji Solec mieszkańcy, którzy nie mogli 
być na koncercie, mieli okazję zobaczyć jego 
transmisję. 

Na zakończenie koncertu dyrektor SCK 
Regina Osińska podziękowała za niesamowity 

program, który dostarczył publiczności wiele 
wzruszeń, radości i zachwycił talentami 
młodych i starszych artystów. Wspaniałe 
widowisko słowno- muzyczne „Myślimy 
o Polsce” wpisało się w Soleckie obchody 
Święta Niepodległości. Miłym akcentem 
w trakcie piosenki finałowej było częstowanie 
słodkościami wszystkich biorących udział 
w wydarzeniu przez panie burmistrz T.Substyk, 
B.Białkowską i dyr. R.Osińską.

SOBOTNIE 
SPOTKANIE  RODZINNE
Już jutro 20 listopada o godz. 11.30 kolejne 

Sobotnie Spotkanie Rodzinne z okazji Dnia 
Kredki i Międzynarodowego Dnia Życzliwości. 
Zapowiada się kolorowa zabawa. Wstęp 10 zł od 
dziecka, rodzic/opiekun za darmo. SCK 
zaprasza.

ANDRZEJKOWA 
ZABAWA DLA  DZIECI
Dzieci w wieku od 5 lat mogą wziąć udział 

we wspólnej zabawie andrzejkowej „Przebi-
erańców”. Wróżby, konkursy z nagrodami, 
animacje i taneczne wariacje - 29 listopada od 
18.00 do 20.00. Wstęp 20 zł.

Obchody 35 – lecia działalności 
Soleckiego Centrum Kultury trwają, 
z radością przyjmujemy życzenia i dowody 
sympatii…

Jeszcze raz dziękuję wszystkim bez 
których ten dom kultury nie byłby taki, 
jakim jest dzisiaj.

Przede wszystkim dziękuję tym 
wszystkim, którzy zaryzykowali i część 
swojego życia oddali pracy w kulturze.

Za odwagę myśli,
kreatywność i intelektualną otwartość.
Wiernym odbiorcom – 
za wieloletnią przyjaźń.
Wszystkim za wnikliwe, a czasami 

krytyczne oceny, które motywują, inspirują 
do nowych artystycznych wyzwań.

Z nadzieją i życzeniami żeby Soleckie 
Centrum Kultury było nadal przyjazne 
sztuce, twórcom i uczestnikom zdarzeń 
i wydarzeń artystycznych.

Regina Osińska
dyrektor  SCK

Kulturalny
przekładaniec



Sport i rekreacja

Juniorzy Młodsi WISEŁKI Solec Kujawski wywalczyli awans do pierwszej ligi 
wojewódzkiej. Dorobek sezonu jesiennego to 11 wygranych spotkań, jedna porażka 
i dwa remisy.

Hala sportowo – widowiskowa OSiR była 
areną Otwartego Turnieju piłki siatkowej 
z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Ostatecznie ten jakże ważny dla naszego 
kraju dzień, w aktywny sposób postanowiły 
spędzić trzy drużyny. Grano systemem „każdy 
z każdym” do dwóch setów wygranych. Już 
w pierwszym meczu dnia zdecydowały się losy 
wygranej w całym turnieju. Po pasjonującym 
pojedynku zespół Furioza pokonał Soleckie 
Pierożki 2:1 (25:19, 18:25, 15:13). Drugi 
pojedynek to wyraźne zwycięstwo Furiozy nad 
Mikrusem Szadłowice 2:0 (25:9, 25:12), którym 
zespół ten zapewnił sobie pierwszą lokatę 
w turnieju. Trzeci mecz decydował o tytule 
wicemistrzowskim, a zwycięstwo w nim 
zanotowały Soleckie Pierożki, które 2:0 (25:19, 
26:24) pokonały Mikrusa. Wszystkie zespoły 
uhonorowane zostały pucharami i dyplomami, 
wręczono także nagrody indywidualne. 
Najlepszą zawodniczką turnieju została 
Patrycja Karczewska, zaś najlepszym zawodn-
ikiem Damian Wojtasik - oboje ze zwycięskiej 
drużyny. Sędzią głównym zawodów był 
Krzysztof Fibor, natomiast organizatorem 
turnieju OSiR Solec Kujawski oraz solecki 
MUKS Start.

Zagrali
11 listopada

W Parku Wodnym OSiR rozegrano Drużynowe 
Szkolne Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w pływaniu. Młodzi pływacy walczyli o tytuły 
w kategoriach Igrzysk Dzieci (roczniki 2009 
i młodsi), Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 
2007-2008) oraz Licealiady. Zwycięskie szkoły 
(decydowało zwycięstwo w wyścigu sztafet) zdobyły 
awans do finałów) wojewódzkich. Oto medaliści 
zawodów:

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

(SP 4 Solec Kujawski) – 22,68, Martyna Walukiewicz 
(SP 4) – 23,46;

25 m styl grzbietowy chłopców: Szymon 
Gliwiński (SP 4) – 21,59, Jan Sonnak (SP 4) – 25,46, 
Oliwier Boczkaja (SP 4) – 30,09;

25 m styl klasyczny dziewcząt: Joanna 
Menczyńska (SP 4) – 29,63, Marcelina Porazińska 
(SP 4) – 33,29;

25 m styl klasyczny chłopców: Paweł Batliński 
(SP 4) – 26,46;

25 m styl dowolny dziewcząt: Kalina Kuchta 
(SP 4) – 18,31, Aleksandra Krymka (SP 4) – 19,90, 
Paulina Gramowska (SP 4) – 21,35;

25 m styl dowolny chłopców: Jan Lubaski (SP 4) 
– 17,32, Hubert Falarz (SP 4) – 20,14, Ludwik Uss (SP 
4) – 20,74;

Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym – 
dziewczęta: Szkoła Podstawowa nr 4 – 2,04,88 
(awans do finału wojewódzkiego);

Sztafeta 6 x 25 m stylem dowolnym – chłopcy: 
Szkoła Podstawowa nr 4 – 2,01,10 awans do finału 
wojewódzkiego).

Igrzyska Młodzieży Szkolnej – roczniki 2007 
- 2008:

50 m styl motylkowy dziewcząt: Maja 
Jaranowska (SP Osielsko) – 36,00, Anastazja Kołata 
(SP Osielsko) – 40,12, Amelia Chromińska (SP 4 
Solec Kujawski) – 46,79;

50 m styl motylkowy chłopców: Hubert Hałas – 
Agatowski (SP Osielsko) – 31,95, Kacper Kozak (SP 
4) – 36,70;

50 m styl grzbietowy dziewcząt: Nina 
Andrysiak (SP Osielsko) – 36,20, Weronika 
Wilczyńska (SP Osielsko) – 42,81, Natalia 
Smerlińska (SP 1 Solec Kujawski) – 50,93;

50 m styl grzbietowy chłopców: Bartosz 
Gruszczyński (SP Osielsko) – 37,80, Filip 
Niespodziany (SP Osielsko) – 39,28, Piotr Tybura 
(SP 4) – 42,08;

50 m styl klasyczny dziewcząt: Dominika 
Janiszewska (SP 4) – 43,04, Zuzanna Schneider (SP 
Osielsko) – 50,36, Nadia Siewert (SP Osielsko) – 
51,65;

50 m styl klasyczny chłopców: Krzysztof 
Nicpoń (SP Osielsko) – 37,65, Magnus Antonioli (SP 
Osielsko) – 39,08, Julian Touściuk (SP 1) – 42,09;

50 m styl dowolny dziewcząt: Lavinia 
Antonioli (SP Osielsko) – 34,68, Martyna Kałdan 
(SP 1) – 39,00, Aurelia Siębor (SP 4) – 44,29;

50 m styl dowolny chłopców: Michał Smal (SP 
Osielsko) – 27,09, Kacper Antończyk (SP Osielsko) 
– 30,34, Maciej Nowiński (SP 1) – 33,91;

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym – 
dziewczęta: Szkoła Podstawowa w Osielsku – 
3,33,40 (awans do finału wojewódzkiego), Szkoła 
Podstawowa nr 4 w Solcu Kujawskim – 4,14,41, 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Solcu Kujawskim – 
4,52,64

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym – chłopcy: 
Szkoła Podstawowa w Osielsku – 3,03,56 awans do 
finału wojewódzkiego), Szkoła Podstawowa nr 4 w 
Solcu Kujawskim – 3,41,75, Szkoła Podstawowa nr 1 
w Solcu Kujawskim – 4,06,81.

Licealiada – szkoły ponadpodstawowe 
roczniki 2002 i młodsi:

50 m styl grzbietowy chłopców: Adrian Guzik 
(ZSOiZ Solec Kujawski) – 41,76, Hubert Murawski 
(ZSOiZ) – 47,75, Kacper Gałązyka (ZSOiZ) – 
1,16,19;

50 m styl dowolny chłopców: Bartosz Bejger 
(ZSOiZ) – 36,85, Kacper Dziuba (ZSOiZ) – 41,84, 
Szymon Guguła (ZSOiZ) – 42,95;

Sztafeta 6 x 50 m stylem dowolnym – chłopcy: 
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych 
w Solcu Kujawskim – 3,58,05 (awans do finału 
wojewódzkiego). Organizatorem zawodów byli 
MUKS „Start” oraz OSiR w Solcu Kujawskim. 
Uczestnicy imprezy otrzymali słodycze, a najlepsze 
trzy osoby w każdej konkurencji medale ufundowa-
neprzez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Powiatowe
pływanie

W finale wojewódzkim Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym 
soleckie szkoły zajęły trzecie i czwarte miejsca. 
Zarówno w finale dziewcząt jak i chłopców 
zagrało po 7 drużyn wyłonionych we wcześ-
niejszych fazach eliminacyjnych. Po raz 
pierwszy w historii soleckiego tenisa stołowego 
do turnieju finałowego awansowały aż dwie 
drużyny – dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4. 

Drużyna dziewcząt (Marysia Klepacz 
i Jagoda Wiśniewska) sklasyfikowane zostały 

na czwartym miejscu w klasyfikacji gene-
ralnej. Chłopcy (Nikodem Waldowski 
i Kacper Kozak) zapewnili sobie historyczne, 
brązowe medale Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
Wielkie gratulacje dla obu soleckich drużyn, 
na co dzień zawodników UKS Top Solec. To 
jednak nie wszystkie dobre informacje od 
tenisistów. Drugoligowa drużyna UKS Top 
odniosła cztery kolejne zwycięstwa. Pokonała 
UKS OSiR Brodnica 6:4, ATS MT Semeko II 
Rumia – 9:1, Szaniec Świecie nad Osą – 8:2 
i Energę Manekin III Toruń – 7:3. Drugoligo-
wcy mają na swoim koncie już 10 wygranych 
z rzędu i mocną pozycję na drugim miejscu 
w tabeli, gdzie plasują się za spadkowiczem 
z I ligi – Pogonią Mogilno, która wyprzedza 
solecczan bilansem małych punktów. 
Następne spotkania nasz zespół rozegra 20 
listopada w Gdańsku z OSSM II Gdańsk 
i Remusem Kościerzyna.

Tenisowe
zwycięstwa
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Pod rynkiem umieszczono
kapsułę czasu

Solecki za 2020 r. oraz aktualny program 
meczowy KS Unia Drobex Solec Kujaw-
ski, z tabelą, w której nasza drużyna 
figuruje na pierwszym miejscu.

- Mam nadzieję, że po jej otwarciu 
nadal tak będzie. Solecki rynek był 
rewitalizowany w latach 1964 i 1994, czyli 
co około 30 lat. Można więc założyć, że 
kapsuła zostanie otwarta w latach 50. XXI 
wieku. Z jednej strony to dużo, ale z drugiej 
strony jest spora grupa mieszkańców, która 
doczeka tego momentu. Mam nadzieję, że 
będzie to dla nich okazja do sentymental-
nych wspomnień, a dla przyszłych, 
młodych mieszkańców, będzie to wizytów-
ka naszych czasów - dodał R. Kubiak.

Burmistrz przekazała też informację, że 
niebawem powinna zakończyć się 
rewitalizacja pl. Jana Pawła II:

- Kończy się układanie nawierzchni, 
trwają nasadzenia, układane są trawniki, 
a wiosną pojawią się donice z kwiatami 
i pozostała zieleń. Będą ławki, fontanna, 
więc na ocenę naszego rynku proszę 
poczekać do ostatecznego zakończenia 
prac.

Zaplanowano wykonanie trawników 
dywanowych oraz obsadzenie roślinami 
kwietnikowymi, nawiązującymi do 
r o ś l i n n o ś c i  n a d r z e c z n e j ,  ł ą c z n e j 
powierzchni 250 m kw. Pojawią się też 
cztery wierzby płaczące i trzy wiśnie 
osobliwe. Średnica sadzonych wierzb ma 
mieć już obwód pni około 20 cm, a wyso-
kość od 4 do 4,5 m. Wiśnie mają mieć 
obwód pni ok. 10 cm, a wysokość 1 m.

Zamysł takiego układu przestrzeni pl. 
Jana Pawła II ma pozwolić na organizo-
wanie na rynku jarmarków świątecznych, 
minikoncertów. Ma to być przestrzeń 
wielofunkcyjna, nie ograniczająca się do 
zieleni i rekreacji.

Dokończenie ze str. 1

Nad kapsułą czasu znalazła się płyta 
z napisem informującym o kapsule 
i powodach jej umieszczenia. W wyda-
rzeniu uczestniczyli burmistrz, przewodni-
czący rady miejskiej, zastępca burmistrza 
i sekretarz gminy, przedstawiciele muzeum, 
biblioteki i Środowiskowego Domu 
Samopomocy, a także dokumentujący 
moment umieszczania kapsuły – przed-
stawiciel Telewizji Solec i piszący te słowa.

Modernizacja rynku i przyległych ulic odbywa się w ramach Gminnego Programu 
Rewitalizacji. Inwestycja dofinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w wysokości 2.619.035,01 zł oraz z budżetu państwa w wysokości 504.949,09 zł.

19 STYCZNIA 1920 r. 
PO 148 LATACH ZABORU 

PRUSKIEGO NA SOLECKIM RYNKU 
POWITANO 3 PUŁK UŁANÓW 
WIELKOPOLSKICH. MIASTO 

POWRÓCIŁO W GRANICE POLSKI. 
W 100. ROCZNICĘ WYDARZENIA 

WDZIĘCZNI MIESZKAŃCY SOLCA 
KUJAWSKIEGO. 19.01.2020 r.

Kiedy byliśmy na przyczółkach przeprawy promowej 16 listopada, trwały prace 
przy spawaniu konstrukcji.



Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy 
wspierali nas podczas długiej choroby  

mojego taty

Eugeniusza Rochny

Dziękuję za słowa otuchy, kondolencje, 
znicze, kwiaty, modlitwy  oraz tak liczne 
uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej.

Bóg zapłać.

Grażyna Rochna-Woźniak z rodziną

W ostatnią sobotę października w Harcerskim 
Ośrodku Szkolenia i Kształcenia odbył się Zjazd 
Nadzwyczajny Hufca ZHP Solec Kujawski, na 
którym wybrano nową komendę w składzie: 
komendant pwd. Maciej Łączny, skarbnik Paula 
Krajewska, zastępca ds. programowych pwd. 
Mirosław Woźniak, członek komendy ds. pracy 
z kadrą hm. Marcin Cymański.

Druh pwd. Maciej Łączny pochodzi z Kruszwicy. 
W naszym mieście mieszka od 2003 r. W harcerstwie 
działa od 1987 r. W latach 1990-1996 działał 
w Wodnej  Drużynie  Harcerskiej  „Retman” 
w Kruszwicy. W Hufcu Solec Kujawski działa od 
2018 r. Z zawodu jest specjalistą ds. utrzymania ruchu. 
Pracuje w Bydgoszczy. Jest to człowiek pełen 
harcerskiej i życiowej pasji.

Tradycyjnie – przed 1 listopada instruktorzy 
i harcerze porządkowali miejsca spoczynku poległych 
za ojczyznę solecczan.

10 listopada soleckie harcerki  z 3 i 6 SDH – 

Zuzanna Łączna, Zuzanna Walichniewicz i Marta 
Urbańska uczestniczyły w koncercie z okazji Święta 
Niepodległości pn. „Myślimy o Polsce” Natomiast 11 
listopada zuchy i harcerze uczestniczyli w miejskich 
obchodach Święta Niepodległości. Brali udział we 
mszy św. za ojczyznę, wystawili warty, poczet 
sztandarowy  oraz złożyli znicz pod pomnikiem 
poległych powstańców wielkopolskich.

Po uroczystościach w siedzibie HAOSIK-u 
harcerze, zuchy oraz instruktorzy brali udział 
w zawodach strzeleckich oraz tradycyjnie rozpalono 
ognisko, przy którym harcerska brać mogła posilić się 
pyszną grochówką.

Lista laureatów konkursów zorganizowanych 
w ramach projektu „Osobliwości Puszczy Bydgoskiej”

KONKURS PLASTYCZNY:
1. miejsce – Lena Drypczewska 6 SDH, 

2.miejsce Stanisław Weber – GZ „Rebellis”, 3. 
miejsce – Anna Weber – 6 SDH (juror Bohdan 
Czapiewski - nauczyciel plastyki).

KONKURS LITERACKI:
1. Zofia Puszcz 6 SDH, 2. Tadeusz Puszcz GZ 

Rebellis (juror Grażyna Rochna-Woźniak - 
nauczyciel bibliotekarz, poetka).

KONKURS FOTOGRAFICZNY
1. miejsce ex aequo Aleksandra Sobczak i Zoja 

Rochna-Woźniak 3 SDH, 2. Wiktoria Cymańska 
GZ Rebellis, 3. Zuzanna Walichniewicz 3. SDH 

i Oliwia Wijatyk 6 SDH, 4. Mateusz Cymański 3 
SDH (juror Tomasz Palacz – fotograf).

Dwa dni później w siedzibie HAOSiKu pojawili 
się niezwykli goście - druh Piotr Kulczyński wraz 
z druhnami Hanną i Nadią. Goście z Bydgoszczy na co 
dzień działają w bydgoskiej drużynie, natomiast ich 
pasją jest historia II wojny światowej. Druhowie 
przyjechali w przebraniu wojskowym z okresu II 
wojny światowej, przywieźli ze sobą repliki broni, 
amunicji, zdjęcia i informacje z okresu Powstania 
Warszawskiego.

Soleckie hufcowe dzieci miały okazję nie tylko 
posłuchać na temat walk Polaków w czasie wojny, ale 
mogły również potrzymać broń, czy granaty. Zuchy 
były zachwycone!

Druh Piotr sprawdził znajomość u zuchów 
i harcerzy zasad pierwszej pomocy przedmedycznej - 
bo wiadomo, że na pierwszej linii ognia tylko taka 
pomoc była udzielana. Mogli oni również doskonalić 
znajomość szyfrów.

Komenda Hufca ZHP Solec Kujawski serdecznie 
dziękuje dh Piotrowi Kulczyńskiemu oraz druhnom 
Nadii i Hani za przybliżenie historii. To było 
niezapomniane spotkanie.

Serdeczne podziękowania kieruje również do dh 
Grzegorza Stelmachowicza za gościnę w HAOSiK-u, 
a instruktorom obecnym na spotkaniu za jak zwykle 
nieocenioną pomoc.

Harcerzem
być...

Panu Mateuszowi Czyżewskiemu 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Ojca

przekazują

RADNI RADY MIEJSKIEJ
I BURMISTRZ

SOLCA KUJAWSKIEGO

„Odszedłeś od nas tak nagle, że ani 
uwierzyć, ani się pogodzić”

Wszystkim, którzy w bolesnych chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali 

życzliwość i wsparcie oraz odprowadzili 
na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Tomasza Zdrada

serdeczne podziękowania składa

Rodzina



Burmistrz ogłosiła nabór na wolne 
stanowiska urzędnicze – DYREKTORA 
W Y D Z I A Ł U  G O S P O D A R K I 
MIENIEM (termin składania ofert 
upływa 29 listopada o godz. 15.15) oraz 
KIEROWNIKA REFERATU NIE-
RUCHOMOŚCI I GOSPODARKI 
MIENIEM (termin składania ofert 
upływa 30 listopada o 16.30). Szczegóły 
na www.bip.soleckujawski.pl.

Jest praca

Solecki Klub Turystów Pieszych 
„Horyzont” zorganizował 31 października 
br. rajd szlakiem im. Jerzego Szafkow-
skiego. Na starcie wędrówki – stacji PKP 
Przyłubie – spotkało się kilkunastu 
turystów z Solca Kujawskiego, Bydgosz-
czy oraz Włocławka. Uczestnikom 
dopisała pogoda. Ważnym punktem na 
trasie był kamień upamiętniający patrona 
szlaku. Tradycyjnie w tym miejscu 
zorganizowano krótką przerwę. Warto 
dodać, że szlak im. Jerzego Szafkowskiego 
otwarto w 2014 roku. Niewiele dalej 

znajduje się kolejne ciekawe miejsce. 
Okolicznościowy postument postawiono 
na pamiątkę posadzenia przez pracowni-
ków Poczty Polskiej 462. drzew z okazji 
przypadającej w 2020 roku 462. rocznicy 
powo-łania Poczty w Polsce. Wkrótce 
turyści zobaczyli następną ciekawostkę – 
pozostałości dwutorowej strzelnicy 
Towarzystwa Powstańców i Wojaków 
postawionej w dwudziestoleciu między-
wojennym. Szlak im. Jerzego Szafkow-
skiego kończy się przy siedzibie Nad-
leśnictwa Solec Kujawski, jednak dla 

piechurów nie był to koniec wędrówki. 
Kolejnym punktem rajdu były pozostałości 
trzech cmentarzy ewangelickich znajduj-
ących się na terenie soleckiego Osiedla 
Leśnego. Niestety teren ten jest zaniedbany 
i to pomimo odbywających się akcji 
sprzątania (ostatnio z okazji Dnia Ziemi). 
Uczestnicy rajdu wysłuchali krótkiej 
historii cmentarzy, następnie przy każdym 
zapalili pamiątkowy znicz. Zakończenie 
rajdu miało miejsce przy soleckim dworcu 
PKP.

Łukasz Wojtecki

Jesienna
wędrówka
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