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Wszystkim mieszkańcom oraz gościom przebywającym 
w naszej gminie składamy najlepsze życzenia z okazji 

ŚWIĄT WIELKANOCNYCH.
Życzymy radości w sercach,

życzliwości i pokoju.

Ma być
bezpieczniej

Dokończenie na str.  3

Od czerwca br. w naszym mieście 
zostaną wprowadzone zmiany w organiza-
cji ruchu drogowego, co wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa jego uczestni-
ków, w tym również pieszych. Jakie więc 
zmiany przed nami?

Na ul. Adama Mickiewicza na odcinku 
od ul. Piastów do ul. Żwirki i Wigury 
będzie  wprowadzony ruch jedno-
kierunkowy. Odcinek od ul. Bydgoskiej do 
ul. Piastów pozostaje dwukierunkowy. 
Przy obecnie obowiązującym ruchu dwu-
kierunkowym i parkowaniu po jednej 
stronie jezdni bezpieczne mijanie się 
samochodów na odcinku ul. Adama 
Mickiewicza stanowi problem i zagrożenie 
bezpieczeństwa ruchu dla kierowców. 
Dodatkowo wyeliminowany zostanie 
problem ograniczonej widoczności na 
skrzyżowaniu ulic Adama Mickiewicza 
i Piastów. W tym wypadku zwracamy 

Materiały medyczne, ubrania dla 
dorosłych i dla dzieci, kosmetyki, artykuły 
higieniczne, koce, świece, baterie i wiele 
innych przydatnych rzeczy przyjechało 11 
kwietnia rano do Solca Kujawskiego 
z angielskiego miasta Teleford. Zbiórkę 
darów dla mieszkańców walczącej Ukrainy 
zorganizowała mieszkająca na Wyspach 
solecczanka Dorota Sobilo. Przed Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zajechał TIR, na którym 
było trzydzieści jeden palet wyładowanych 
darami. Na miejscu pojawiły się wózki 
widłowe – jeden z Pasaco, drugi z Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. Rozładunek trwał 
niespełna kilkanaście minut. Później grupa 
ochot-ników – radnych, pracowników 
urzędu, Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, OSiR-u i ZGK 
w równie szybkim tempie przepakowała 

Dotarły dary
dla Ukrainy

Dokończenie na str. 2
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Dyżury aptek
Do 17 KWIETNIA

„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

18 - 24 KWIETNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

25 KWIETNIA - 1 MAJA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

   

Apteki informują, że dyżury prowadzą 
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.

„Bogatym nie jest ten, kto posiada,
lecz ten, kto daje”

Jan Paweł II 

Dr h.c. MARKOWI 
MAŁECKIEMU

prezesowi firmy SOLBET
pragniemy wyrazić wdzięczność za 

bezinteresowne wsparcie,  zakup 
plecaków i wyposażenia szkolnego dla 
uczniów z Ukrainy.

 Dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 4 

„Szczęście to jedyna rzecz, 
która się mnoży, jeśli się ją dzieli”

 (Albert Schweitzer) 

Panu MARKOWI
CHEŁMINIAKOWI

pragniemy wyrazić wdzięczność za 
bezinteresowne wsparcie i zakup 
wyposażenia szkolnego dla uczniów 
z Ukrainy.

Dyrekcja i pracownicy 
Szkoły Podstawowej nr 4 

Podziękowania

Pragnę serdecznie podziękować

Panu Prezesowi MARKOWI MAŁECKIEMU oraz Firmie SOLBET

za szczere słowa otuchy, życzliwość oraz WSPARCIE FINANSOWE po nagłej 
śmierci mojego Męża Andrzeja Rzętkowskiego.

„DOBRZY LUDZIE SĄ JAK CICHE ANIOŁY, KTÓRE PODNOSZĄ NAS, 
KIEDY NASZE SKRZYDŁA ZAPOMINAJĄ JAK LATAĆ”

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJĘ!!!
Barbara Rzętkowska

Dokończenie ze str. 1

Dotarły dary
dla Ukrainy

kartony z palet na samochody. Stamtąd część 
przewieziono do urzędu, część do miejsca 
zbiórki darów w świetlicy przy sali gimnas-
tycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
i Zawodowych. Pierwsza partia trafi do 
Basztanki, naszego ukraińskiego miasta 
partnerskiego. Drugą MGOPS przeznaczy na 
pomoc Ukraińcom, którzy schronili się przed 
wojną w naszym mieście.

Niedawno dowiedzieliśmy się o kłopotach  
z certyfikacją promu, który ma obsługiwać 
przeprawę przez Wisłę Solec Kujawski – 
Czarnowo. Problemem była zbyt mała 
prędkość rozwijana podczas prób. Jednak 
sukcesywnie, przy współpracy z zewnętrznymi 
ekspertami, wykonawca wprowadzał zmiany. 
Wygląda na to, że obniżenie kół łopatowych 
napędzających prom przynosi oczekiwane 
efekty i jednostka jest na dobrej drodze do 
uzyskania dokumentów niezbęd-nych do 
dopuszczenia jej do żeglugi. Jak widać na 
załączonym zdjęciu, przyczółki są już gotowe 
– po obu stronach rzeki. I czekają. Fotografię 
soleckiego przyczółka udostępnił ZDW.

Przyczółki
robią wrażenie
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Sołectwo Kujawska - 21 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Jagódka”)
Osiedle Robotnicze - 26 kwietnia, godz. 17.00 (sala konferencyjna urzędu)
Sołectwo Przyłubie - 27 kwietnia, godz. 17.00 (świetlica „Jagódka”)
Osiedle Toruńskie – 28 kwietnia, godz. 17.00 (aula w Szkole Podstawowej Nr 1,
ul. Tartaczna 25)

Terminy zebrań
mieszkańców

Budynek gminnej przychodni zdrowia 
Solmed w ostatnim czasie przeszedł 
widoczną gołym okiem metamorfozę. 
Obiekt ocieplono, pomalowano. Kiedy 
robiliśmy to zdjęcie, trwało jeszcze 
docieplanie dachu. Zmiany zachodzą 
również wewnątrz budynku. Całość nieźle 
wpisuje się w odmienione otoczenie 
przychodni, które także się przeobraziło za 
sprawą inwestycji poczynionej przez 
prywatne firmy, które budując parking, 
w części wykonały go także na terenie 
przyległym do przychodni:

- Dzięki takiej współpracy miasto 
pięknieje, a mieszkańcom wygodniej się 
żyje. W tym wypadku mamy ułatwiony 
dojazd do naszej przychodni. Jest gdzie 
zaparkować samochód,  a  podczas 
deszczowej pogody nie musimy brodzić 
w kałużach. Wszystko dzięki soleckiej 
firmie optyczno-okulistycznej z Osiedla 
Toruńskiego, salonowi partnerskiemu 
Trendy Optical oraz Piotrowi Pitule, którzy 
sfinansowali budowę parkingu – mówi 
burmistrz Teresa Substyk.

Nie ukrywa, że takie inicjatywy 
i postawa zasługują na uznanie.

Dokończenie ze str. 1
szczególną uwagę na oznakowanie. 
Przypominamy, że parkowanie na ulicy 
jednokierunkowej odbywa się po lewej 
stronie. Należy pamiętać też o niezastawi-
aniu wyjazdów na drogę.

Zmiana druga - wzdłuż odcinka ul. 
Kujawskiej, na którym nie ma wydzielo-
nego chodnika, zostanie wprowadzone 

ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz 
ostrzeżenie w postaci znaku „Uwaga 
dzieci”.

Ostatnia zmiana polega na umiesz-
czeniu na skrzyżowaniu ul. Zbożowej z ul. 
Polną znaku STOP (w ciągu ul. Polnej). 
Zmusi to kierowców do zatrzymania się. 
Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo 
użytkowników ruchu drogowego w tym 
miejscu.

Uzgodnienia tych zmian trwały pół 
roku.

Ma być
bezpieczniej

Od wielu lat w gminie działa Lokalny 
Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży czyli program stypen-
dialny dla szczególnie uzdolnionych dzieci 
i młodzieży, osiągających wybitne wyniki 
w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu. Po 
zmianach wprowadzonych przez radę 
miejską, wnioskodawcami o przyznanie 
stypendiów mogą być tylko dyrektorzy 
soleckich szkół. Wnioski można składać do 
burmistrza w terminie do 30 kwietnia br. Jak 
informują pracownicy Referatu Edukacji, 
wszystkie formy wsparcia szczególnie 
uzdolnionych uczniów na podstawie 
obowiązujących przepisów dotyczą dzieci 
i młodzieży pobierającej naukę na terenie 
Gminy Solec Kujawski bez względu na 
miejsce zamieszkania.

Wnioskują
tylko dyrektorzy

Mieszkańców, którzy na swoich 
nieruchomościach składują zdemontowa-
ne płyty azbestowe, rury cementowo-
azbestowe, mogą do 2 maja br. składać 
wnioski do gminy o dofinansowanie 
usunięcia tych wyrobów. Formularze są 
dostępne na https://soleckujawski. 

pl/page/usuwanie-azbestu. Można je 
składać drogą elektroniczną m.in. na 
solec@soleckujawski.pl lub urzędzie przy 
ul. 23 Stycznia 7. Jak informują pracow-
nicy Wydziału Utrzymania Miasta, 
złożenie formularza nie jest jednoznaczne 
ze sfinansowaniem odbioru, transportu 
i  unieszkodliwienia odpadów nie-
bezpiecznych zawierających azbest.

Nowym przewodniczącym zarządu 
Osiedla Leśnego został Józef Łukasik, 
wcześniej zastępca przewodniczącego, 
na nowego członka zarządu wybrano 
w wyborach uzupełniających Łukasza 
Owieśnego. Podczas zebrania miesz-
kańców Osiedla Staromiejskiego także 
uzupełniono skład zarządu. Nowym 
członkiem został Rafał Kubiak.

Usuwanie
azbestu

Jest ładnie
i wygodnie

Wiosną, na kasztanowcach rosnących na 
terenach publicznych będą umieszczane 
pułapki lepowe mające na celu ograniczenie 
populacji szrotówka kasztanowcowiaczka. 
Zawieszone na drzewie pułapki zawierające 

feromon samicy owada mają za zadanie 
odłowić samce szrotówka, zmniejszając 
tym samym populację szkodnika. Pułapki te 
będą umieszczane w dolnej koronie drzewa 
i będą regularnie zmieniane aż do jesieni. 
Osoby prywatne również mogą zabezpie-
czyć swoje kasztanowce przed szrotówkiem 
poprzez zawieszenie wspomnianej pułapki 
lepowej, którą bezpłatnie otrzymać można 
w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnic-
twa przy ul. Toruńskiej 8 (pok. nr 1).

Pułapki
do odbioru



Pozdrowienia z Solca (100)

To już ostatnia kartka pocztowa w serii „Pozdrowienia z Solca”! W jubileuszo-
wym – setnym odcinku – prezentujemy pocztówkę z widokiem na sklep, którego 
właścicielem był Theodor Bey. Budynek do dziś znajduje się przy ulicy Toruńskiej. 
Według informacji zawartej w książce Philippa Rudolfa pt. „Z historii Solca Kujaw-
skiego i okolicznych wsi”, przed I wojną światową sklep był dla właściciela istną 
„kopalnią złota”. Przed budynkiem widzimy elegancko ubrane panie oraz panów. 
Bez trudu zauważymy też bryczkę, a po prawej stronie grupkę dzieci. W 1919 roku 
sklep kupił mieszkaniec Solca – Bruno Lange. Wówczas można tam było kupić 
towary kolonialne (na przykład kawę, herbatę, kakao czy tytoń), mąkę oraz piwo 
butelkowane. Niestety w dwudziestoleciu międzywojennym, z uwagi na wysokie 
bezrobocie, biznes nie był już tak zyskowny. Prezentowany walor został wydany przez 
Theodora Joopa z Bydgoszczy, natomiast na rewersie nie znajduje się żadna   
korespondencja. 

Roan znają w Solcu wszyscy, ale kto 
pamięta takie zespoły jak Cymez, Gejzer, 
Red, Dynamite, Banita, Rewolucja i inne 
...? Muzeum Solca przygotowuje wystawę 
czasową poświęconą soleckim zespołom 
rockowym z lat 80. i 90. Jeśli posiadają 
państwo jakieś pamiątki (np. zdjęcia, 
bilety, plakaty, kasety, płyty), prosimy 
o wypożyczenie ich na naszą ekspozycję.

Kto był na pierwszych koncertach 
rockowych w Solcu, w klubie ZSMP 
„Tęcza” (dziś Restauracja Jaskiniowa), czy 
w sali widowiskowej Spółdzielni Miesz-
kaniowej „Transportowiec”, temu takie 
nazwy jak Cymez czy Gejzer nie są obce. 
Nieco młodsi pamiętają wczesne występy 
Roanu czy innych, czasami efemerycznych 
zespołów. Dzisiejsi 40, 50 i 60-latkowie 
pewnie z rozrzewnieniem wspominają te 

niepowtarzalne emocje, jakie towarzyszyły 
muzyce rockowej w tamtych latach. 

Mamy nadzieję, że naszą zaplanowaną 
na maj i czerwiec wystawą umożliwimy 
wielu z nich sentymentalny powrót do 
czasów dzieciństwa i młodości. Może 
będzie to także dobra okazja by pokazać 
swoim dzieciom i wnukom, że babcia, 
mama, dziadek czy tata też kiedyś byli 
młodzi … 

Jeśli dysponują państwo materiałami, 
które mogą wzbogacić naszą ekspozycję 
(interesują nas także pamiątki związane 
z wyjazdami młodych solecczan na 
rockowe koncerty czy festiwale z Jaro-
cinem na czele), prosimy o kontakt: e-mail: 
muzeum @soleckujawski.pl lub zapra-
szamy do siedziby Muzeum Solca (ul. 
Toruńska 8).

Rafał Kubiak

Tylko rock!

Wszystko co dobre, szybko się kończy. 
Dzięki współpracy z soleckim muzeum przez 
100 odcinków mieliśmy okazję poznać Solec 
odzwierciedlany na pocztówkach. Obok zdjęć 
prezentujących dawny Solec, jeszcze 
z czasów zaboru oraz dwudziestolecia 
międzywojennego, każdy odcinek serii był 
opatrywany notką, z której dowiadywaliśmy 
się wiele o naszym mieście. Autorem prawie 
wszystkich opisów jest Łukasz Wojtecki, 
pracownik muzeum. Dziękujemy.

W ramach zakończenia serii „Pozdro-
wienia z Solca”, wszystkich miłośników 
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie. 
Nagrodą dla zwycięzcy będzie – a jakże – 
album pt. „Pozdrowienia z Solca”, prezentują-
cy soleckie pocztówki. Aby wziąć udział 
w konkursie wystarczy odpowiedzieć 
poprawnie na dwa z trzech pytań dotyczących 
serii „Pozdrowienia z Solca” i wysłać swoje 
zgłoszenie na adres mailowy: rzecznik@ 
soleckujawski.pl lub pocztą tradycyjną na 
adres redakcji Soleckich Wiadomości 
z Ratusza. Na poprawne odpowiedzi czekamy 
do końca kwietnia! A oto pytania konkursowe:

1. W którym roku na łamach Soleckich 
Wiadomości z Ratusza ukazał się pierwszy 
numer „Pozdrowień z Solca” ?

2. Poza pocztówkami prezentującymi 
Solec, w serii „Pozdrowienia z Solca” 
można też było zobaczyć kartki z okolicz-
nych miejscowości. Wymień przynajmniej 
dwie z nich.

3. Tylko jeden z numerów „Pozdrowień 
z Solca” ukazał się w wersji z dwiema 
kartkami pocztowymi. Co prezentowały te 
kartki?

KONKURS

4



W tym roku Wodne Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe obchodzi sześćdziesięciolecie 
swojego istnienia. Z tej okazji w urzędzie 
wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się 
uroczystość, w której brali udział wojewoda 
Mikołaj Bogdanowicz i marszałek Piotr 
Całbecki. Tego dnia zasłużeni ratownicy 
otrzymali medale i odznaczenia. Wśród 
uhonorowanych był solecczanin Roman 
Guździoł, który otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi 
dla WOPR. Jest to już jego kolejne wyróżnienie. 
Obok wielu odznaczeń i medali od WOPR-u, 
LOK-u, straży pożarnej, Polskiego Związku 
Motorowodnego są również dwa Krzyże 
Zasługi. Brązowy - przyznany przez prezydenta 
Aleksandra Kwaśniewskiego i srebrny – przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

R. Guździoł z WOPR-em związany jest od 
ponad pół wieku, dokładnie od 1968 r. Przecho-
dził wszystkie szczeble wtajemniczenia, a od 19 
lat szefuje Rejonowemu WOPR-owi w Byd-
goszczy, do którego należy solecki zespół 
ratowników wodnych. Przez wiele lat, przed 
powstaniem WOPR-u, ratownicy byli zrzeszeni 
w Polskim Związku Pływackim w referacie 
ratownictwa wodnego.

- Na początku działalności WOPR-u, 
w Solcu Kujawskim był oddział rejonowy. 
Wspomnę kilka nazwisk związanych z jego 
utworzeniem. Byli to Bogdan Sudolski, 
Ryszard Romejko, Henryk Dębicki, Zdzisław 
Trzciński, Marian Trzmiel. Kolejnym etapem 
było założenie przeze mnie drużyny przy 
rejonowym WOPR. Byłem już wtedy w zarzą-
dzie rejonu. Pierwszy sprzęt trzymaliśmy 
w urzędowym grażu. Ciągnęliśmy łódź przez 
miasto nad Wisłę, co musiało wyglądać 
przezabawnie. Wtedy burmistrz Antoni 
Nawrocki zdecydował o udostępnieniu miejsca 
w harcówce. Stamtąd mieliśmy już bliżej do 

stanicy, którą przejęliśmy w użytkowanie 
w 1995 r. ZGK doprowadziło bieżącą wodę, 
kanalizację, Tadeusz Szczepański wykonał 
prace ziemne - opowiada R. Guździoł.

W najlepszych latach, w Solcu było 35 
ratowników. Była to II połowa lat 90. ub. w. 
Obecnie drużyna liczy 25 członków. Obok 
działalności ratowniczej soleccy WOPR-owcy 
edukują, organizują pokazy, zabezpieczają 
imprezy, prezentują sprzęt przy różnych 
okazjach…

W rozmowie przewijało się wiele tematów 
związanych z organizacją WOPR-u. Dowie-
działem się, że solecka stanica była pierwszą 
w  Polsce stanicą WOPR Obrony Cywilnej. 
Dzięki temu została wyposażona w łodzie, 
radiostację. Dzisiaj też soleccy wodniacy 
dysponują dobrym sprzętem. 

Nie mogło też zabraknąć bardziej 
osobistych wspomnień. Kiedy zapytałem czym 
jest dla pana Romana WOPR, usłyszałem, że 

drugą żoną: - Tak to kiedyś powiedziała moja 
żona. WOPR to może nie tyle moja odskocznia, 
ale hobby, takie totalne. Z drugiej strony jest to 
możliwość niesienia pomocy drugiemu 
człowiekowi. Zawsze o tym pamiętałem. 
Brązowy krzyż zasługi otrzymałem za 
uratowanie ośmiu osób. W tej grupie była pewna 
dziewczyna, która po wielu latach przyszła do 
mnie podczas jakichś zawodów z dwójką swoich 
dzieci i powiedziała im, że ją uratowałem. 
WOPR jest po prostu częścią mojego życia.

Wielu solecczan pamięta, jak jeździło na 
lekcje pływania z R. Guździołem do Chełmży, 
Inowrocławia, Torunia czy do Bydgoszczy. 
Kiedy powstała pływalnia w naszym mieście 
także przez dwa sezony ratowników zabezpie-
czał WOPR. W planach jest organizowanie 
kursów na ratowników na soleckim basenie. 
Działa też wypożyczalnia kajaków. Do 
dyspozycji jest siedem sztuk. Każdy przed 
wypłynięciem otrzymuje kamizelkę ratunkową 
albo asekuracyjną. Zależy od jego pływackich 
umiejętności.

- Cały czas mi się marzy, żeby wrócić do nauki 
pływania. Kiedyś rzuciłem takie hasło: „Mamus-
iu, chcesz bezpiecznie wypoczywać, naucz swoje 
dziecko pływać” –  mówi R. Guździoł.

Jako WOPR solecczanie zabezpieczali wiele 
imprez motorowodnych, kajakarskich, Ster na 
Bydgoszcz i wiele innych. Nie każdy jednak wie, 
że solecki WOPR prowadzi też działalność 
hotelarską. I o tym też chwilę rozmawialiśmy:

- No rzeczywiście. Ilu ludzi zatrzymało się 
na naszej stanicy. Wodniacy mówią o Salinie – 
przyjazna stanica. Mamy mnóstwo wpisów 
w mediach społecznościowych, telefonów, mail 
z podziękowaniami. Ludziom trzeba pomagać. 
Jak leje, udostępniamy noclegi nawet w po-
mieszczeniu stanicy, żeby należycie wypoczęci, 
ruszali w dalszą drogę. Nie wolno wodniaka 
zostawić bez pomocy. Ile dzięki temu znajom-
ości, ile wspomnień.

W rozmowie cały czas przewijał się wątek 
rodziny. Ile to razy pan Roman spóźnił się na 
obiad. Kiedy słyszał wymówki mówił szczerze, 
że po drodze zajechał nad Wisłę, żeby zobaczyć, 
czy wszystko jest na swoim miejscu: - Moja 
młodsza córka złapała bakcyla. Jest ratownikiem 
wodnym, instruktorem narciarstwa wodnego. 
Starsza też bardzo dobrze pływa, ale ratowni-
kiem nie została.

Czas płynie, mówi R. Guździoł: - Chcę już 
powoli przekazywać stanicę młodszym 
kolegom. A ekipa jest dobra. Ratownicy są 
wyczuleni na każde potencjalne zagrożenie. 
Mają oczy dookoła głowy. Od ich sprawności 
i zaangażowania zależy ludzkie życie. Póki będę 
mógł, będę młodym pomagał. 

Podczas uroczystości w urzędzie woje-
wódzkim brązowe medale „Za zasługi dla 
WOPR” otrzymali też inni solecczanie: 
burmistrz Teresa Substyk, Marek Małecki, 
prezes Solbetu, Janusz Jarczyński z firmy 
Klimat. Złotą odznakę honorową WOPR 
otrzymał Dawid Konwiński, wiceprezes 
Rejonowego WOPR.

Z. Stefański

Burmistrz ogłasza nabór na wolne 
stanowisko urzędnicze specjalisty ds. 
zamówień publicznych w Wydziale 
Inwestycji i Planowania Przestrzennego. 

Szczegóły na www.bip.soleckujawski.pl. 
Termin składania ofert upływa 21 
kwietnia 2022 r.

mmm
Burmistrz ogłosi ł  konkurs na 

stanowisko Dyrektora Przedszkola 
Publicznego nr 1 „Promyczek” . Oferty 
należy składać w terminie do dnia 20 
kwietnia 2022 roku. Szczegóły w Biule-
tynie Informacji Publicznej.

Jest praca

WOPR jest
częścią mojego życia
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Soleckie Centrum Kultury

SCK dziękuje za przetłumaczenie tekstów 
informacyjnych o zajęciach na język ukraiński 
Annie Polonskiej.

Pamiętac ie  poprzedni  spektakl 
pacynkowy Teatru PoMIMo? Wiemy, że 
pokochaliście historię o zaginionym 
kapeluszu Pani Wrony. 

1 kwietnia Soleckie Centrum Kultury 
zaprosiło dużych i małych widzów na 
prawdziwie magiczną podróż. Na scenie 
sali widowiskowej przedstawili na 
podstawie scenariusza Matei Visnieca 
"O dzielnym Bałwanku, który szukał 
słońca" w wykonaniu dyrektor Soleckiego 
Centrum Kultury Reginy Osińskiej 

Królik – Tomasz Pawlikowski, Bóbr – 
Wojciech Michalski, Wilk – Henryk 
Kłosiński, Kruk – Marcin Borkowski, Pąk 
– Jolanta Czajka. Muzycznie oprawił 
spektakl Tomasz Pawlikowski.

i pracowników SCK. Głosu postaciom 
użyczyli: Bałwanek – Krzysztof Filasiński, 
Świstak – Regina Osińska, Wiewiórka – 
Aleksandra Mikołajczak, Jaskółka – 
Oliwia Baryza, Słońce – Gabriela Walczak, 

Kino
Kultura

To już drugie przedstawienie dla dzieci 
realizowane przez teatrzyk PoMIMo, które 
spotkało się z zachwytem widzów i na 
pewno nie ostatnie! SCK dziękuje tym, 
którzy obejrzeli już spektakl.

Fot. Danuta Adamczyk

Teatr PoMIMo wita wiosnę



Jeśli kogoś z naszych Czytelników 
ucieszyła informacja o planowanej 
budowie podziemnej kawiarni będzie 
zawiedziony. Informację tę zamieści-
liśmy bowiem 1 kwietnia czyli w Prima 
Aprilis, kiedy to robimy sobie żarty. 
Mamy nadzieję, że ten żart wywołał 
uśmiech na wielu twarzach, a wszystkich 
zawiedzionych przepraszamy.

To był żart

Zgrupowanie kadry KPZPS - chłopcy 
rocznik 2008, 22 – 24 kwietnia;

Mecz IV ligi piłki nożnej: Unia Solec 
Kujawski – Sparta Brodnica, 23 kwietnia 
(sobota), godz. 12.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej A klasy: Unia II Solec 
Kujawski – GLKS Dobrcz, 23 kwietnia 
(sobota),godz. 15.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej młodzików: Wisełka 
Solec Kuj. – Feniks Mrocza, 24 kwietnia 
(niedziela), godz. 10.00, boisko boczne;

Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: 
Wisełka Solec Kujawski – Chemik Bydgoszcz, 
24 kwietnia (niedziela), godz. 13.00, boisko 
boczne;

Zgrupowanie kadry KPZPS - chłopcy 
rocznik 2007, 29 kwietnia – 3 maja;

Mecz piłki nożnej juniorów młodszych: 
Wisełka Solec Kujawski – Wda Świecie, 30 
kwietnia (sobota), godz. 11.00, boisko boczne.

Z kalendarza
imprez

Uroczyste otwarcie „Kompleksu naturalnych tras rowerowych” zaplanowano na 
2 kwietnia. Zgodnie z planem o godz. 10.00 nastąpił początek oficjalnej części. 
Burmistrz Teresa Substyk i Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady miejskiej, po 
krótkich wystąpieniach, w których podziękowali pomysłodawcom, sponsorom 
i organizatorom wydarzenia, przecięciem wstęgi symbolicznie udostępnili trasy do 
użytku. Kilka chwil później rowerzyści wystartowali w jeździe na czas. Do rywaliza-
cji stanęło 59 osób – od przedszkolaków po seniorów.

Na zwycięzców czekały przygotowane 
przez solecki salon rowerowy Aljot vouchery 
o łącznej wartości 3000 zł. Trzydziestu 
pierwszych uczestników pikniku mogło wziąć 
udział w kole fortuny z nagrodami. Firma 
przygotowała także rower elektryczny do 
testów. Można było również spróbować swoich 
sił w jeździe w alkogoglach. Nie zabrakło 
ciepłego poczęstunku z kuchni polowej 
i słodkich drożdżówek.

Zawody rozegrano w sześciu kategoriach. 
Oto zwycięzcy:

chłopcy (roczniki 2012 i młodsi) – trasa 
zielona ok. 300 m (startowało 12 zawodników):

1. Michał Marek (1 minuta:23 sekundy)
2. Krzysztof Żerebiec (1:28)
3. Jan Batkowski (1:31)
dziewczęta (roczniki 2009 - 2011) – trasa 

zielona ok. 300 m (startowało 5 zawodniczek):
1. Zofia Gracz (1:43:53)
2. Maria Klepacz (1:43:89)
3. Lena Nawrocka (1:44:12)
chłopcy (roczniki 2009 - 2011) – trasa 

zielona ok. 300 m (startowało 9 zawodników):
1. Mateusz Kowalski (1:09)
2. Sasza Heweryszyn (1:13)
3. Marceli Przybylski (1:16)
chłopcy (roczniki 2006 - 2008) – trasa 

niebieska ok. 700 m (startowało 11 zawodnik-
ów):

1. Szymon Czarczyński (2:24)
2. Maciej Nowiński (2:40)
3. Kacper Kozak (2:49)
kobiety (roczniki 2005 i starsi) – trasa 

niebieska ok. 700 m (startowały 4 zawodniczki-
):

1. Anna Ostrowska (2:45)
2. Beata Iwan (3:09)
3. Zuzanna Rączka (3:28)
mężczyźni (roczniki 2005 i starsi) – trasa 

niebieska ok. 700 m (startowało 18 zawodnik-
ów):

1. Oskar Rozwadowski (1:57)
2. Wojciech Kiziuk (2:12)
3. Wiktor Łapaczyński (2:13)
Najmłodszym zawodnikiem był Jakub 

Wysocki.
Uroczystość zorganizowali Urząd Miejski 

w Solcu Kujawskim oraz solecki klub UKS 
Top, a jego prezes Łukasz Czarczyński 
prowadził imprezę. Partnerami przedsięwzi-
ęcia natomiast byli: Salon rowerowy Aljot w 
Solcu Kujawskim (główny sponsor), Grupa 
Bizon (zabezpieczenie medyczne), Piekarnia 
Grochola Prawdziwy Chleb (pyszne drożd-
żówki)  LSV Technika (profesjonalne 
nagłośnienie) oraz solecki Nasz Bar (ciepła 
herbata oraz grochówka). 

Formalnościom stało się więc zadość, teraz 
tylko pozostaje wyruszyć na trasy. Kompleks 
składa się z trzech jednokierunkowych pętli 
o różnej skali trudności – zielonej (ok. 300 
metrów) , niebieskiej (ok. 700 metrów) oraz 
czerwonej (ok. 1700 metrów). Ślad tras wije 
się w soleckim parku pomiędzy ulicami 
Kujawską a Garbary. Na każdej umiejsco-
wione są przeszkody – hopki, gapy, stoliki, 
górki, kamienie na trasie, ciągi górek – łącznie 
22 przeszkody (4 na trasie zielonej, 7 na 
niebieskiej i 11 na czerwonej). Na starcie 
w s z y s t k i c h  t r a s  z n a j d u j e  s i ę  w i a t a      
wypoczynkowa.

Na początku kwietnia rozegrano finały 
brydża sportowego w III lidze. Awans do II ligi 
wywalczył Pastel Bydgoszcz. Nasi brydżyści z 
MLKS-u rozegrali trzy spotkania. Wszystkie 
zakończyły się zwycięstwami solecczan - ze 
Sprinterem Toruń 18,33:1,67; z Geochemią 

Toruń 17,56:2,44 i 12:0 z BTG Bydgoszcz 
(walkower). Ostatecznie MLKS uplasował się 
na piątym miejscu. - Sezon 2022/2023 
rozpocznie się w październiku. Ostatnie dwa 
lata zawodnicy z własnych funduszy pokry-
wali koszty zgłoszenia drużyny, koszty 
dojazdów, opłaty za przynależność do PZBS. 
Liczymy, że komisja rozpatrująca wnioski 
o dodatcje łaskawszym okiem spojrzy na 
zespół brydżystów, w którym występują 
wyłącznie solecczanie – mówi Franciszek 
Szafranek, członek zarządu MLKS-u.

MLKS - brydż

Koniec sezonu

Trasy rowerowe
otwarte i przetestowane

Sport i rekreacja
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Tradycyjnie, tak już dzieje się od wielu 
lat, przed Wielkanocą Warsztat Terapii 
Zajęciowej zaprosił na kiermasz prac 
swoich uczestników. Na stoiskach 
wyeksponowano wyroby rękodzielnicze 
wcześniej nieprezentowane. Były piękne, 
świąteczne stroiki, kartki, naturalne 
mydełka glicerynowe, podstawki pod jajka 
i wielgachne króliki lub zające. W tym roku 
kiermasz zaplanowano na dwa dni. 
Nowością było to, że prace soleckiego 
WTZ pojawiły się też na kiermaszu 
w Galerii Pomorskiej w Bydgoszczy.

Wielkanocny
kiermasz

Tak dziś wygląda pl. Jana Pawła 
II po modernizacji. Pojawiła się 
zieleń, są ławki, jest fontanna. 
Obecnie trwają przygotowania do 
uzyskania pozwolenia na użytko-
wanie. Dopiero po jego uzyskaniu 
będzie można rynek udostępnić. 



Zdjęcie przedstawia ,,Szarego'' ze 
swoją córką na zimowym spacerze w 
Solcu Kujawskim. 

 Zdjęcie przedstawia Antoniego 
Hedę.

Antoni Heda ps. ,,Szary” (11.10.1916 
w Małomierzycach - 14.02.2008 w War-
szawie). W 2022 roku obchodzimy 80. 
rocznicę powstania Armii Krajowej. 
Jednym z żołnierzy AK był Antoni Heda 
,,Szary”, który w 1946 roku zawitał do 
Solca Kujawskiego, aby zaznać w swoim 
życiu spokoju, ponieważ Ministerstwo 
Bezpieczeństwa Publicznego polowało na 
,,Szarego”. Znalazł pracę jako kierownik 
biura w Państwowych Zakładach Samo-
chodowych, czyli w późniejszych KZNS. 
Mieszkał najpierw w kawalerce w domku 
jednorodzinnym, a wczesną wiosną 1946 
roku otrzymał mieszkanie dwupokojowe 
z kuchnią przy głównej szosie Bydgoszcz-
Gdańsk, dzięki temu mógł sprowadzić do 
naszego miasta swoją żonę Wacławę 
i córkę Tereskę. Wszystko zaczynało się 
układać, ale okazało się, że jego lokum 
zostało wydane, a on zamknął swoje 
mieszkanie na klucz i wyjechał do 
Emilianowa. Mało soleczczan wie, ale 
skwer niedaleko placu Jana Pawła II 
nazywa się skwerem im. Gen. Antoniego 
Hedy ,,Szarego”. W Muzeum im. Księcia 
Przemysława w Solcu Kujawskim 
znajduje się wystawa poświęcona gen. 
Antoniemu Hedzie ,,Szaremu”.

Autorzy notatki, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie 
Natalia Kwiatkowska i Wiktor Musiał (kl. VIII f) pod opieką Jolanty Szubskiej-Rydel, 
biorą udział w rekrutacji do XXVIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. - Naszym zadaniem 
jest upamiętnienie naszego lokalnego bohatera. Rezultat całej pracy można znaleźć tutaj: 
https://youtu.be/s4NlrjMyMWE - zachęcają do posłuchania audycji.

Pamiętają
o bohaterze

Pod konie marca w SP 1 obchodzili Światowy Dzień Poezji zorganizowany przez 
Grażynę Rochnę-Woźniak nauczyciela bibliotekarza. Przed biblioteką stanęła 
wystawa na której wyeksponowane zostały ilustracje do wierszy, wykonane przez 
uczniów. Chętne klasy 2 i 3 wzięły udział w zabawie „Czy znasz ten wiersz?”. Zadanie 
polegało na znalezieniu na terenie szkoły koperty z wierszem „w rozsypce”. Treść 
wiersza należało ułożyć, dopisać brakujące wyrazy, nakleić na duży arkusz szarego 
papieru i przyozdobić. Dzieci znakomicie bawiły się z tekstami wierszy, przy okazji 
ćwiczyły pamięć i kreatywność. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy za udział oraz 
słodycze. Prace dzieci zostały wyeksponowane w holu szkoły.

Wyrazy żalu i współczucia lek. Julicie 
Kowalskiej i Wiesławie Błaszczyk

z powodu śmierci

Teściowej i Matki

składają 

Zarząd oraz pracownicy
SOLMED Sp. z o. o.

Najbliższym

Śp. Teresy Kowalskiej
emerytowanego pracownika

Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych

szczere wyrazy współczucia przekazują

Dyrekcja i pracownicy ZSOiZ
w Solcu Kujawskim

Serdeczne podziękowania krewnym, 
znajomym, sąsiadom oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział we mszy św.
i ceremonii pogrzebowej

Śp. Janiny
Walentowicz

składają

DZIECI z RODZINAMI

Kto poznał, kochał,
Kto kochał, opłakuje

Podziękowanie za wyrazy współczucia
i udział w uroczystościach pogrzebowych 

Naszej ukochanej Mamy

ŚP. TERESY 
KOWALSKIEJ 

składają
CÓRKI i SYN z RODZINAMI 

Podziękowanie za wyrazy empatii, za 
otoczenie w ciężkiej chorobie  opieką i pomocą

Śp. Teresy Kowalskiej

pracownikom ZOD domu Sue Ryder 
w Bydgoszczy, pani doktor Danucie Buczkow-
skiej-Szymaszek, pielęgniarkom Grażynie 
Damrat i Ani Gramowskiej, rehabilitance 
Kasi Glanc, pielęgniarce Przychodni Solmed 
Celinie Łaksa, pracownikom rejestracji 
i apteki, pracownikom MGOPS w Solcu 
Kujawskim, opiekunkom Bożenie Kończak, 
Ani Kaczmarek, Wiolecie Grzegorzewskiej

składa RODZINA
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