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Dokończenie na str. 3

W hali Ośrodka Sportu i Rekreacji (ul. 
Stefana Roweckiego „Grota” 3) działa 
mobilny punkt pobrań, gdzie można zrobić 
test na obecność wirusa SARS-CoV-2. Od 
poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-
18.00 i w soboty od 8.00 do 11.00 wykon-
ywane są testy metodą real time PCR (po 
wygenerowaniu kodu zlecenia bądź 
uzyskaniu go od lekarza POZ). Natomiast 
w godzinach 18.00 – 21.00 (poniedziałek – 
piątek) oraz od 11.00 do 14.00 (soboty) 
można wykonać szybkie testy antygenowe 
(w ramach umowy z NFZ bez wcześniejsz-
ej rejestracji). Do punktu pobrań nie trzeba 
się umawiać, na pobranie wymazu należy 
zgłosić się z dokumentem tożsamości. 
W razie pytań można kontaktować się 
telefonicznie: do punktu pobrań (w godzi-
nach pracy) tel. 518-328-806 albo na 
infolinię (w godzinach od 8.00 do 18.00) 
tel. 801-002-050. Umowę z laboratorium 
na prowadzenie punktu gmina zawarła na 
trzy miesiące.

Do końca kwietnia możemy się
testować w Solcu

Na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej, 
która odbyła się 8 lutego, radni głosowali 
nad trzema uchwałami – zmianami budżetu 
i prognozy finansowej oraz o powołaniu 
komisji do sprawdzenia wniosku miesz-
kań-ców w sprawie gminnego referendum.

O propozycjach zmian budżetu 
i Wieloletniej Prognozy Finansowej 
mówiła skarbnik Alina Kowalska . 
Wprowadzono dochody na rzecz pomocy 
społecznej pozyskane z tytułu spadków, 
zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 
łącznie 525 tys. zł oraz na udzielenie 
pomocy finansowej spółkom wodnym 
działającym w gminie – 15 tys. zł. Zmiany 
po stronie dochodowej zostały uwzględn-
ione w wydatkach, szczególnie Miejsko-

Dwie sesje

Aby otrzymać słodki upominek za zużyte 
baterie, wystarczyło przyjść 14 lutego na skwer 
Jordana i wrzucić je do przygotowanego na tę 
okazję pojemnika. Tam przez dwie godziny 
pracownice urzędu czekały na ekosolecczan. 
Wrzuciłeś baterię – otrzymałeś lizaka, jak to 
w Walentynki przystało – w kształcie serdusz-
ka. Można też było do serca, zamontowanego 
obok fontanny, przywiesić kłódkę, mającą 
symbolizować nie tylko miłość do bliskiej 
osoby, ale do swojego miasta, o czym zaświad-
cza napis widniejący nad serduchem – 
czerwonym. A jakże! W imieniu władz miasta 
kłódkę zawiesiła sekretarz Magdalena Rudna - 
Plewa.
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Dyżury aptek
Do 20 LUTEGO

„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

21 - 27 LUTEGO
„Leśna” (ul. Leśna 19)

28 LUTEGO - 6 MARCA
„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),

tel. 695 283 999; 
Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci), tel. 695 793 999;
Wojewódzki Szpital Dziecięcy 

im. J. Brudzińskiego,
ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 

wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat, 
tel. 669 449 207;

Wojewódzki Szpital Dziecięcy, 
Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 

ul. Królowej Jadwigi 16 – dorośli,
tel. 693 449 225;

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza,

ul. Kurpińskiego 5.

TEL. 52 566 66 65

Dyżury od poniedziałku do soboty do 
godz. 23.00, w niedziele w godz. od 8.00 

do 23.00, w święta od 8.00 do 18.00.

Możliwe opłaty
Burmistrz Solca Kujawskiego informuje, 

iż w związku ze zmianą umowy na obsługę 
bankową gminy z Bankiem Pekao S.A. od 1 
stycznia 2022 roku od wpłat gotówkowych 
z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych 
należności na rzecz gminy dokonywanych 
w Oddziale Banku Pekao SA (obok Bied-
ronki) przy ul. Garbary 2B w Solcu 
Kujawskim mogą być pobierane opłaty 
bankowe (za wyjątkiem klientów banku). 
Wpłat można dokonywać w formie gotów-
kowej w innych placówkach przyjmujących 
wpłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
Z uwagi na trwający stan pandemii COVID-19 

i liczne obostrzenia zalecamy dokonywanie 
opłat bezgotówkowo w formie przelewu 
elektronicznego. W przypadku płatności 
przelewem wpłat należny dokonywać jak 
dotychczas na wskazane w decyzjach 
indywidualne konta bankowe (podatek od 
nieruchomości, od środków transportu, opłata 
za gospodarowanie odpadami), lub na 
rachunek podstawowy gminy: 23 1240 3507 
1111 0000 3057 6535 (opłata skarbowa, za 
zajęcie pasa drogowego, dzierżawy itp.) 
i depozytowy: 60 1240 3507 1111 0000 3057 
6548 (kaucje, wadia).

Wymiana pieców
W terminie od 28 lutego do 25 marca br. 

będzie można składać wnioski o udzielenie 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów 
wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami 
stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych 
na terenie gminy. W budżecie gminy zarezer-
wowano na ten cel maksymalnie 60 tys. 
złotych. Ma to umożliwić przyznanie dotacji na 
20 wniosków. Wnioski należy składać: za 
pośrednictwem środków komunikacj i 
e lek t ron iczne j ,  t j . :  por ta lu  ePUAP -
epuap.gov.pl lub skrzynki e-mail solec@ 
soleckujawski.pl; za pośrednictwem poczty 
albo w punkcie podawczym urzędu przy ul. 23 
Stycznia 7. Wnioski do pobrania na www. 
soleckujawski.pl, www.bip.soleckujawski.pl, 
w punkcie podawczym (budynek główny 
urzędu przy ul. 23 Stycznia 7) oraz w Wydziale 
Utrzymania Miasta – ul. Toruńska 8.

Dzień nauki
W dniu urodzin Mikołaja Kopernika - 19 

lutego - obchodzimy Dzień Nauki Polskiej 
ustanowiony świętem państwowym w 2020 r. 
Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, święto 
stanie się wyrazem najwyższego uznania dla 
dokonań rodzimych naukowców w ponad 
1000-letniej historii naszego narodu i państwa. 
Burmistrz prosi o oflagowanie budynków 
użyteczności  publicznej i mieszkalnych, 
zarządziła też flagowanie ulic.

Rekrutacja trwa
W soleckich placówkach oświatowych 

zakończył się nabór uczniów do klas pierw-
szych z rejonu danej szkoły. Nabór uczniów 
spoza rejonu zakończy się 11 marca br. Wnioski 
o przyjęcie do Przedszkola Publicznego nr 1 
„Promyczek” oraz oddziałów przedszkolnych 
w Szkole Podstawowej nr 1 należy natomiast 

składać do 4 marca br. Szczegółowe informacje 
o naborze w szkołach i przedszkolu.

Przedfinałowe licytacje
W tym roku urząd włączył się w organi-

zację przedfinałowych licytacji na rzecz 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Zachęcił także soleckie firmy i osoby prywatne 
do przekazania darów na orkiestrę Jurka 
Owsiaka. Odpowiedź na ten apel była 
naprawdę wspaniała. Pod orkiestrowy młotek 
trafiły koszulki – również z autografami, 
wejściówki, vouchery, pluszaki, książki, 
komiksy, rękodzieło, biżuteria, wypieki oraz 
mnóstwo innych gadżetów. Efektem licytacji 
internetowych było 18 tys. 966 zł, które zasiliły 
soleckie konto WOŚP. Darczyńcom należą się 
wielkie podziękowania.

Przetargi na S10
Jak informuje bydgoski Oddział General-

nej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
wybrano najkorzystniejsze oferty w przetar-
gach na projekt i budowę dla trzech z czterech 
odcinków drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz – 
Toruń tj. Bydgoszcz Południe – Emilianowo, 
Solec Kujawski – Toruń Zachód i Toruń Zachód 
– Toruń Południe. Z kolei 11 lutego dokonano 
wyboru najkorzystniej oferty na pełnienie 
nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót 
oraz zarządzanie kontraktami na dwóch 
odcinkach - od węzła Solec do węzła Toruń 
Zachód i od węzła Toruń Zachód do węzła 
Toruń Południe. Na rozstrzygnięcia czeka 
jeszcze ostatni fragment „dziesiątki” – 
Emilianowo – Solec.

Biblioteka dziękuje i zaprasza
Solecka Biblioteka Publiczna składa 

serdeczne podziękowania Ewie Janczur za 
przekazanie książek. Podarowane woluminy 
w znacznym stopniu przyczyniły się do 
powiększenia księgozbioru. W ramach nowego 
klubu Zafilmowani zaprasza także na dyskusję 
o filmie „Wykopaliska” – 11 marca, godz. 
17.00.

Wykonaj karmnik
Wyniki konkursu ogłoszonego na naszym 

profilu fb. Nagrody otrzymali Klaudia 
Gołębiewska oraz Marek i Adam Kukułka. 
Parafrazując znane powiedzenie noblesse 
oblige – nazwisko zobowiązuje - nie dziwi więc 
kto wygrał. Karmniki zostaną zawieszone przy 
Szkole Podstawowej nr 1 oraz na terenie   
harcówki.

Firma Palfinger poszukuje kandyda-
tów do pracy na stanowiska:

➢ MONTER-ŚLUSARZ 
➢ POMOCNIK LAKIERNIKA 
➢ P R A C O W N I K  W S PA R C I A 

MONTAŻU 
Oferujemy: 

➢ Pracę w środowisku między-
narodowym;

➢ 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 elektro-
niczną na adres: rekrutacja@palfinger.com 
lub osobiście w siedzibie firmy w Solcu 
Kujawskim, ul. Unii Europejskiej 8.

Jest praca

W skrócie
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Dokończenie ze str. 1

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 
wypłatę świadczeń społecznych i na 
pozostałe zadania związane z obsługą tych 
zadań. W projekcie znalazł się też zapis 
urealniający kwotę planowanej nadwyżki 
budżetowej 2 142 476,96 zł. Zmiana WPF 
polega na dostosowaniu jej do wprowad-
zonych zmian budżetowych. Zmieniono 
też kwotę długu gminy planowanego na 
koniec tego roku w wysokości 10 mln 327 
tys. 976 zł. Było to konieczne w związku ze 
spłatą umowy forfaitingowej na budowę 
szkoły na Osiedlu Toruńskim w wysokości 
467 772 zł. Zmniejszono także kwotę 
nadwyżki budżetowej do wysokości 2 142 
476,96 zł. Po zmianach plan tegorocznych 
dochodów budżetowych ma wynieść 113,6 
mln zł, a wydatków – 111,5 mln zł.

Rada powołała również doraźną 
komisję, której zadaniem będzie spraw-
dzenie wniosku referendalnego pod kątem 
zgodności z przepisami ustawy o re-
ferendum lokalnym. Przed głosowaniem 
uzasadnienie do projektu przedstawił 
Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady. 
4 lutego burmistrz przekazał radzie 
wniosek mieszkańców o przeprowadzenie 
referendum gminnego w sprawie zwią-
zanej z dopuszczeniem na terenie miasta 
Solec Kujawski przetwarzania odpadów 
poprodukcyjnych w przypadku pod-
miotów prowadzących działalność 
uciążliwą, podczas którego mieszkańcom 
zostanie zadane pytanie: „Czy jesteś za 
zakazem przetwarzania odpadów popro-
dukcyjnych, na przykład: spożywczych, 
biologicznych, poubojowych, chemiczn-
ych w przypadku działalności uciążliwej 
na terenie miasta Solec Kujawski?”. Jak 
poinformował weryfikacja wniosku należy 
do kom-petencji rady, która w tym celu 
powołuje komisję spośród radnych. Do 
udziału w komisji w charakterze obserwa-
tora zaprasza się inicjatora referendum lub 
jego pełnomocnika. Może on w razie 
potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, 
składać komisji dodatkowe wyjaśnienia 
i przedstawiać dowody. Złożenia wyjaś-
nień i przedstawienia dowodów od 
obserwatora może również zażądać 
komisja. W skład komisji weszli: Andrzej 
Bąbka, Dariusz Chojnacki, Bartłomiej 
Czaki,  Agnieszka Dorawa, Adam 
Michalak, Tomasz Pacek, Szymon 
Raczyński i Marzanna Szewczyk. Po 
zakończeniu pracy komisja sporządzi 
protokół z czynności sprawdzających wraz 

z opinią o zgodności wniosku z ustawą.
Po przegłosowaniu uchwały prz-

ewodniczący zakończył obrady.
Kolejną sesję zaplanowano na 18 

lutego (początek o godz. 13.00). Porządek 
obrad przewiduje następujące punkty:

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 
rok.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2022 – 2025.

FPodjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości  ekwiwalentu 
pieniężnego dla strażaka ratownika 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu 
Kujawskim uczestniczącego w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkole-
niu lub ćwiczeniu.

FPodjęcie uchwały w sprawie 
ustalenia stawki opłaty adiacenckiej.

FPodjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie 
odpłatnej służebności przesyłu.

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

FPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
przeprowadzenia wyborów uzupeł-
niających do Zarządu Osiedla Leśnego.

FPodjęcie uchwały w sprawie Statutu 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim.

FPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
przystąpienia do realizacji Programu 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

FPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 25 stycznia 
2022 r.

FPrzyjęcie planów pracy komisji 
stałych Rady Miejskiej na 2022 rok. 

FWolne głosy i wnioski.

Sesje można śledzić na żywo – 
www.soleckujawski.pl zakładka        
e-sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.

 

Dwie sesje

Z inicjatywy gminy w soleckim 
urzędzie odbyły się spotkania dotyczące 
kwestii związanych z udrożnieniem 
Wisły i jej wykorzystaniem dla celów 
żeglugowych. Były to bardzo merytory-
czne spotkania z udziałem przedstawi-
cieli portu morskiego w Gdańsku, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 

Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, urzędu 
marszałkowskiego w Toruniu. Uzgad-
niano m.in. wspólne stanowisko stron 
przed spotkaniem w minis ters twie 
infrastruktury w sprawie konsultacji 
Krajowego Programu Żeglugowego do 
roku 2030.

Wspólne ustalenia

Uczestnicy spotkania, które odbyło się 10 lutego. Od lewej:Władysław 
Kołybski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dyrektor Zarządu 
Zlewni w Toruniu, Stanisław Wroński, ekspert ds. dróg wodnych, Adnrzej 
Winiarski, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dyrektor Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, burmistrz Teresa Substyk, 
Sławomir Kopyść, członek zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego, 
Leszek Turowski - Urząd Marszałkowski w Toruniu i Mirosław Gębski, pełno-
mocnik burmistrza ds. rozwoju gminy.

 
 

 

  
 
 



Pozdrowienia z Solca (96)

Nieubłaganie zbliżamy się do końca serii „Pozdrowienia z Solca”. W bieżącym 
numerze przedstawiamy kartkę pocztową wielowidokową, wydaną na początku XX 
wieku. W górnym rzędzie po lewej stronie widzimy zdjęcie soleckiego ratusza. 
Interesujący jest podpis do zdjęcia, informujący, że budynek jest siedzibą Magistratu 
oraz poczty. W istocie, poczta znajdowała się tam jeszcze do lat 80. XX wieku. Co 
ciekawe, do 1927 roku w ratuszu swoją siedzibę miała także policja. Na zdjęciu po 
prawej stronie widzimy zabudowania wschodniej pierzei soleckiego rynku. Zdjęcie 
widoczne w dolnej części kartki, przedstawia okazałą kamienicę, znajdującą się 
w  południowej części głównego placu naszego miasta. Z podpisu dowiadujemy się, że 
właścicielem obiektu był wówczas Brüning. Warto dodać, że w dwudziestoleciu 
międzywojennym budynek został nabyty przez soleckiego kupca Reinholda Rygola. 
Uroku kartce dodają ozdobne motywy roślinne, okalające każde ze zdjęć. Prezento-
wana pocztówka została wydana przez bydgoszczanina R. Schreibera, niestety na 
rewersie nie znajduje się żadna korespondencja.

Pod koniec stycznia br. w Muzeum 
Solca otwarto nową wystawę czasową pt. 
Nabytki Muzeum. Jest to już trzynasta 
edycja wystawy, która stanowi pod-
sumowanie działalności kolekcjonerskiej 
muzeum za miniony – 2021 rok.

Na ekspozycji znajduje się przegląd 
najciekawszych pamiątek, które trafiły do 
placówki. Były to dary od mieszkańców 
naszego miasta oraz od najważniejszych 
soleckich instytucji. Część prezentowa-
nych muzealiów pozyskano drogą zakupu, 
a także w wyniku powierzchniowych badań 
archeologicznych. Wystawa jest tradycyj-
nie formą podziękowania dla wszystkich 
osób oraz instytucji, które w minionym 
roku przekazywały lub udostępniły swoje 
pamiątki. Część z nich pomagała także przy 
organizowaniu wystaw czasowych oraz 
służyły nam swoją wiedzą i radą.

Spośród eksponatów, które można 
zobaczyć na wystawie, wyróżniają się 
między innymi sztandary: Koła Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych w Solcu Kujawskim oraz 
szczepu harcerskiego ZHP przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim. 
Okazale prezentują się XIX wieczne mapy, 
na których można zobaczyć Solec oraz 
okoliczne miejscowości. Interesujący jest 
zbiór dokumentów kościelnych z XVII 
i XIX wieku, a także pamiątki sportowe. 

Osobną gablotę przeznaczono na 
p r z e d m i o t y  z n a l e z i o n e  p o d c z a s 
powierzchniowych badań archeologi-
cznych. Wśród nich na uwagę zasługuje 
fragment fibuli (czyli ozdobnej zapinki) 
z okresu wpływów rzymskich czy moneta 
z czasów króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

Zachęcamy do obejrzenia wystawy, 
która będzie prezentowana w siedzibie 
Muzeum Solca – Villi Anna. Wystawę 
będzie można oglądać do 20 marca br., 
a wstęp tradycyjnie jest bezpłatny.

Co nowego
w muzeum

„Niech się mury pną do góry, kiedy dłonie chętne są…” Na placu budowy przy 
Szkole Podstawowej nr 4 ekipa budowlana firmy Ebud Przemysłówka pracuje 
intensywnie. Wykonawca zamierza zakończyć budowę przed rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego. Tak zapewnia.
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Wspomnienie

Janina Pawzun
(1938 - 2022)

Urodziła się w Solcu i z miastem 
związała się na całe życie. Była nauczyciel-
ką. Na początku kariery zawodowej 
pracowała w szkołach w Bydgoszczy, 
później w soleckich „Jedynce” i Liceum 
Ogólnokształcącym, W 1966 r. rozpoczęła 
pracę w nowo powstałej Szkole Podsta-
wowej nr 4, skąd przeszła na emeryturę. 
J. Pawzun pracowała z dziećmi i z młodzi-
eżą nie tylko z racji wykonywania szkol-
nych obowiązków. Angażowała się 
również jako wychowawca młodych 
solecczan już po pracy w szkole. To za jej 
sprawą przy SM Transportowiec, powstała 
drużyna harcerska „Niezawodni”, którą 
prowadziła prawie przez dekadę. Organ-
izowała harcerzom wolny czas. Zajęcia 
sportowe, kulturalne, wychowawcze. 
Druhna Janina wraz z „Niezawodnymi” 
prowadziła również wiele akcji społe-
cznych na rzecz mieszkańców oraz 
młodych solecczan. Opiekowali się 
starszymi i schorowanymi, ale również 
pomagali swoim rówieśnikom. Sadzili 
drzewka, pielęgnowali miejską zieleń. 
Wszystko pod czujnym okiem swojej 
druhny. Harcerstwu Pani Janina poświęciła 
lwią część swojej aktywności i w swoim 
działaniu była tak skuteczna, że na wniosek 

Ponad 200 młodych muzyków z całej 
Polski wzięło udział w castingu organizo-
wanym przez Filharmonię Pomorską do 
projektu „Orkiestra 4Young” prowa-
dzonej przez ADAMA SZTABĘ.

podopiecznych z drużyny otrzymała 
Order Uśmiechu. Jako jedyna solecczanka 
jest w gronie laureatów tej jakże ważnej 
nagrody przyznawanej przez dzieci. Do 
harcerstwa wstąpiła mając kilkanaście lat. 
Jak mówiła, harcerstwo uczy samod-
zielności i odpowiedzialności. Zapewne te 
przymioty wpłynęły na kolejną życiową 
decyzję J. Pawzun. Po zmianach, jakie 
nastąpiły w Polsce po 1989 r. wyjechała do 
Kazachstanu aby uczyć języka polskiego. 
Mieszkała u polskiej rodziny, z którą się 
zaprzyjaź-niła i potem umożliwiła jej 

przyjazd do Solca Kujawskiego. O swoim 
pobycie i pracy w Kazachstanie napisała 
książkę. Po powrocie powołała do życia i 
przez dwadzieścia lat redagowała „Solecki 
Peryskop”. Na jego łamach informowała 
o ważnych wydarzeniach z życia miasta, 
jego historii i prezentowała ludzi zasłu-
żonych dla lokalnej społeczności. Organ-
izo-wała imprezy sportowe jak choćby 
wyścigi rowerowe o puchar „Soleckiego 
Peryskopu”, inicjowała szereg innych 
działań na rzecz miasta. I taką pozostanie w 
naszej pamięci.

Zagrali
u Sztaby

Mają bardzo dobre oceny na świadectwie, 
wygrywają konkursy, biorą udział w olimpia-
dach są uzdolnieni w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków 
obcych, matematyki oraz przedsiębiorczości. 
202 uczniów szkół podstawowych i 346 liceów 
ogólnokształcących, techników i szkół 
branżowych otrzyma w tym roku stypendia 
w ramach marszałkowskiego programu 
edukacyjnego Prymus Pomorza i Kujaw. 
Do najlepszych trafi łącznie blisko 1,5 mln 
złotych. W gronie tym znajdują się uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 4 Magdalena Lisiak 
i Gabriel Marjanek, natomiast w programie 
edukacyjnym Humaniści na start stypendium 
otrzyma Mikołaj Przybylski – także uczeń SP 
4. W tym programie o wsparcie mogli się 
ubiegać uczniowie dwóch ostatnich klas szkół 
podstawowych i liceów, którzy uzyskali dobre 
oceny w zakresie nauk humanistycznych oraz 
osiągnęli sukcesy w konkursach przedmioto-
wych i olimpiadach. Mikołaj znalazł się wśród 
trzech uczniów z naszego powiatu, którzy 
otrzymali to stypendium.

talentów, a Tymoteusz jest studentem 
pierwszego roku Akademii Muzycznej 
w Bydgoszczy i z orkiestrą  A. Sztaby zagrał 
już po raz drugi.

Zwieńczeniem bardzo pracowitych oraz 
intensywnych warsztatów orkiestrowo-
wokalnych, które trwały od 24 do 27 stycznia 
br., był dwugodzinny koncert. Pod dyrekcją 
A. Sztaby zabrzmiało trzynaście utworów 
zaaranżowanych przez tego jednego z naj-
bardziej charyzmatycznych dyrygentów 
i aranżerów. 

Cieszymy się, że wśród muzyków byli 
również solecczanie.

Stypendyści
marszałka

Urząd marszałkowski rozpoczął nabór 
kandydatów do  Młodzieżowego Sejmiku 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ma on 
mieć  przede wszystkim charakter inicjatywny, 
wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy.       
- Dzięki niemu młodzi ludzie będą mogli 
zapoznać się z mechanizmami tworzenia prawa 
miejscowego, będą mogli zobaczyć z perspekt-
ywy regionalnej pewne problemy, które w tej 
chwili mogą postrzegać tylko cząstkowo. Liczę 

także na to, że sejmik młodzieżowy nawiąże 
współpracę z lokalnymi, czyli miejskimi, 
gminnymi i powiatowymi młodzieżowymi 
radami, wzmacniając tym samym integrację 
społeczności ludzi młodych z województwa 
kujawsko-pomorskiego, a także zacieśni 
kontakty z odpowiednikami w innych 
województwach. – mówi przewodnicząca 
sejmiku Elżbieta Piniewska, inicjatorka 
powstania sejmiku dla młodych. Nabór potrwa 
do 11 marca. Zgłaszać mogą się młodzi ludzie 
w wieku od 16 do 21 lat, którzy aktywnie 
uczestniczą lub chcą zacząć uczestniczyć 
w życiu regionalnej społeczności oraz 
przygotują inspirującą pracę pisemną lub 
prezentację multimedialną, której temat 
znajduje się w regulaminie naboru. Szczegóły 
na stronie sejmik.kujawsko-pomorskie.pl.

Młodzieżowy
sejmik

Spośród nich wyłoniono 65 - osobową 
orkiestrę, w której znalazła się piętnastoletnia 
skrzypaczka Julia Jaskot oraz kontrabasista 
Tymoteusz Wójtewicz. Oboje są absol-
wentami Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu 
Kujawskim. Julia kontynuuje naukę  na II 
stopniu w Państwowym Zespole Szkół 
Muzycznych w Bydgoszczy w klasie 
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Soleckie Centrum Kultury

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
znów uświadomiła nam, że razem możemy 
więcej! Gramy razem już 30 lat. W tym 
roku zebraliśmy 94.519,65 zł+waluta 
o b c a  i  b i ż u t e r i a .  P O B I L I Ś M Y 
REKORD o 25.881,14 zł. To wszystko 
dzięki Wam.

Dziękujemy za emocjonujące i w-
zruszające licytacje on-line, za zaa-
ngażowanie wolontariuszy i każdy 
najmniejszy gest pełen dobroci! Dzi-
ękujemy darczyńcom, także tym anonimo-
wym za przekazane dary do loterii fantowej 
oraz licytacji, dzięki którym pobiliśmy 
rekord zebranych funduszy.

30. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY 
ŚWIĄTECZNEJ tworzyli:

Wolontariusze, Klub motocyklowy – 
FG Skulls P/C Solec Kujawski, GRS OP 
BIZON Solec Kujawski, Urząd Solec 
Kujawski, Hufiec ZHP Solec Kujawski, 
OSP Solec Kujawski, Solgast, UKS „Top” 
Solec Kujawski, Ośrodek Sportu i Rekrea-
cji w Solcu Kujawskim, Dariusz Daciu 
Małachowski, AUTOS , Azyl dla Jeży przy 
fundacji Jeko, MADRES, Rita Borkowska 
- Bąbka "No i Pięknie", 

CIASTECZKOWO Beata Jankowska, 
"LAGO" Jarosław Gburczyk, Muzeum 
Solca im. Księcia Przemysła, Iwona 
Lichocka Osiedle Staromiejskie, Oko 
w Oko Katarzyna Pełczyńska, Środowis-
kowy Dom Pomocy Społecznej, Klub Być 
Kobietą, Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
Firma Rozbij to Karolina Mazur, Piłka 
Unia Młodziki.

Ewa Bojda,  Danuta Adamczyk, 
Jadwiga Brzozowska, Iga Bylińska, Karol 
Chełkowski, Marzena Dominiak, Beata 
Janiszewska, Krzysztof Filasiński, Izabela 
Fil ipiak,  Tomasz Głowski,  Joanna 
Kardach, UTW Zofia Kurkowska, Lech 

Lewandowski, Anna Lewandowska, 
Ewa Lorenc, Magdalena Łukaszewska, 
Józef Łukasik, Maria Mikołajczak, Anna 
Maria, Teresa Nowak, Lidia Nowicka, 
Anna Guzikowska, Marta Piskorska, Maria 
Przybysz, Tomasz Rudny, Wojciech Rudny, 
Ryszard Rujner, Natalia Stachowiak, 
Franciszek Szafranek, Irena Szambor, 
Marianna Tirczakowska, Grażyna Waluk-
iewicz, Aleksandra Wilkuszewska, Maria 
Zagożdżon, Mirosława Żebrak.

Dziękujemy za Wasze wsparcie 
i bezinteresowną pomoc. Niech rekord, 
który wspólnie osiągnęliśmy wzmocni nas 
zwłaszcza teraz.

Gramy razem do końca świata i o jeden 
dzień dłużej.

Z pozdrowieniem
Dyrektor SCK Regina Osińska 

z gronem współpracowników i sympatyków 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kolejny rekord WOŚP



Sport i rekreacja

Klub Turystów Pieszych "Horyzont" 
zorganizował 5 lutego br. rajd pieszy, 
którego celem były puszczańskie 
źródliska. Nie chodzi tutaj jednak 
o źródliska, przez które prowadzi ścieżka 
edukacyjno-przyrodnicza, otwarta w 2012 
roku. Nie każdy wie, że w Puszczy 
Bydgoskiej znajdują się drugie źrodliska. 
Są one położone bardziej na zachód 
w kierunku Wypalenisk. Start rajdu miał 
miejsce przy soleckim dworcu PKP. Stąd 
kilkunastoosobowa grupa piechurów 
z Solca Kujawskiego i Bydgoszczy udała 
się kierunku południowym. Po przekro-
czeniu Drogi Krajowej nr 10 turyści obrali 
kierunek na Rudy. Pierwszy postój 
urządzono przy wiacie dla turystów, 
położonej przy Leśnictwie Miejskim. 
W  tym miejscu zaczyna się nowy, 
niedawno wytyczony szlak "Miejski", 
ktorego łączna długość wynosi 4 kilome-
try. Korzystając z tego szlaku turyści, po 
przejściu około kilometra zobaczyli 
tablicę, informującą że znajdujemy się 
w pobliżu źródlisk. Przez następne minuty 

piechurzy mogli podziwiać przepiękne 
widoki. Jakby na zawołanie w tym miejscu 
poprawiły się warunki pogodowe, a zza 
chmur wyjrzało słońce. Niezwykły 
charakter źródlisk polega na tym, że 
występują one na terenie ubogim w zasoby 
wodne. Wśród uczestników rajdu byli tacy, 
którzy to miejsce zobaczyli dopiero 
pierwszy raz.  Na pewno warto je 
odwiedzić! W drogę powrotną turyści udali 
się korzystając ze szlaku "Miejskiego", 
który wkrótce spotkał się z żółtym 
szlakiem "Puszczańskim". Droga powrot-
na wiodła następie przez Rudy i Otorowo. 
Szesnastokilometrowa wędrówka dobiegła 
końca przy soleckim dworcu PKP.

Łukasz Wojtecki

Drugie
źródliska

W ostatni weekend stycznia br. w całej 
Polsce rozbrzmiewało granie Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie inaczej 
było w kompleksie soleckiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji gdzie odbyły się trzy 
imprezy.

Sobota to Turniej piłki nożnej halowej, 
w którym zmierzyło się sześć drużyn. Po 
pełnych emocji meczach triumf święcili 
zawodnicy zespołu Psi Patrol, którzy 
w meczu finałowym zrewanżowali się za 
wcześniejszą grupową porażkę drużynie 
Roletka Team. Trzecie miejsce zajął RKS 
Huwdu, czwarte Green Dream Team, zaś 
piąte i szóste odpowiednio OSP Solec oraz 
OSP Brzoza. Królem strzelców został 
Patryk Otlewski. Imprezie patronował 
starosta Wojciech Porzych.

W niedzielę w godzinach przedpołudn-
iowych kolejny raz odwiedzili nas strażacy 
soleckiej OSP, którzy w Parku Wodny 
przeprowadzili akcję „Pierwszy oddech 
z OSiR i OSP”. Wszyscy chętni mogli 
nurkować w profesjonalnym sprzęcie 
z instruktorami, a w holu basenu przygoto-
wano stanowisko pierwszej pomocy na 
którym ratownicy uczyli podstaw i bardziej 
zaawansowanych czynności przy udzie-
laniu pierwszej pomocy. Na placu przed 
OSiR czekały ponadto na wszystkich 
efektowne pojazdy bojowe jednostki 
z pełnym wyposażeniem.

Równolegle w hali sportowej odbywał 
się organizowany przez solecki UKS „Top” 
turniej tenisa stołowego pod nazwą „Graj 
w pingponga z Wielką Orkiestrą”, w którym 
ponad 50 osób rywalizowało w rożnych 
kategoriach wiekowych. Po zakończeniu 
turnieju odbył się wielki finał licytacji 
pamiątek sportowych (52 aukcje), podczas 
którego pasjonaci sportu mogli nabyć np. 
piłki z autografami reprezentacji polskich 
siatkarek, piłkarzy Pogoni Szczecin, 
koszykarek Basketu 25 Bydgoszcz, rakietki 
z podpisami znanych tenisistów stołowych, 
kurtki żużlowego mistrza świata Artioma 

Łaguty lub tenisistów bydgoskiej Gwiazdy 
czy lekcje gry w tenisa i tenisa stołowego. 
Rozgrywkom towarzyszyła również akcja 
„zbierania kilometrów”, podczas której 
wszyscy chętni mogli spróbować swoich 
sił na bieżniach i kolarskich trenażerach. 

Łącznie w imprezach przeprowadzo-
nych w OSiR zebrano do puszek WOŚP aż 
około 15 tysięcy złotych. Organizatorzy 
dziękują partnerom akcji wśród których 
znaleźli się: Autos, Granit, Solair Instala-
cje, Twoje Smaki, Enea Operator, Madres, 
Roszak Chłodnictwo-Klimatyzacja, Ruck 
Zuck, Tomasz Pacek, Aljot, Decathlon 
Fordon, Crispmalt, KTR Torpedo, OSiR 
Solec Kujawski, ZSOiZ Solec Kujawski. 
W zebraniu przedmiotów do licytacji 
pomogli natomiast Dariusz Świder, Pogoń 
Szczecin, Stanisław Olędzki, Dominik 
Buzalski, Nataniel Marjanek, Marcin 
Krzywicki, Sebastian Mędlewski, Lech 
Poznań, Mateusz Walukiewicz, Tomasz 
Zyzik, Mateusz Wojtczak, Ryszard 
Karólewski, Łukasz Czarczyński, Mikołaj 
Wilczarski, Wisełka Solec Kujawski, 
Zbigniew Leszczyński ,  Waldemar 
Ostrowski, Park 17 Centrum zabaw 
i trampolin, Tomasz Kurtyka, Gasport, 
Pałac Bydgoszcz, Daniel Gill, Marcin 
Szelezin, Adam Wiśniewski, Sebastian 
Gburczyk.

Koszulka KS Unia Drobex przekazana do 
urzędu przez klub na licytację przedfinałową 
WOŚP została wylicytowana za 1050 zł.

WOŚP na sportowo

W pierwszy weekend lutego br. 
zawodnicy UKS Top Solec Kujawski 
rozegrali dwa ostatnie mecze pierwszej 
rundy bieżącego sezonu II ligi. W pierw-
szym z MRKS Gdańsk wygrali 6:4, 

w drugim Pogonią Mogilno – spadkowi-
czem z I ligi i liderem tabeli – zremisowali 
5:5. Pierwsza runda sezonu 2021/2022 była 
zdecydowanie najlepszą w historii naszego 
klubu. W 17 meczach drużyna odniosła aż 
15 zwycięstw, notując też 1 remis i 1 
porażkę (małe punkty 126:44). W rundzie 
rewanżowej, rozpoczynającej się w marcu 
br. solecczanie zagrają w Top 5 walczącej 
o awans do I ligi. Aż trzy spośród czterech 
meczów będą rozegrane w Solcu – 
z Remusem Kościerzyna, LUKS Chełmno 
i Pogonią Mogilno.

W najlepszej
piątce
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Pan Henryk pochodzi z Solca pani Anna 
z Włocławka. Poznali się na imprezie 
sylwestrowej: - Kuzynka zaprosiła mnie do 
siebie. W gronie jej licealnych kolegów był 
mój mąż. I tak nasza znajomość się zaczęła 
– mówiła w rozmowie ze mną dostojna 
jubilatka.

Państwo Wojnowscy ślub brali w 1971 r. 
Jeśli niektórzy jubilaci podejmowali 
decyzję o małżeństwie już po kilku 
miesiącach znajomości, tak w wypadku 
dzisiejszych jubilatów na ślubnym kobiercu 
stanęli po pięciu latach od tego pamiętnego 
Sylwestra. Ponieważ mieszkali w różnych 
miastach, często się odwiedzali. Telefonów 
nie było, więc obok spotkań jedynym 
i najlepszym sposobem komunikacji były 
listy. Dostojna jubilatka zdradziła, że 
korespondencję ze swoim przyszłym 
mężem przechowuje do dziś. Po tylu latach 
jest wciąż wzruszająca, przepełniona 
uczuciem. Podczas telefonicznej rozmowy, 
którą odbyliśmy kilka dni po wręczeniu 
medali „Za długoletnie pożycie małżeń-
skie”, zapytałem o receptę na udany 
związek. W odpowiedzi usłyszałem, że 
podstawą są wzajemne zrozumienie 
i miłość. Ona przezwycięża wszelkie 
problemy. Kiedy zdarzały się różnice zdań, 
czasem wypowiadane w zdenerwowaniu, 

bywało, że podniesionym głosem, udawało 
się zawsze spory załagodzić, pokonać. 
Najważniejsze dla małżonków było dbanie 
o rodzinę, wpajanie dzieciom społecznego 
zaangażowania, wzajemnego szacunku do 
siebie i innych, dbałości o środowisko. 

Rozmawialiśmy też o dzieciach 
i wnukach, pracy zawodowej i zainteresow-
aniach. Pani Anna przeprowadziła się do 
Solca zaraz po ślubie. Pracowała w labora-
torium medycznym w gminnej przychodni 
zdrowia. Pan Henryk pracował na kolei, 
przez wiele lat w Solcu w ekspedycji 
kolejowej. Do dziś wspomina te setki 
wagonów na soleckiej stacji. Nie to, co dziś. 

Oboje są już na emeryturze, ale nie siedzą 
w domu. Lubią podróżować. Jeździli po 
Europie, ale i poza nią. W tym roku chcą 
jednak odwiedzić okolice Kielc i Sando-
mierza. To rejon naszego kraju, którego 
jeszcze brakuje im na mapie swoich wojaży.

Życzenia jubilatom złożyła podczas 
spotkania w ratuszu burmistrz Teresa 
Substyk, która wręczyła medale przyznane 
przez prezydenta Andrzeja Dudę. Otrzy-
mują je małżonkowie, którzy przeżyli 
razem przynajmniej 50 lat. Państwo Anna 
i Henryk Wojnowscy ślub brali 12 czerwca 
1971 r. w Kruszynku. Wychowali trójkę 
dzieci. Mają czworo wnuków.

Najważniejsza
jest miłość



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

Wszystkim, którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal , okazali 
wiele serca i życzliwości , uczestniczyli we mszy św., pogrzebie oraz odprowadzili na 

miejsce wiecznego spoczynku 
 

ŚP. Bożenę Ciesiółkę
 

Rodzinie , Znajomym, Sąsiadom, Przyjaciołom, Delegacjom za modlitwę , złożone 
wieńce i kwiaty serdeczne  „Bóg zapłać”

składa Rodzina

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Śp. Janiny Pawzun

Najbliższym przekazujemy serdeczne 
wyrazy współczucia.

RADNI RADY MIEJSKIEJ
i BURMISTRZ

SOLCA KUJAWSKIEGO

Z głębokim  smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość  o śmierci

Janiny  Pawzun

Wyrazy  żalu i współczucia
Rodzinie i Bliskim

składają

Dyrekcja  i pracownicy Szkoły
Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim

Zespołowi Ratownictwa Medycznego
za zaangażowanie w podjęciu wysiłku

dla ratowania życia  Naszej Mamy

Śp. Bożeny Ciesiółki

składamy z głębi serca
płynące podziękowania

Rodzina

PODARUJ 1 PROC. m PODARUJ  1 PROC. m PODARUJ  1 PROC.

Serdecznie dziękujemy Państwu 
za wszystkie dotychczasowe wpłaty 
1% !

Otrzymane środki wykorzystu-
jemy rozsądnie, przede wszystkim - 
jako „inwestycję w młodzież”. 
Utworzyliśmy fundusz na Stypendia 
Rozwojowe dla uczniów i studentów 
zamieszkujących nasze miasto 
i gminę. Każdego roku przyznajemy 
od 3 do 7 stypendiów o czym 
informujemy na bieżąco na łamach 
Soleckich Wiadomości z Ratusza oraz w innych mediach. Zachęcamy - 
rozliczając dochody za 2021 r. - pamiętajmy o możliwości wpłaty na konto 
SRSK. Zachęcamy do skorzystania z programu rozliczeniowego PITax 
zamieszczonego na naszej stronie www.srsk.org.pl. Każdy odpis się 
liczy! Drobne, wydawałoby się małe kwoty, dają w sumie tysiące dla 
naszych uczniów i studentów. Każdy z nas może w ten sposób wesprzeć 
zdolną młodzież!

KRS 0000059449

Słowa wsparcia i otuchy, a także naj-
szczersze kondolencje z powodu śmierci 

Mamy

Annie Wyżyńskiej

składa

Dyrektor Soleckiego
Centrum Kultury Regina Osińska

ze współpracownikami

Celem szczegółowym tegorocznej kampanii jest pomoc naszym 
najmłodszym podopiecznym i ich rodzinom. Każdy Państwa gest, 
w postaci przekazanego 1% podatku będzie procentował i pomoże 
nam zrealizować nasze cele.
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