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Pełnych spokoju i miłości Świąt Bożego Narodzenia,
łączących nas pięknem polskiej kolędy i radością 
wspólnego świętowania,
niosących pokój i otuchę w każdym domu.
Filiżanki pachnącej kawy, aromatu pomarańczy i goździków,
ufności  i szlachetności,
nabrania dystansu do tego co wokół,
chwil przepełnionych śmiechem i wspomnieniami. 
Wiele piękna i szlachetności, które pozwolą przeżyć 
nie tylko nadchodzące święta,
ale również cały przyszły rok. 

BURMISTRZ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Dokończenie na str. 4/5

SIÓDMEGO GRUDNIA RADA MIEJSKA UCHWALIŁA MIEJSCOWE PLANY 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW PARKU     
PRZEMYSŁOWEGO.

Zanim podczas XXXVII sesji zapadły 
te decyzje, przeprowadzono procedurę 
uchwalania projektów z opiniowaniem ich 
przez wiele uprawnionych do tego 
instytucji oraz konsultacjami społecznymi. 
Ponieważ część mieszkańców i przedsię-
biorców była przeciwna niektórym 
zapisom zawartym w planach oraz po 
uwzględnieniu części uwag przez burmi-
strza, konieczne było powtórzenie proce-
dury tj. etapu opinii i uzgodnień oraz 
konsultacji społecznych. Zakończyła się 
ona w listopadzie. W tym czasie miesz-
kańcy niezgadzający się nadal z niektóry-
mi zapisami zorganizowali pikietę koło 
świetlicy Jagódka, odbyło się też spotkanie 
władz przedstawicieli samorządowych 
z przedsiębiorcami oraz dyskusja podczas 
posiedzenia komisji rady, w której 
uczestniczyli także mieszkańcy. W sesji 
rady również wzięła udział grupa miesz-
kańców. Transmisję sesji obserwowało na 
żywo ponad sto osób.

Ale po kolei. Sesja rozpoczęła się od 

sprawdzenia kworum i przyjęcia porządku 
obrad. Znalazły się w nim głosowania nad 
trzema uchwałami. Dwie dotyczyły 
przyjęcia miejscowych planów zagospoda-
rowania przestrzennego, trzecia - okreś-
lenia szczegółowych warunków przyzna-
wania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze. 
W sesji uczestniczyło 13 radnych.

Jako pierwszy głosowano projekt 
uchwały miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego terenu „Droga 
krajowa nr 10 – część północna”. Szcze-
góły przedstawiła Iwona Konopa , 
kierownik Biura Planowania Przestrzen-
nego. Procedura planistyczna rozpoczęła 
się od uchwał rady miejskiej z 2018 r. Plan 
miejscowy uchwala rada miejska, po 
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 
studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy 
uchwalonego w 2008 r. ze zmianą w 2016 r. 
Studium jest dokumentem planistycznym, 
określającym politykę jej rozwoju 
przestrzennego. Jest też prawem wew-
nątrzgminnym wiążącym władzę oraz 
podporządkowane jej organy i jednostki, 

Plany uchwalone

XXXVII SESJA RM
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Dyżury aptek

Do 19 GRUDNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

20 - 26 GRUDNIA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

27 GRUDNIA - 2 STYCZNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

   

NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

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

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

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

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

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

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

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

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Nieubłaganie zima nadeszła. Kiedy 
pada śnieg, na miasto wyjechały odśnie-
żarki. Nie parkujmy na chodnikach, a na 
własnych podjazdach. Po pierwsze 
odśnieżarka bez problemu przejedzie 
chodnikiem, po drugie możemy w ten 
sposób uniknąć przypadkowego uszko-
dzenia naszego samochodu. Miejmy to na 
względzie i ułatwmy służbom pracę. Nasze 
auta na chodnikach utrudniają nie tylko 
odśnieżanie, ale całoroczne utrzymanie 
czystości.

Ułatwmy
odśnieżanie

W Wigilię nieczynne,
w Sylwestra krócej

nieczynny. Burmistrz podjęła również 
decyzję o skróceniu godzin pracy 
w Sylwestra. Tego dnia urząd będzie 
czynny w godz. od 7.30 do 13.00. W spra-
wach pilnych do załatwienia w Urzędzie 
Stanu Cywilnego (w godz. od 13.00 do 
15.00) można kontaktować się telefoni-
cznie pod numerem 531 687 308. 24 
grudnia br. i 7 stycznia 2022 r. zamknięty 
będzie również Zakład Gospodarki 
Komunalnej.

W związku z przypadającym w sobotę 
25 grudnia br. świętem kościelnym – 
pierwszym dniem Bożego Narodzenia, 
Wigilia została zarządzeniem burmistrza 
ustalona dla pracowników urzędu dniem 
wolnym od pracy. Urząd będzie również 
nieczynny 7 stycznia. Tego dnia pracowni-
cy urzędu będą mieli dzień wolny za sobotę 
1 stycznia, kiedy to przypada Nowy Rok. 
Zarządzenie wydano na podstawie ustaw 
o samorządzie gminnym, o pracownikach 
samorządowych i Kodeksu Pracy. Zatem 
24 grudnia i 7 stycznia urząd będzie 

O tym, że nie wolno w naszych 
przydomowych piecach centralnego 
ogrzewania spalać odpadów wiemy. Inna 
sprawa, czy mając tę wiedzę robimy z niej 
użytek. Wydaje się że nie zawsze i nie 
wszyscy. Zdarza się, że do urzędu wpły-
wają informacje wskazujące, że sąsiad pali 
śmieci. Jakiś czas temu w takiej właśnie 
sprawie interweniował mieszkaniec. 
Dotyczyła ona spalania odpadów w piecach 
przy ul. Zbożowej. Tak, jak się dzieje 
w każdym takim wypadku, komisja ds. 
kontroli przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w paleniskach domowych, 
powołana przez burmistrza, przeprowa-
dziła kontrolę siedmiu nieruchomości przy 
ul. Zbożowej.

Jak informuje Wydział Utrzymania 
Miasta, w skontrolowanych nieruchomo-
ściach nie odnotowano spalania odpadów 
w przydomowych piecach. W jednym 
wypadku nie wpuszczono komisji na teren 
posesji. W związku z tym do właściciela 
nieruchomości zostało wystosowane pismo 
pouczające o zakazie spalania odpadów. 
Mieszkańcy podczas kontroli w ramach 
edukacji ekologicznej otrzymali ulotki oraz 
torby z nadrukiem.

Powołane zespoły przeprowadzają 
kontrole według sporządzonego harmono-
gramu, zatwierdzonego przez burmistrza 
lub na podstawie zgłoszenia do urzędu, 
własnych obserwacji pracowników urzędu, 
w tym członków zespołu kontrolnego oraz 
innych zdarzeń uzasadniających podej-
rzenie spalania odpadów w paleniskach 
domowych.

- Członkowie zespołu kontrolnego 
podczas kontroli mają aktualne upoważn-
ienia do wykonywania czynności kontrol-
nych. Kontroli podlegają osoby fizyczne 
będące właścicielami, dzierżawcami, 
najemcami lub posiadające inny tytuł 
prawny do nieruchomości. Z przeprowa-

dzanych czynności kontrolnych sporzą-
dzane są protokoły. W trakcie kontroli 
mieszkańcy są informowani o niebezp-
ieczeństwach, w tym dla naszego zdrowia, 
wynikających ze spalania odpadów 
i innych nieprzeznaczonych do tego 
materiałów – mówi Iwona Skrzypińska, 
kierownik Referatu Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa.

Ponadto właściciele nieruchomości 
będący użytkownikami pieców (kotłów, 
kominków itp.) informowani są o zakaza-
nie stosowania węgla brunatnego oraz 
paliw stałych produkowanych z wykorzys-
taniem tego węgla; mułów i flotokoncen-
tratów węglowych oraz mieszanek 
produkowanych z ich wykorzystaniem; 
paliw w postaci sypkiej; biomasy stałej.

Każdorazowo  po  zg łoszen iach 
mieszkańców dotyczących spalania śmieci 
w przydomowych kotłowniach pracownicy 
Wydziału Utrzymania Miasta rozpoczynają 
kontrolę i kierują pod wskazany adres 
pisma pouczające o zakazie spalania 
odpadów komunalnych w piecach.

Są kontrole,
jest też edukacja

Od nowego roku wchodzą zmiany 
w planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym. Nowością będzie możli-
wość budowy domów jednorodzinnych 

o powierzchni do 70 m kw. według nieco 
innej procedury niż większych domów. 
W wypadku tych pierwszych, konieczne 
będzie również uzyskanie decyzji o wa-
runkach zabudowy. Różnica będzie 
polegała na innym toku postępowania dla 
gminy, która wydaje warunki zabudowy. 
Szerzej napiszemy o tym za dwa tygodnie.

Będą zmiany
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Na 17 grudnia zaplanowano 38. sesję 
rady miejskiej z następującym po-
rządkiem obrad:

FSprawozdanie z działalności Bur-
mistrza Solca Kujawskiego w okresie od 16 
września 2021 r. do 3 grudnia 2021 r.  

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 
rok.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2021 – 2024.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie wysokości stawek 
podatku od środków transportowych. 

FPodjęcie uchwały w sprawie uchwale-
nia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 
rok.

FPodjęcie uchwały w sprawie wielo-
letniej prognozy finansowej Gminy Solec 
Kujawski na lata 2022 – 2025.

FPodjęcie uchwały w sprawie udziele-
nia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy 
finansowej na prowadzenie ośrodka 
zamiejscowego rejestracji pojazdów 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Solcu 
Kujawskim.

FPodjęcie uchwały w sprawie wyraż-
enia zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości położonej przy ul. 
T. Kościuszki 12 w Solcu Kujawskim.

FPodjęcie uchwały w sprawie wyraż-
enia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu.

FPodjęcie uchwały w sprawie wyraż-
enia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu.

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

FPodjęcie uchwały w sprawie uchwale-
nia „.Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Solec Kujawski do  roku 2030”.

FPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych dla 
Gminy Solec Kujawski na rok 2022.

FPodjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na 
rok 2022. 

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia Środowis-
kowego Domu Samopomocy w Solcu 
Kujawskim.

FPodjęcie uchwały w sprawie rozpat-
rzenia skargi na działalność Burmistrza 
Solca Kujawskiego.

FPodjęcie uchwały w sprawie rozpat-
rzenia ponownej skargi na działalność 
Burmistrza Solca Kujawskiego.

FWolne głosy i wnioski.

Porządek
sesji

Na przyczółku promowym mimo 
zimowej pogody prace były kontynuowane. 
9 grudnia po soleckiej stronie przeprawy 
pojawiła się ekipa nurkowa. Jak się 
dowiedzieliśmy, wysoki stan wody uniemo-
żliwił usunięcie pozostałości konstrukcyj-
nych przyczółka w inny sposób. Stąd ko-
n i e c z n o ś ć  p r z e p r o w a d z e n i a  p r a c    
podwodnych.

Od tego roku 27 grudnia, kiedy 
obchodziliśmy rocznicę wybuchu Powsta-
nia Wielkopolskiego, stał się świętem 
państwowym. Jest to Narodowy Dzień 
Zwycięskiego Powstania Wielko-
polskiego. Tego dnia solecki samorząd 
organizuje uroczystości upamiętniające 
ten zryw, który w konsekwencji dopro-
wadził do powrotu Solca do wolnej Polski 
w 1920 r. Zapraszamy do udziału w obcho-
dach. Delegacje spotkają się pod 
urzędem o godz. 10.50, skąd wyruszą pod 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, 
gdzie o 11.00 złożą wiązanki i zapalą 
znicze. Burmistrz zarządziła też flago-
wanie budynków użyteczności publicznej 
i ulic.

Nowe święto

Gmina realizuje projekt pt. „Termo-
modernizacja budynku przychodni przy 
ul. Powstańców 7 w Solcu Kujawskim” 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-   
-Pomorskiego. Głównym celem projektu 
jest zwiększenie efektywności energety-
cznej. Realizacja zadania umożliwi 
zmniejszenie zapotrzebowania na energię 
cieplną i elektryczną przy zapewnieniu 
standardów wymaganych prawem 
polskim i unii europejskiej. W ramach 
przedsięwzięcia trwają prace z zakresu: 
docieplenia ścian zewnętrznych, do-
cieplenia dachu wraz z wymianą części 
pokrycia dachowego niespełniającego 
warunków zabezpieczenia izolacji przed 
zawilgoceniem, wymiany świetlików 
dachowych, wymiany stolarki drzwiowej, 
modernizacji instalacji c.o. oraz wymiany 
źródeł światła. Dotychczasowe źródło 
świetlówkowe oraz żarowe zostanie 
wymienione na nowe źródła światła LED. 
W projekcie przewidziano również 
budowę instalacji fotowoltaicznej (OZE) 
wraz z montażem ogniw fotowoltaicz- nych. Projekt ma pozytywny wpływ na 

środowisko. Realizacja przedsięwzięcia 
ma na celu racjonalizację zużycia energii 
oraz ograniczenie jej strat. Podjęte 
działania wpływają na zmniejszenie emisji 
szkodliwych substancji do środowiska. 
Całkowity koszt projektu to 1 336 695,43 zł 
w tym dofinansowanie ze środków Unii 
Europejskiej wynosi: 418 385,67 zł.

Termomodernizacja
przychodni
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Dokończenie ze str. 1

w podejmowanych decyzjach w zakresie 
działań dotyczących polityki przestrzen-
nej. I. Konopa omówiła zapisy studium 
dotyczące  Parku  Przemysłowego. 
Wskazała instytucje, które opiniowały 

projekt planu zagospodarowania prze-
strzenennego m.in. geolog wojewódzki, 
Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy, Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny, a także 
te, z którymi plan trzeba było uzgodnić 
m . i n .  d o  Wo j e w o d y  K u j a w s k o -                   
-Pomorskiego, zarządu Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego, zarządu Powiatu 
Bydgoskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad (łącznie 27 
instytucji – red.). W dalszej części 
wystąpienia uczestnicy sesji usłyszeli 
o kolejnych etapach procedury uchwalania 
planu tj. wyłożeniu do publicznego 
wglądu, publicznej dyskusji i zbieraniu 
uwag. Burmistrz uwzględniła część uwag. 
Wprawdzie nigdy nie było planów budowy 
spalarni jednak dla zapewnienia, że tak się 
nie stanie do planów wprowadzono zakaz 
lokalizowania spalarni i sortowni odpa-
dów. Ponadto są też zakaz składowania 
odpadów, dopuszczono recykling i 
magazynowanie odpadów powstających 
wyłącznie na terenie danego zakładu 
usytuowanego w granicach planu. 
Zmieniono też zapisy dotyczące maksy-
malnej wysokości zabudowy na części 
terenów objętych planem na: „maksymalna 
wysokość zabudowy – 35m, z dopusz-
czeniem podwyższenia wysokości na 10 
000 m kw. powierzchni zabudowy do 45,0 
m” oraz dla części terenów wykreślono 
możliwość realizacji obiektów punkto-
wych, na potrzeby prowadzonej dzia-

łalności, o maksymalnej wysokości 50 m 
od poziomu terenu. Plany zakazują 
lokalizowania innych przedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko; lokalizowania przedsięwz-
ięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko; lokalizacji 
zakładów stwarzających zagrożenie 

wystąpienia poważnej awarii przemysło-
wej, w szczególności zakładów o dużym 
i zwiększonym ryzyku jej wystąpienia. 
Inwestycje niezgodne z planem nie 
uzyskają decyzji środowiskowej, a co za 
tym idzie pozwolenia na budowę.

W dyskusji nad projektem uchwały 
radna Marzanna Szewczyk zwróciła 
uwagę na kontrowersje związane z planem 
i w imieniu mieszkańców zgłosiła wniosek 
o wprowadzenie do planu zapisów 
o zakazie wysokiej zabudowy do 45 m. 
i prowadzenia recyklingu poubojowego. 
Małgorzata Szalewska, radca prawny, 
poinformowała, że wprowadzenie zmian 
w projekcie planu spowoduje konieczność 
ponownego wszczęcia procedury w zakre-
sie uzgodnień, opinii, wyłożenia do 
publicznego wglądu oraz możliwości 

składania uwag do nowego wariantu 
przedstawionego planu. Radni powinni też 
przegłosować czy widzą konieczność 
wprowadzenia zmian. Zanim zarządzono 
przerwę w celu przygotowania wniosku 
pod głosowanie, radni Grażyna Bieniek 
i Tomasz Rudny złożyli oświadczenie, 
w którym poinformowali, iż w głosowa-
niach nad projektami planów wstrzymają 
się od głosu. Uzasadniając swoją decyzję 
stwierdzili, że chcą dobrze reprezentować 
mieszkańców, podejmować obiektywne 
decyzje i pozostać bezstronnymi zarówno 

wobec mieszkańców oczekujących na 
uchwalenie planów, jak i wobec grupy 
mieszkańców temu przeciwnych, wśród 
których jest pracodawca obojga radnych. 
Na koniec poprosili o zrozumienie 
i uszanowanie ich decyzji.

Jeszcze przed głosowaniem M. Szew-
czyk odczytała pismo przygotowane przez 

mieszkańca w sprawie uciążliwości 
zapachowej. Za przyjęciem wniosku 
o wprowadzenie zmian do planu głosowało 
troje radnych, ośmioro było przeciw, dwoje 
wstrzymało się od głosu. Następnie 
przewodniczący poddał pod głosowanie 
projekt uchwały planu zagospodarowania 
przestrzennego. Ośmioro radnych było za 
uchwaleniem planu, troje przeciw, przy 
dwóch wstrzymujących się.

Następnym punktem było głosowanie 
nad projektem drugiego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
Ponownie procedurę jego uchwalania 
i szczegóły dotyczące poszczególnych 
zapisów zaprezentowała I. Konopa. Tak, 
jak w wypadku poprzedniej uchwały, przed 
głosowaniem M. Szewczyk wnioskowała 
o wprowadzenie zmian do projektu planu 
o obniżenie wysokości zabudowy do 20 m. 
i zakaz recyklingu poubojowego. Głos 
zabrał też radny Adami Michalak. Zwrócił 
uwagę, że ta uchwała, tak jak poprzednia, 
podzieliła mieszkańców i wzbudziła wiele 
kontrowersji: - Czasem warto wziąć pod 
uwagę głosy innych i nie brnąć do przodu 
za wszelką cenę. Można jeszcze usiąść 
i porozmawiać, zrobić tak, żeby wszyscy 
byli zadowoleni.

A. Michalak zaapelował do swoich 
kolegów radnych o zastanowienie się przed 
głosowaniem i odczytał wiersz Czesława 

Miłosza „Który skrzywdziłeś”, przesłany 
radnemu na maila przez mieszkańca.

O swoich motywacjach związanych 
z głosowanymi uchwałami mówiła także 
radna Alicja Żaguń. Pokreśliła, że zdaje 
sobie sprawę, że głosowały na nią osoby 
przeciwne planom, jak i te, które oczekują 
ich przyjęcia: - Każdy z nas bierze pod 
uwagę wszystkie aspekty. Nikogo nie 
posądzam o złą wolę i o lekceważenie 
kogokolwiek. Na różne sprawy możemy 
mieć różne spojrzenie. Ja wierzę, że nowy 
plan wprowadza pewne ograniczenia, 
których nie ma w dotychczasowych 
planach. Przyniosą one ochronę, a nie 
szkodę miastu, bo jesteśmy radnymi 
miejskimi, a nie naszego osiedla. Plany 
wprowadzą większe restrykcje, a w konse-
kwencji większy komfort mieszkania dla 
mieszkańców i możliwość rozwoju Parku 
Przemysłowego.

Bartłomiej Czaki, przewodniczący 
rady, udzielił głosu dwóm z mieszkańców 
uczestniczących w sesji. Jeden odniósł się 
pozytywnie do projektów planów, drugi 
zgłosił obawę co do możliwości budowy 
wysokich obiektów do 50 m. Burmistrz 

- Nie ma mowy o tym, żeby na teren Parku Przemysłowego były zwożone 
odpady. Uszczegółowienie zapisu o recyklingu dotyczy wyłącznie odpadów 
powstających w danym zakładzie na terenie objętym planem.

Zakaz budowy spalarni i sortowni odpadów w obydwu planach jest 
zakazem bezwzględnym. Nie jest on warunkowany żadnymi przepisami 
odrębnymi.

Plany uchwalone

Plany zakazują lokalizowania innych przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko; lokalizowania przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; lokalizacji 
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, w szczególności zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku 
jej wystąpienia. Inwestycje niezgodne z planem nie uzyskają decyzji środo-
wiskowej, a co za tym idzie pozwolenia na budowę.
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Teresa Substyk  odpowiedziała, że 
ograniczono budowę takich obiektów do 
jednego obszaru, który jest prywatną 
własnością, i że chodzi o budowę silosów 
zbożowych: - Moim zadaniem jest dbanie 
o rozwój gminy. Żeby to było jednak 
możliwe gmina musi mieć na to środki, ale 
też nie za wszelką cenę. Najważniejsze dla 
radnych i dla nas jest bezpieczeństwo 
mieszkańców i rozwój gminy.

M. Szalewska poinformowała z kolei, 
że zakaz budowy spalarni i sortowni 
odpadów w obydwu planach jest 
zakazem bezwzględnym. Nie jest on 

warunkowany żadnymi przepisami 
odrębnymi: - Nie ma mowy o tym, żeby na 
teren Parku Przemysłowego były zwożone 
odpady.  Uszczegółowienie  zapisu 
o recyklingu dotyczy wyłącznie odpadów 
powstających w danym zakładzie na 
terenie objętym planem. Nawet w ramach 
recyklingu nie będzie możliwości 
przywiezienia jakiegokolwiek odpadu. 
Będzie możliwe jedynie przetworzenie na 
użytkowy produkt tego, co zakład na 
terenie Parku Przemysłowego wytworzył. 
Ustawa odpadowa już dzisiaj nakłada tzw. 
hierarchię postępowania z odpadami. 
Każdy proces produkcji musi być planow-
any w taki sposób żeby w ogóle nie 
wytwarzać odpadów, zużyć wytworzone 
odpady, w trzeciej kolejności – w procesie 
odzysku zrecyklingować odpady. Odpady 
mogą być przekształcane w inny sposób, 
jeżeli trzech wcześniejszych rzeczy nie da 
się zrobić i w ostateczności składować. 
Proces recyklingu odpadów jest najbar-
dziej pożądanym procesem w zakresie 
odpadu, którego nie da się wyeliminować.

W głosowaniu nad drugim wnioskiem 
M. Szewczyk rada odrzuciła go tak, jak 
poprzedni takim samym stosunkiem 
głosów 3 za, 8 przeciw, 2 wstrzymujące się. 
Przyjęła również projekt drugiego 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – 8 za, 3 przeciw, 2 
wstrzymujące się.

Jako ostatnią głosowano uchwałę 
okreś la jącą  szczegółowe warunki 
przyznawania i odpłatności za usługi 
opiekuńcze i specjalistyczne usługi 
opiekuńcze. O projekcie opowiedziała 
Ilona Organiak, zastępca dyrektora 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Dotychczas stawka za godzinę 
świadczenia usług opiekuńczych wynosiła 
27 zł. Jednak w związku ze wzrostem od 
stycznia przyszłego roku najniższego 
wynagrodzenia do 3010 zł konieczne jest 
podniesienie stawki z usługi opiekuńcze od 

1 stycznia 2022 r. do 31 zł za godzinę. 
W ramach wolnych głosów i wniosków 
M. Szewczyk poinformowała o złożeniu 
przez mieszkańców wniosku o zamiarze 
przeprowadzenia referendum lokalnego 
(dotyczy wypowiedzenia się mies-
zkańców na temat dopuszczenia na terenie 
miasta recyklingu – red.).

Gdyby ktoś z Czytelników chciał się 
zapoznać z pełnym przebiegiem obrad, 
zarchiwizowana transmisja sesji jest 
dostępna na stronie www.soleckujawski. 
pl w zakładce e-sesja.

Zbigniew Stefański

Każdy proces produkcji musi być planowany w taki sposób żeby w ogóle 
nie wytwarzać odpadów, zużyć wytworzone odpady, w trzeciej kolejności – 
w procesie odzysku zrecyklingować odpady. Odpady mogą być przekształ-
cane w inny sposób, jeżeli trzech wcześniejszych rzeczy nie da się zrobić i w 
ostateczności składować. Proces recyklingu odpadów jest najbardziej 
pożądanym procesem w zakresie odpadu, którego nie da się wyeliminować.

Dnia 1 grudnia br. w Muzeum Solca 
otwarto wystawę czasową pt.: „Broni-
sław Krüger i jego rodzina”.

Tytułowy bohater był soleckim 
fotografem, który przez wiele lat prowad-
ził zakład „Foto-Regina”. Losy Bronis-
ława Krügera splotły się z naszym 
miastem w 1933 roku. Wtedy to razem z 
rodziną zamieszkał pod adresem Rynek 
12, a następnie otworzył drogerię, skład 
farb oraz zakład fotograficzny. Bronisław 
zaangażował się także w życie społeczne 
Solca, prowadząc chór kościelny oraz 
należąc do Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego.

Spokojne życie rodziny Krügerów 
przerwała II wojna światowa. Bronisław 
został aresztowany 13 kwietnia 1940 roku 
i resztę wojny spędził w obozach koncent-
racyjnych w Sachsenhausen, Mauthausen 
i Oranienburgu. W czerwcu 1945 B. 
Krüger powrócił do Solca, niestety chory 
na gruźlicę. Co gorsze chorobą zaraziły 

się także dzieci Bronisława – Regina i 
Jerzy, które zmarły w młodym wieku. 
Mimo zniszczonego zdrowia B. Krüger 
prowadził nadal zakład fotograficzny, oraz 
angażował się w życie miasta. Zmarł w 
1970 roku. Po jego śmierci przez wiele lat 
zakład fotograficzny prowadziła żona 
Waleria, która zmarła w 1994 roku. 

Wystawa pt. „Bronisław Krüger i jego 
rodzina” nie doszłaby do skutku, gdyby nie 
wspaniały dar, w postaci wielu cennych 
pamiątek po rodzinie Krügerów, który 
Muzeum Solca otrzymało od pana 
Kazimierza Stępnia. Wśród nich było m.in. 
kilkaset szklanych negatywów, które 
dzięki projektowi „Kultura w zasięgu 2.0” 
zostały zdigitalizowane. Ten bogaty zbiór 
pozwoli na przygotowanie jeszcze kilku 
tematycznych wystaw czasowych. 

Ekspozycję  opowiadającą  losy 
Bronisława Krügera i jego rodziny będzie 
można oglądać w Muzeum Solca do końca 
stycznia 2022 roku.

Zaproszenie na wystawę

Recykling - to system zmierzający do 
odzyskania i ponownego wykorzystania 
odpadów, przy jak najmniejszym zużyciu 
energii. Podstawą recyklingu jest właściwa 
selekcja odpadów, a następnie ich prze-
tworzenie na nowe produkty i  wy-
korzystanie w maksymalnym stopniu. 
Surowiec odzyskuje się możliwie wielo-
krotnie, przerabiając go ponownie po 
każdym kolejnym wykorzystaniu, do 
momentu aż straci możliwość dalszego 
odzysku. Materiał, który po przetworzeniu 
można wykorzystać ponownie nazywamy 
surowcem wtórnym.

EKOSŁOWNIK

Co to jest
recykling?
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Soleckie Centrum Kultury

Wspomnienie
jest formą spotkania

Minęło 10 lat od nagłej śmierci 
burmistrza Antoniego Nawrockiego. Na 
dowód tego jak wiele znaczył dla Solca 
Kujawskiego zorganizowano wieczór 
pamięci zmarłego burmistrza. Wydarzenie 
rozpoczęło  f i lmowe wspomnienie 
o śp. burmistrzu A. Nawrockim. Po 
wzrusza-jącym pokazie, przybyłych gości 
przywitały: dyrektor SCK Regina Osińska 
oraz burmistrz Teresa Substyk. Opow-
iadały o zmarłym burmistrzu, jego pracy, 
celach, wielkim sercu i oddaniu miastu 
oraz stawianiu dobra mieszkańców ponad 

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Soleckie 
Centrum Kultury zaprosili mieszkańców 
Solca Kujawskiego w mikołajkowe 
popołudnie na coroczne rozświetlenie 

WYSTAWA
Zapraszamy do galerii HOMO FABER 

w SCK do obejrzenia wystawy z okazji 
200. rocznicy urodzin Cypriana Kamila 
Norwida. Wystawa czynna w godzinach 
pracy centrum kultury.

SPOTKANIE
Już jutro – 18 grudnia o godz. 11.30 

zapraszamy na kolejne Sobotnie Spotkanie 
Rodzinne w świąteczno-zimowym 
klimacie. Wstęp 10 zł. od dziecka, rodzic 
/opiekun za darmo.

W skrócie

wszystko, a także wspomniały tych, 
których dziś z nami niestety już nie ma... Po 
chwili wzruszeń rozpoczął się recital 
Stanisława Soyki. Niesamowite inter-
pretacje znanych wierszy, przeplatane 
anegdotami z procesu tworzenia oraz 
utwory własne śpiewane przez S. Soykę 
przy akompaniamencie fortepianu, 
wywarły na zebranych niewyobrażalne 
wrażenia. Usłyszeliśmy między innymi 
jego najbardziej znane przeboje Tango 
Memento Vitae, Tolerancja, Absolutnie nic. 
Oklaskom i owacjom nie było końca.

choinki przy dworcu kolejowym. Mimo 
mrozu, atmosfera była naprawdę gorąca. 
Wydarzenie prowadził nie kto inny jak 
rozśpiewany Mikołaj z piękną Mikołajką 
w asyście swoich śnieżnych pomocników 
na szczudłach oraz obdarowujących 
ciepłem i słodkościami burmistrz Teresą 
Substyk, zastępcą burmistrza Barbarą 
Białkowską oraz dyrektorem SCK Reginą 
Osińską. Wydarzenie zorganizowane w 
ramach akcji "Trzeźwe święta, uśmiech-
nięte święta". Tym sposobem rozświetliło 
się całe miasto! Koniecznie przyjdźcie też 
zobaczyć szopkę w SCK, muszle z cudow-
ną perłą i ukochanego przez dzieci misia.

Rozbłysła
choinka



Sport i rekreacja

W hali sportowo – widowiskowej 
O ś r o d k a  S p o r t u  i  R e k r e a c j i 
11 grudnia br. odbył się Ogólnopolski 
Festiwal Tenisa Stołowego. Organizato-
rem imprezy był Uczniowski Klub 
Sportowy „Top” w Solcu Kujawskim, 
a patronat nad nią sprawował Polski 
Związek Tenisa Stołowego. Partnerami 
wydarzenia byli: Enea, Ministerstwo 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu, Tibhar oraz Przegląd Sportowy.

Solecki Festiwal był czwartym 
rozgranym w tym roku, po imprezach 
w Gliwicach, Bilczy oraz Poznaniu, które 
odbyły się w poprzedzających tygodniach. 
Każdy sympatyk tenisa stołowego (a było 
ich ponad 100) mógł tego dnia znaleźć dla 
siebie coś atrakcyjnego. Zmagania 
rozpoczęli dzieci i młodzież. Rywalizowali 
w turniejach indywidualnych dziesięciu 
kategorii. Następnie wszyscy chętni mogli 
spróbować swych sił w Pingpongowym 
Pięcioboju, na który składały się zaba-
wowe konkurencje o tematyce tenisowej. 
Całość zaś zwieńczyła kolejna edycja 
Turnieju Rodzinnego, do którego przystąp-
iła rekordowa liczba aż 26 duetów 
rodzinnych.

Po zakończeniu poszczególnych 
konkurencji najlepsi zawodnicy otrzymali 
puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez wymienio-
nych wyżej organizatorów i partnerów 
imprezy oraz solecki salon rowerowy 
„Aljot”. Wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali także piękne okolicznościowe 
medale.

A jak wypadli solecczanie? Część 
znalazła się na pozycjach medalowych.

TURNIEJE INDYWIDUALNE:
Turnie j  indywidualny kadetów 

(roczniki 2007 - 2008):

1. Daniel Czuczak (Koszalinianin 
Koszalin),

2. Nikodem Waldowski (Top Solec 
Kujawski),

3 .  K r z y s z t o f  B i a ł k a  ( S o k ó ł     
Gniewkowo).

Turniej  indywidualny juniorek  
(roczniki 2003 - 2006):

1.  Marta Drąg (LUKS Chełmno),
2. Liliana Wollschlaeger (GKTS 

Gdańsk),
3. Dagmara Lipińska (Top Solec 

Kujawski).
PINGPONGOWY PIĘCIOBÓJ
„DOBRY KANCIARZ”:
Kategoria – roczniki 2007 – 2010:
Nataniel Marjanek (2 miejsce)
Kategoria – roczniki 2006 i starsi:
Hubert Jankowski (3 miejsce)
„CZUŁA RĄCZKA”:
Kategoria – roczniki 2007 – 2010:
Nataniel Marjanek (2 miejsce)
„TOR PRZESZKÓD”:
Kategoria – roczniki 2007 – 2010:
Nikodem Waldowski (3 miejsce)

Kategoria – roczniki 2006 i starsi:
Hubert Jankowski (2 miejsce)
Przemysław Nowicki (3 miejsce)
„STRZAŁ W 10.”:
Kategoria – roczniki 2007 – 2010:
Kacper Kozak (2 miejsce)
Nikodem Waldowski (3 miejsce)
Kategoria – roczniki 2006 i starsi:
Natalia Chachowska (3 miejsce)
„SZYBKI SERWIS”:
Kategoria – roczniki 2007 – 2010:
Kacper Kozak (1 miejsce)
Kategoria – roczniki 2006 i starsi:
Nikodem Waldowski (2 miejsce)

RODZINNY TURNIEJ TENISA 
STOŁOWEGO:

Solecczanie  Nikodem i  Gerard 
Waldowcy zajęli dziewiątą lokatę.

Tenisowy festiwal

Na sobotę 18 grudnia w hali OSiR-
u zaplanowano piłkarski turniej Unia 
Cup. Do Solca przyjadą młodzi 
piłkarze z całego województwa. 
W turnieju wystąpi szesnaście drużyn, 
po osiem w każdej grupie rozgrywek – 
jedna to piłkarze rocznika 2012, druga 
– 2013/14. Pierwszy mecz zaplanowa-
no na 9.00. Druga grupa rozpocznie 
zmagania o 13.30.

Unia Cup

7

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.



Nigdy nie liczyli, ile prac wykonali 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej 
na przedświąteczne kiermasze. W tym 
roku na pewno w ofercie samych stroików 
znalazło się 30. Jak zwykle, kiermasz 
cieszył się powodzeniem. Nie dziwi, 
zważywszy na jakość prac. Można było 
kupić stroiki, witraże, mikołaje oraz wiele 
innych ozdób i gadżetów.

Do parafii pw. Nawrócenia św. Pawła za 
sprawą harcerzy 13 grudnia przywędrowało 
Betlejemskie Światło Pokoju (BŚP).

Obchody tej ważnej uroczystości roz-
poczęły się w siedzibie soleckiego Harcerskie-
go Ośrodka Specjalizacji i Kształcenia, gdzie 
odbyła się wigilia dla wszystkich komendantów 
21. hufców z naszego województwa. Gościnnie 
wystąpił zespól muzyczny z Tucholi.

Patrole z poszczególnych hufców po 
smacznej grochówce podanej przy ognisku na 
terenie HAOSiK - ruszyły na grę miejską - 
poznając najciekawsze instytucje naszego 
miasta: Muzeum im. Ks. Przemysła, Muzeum 
Straży Pożarnej,  Centrum Aktywności 
i Edukacji, by na koniec trafić w gościnne progi 
Soleckiego Centrum Kultury i napić się ciepłej 
herbaty. Stamtąd wspólnie ruszyli do parafii pw. 
Nawrócenia św. Pawła. Przed uroczystą mszą 
św. odbył się pokaz ognia w wykonaniu grupy z 
Brodnicy.

Mszę św.  koncelebrowali  Kapelan 
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej oraz m.in. ks. 

Szef kuchni
poleca

W tym roku na świąteczny stół Piotr 
Świst, szef kuchni toruńskiego hotelu 
Mercure poleca sztufadę wołową na-
dziewaną wędzoną słoniną.

SKŁADNIKI:
ëwołowina zrazowa ok. 1,5 kg,
ësłonina wędzona – ok. 0,5 kg,
ëliść laurowy i ziele angielskie – po kilka sztuk,
ëmarchew – 2 kg,
ëpietruszka korzeń – 1 kg,
ëseler korzeń – 2 małe sztuki,
ëpor – 1 mała sztuka,
ësmalec - 0,1 kg,
ësól, pieprz, musztarda i majeranek - do natarcia.

SPOSÓB  PRZYRZĄDZANIA:
Wędzoną słoninę kroimy w słupki 

o grubości ok. 2 cm. Następnie szpikujemy 
nią mięso z obu stron. Nacinamy wołowinę 
nożem w wielu miejscach i wkładamy 
słoninę (może wystawać). Naszpikowane 
mięso nacieramy solą, pieprzem, musztardą 
i posypujemy majerankiem. Odstawiamy do 
lodówki. Warzywa dzielimy na dwie części. 
Pierwszą - marchew, pietruszkę, seler 
obieramy i szatkujemy na tarce na dużych 
oczkach, por kroimy w paski. Warzywa 
mieszamy ze sobą i posypujemy nimi mięso 
z obu stron. Dodajemy liść laurowy i ziele 
angielskie, przykrywamy i odstawiamy 
ponownie do lodówki na dobę lub dwie. 
Z drugiej części warzyw gotujemy wywar 
jarski (nie solimy go) i pozostawiamy na noc. 
Powinno wyjść ok. 2 litrów płynu. Na drugi 
dzień wyjmujemy mięso z lodówki, 
oczyszczamy z  warzyw.  Nas tępnie 
w brytfance roztapiamy smalec i na gorący 
tłuszcz wkładamy mięso. Obsmażamy je 
z każdej strony, dodajemy potarte warzywa, 
które również troszkę podsmażamy. Całość 
podlewamy połową wywaru, przykrywamy 
i dusimy na małym ogniu ok. 2 godz. Podczas 
duszenia uzupełniamy wywarem (czas może 
się troszkę różnić, zależy to od rodzaju 
mięsa). Kiedy mięso jest już miękkie 
wyjmujemy je na folię spożywczą. Jeszcze 
ciepłe zawijamy nią i pozostawiamy do 
ostygnięcia.  Pozostały wywar wraz 
z warzywami blendujemy i powstaje nam 
gotowy sos. Jeżeli będzie zbyt rzadki, 
zagęszczamy mąką. Można wrzucić parę 
suszonych grzybów. Chłodne mięso kroimy 
w plastry, wkładamy do sosu i podgrzewamy. 
Bardzo dobrze smakuje z kopytkami 
i zasmażanymi buraczkami. Z reszty warzyw 
z wywaru możemy przygotować sałatkę 
jarzynową. Smacznego.

Grzegorz Grobelny kapelan Hufca ZHP Solec 
Kujawski. W czasie mszy połączono się 
telefonicznie z biskupem Diecezji Bydgoskiej 
Krzyszto fem Włodarczykiem ,  k tó ry 
pobłogosławił obecnych oraz podkreślił wartość 
Betlejemskiego Światła Pokoju w obecnych 
trudnych czasach.

Światło
pokoju

„Hejtujemy dopalacze – masz 
inny wybór”. Pod takim hasłem 11 
grudnia na parkingu przy Ośrodku 
Sportu i Rekreacji Gminna Komisja 
R o z w i ą z y w a n i a  P r o b l e m ó w 
Alkoholowych wraz z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej zorganizowali imprezę 
plenerową. Były stoiska Warsztatu 
Terapii Zajęciowej, Policji, OSP i GRP 
Bizon. Na scenie zagrał Roan, który 
jest twórcą tej akcji mającej na celu 
integrację młodzieży i edukowanie 
o szkodliwości zażywania dopalaczy. 
Przekonywali o tym ze sceny także 
terapeuta oraz policjantka.

Na mszy pojawili się zaproszeni goście 
m.in. wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, 
burmistrz Teresa Substyk, dyrektor muzeum 
Rafał Kubiak .  Rolę gospodarza pełnił 
Komendant Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej 
dh hm Jerzy Gębara. Goście i komendanci 
hufców otrzymali podarunki z logo HAOSIKA 
i Hufca ZHP Solec Kujawski oraz gadżety 
promujące nasze miasto.

Organizatorami wojewódzkiego przekaz-
ania Betlejemskiego Światła Pokoju była 
Chorągiew Kujawsko-Pomorska we współpra-
cy z Harcerskim Ośrodkiem Specjalizacji 
i Kształcenia w Solcu Kujawskim oraz Hufcem 
ZHP Solec Kujawski. Patronat medialny 
sprawowała TVP Bydgoszcz.

Hufiec ZHP serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy pomogli logistycznie w organizacji 
uroczystości.

Światło można odpalić do domu w kościele 
przy Tartacznej po mszach. W tym roku harcerze 
nie będą go roznosić ze względu na pandemię.



Koncert
odwołany

Z uwagi na dynamiczną sytuację 
związaną z rozprzestrzenianiem się 
wirusa SARS-CoV-2, a także w trosce 
o bezpieczeństwo dzieci oraz widzów, 
Koncert Bożonarodzeniowy Gwiazdy 
Blask, który miał się odbyć 18 grudnia br. 
o godz.16.00 w Soleckim Centrum 
Kultury został odwołany. Taką informację 
otrzymaliśmy od organizatora koncertu – 
Szkoły Muzycznej. To przykra infor-
macja, ponieważ koncerty bożonar-
odzeniowe w wykonaniu uczniów i 
nauczycieli szkoły wspaniale wprowad-
zają widzów w świąteczny nastrój.

Dnia 3 grudnia br. 54 uczniów  klas piątych 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 uczestniczyło 
w wycieczce do Poznania i Kórnika. W ramach 
przedsięwzięcia „Poznaj Polskę„ wspomaganej 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nasi 
uczniowie zobaczyli wiele ciekawych miejsc 
w stolicy Wielkopolski.

Na początku zwiedziliśmy poznańską 
Palmiarnię. Jest to jeden z najstarszych 
ogrodów z roślinnością egzotyczną. Mogliśmy 
zobaczyć ciekawe gatunki roślin z różnych stref 
klimatycznych, od sawanny po lasy tropikalne 
i poznać warunki niezbędne do ich wzrostu. 
Dzieci z wielkim zainteresowaniem podziwiały  
gatunki ryb z różnych stron świata.

Później  zwiedzil iśmy Stare Miasto 
w  Poznaniu. Po spacerze wokół  rynku, 
o godzinie dwunastej wysłuchaliśmy hejnału 
i  zobaczyliśmy  „trykające”  koziołki na 
miejskim ratuszu.

Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy był 
zespół zamkowo-parkowy w Kórniku. Zamek 
w Kórniku zwiedziliśmy z przewodnikiem, 
dzięki czemu poznaliśmy historię tego pięknego 
miejsca, poznaliśmy zasługi właścicieli zamku 
dla kultury polskiej i legendę o ”białej damie”.

Nie zabrakło czasu na zakup pamiątek 
i posiłek. Wycieczka okazała się dla dzieci 
bardzo przydatna, poznały nowe, ciekawe 
miejsca.

Wychowawcy klas piątych
SP nr 1

W Poznaniu
i Kórniku

Dofinansowanie wyniosło 4.824 zł tj. 
80 proc. kosztów wycieczki.



„Nie umiera ten,
kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci naszego Kolegi, 

słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Andrzeja
Składanowskiego

Przepełnieni smutkiem, przekazujemy 
Żonie i Rodzinie

ogromne wyrazy współczucia 

SŁUCHACZE UNIWERSYTETU 
TRZECIEGO WIEKU WSG

Filii w Solcu Kujawskim 
wraz z Dyrektorem i Pracownikami 

Biblioteki Publicznej

Wszystkim, którzy w tych bolesnych dla nas chwilach okazali wsparcie, 
dzielili z nami smutek,  żal  oraz wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych

Śp. Andrzeja Składanowskiego

Serdeczne podziękowania składa

ŻONA z DZIEĆMI

Pani Helenie Składanowskiej z serca 
płynące wyrazy współczucia po stracie

Męża

przekazują

BURMISTRZ
SOLCA KUJAWSKIEGO

i RADNI RADY MIEJSKIEJ

Panu Dominikowi Detmerowi serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

ŻONY

przekazują

BURMISTRZ
SOLCA KUJAWSKIEGO

i RADNI RADY MIEJSKIEJ

Pani Małgorzacie Czerwińskiej
wyrazy  szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają

Koledzy i koleżanki
ze Szkoły Podstawowej nr 4

w Solcu Kujawskim

Koleżance Helenie Składanowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Męża

przekazują

Zarząd i członkowie Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Solcu Kujawskim

Koleżance Małgorzacie Czerwińskiej 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MAMY

przekazują
Zarząd i członkowie Oddziału

Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Solcu Kujawskim

Panu Dominikowi Detmerowi szczere 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Żony

przekazują

Zarząd i członkowie Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego

w Solcu Kujawskim

Wszystkim, którzy okazali wsparcie i pamięć oraz towarzyszyli
w ceremonii pogrzebowej naszej najdroższej Żony, Mamy, Teściowej i Babci

Śp. Aleksandry Detmer

serdeczne  podziękowania składa

zrozpaczona Rodzina

Pani  Annie Oleszczuk 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają
Koledzy i koleżanki

ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Solcu Kujawskim

Pani Marii Konopie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Mamy

składają
Koledzy i koleżanki

ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Solcu Kujawskim

Pani Helenie Składanowskiej
wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

Męża

składają

Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy 
administracji i obsługi oraz uczniowie 

Szkoły Podstawowej  nr 4
w Solcu Kujawskim
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