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Na 29 kwietnia zaplanowano XLV sesję 
rady miejskiej z następującym porządkiem 
obrad:

ŘPodjęcie uchwały w sprawie wyrażenia 
zgody na zawarcie porozumienia międzyg-
minnego w sprawie przekazania Miastu 
Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec 
Kujawski polegającego na zagospodarowaniu 
bioodpadów.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu określającego 
wysokość i warunki przyznawania nauczy-
cielom niektórych składników wynagrodzenia.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie utworzenia programu 
osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022.

ŘSprawozdanie z działalności Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Solcu Kujawskim za 2021 rok.

ŘOcena Zasobów Pomocy Społecznej 
w Gminie Solec Kujawski za 2021 rok.
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Tuż przed świętami, 14 kwietnia rano 
pracownicy urzędu i Zakładu Gospodarki 
Komunalnej przygotowali transport darów dla 
Basztanki, naszego ukraińskiego miasta 
partnerskiego. Spod urzędu wyruszył TIR, 
którym 30 palet pojechało na Ukrainę. Znalazła 
się tam pomoc humanitarna przekazana 
z Anglii ze zbiórki zorganizowanej przez 
mieszkającą w Telford solecczankę Dorotę 
Sobiło. Materiały medyczne, ubrania dla 
dorosłych i dla dzieci, kosmetyki, artykuły 
higieniczne, koce, świece, baterie i wiele 
innych przydatnych rzeczy, zostały uzupełn-
ione artykułami żywnościowymi, ofiarowa-
nymi przez firmę Drobex i lekarstwami oraz 
innymi medykamentami zebranymi przez 
przychodnię Solmed. Pomoc dotarła już do 
Basztanki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

BURMISTRZ

Wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim 
z okazji święta patrona  strażaków - Św. Floriana, przypadającego 4 maja, 
składamy najserdeczniejsze życzenia. Jesteśmy dumni, że solecka jednostka 
OSP zalicza się do najlepszych w województwie, a jej członkowie tak dobrze 
pracują na rzecz naszej społeczności.

Dary wyjechały
na Ukrainę
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Dyżury aptek
Do 1 MAJA

„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

2 - 8 MAJA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

9 - 15 MAJA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

   

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.

Wdzięczność jest pamięcią serca…

Serdecznie dziękuję 
Panu Markowi Małeckiemu

DOKTOROWI
HONORIS CAUSA

za wielką pomoc i wsparcie
w ratowaniu mojego zdrowia

Róża Guździoł

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 (dzieci i dorośli),
tel. 515 318 199 lub 25 339 42 10

TEL. 52 566 66 65

Na początku kwietnia w bibliotece 
Szkoły Podstawowej nr 1 odbyła się 
8 . e d y c j a  S z k o l n e g o  K o n k u r s u 
R e c y t a t o r s k i e g o  i  M a ł y c h  F o r m 
Teatralnych „Wersik”. Jury w składzie: 
Krystyna Wulert - instruktor teatralny, 

w i e l o l e t n i  p r a c o w n i k  K u j a w s k o -
Pomorskiego Centrum Kultury w   Byd-
goszczy oraz Agata Puszcz - wychowawca 
świetlicy, miłośnik literatury - postanowiło 
nagrodzić następujących uczniów: Julię 
Umińską kl. 2c, Karolinę Kołodyńską kl. 3c 
i Polę Filipiak kl. 3c oraz wśród uczniów 
starszych: Martynę Ciechorską kl. 7e, Janę 
Kornitską - kl. 7e i Julię Walentowicz           
- kl. 4c.

Uczniowie, jak co roku pięknie 
przebrani do swoich ról, prezentowali 
wiersze z zakresu literatury dla dzieci 
i młodzieży. Na scenie pojawiła się piękna 

biedronka z wiersza „Żuk” Jana Brzechwy 
i pani Słowikowa z wiersza Juliana 
Tuwima. Dzięki dziewczętom z klasy 8b 
pojawiły się nawet postaci z Harrego 
Pottera. Przed występami wszystkie dzieci 
m i a ł y  m o ż l i w o ś ć  u c z e s t n i c z y ć 
w  w a r s z t a t a c h  r e c y t a t o r s k i c h 
prowadzonych przez K. Wulert. Na 
zakończenie konkursu, organizowanego od 
wielu lat przez Grażynę Rochnę – Woźniak, 
nauczyciela bibliotekarza, wręczono 
nagrody i dyplomy oraz wykonano 
wspólne zdjęcie. Laureatom gratulujemy! 

Wersik

Kole jny  konkurs  p i an i s tyczny 
zorganizowany w naszej szkole muzycznej 
za nami. Jego trzecia edycja odbyła się 26 
marca i zgromadziła 36 uczestników. 
Młodzi pianiści reprezentowali czternaście 
szkół muzycznych I stopnia. W tym gronie 
było dwoje uczniów soleckiej szkoły 
muzycznej Adam Lewandowski i Alicja 
Palacz(fot. 1), która otrzymała wyró-
żnienie. Jest to uczennica z klasy Magdal-
eny Cielińskiej. Nagrody rzeczowe dla 
uczestników ufundowali :  Starosta 

Bydgoski Wojciech Porzych, Polskie 
Wydawnictwo Muzyczne i firma Solbet. 
JuraPark natomiast przekazał dla uczest-
ników bezpłatne wejściówki.

Również w marcu odbył się w War-
szawie I Ogólnopolski Konkurs Duetów 

Dziecięcych DUETTIN. Wyróżnienie 
zdobył duet Magdalena Lisiak (gitara) 
i Agnieszka Ryduchowska (flet) - fot. 2. 
Opiekę nad zespołem sprawowały Anna 
Wojciechowska-Hołoga i Anna Zająkała.

14 maja w soleckiej szkole muzycznej 
odbędzie się V Kujawsko-Pomorski 
Konkurs Fletowy. Z kolei na początek 
czerwca zaplanowano IV Między-
narodowy Konkurs  Akordeonowy. 
Odbędzie się on w dniach od 2 do 4 
czerwca.

Konkursy
muzyczne

Fot. 1

Fot. 2
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ŘWolne głosy i wnioski.
Początek sesji o godz. 13.00.

Tydzień wcześniej podczas nadzwy-
czajnej sesji radni wprowadzili zmiany do 
tegorocznego budżetu. Jak poinformowała 
skarbnik Alina Kowalska w głównej mierze 
wynikały one z zapisania środków z Fundu-
szu Pomocy, przeznaczonych dla uchodźców 
z Ukrainy. Na wydzielonym rachunku 
znalazło się 437 tys. zł. Z tej kwoty 278 tys. zł 
będzie przeznaczonych na finansowanie 
zakwaterowania i wyżywienia. Pozostałe 
mają pokryć wydatki na jednorazowe 
świadczenie tzw. 300 + i dofinansowanie 
świadczeń rodzinnych.

Sesje można śledzić na żywo – 
www.soleckujawski.pl zakładka        
e-sesja. Tam również znajdują się 
materiały archiwalne.
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rzeciego maja w rocznicę Tuchwalenia w 1791 r. Ustawy 
Rządowej zwanej również 

Konstytucją 3 Maja solecki samorząd 
organizuje uroczystość upamiętniającą to 

ważne dla Polski wydarzenie. Była to 
pierwsza w Europie spisana konstytucja, 
która miała zmienić ustrój ówczesnej 
Rzeczpospolitej. 3 maja br. obchody 
rozpoczną się mszą świętą, odprawioną 
o godz. 12.00 w kościele Św. Stanisława. 
Po mszy delegacje złożą wiązanki pod 
Pomnikiem Niepodległości. Początek 
maja to także rocznica zakończenia II 
wojny światowej, obchodzona 8 maja 
oraz święto patrona Solca Kujawskiego 
– Św. Stanisława. Tego dnia, także po 
mszy świętej w kościele Św. Stanisława 
(początek o godz. 12.00), delegacje złożą 
wiązanki pod Pomnikiem Walki i Zwyc-
ięstwa. W oba te dni tj. 3 i 8 maja zbiórka 
delegacji pod urzędem o godz. 11.50. 
W te dni oraz w święto państwowe 
obchodzone 1 maja potocznie nazywane 
Świętem Pracy, na naszych ulicach 
i budynkach użyteczności publicznej będą 
wisiały polskie flagi. Burmistrz zarządziła 
flagowanie od 29 kwietnia do 9 maja do 
godz. 8.00.

Majowe święta
i rocznice

Wojewoda Kujawsko – Pomorski 
zawiadamia o wszczęciu postępowania 
administracyjnego na wniosek pełno-
mocnika inwestora – Polskiej Spółki 
Gazownictwa Oddział Zakład Gazow-
niczy w Bydgoszczy o wydanie decyzji 
o ustaleniu lokalizacji inwestycji towa-
rzyszącej inwestycjom w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu pod nazwą 
„Przyłączenie do sieci gazowej PGE GiEK 
S.A. Oddział Zespół Elektrociepłowni 
S.A. – etap I. Inwestycja lokalizowana 
będzie między innymi w naszej gminie 
w obrębach Wypaleniska, Makowiska, 
Otorowo. Numery działek i pozostałe 
szczegóły znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej na www.bip. 
soleckujawski.pl.

Zbudują
terminal

Po raz pierwszy obchodzony był 
w Stanach Zjednoczonych w 1970 r. 
W Polsce organizowany jest od 1990 r. 
W tym roku przypadł na 22 kwietnia pod 
hasłem „Zainwestuj w naszą planetę”.

Głównym zadaniem tego dnia były: 
promowanie proekologicznych postaw 
w społeczeństwie, budowanie wspólnej 
odpowiedzialności, uświadamianie 
ludziom zagrożeń związanych z rozwo-
jem przemysłu. Pojawiła się także 
sposobność do zwiększania świadomości 
wpływu jaki wywieramy na przyrodę 
i efektów niszczenia środowiska naturaln-
ego, do których zaliczyć można zaniec-
zyszczenie powietrza, wody oraz globalne 
ocieplenie. Wiele osób, instytu-cji i 
organizacji podejmuje wyzwania, by 
świadomość ekologiczna kierunkowała 
działania człowieka na co dzień. Ogromne 
znaczenie ma zachowanie każdego z nas. 
Mamy tylko jedną planetę i każdy z nas 
musi troszczyć się o nią codziennie. Małe 
rzeczy wykonywane przez wiele osób 
mają duże znaczenie. A co można robić 
podczas Dnia Ziemi i w pozostałe dni 
roku? Kilka sugestii:

- Ogranicz nieprzemyślane zakupy - 
kupując tylko to, czego potrzebujesz 
przyczyniasz się m.in. do zmniejszenia 
ilości śmieci;

- Użyj wielorazowych toreb na 
zakupy;

- Segreguj odpady;
- Wyłączaj światło, kiedy wychodzisz 

Światowy
Dzień Ziemi

z pomieszczenia - oszczędzaj energię;
- Wybieraj produkty w szklanych 

i papierowych opakowaniach;
- Zrezygnuj z zakupów wody w plasti-

kowej butelce - wybierz szklaną butelkę 
albo wielorazową opcję z filtrem;

- Naprawiaj zepsute sprzęty, ubrania 
czy narzędzia;

- Zaplanuj dzień bez samochodu - 
wybierz  rower zamiast samochodu;

- Zakręć kran w czasie mycia zębów, 
napraw zepsuty kran - oszczędzaj wodę.

Pamiętajmy, że każdy z nas jest 
mieszkańcem Ziemi i odpowiada za 
utrzymanie dobrostanu błękitnej planety!

W piątek 22 kwietnia wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał z burmistrz 
Teresą Substyk umowę na dofinansowanie budowy dróg gminnych w Solcu Kujaw-
skim. Chodzi o odcinki łączące ul. Łąkową od przejazdu kolejowego do zbiornika 
retencyjnego. Wartość zadania 2 635 765,15 zł, a dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg - 1 317 882 zł. Przetarg na wyłonienie wykonawcy został już 
ogłoszony. (Fot. KPUW w Bydgoszczy)



Po wybuchu wojny w Ukrainie Związek 
Harcerstwa Polskiego zadziałał błyska-
wicznie na polu wolontariatu. Już 25. 
lutego instruktorzy naszego Hufca zostali 
poinformowani, że na terenie Harcerskiego 
Ośrodka Specjalności i Kształcenia 
(harcówka) mają powstać miejsca dla 
uchodźców wojennych. Następne dni, 
tygodnie były okresem wytężonej pracy 
w celu przygotowania pawilonów na 
przyjęcie uchodźców. Pawilony, które 
dotychczas służyły nam tylko w okresie 
letnim, należało odnowić i przystosować do 
zamieszkania w nich rodzin z Ukrainy. 
Byłoby to niemożliwe bez pomocy 
wspaniałych firm, osób, które włączyły się 
z pomocą (finansową, rzeczową) oraz 
pomocy rodziców naszych zuchów 
i harcerzy. W tzw. międzyczasie nasz 
Hufiec włączył się w zbiórkę darów dla 
Lwowa (żywność, środki medyczne, koce, 
odzież) skąd były rozwożone do naj-
bardziej potrzebujących miast ukraińskich.

Wszystkim, którzy wsparli nas w tych 
przedsięwzięciach należą się gorące 
podziękowania – za ogromne serca, 
ofiarność i życzliwość, ale w gronie tych, 
którym szczególnie dziękujemy są: 
burmistrz Teresa Substyk, Krzysztof 
Rzepecki – firma Aplex Sp. z o.o. Byd-
goszcz, Polimex Profil, Ciech Pianki Sp. 
z o.o., firma AUTOS, Lewiatan, Termo-
Chłód Paweł Buczkowski, ZE Elektryka, 
Solair Instalacje Sp. z o.o., Alpinus 
Chemia, Zakład Gospodarki Komunalnej, 
M I R - W E N T M i r o s ł a w  K ę d z i o r a , 

SOLPLAST – M. Bretes, państwo Draczy-
ńscy, Kasperscy, Wierzbowscy, p. Setcka, 
B. Gapski, K. Fałek, A. Barnigel, I. 
Michalak.

Dary zbierali i przekazali za naszym 
pośrednictwem nasi znajomi i rodziny zza 
granicy - z Anglii, Niemiec oraz członk-
owie Towarzystwa Polsko-Niemieckiego 
w Oldenburgu wraz z przyjaciółmi 
i pracownicy Centrum Terapii przy szpitalu 
ewangelickim w Oldenburgu

Dzięki ofiarności soleckich i bydgos-
kich firm, zakładów usługowych i osób 
prywatnych zebraliśmy ogromną ilość 
darów dla Lwowa, a nasze pawilony po 
dwóch tygodniach były gotowe na 
przyjęcie pierwszych uchodźców – świeżo 
odmalowane, wyposażone w wykładziny, 
czajniki, nową pościel, kołdry a przede 
wszys tk im w ogrzewanie .  Zabez-
pieczyliśmy również dla gości – środki 
higieny, zabawki dla dzieci i żywność 
z długim terminem przydatności. Nasze 
druhny – koordynatorki zbiórki darów – 
przez cały czas pomagają uchodźcom, 
którzy znaleźli się w naszym mieście – 
organizują dla nich wózki, pościele, koce, 
odzież, środki czystości.

Harcerze i zuchy naszego Hufca 
uczestniczyli we wszystkich formach 
wspierania Ukrainy – pikiecie przeciwko 
wojnie na dworcu, czy koncercie w SCK. 
Zuchy i harcerze – przygotowali również 
tzw. „pudełka radości” (przybory szkolne, 
zabawki, słodycze) – które osobiście 
rozdali dzieciom z Ukrainy przybyłym po 
wybuchu wojny. Obecnie – na terenie 
HAOSIK-u odbywają się lekcje hip hopu 
prowadzone przez młodego Ukraińca – na 
które uczęszczają soleckie dzieci oraz 
dzieci i młodzież z Ukrainy i Białorusi – 
jest to wspaniała integracja środowisk. 

Planujemy dalsze działania integracyjne.
W pawilonach gościliśmy przez kilka 

dni rodziny uchodźców, które znalazły 
wygodniejsze miejsca zamieszkania 
w Polsce. Pawilony są gotowe i czekają na 
kolejne osoby, które zgodnie z poleceniem 
Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP – 
mogą w soleckim ośrodku przebywać do 
kilku nocy ale muszą posiadać status 
uchodźców wojennych. Jest to baza 
wspierająca dla dużych ośrodków harcer-
skich wyposażonych w pełną infrastrukturę 
w Smerzynie i Funce.

Wszystkim wolontariuszom harcer-
skim i Przyjaciołom harcerzy, którzy byli 
i są z nami w tym bardzo pracowitym czasie 
serdecznie dziękujemy.

Czuwaj!                                        (grw)

Przedstawiciele gminy podpisali 7 
kwietnia umowę z Województwem 
Kujawsko – Pomorskim o dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego przedsięwzięcia 
„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej 
w Solcu Kujawskim”. Zaprojektowany 
odcinek będzie przebiegał od skrzyżowania 
z ul. Ugory do skrzyżowania z drogą 
krajową nr 10. Prace związane z budową 
nowej nawierzchni rozpoczną się po 
wyłonieniu wykonawcy inwestycji. 
Ogłoszenie zamówienia publicznego 
planuje się na II kwartał 2022 roku.

Wartość projektu ogółem wynosi 4 167 
281,10 zł, w tym środki EFRR - 1 383 
104,57 zł, środki samorządu województwa 
- 1 112 000 zł, środki powiatu bydgoskiego 
- 834 000 zł i środki gminy Solec Kujawski 
- 838 176,53 zł.

Realizacja projektu stworzy spójne 
połączenie ścieżek gminnych wpisując się 
w istniejącą sieć dróg rowerowych. 
Możliwość korzystania z ciągu ścieżek 
rowerowych to doskonała alternatywa dla 
mieszkańców codziennie dojeżdżających 
do pracy samochodem. Głównym celem 
projektu jest poprawa poziomu i jakości 
życia społeczności lokalnej poprzez 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
powietrza oraz poprawę bezpieczeństwa 
w naszej gminie.

Dzięki podobnemu wsparciu powstała 
trasa rowerowa wzdłuż drogi woje-
wódzkiej 394 Otorowo - Solec Kujawski.

Nowa ścieżka
rowerowa

Prawie przez cztery dekady pracował 
w Polskim Radiu. Zaczynał jako stażysta, 
potem był dziennikarzem informacyjnym, 
między innymi korespondentem w Moskwie, 
był też dyrektorem Informacyjnej Agencji 
Radiowej, a w 1998 r. wszedł w skład zarządu 
Polskiego Radia. W latach 2002 – 2006 oraz 
2011 – 2016 był prezesem zarządu Polskiego 
Radia. W tym czasie kilkakrotnie odwiedził 
Solec Kujawski. Spotykał się z przedstawi-
cielami naszego samorządu i władz miasta, 
uczestniczył w imprezach radiowych 
organizowanych w naszej gminie jak choćby 
Lecie z Radiem, czy jubileuszu Radiowego 
Centrum Nadawczego. A. Siezieniewski 
został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, 
Krzyżem Oficerskim i Krzyżem Komandor-
skim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał 
także srebrny medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”. Podczas uroczystej gali 
zorganizowanej z okazji 690-lecia nadania 
naszemu miastu praw miejskich, odebrał 
Soleckiego Sokoła, nagrodę przyznaną 
Polskiemu Radiu. W pamięci wielu swoich 
współpracowników i tych, którzy mieli 
zaszczyt Go poznać, zostanie nie tylko jako 
profesjonalista, radiowiec z powołania, ale 
także jako świetny szef i wspaniały człowiek.

Wspomnienie

Andrzej Siezieniewski
(1951 - 2022)

Harcerze
dla Ukrainy
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Jack i Daras zawodowo są kierowcami 
tirów. Prywatnie to analogowi faceci, jak 
o sobie mówią, na swoich wspaniałych 
motorach. Obaj są częścią soleckiego oddziału 
bydgoskiego klubu motocyklowego Skulls. 
Mieliśmy okazję porozmawiać o ich pasji 
krótko po zakończeniu bardzo udanej imprezy, 
którą zorganizowali 23 kwietnia. Jak mogło się 
przekonać wielu solecczan, było i głośno 
i ludno, kiedy ponad 300 motocyklistów 
z regionu przejechało ulicami Solca Kujaw-
skiego podczas pierwszego, soleckiego 
otwarcia sezonu motocyklowego. Kawalkada 
ruszyła spod Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. 
Parkową, przez Park Przemysłowy, by ulicą 
Garbary wrócić przed halę. Głośno było też 
obok Soleckiego Centrum Kultury, gdzie 
organizatorzy przygotowali piknik. Były 
stoiska z akcesoriami dla motocyklistów, grill 
oraz koncert. Prezentowała się grupa Bizon.

Ale wróćmy do Skullsów. – Nazwa 
pochodzi od ksywy naszego kolegi, założyciela 
grupy, Darka „Czachola”, gdyż po angielsku 
skull to po prostu czaszka – mówi Daras.

- Klub pod obecną nazwą istnieje od 
dziesięciu lat. Główną siedzibę – motherchapter 
- ma w Bydgoszczy, a jednym z jego oddziałów 
jest oddział Solec Kujawski – dodaje Jack.

Przy klubowym stole w siedzibie oddziału 
przy ul. Toruńskiej siedzimy razem z pozosta-
łymi członkami klubu rozmawiając o ich pasji 
i przygodach. Pierwsze, na co zwracają uwagę, 
to fakt, że przez swoją działalność chcą 
odczarować złą sławę, jaką mają kluby 
motocyklowe w powszechnej świadomości. 
Podkreślają, że to nie tak, jak na wielu 
amerykańskich filmach. W rzeczywistości to 
nie jakieś gangi, tylko ludzie – hobbyści, 
kochający jazdę na motocyklach, realizujący 
się również poprzez działania charytatywne. 
Jednym z nich była akcja Motoserce. 
Zaangażowali się nie tylko motocykliści, ale i 
wielu solecczan. Razem, w ciągu czterech 
godzin, ochotnicy oddali 17 litrów krwi.

- Jeden z nas „Doktor” jest dawcą szpiku 

kostnego i już mógł pomóc dzieląc się nim ze 
swoim „genetycznym bliźniakiem” – mówi 
Jack.

Moi rozmówcy chcą, aby klub wpisał się na 
stałe do soleckiego kalendarza imprez z dwoma, 
trzema wydarzeniami. Jednym byłoby otwarcie 
sezonu, drugim – kontynuacja akcji Motoserce, 
i trzecim – letni piknik rodzinny, jeśli nie będzie 
go na otwarciu sezonu. Organizują też pokazy 
pierwszej pomocy. Chcieliby zrobić wystawę 
nawiązującą do wcześniejszych tradycji 
motocyklowych z naszego miasta. Jednym 
słowem, chcą rozsławiać Solec Kujawski. 
Zgodnie podkreślili też, jak duże mają wsparcie 
ze strony władz miasta, gminnych instytucji, 
firm i organizacji.

Klubowicze jeżdżą wszędzie. Nie tylko po 
Polsce. Soleccy skullsi, są młodym oddziałem, 
ale byli już na Litwie, w tym roku planują 
Norwegię i wrześniowy wyjazd do Rumunii. 
W sezonie przejeżdżają od 20 do 30 tys. 
kilometrów. Jeden weekendowy wyjazd to 
około 1,5 tys. km.

- Staramy się przede wszystkim zwiedzać 
Polskę, która jest bardzo piękna, szczególnie 
widziana z motocykla. Ludzie tego nie 
doceniają. Majówkę spędzimy na Lubel-
szczyźnie – słyszę.

Jack ma swoją ulubioną markę. Jeździ 
Hondą Shadow z silnikiem VT 1100 oraz Hondą 
Valkyrie Interstate z półtoralitrowym silnikiem 
Boxer. Z kolei Daras ma duży turystyczny motor 
Suzuki V Strom 1000. Każdy ma swój ulubiony. 
Nie prześcigają się, czyj jest najlepszy, 
najwspanialszy. Każdy uważa, że to właśnie 
jego motocykl. I tyle.

Na otwarciu były różne typy motocykli 
z całej dostępnej gamy. Są choopery, turys-
tyczne i adventure, crusiery i ścigacze zwane 
potocznie szlifierkami. Każdy znajdzie coś dla 
siebie.

- Kiedy jeden z nas miał problem z biodrem, 
kupił niższy motocykl, żeby mu się wygodniej 
wsiadało – rzuca ktoś z boku, a reszta wybucha 
śmiechem.

Nie inaczej było z koleżanką, która podczas 
zdarzenia złamała rękę. Najważniejsze było dla 
niej, aby gips na dłoni był cieńszy, bo musi 
przecież w dalszą drogę włożyć rękawiczkę.

Motocykliści są twardymi ludźmi. Jednak 
kiedy w trasie widzą leżący kask przy skraju 
drogi, to dla nich znak, że któryś z braci 
potrzebuje pomocy. Każdy się zatrzyma 
i wesprze. Mimo że wśród klubowiczów są 
panie, jednak większość partnerek nie jeździ, 
ale wspiera swoich mężów, którzy mówią o nich 
pieszczotliwie „smoczki” lub „smoczyce”.

- Na początku nie lubiły tego, ale się 
przyzwyczaiły. Kiedy chciałem kupić motor 
usłyszałem takie słowa wsparcia – „A, stary 
jesteś, kup sobie i się zabij” – to kupiłem 
Kawasaki.

Wypadki i tragiczne zdarzenia to też 
sytuacje, z którymi motocykliści mierzą się na 
co dzień. Jednak wszyscy są zgodni co do 
jednego – rzadko wypadki są z winy moto-
cyklistów. Nikt z rozmówców nie lubi też być 
„plecakiem”.

- Kiedyś jechałem z kolegą. Siedziałem jako 
drugi czyli tzw. plecak. I już nigdy więcej. 
Wiedziałem, że kumpel świetnie prowadzi, ale 
w czasie jazdy wszystko było dla mnie nie tak – 
dodaje ktoś z boku.

W sumie w trasie jest naprawdę wesoło. Na 
koniec życzmy motocyklowej braci tylu samo 
powrotów, ile wyjazdów.

Zbigniew Stefański

Każdy motor
jest najlepszy
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Soleckie Centrum Kultury W Dzień Czekolady 12 kwietnia, w Galerii 
Homo Faber nastąpiło uroczyste zakończenie II 
edycji Soleckiego KuchMistrza Juniora. Został 
nim Maciej Radtke. Gratulujemy! Wyróżnieni 
zostali Martyna i Mateusz Wichłacz oraz Julia 

Mruk. W konkursie dzielnie walczyli także 
Zosia i Babcia Bożena, Pola, Laura, Antoś i Jaś, 
Nikola, Tymek, Kuba i Zuzia. SCK dziękuje 
serdecznie wszystkim, którzy brali udział w 
konkursie. Dziękuje uczestnikom, rodzicom 
oraz sponsorom: restauracjom Nasz Bar, Twoje 
Smaki oraz WAGON Smaków i dyrektor SCK 
Reginie Osińskiej za wspaniałe nagrody, w tym 
upragniony przez wszystkich zwycięski fartuch 
KuchMistrza Juniora, statuetka zwycięzcy, 
vouchery na pizze, albumy z okularami 3d, 
nagrody rzeczowe oraz miniwarsztaty slime.

W minionych tygodniach Solec Kujawski 
odwiedziły panie z czterech Akademii 
Aktywności (III) z powiatu nakielskiego. 
Dzięki uprzejmości dyrektor Reginy Osińskiej, 
a także zaangażowaniu pań z zespołu Inwencja 
i opiekunowi zespołu Tomaszowi Rudnemu 
goście SCK mogli nie tylko wymienić 
doświadczenia dotyczące promowania kultury 
lokalnej i regionalnej, ale też zobaczyć, jak 
ważna jest aktywność społeczna i jak wiele 
dobrego wynika z tego, że nie spędzamy czasu 
zamknięci w domu, samotnie, przed telewizo-
rem. W pierwszym spotkaniu uczestniczyły 
także panie należące do Klubu Być Kobietą 
z Soleckiego Centrum Kultury, które pod okiem 
instruktora Marzanny Szewczyk nie tylko 
opowiedziały o swojej działalności, ale również 
przygotowały na spotkanie słodkie wypieki. 
Podczas spotkania był też czas na integrację, 
nawiązywanie nowych znajomości, wspólną 
zabawę i śpiewy, dzięki którym goszczące 
w SCK uczestniczki projektów wyjechały 
z Solca z uśmiechami na twarzach. 

Od organizatora projektów wiemy też, że 
wszystkie panie wspominają wycieczkę do 
Solca bardzo pozytywnie, a spotkanie w SCK, 
połączone z jego zwiedzaniem i przyjrzeniem 
się, co instytucja oferuje mieszkańcom Solca 
Kujawskiego, jest dla nich inspiracją do 
organizacji zajęć kulturalnych w okolicy 
swojego miejsca zamieszkania. Poza odwie-

dzeniem SCK, panie zwiedziły też między 
innymi soleckie muzeum, salonik pani Ireny 
Santor oraz JuraPark.

Akademie Aktywności (III) to już trzecia 
edycja projektów współfinansowanych ze 
środków europejskich, których celem jest 
podniesienie aktywności społecznej mieszkań-
ców powiatu nakielskiego. Projekty skierowane 
są do osób mających problemy w codziennym 
funkcjonowaniu, wynikające np. ze stanu 
zdrowia, wieku czy innych aspektów wpływają-
cych na wykluczenie społeczne. Pomysłodawcą 
i realizatorem projektów jest solecczanin – 
Wojciech Elszyn, który przygotowuje i realizuje 
podobne działania już od wielu lat. Finansowa-
nie w 95 proc. zapewnia Unia Europejska 
poprzez funkcjonującą na terenie powiatu 
nakielskiego Lokalną Grupę Działania 
„Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” - podobną do 
tej, której częścią jest Gmina Solec Kujawski 
(LGD Trzy Doliny). Warto wspomnieć, że 
z funduszy Trzech Dolin aktywnie korzysta 
Soleckie Centrum Kultury, organizując różnego 
rodzaju imprezy. Panie, które w ostatnich 
tygodniach odwiedziły między innymi nasze 
SCK są mieszkankami obszarów wiejskich 
gmin Kcynia, Mrocza, Sadki i Szubin.

Zespół Inwencja zaprasza wszystkich, 
którzy kochają śpiew na swoje zajęcia w środy 
o godz. 16.30.

W godzinach 16.00 - 18.00 zapraszamy 29 
kwietnia do galerii Homo Faber na kolejne 
spotkanie Klubu Kolekcjonera. To świetna 
okazja, aby spotkać się z miejscowymi 
hobbystami i miłośnikami rzeczy wszelakich, 
porozmawiać i obejrzeć ich kolekcje. Przypo-
minamy, że za pośrednictwem sekretariatu SCK 
można dołączyć do Klubu Kolekcjonera oraz 
nabyć nowy numer Skarbca – kwartalnika 
redagowanego przez Klub Kolekcjonera 
i opiekuna klubu Piotra Czarneckiego.

Klub
Kolekcjonera

Zaproszenie

Międzygminne
kulturalne spotkania

Kino Kultura

,

Mistrz jest
tylko jeden



Znajdująca się w Przyłubiu strzelnica 
soleckiego Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego jest chętnie wykorzystywana 
przez członków bractwa. W miniony 
weekend spotkaliśmy na niej kilku 
ćwiczących. Strzelali z broni długiej 
i krótkiej. Pojawił się też pasjonat 
łucznictwa. Wszyscy zgodnie podkreślali, 
że są częstymi gośćmi na strzelnicy. 
Niektórzy pojawiają się na niej przy-
najmniej dwa razy w tygodniu, tak jak 
Jacek Przybyliński, który ma niebawem 
być oficjalnie przyjęty w szeregi bractwa. 

Klub Turystów Pieszych „Horyzont” 
zorganizował 23 kwietnia br. rajd 
szlakiem im. Jeremiego Przybory 
w Bydgoszczy. Patron szlaku – legen-
darny spiker i współtwórca (razem 
z Jerzym Wasowskim) Kabaretu Star-
szych Panów, przez pewien czas pracował 
w bydgoskiej Rozgłośni Pomorskiej 
Polskiego Radia. Piechurzy rozpoczęli 
rajd na stacji PKP Bydgoszcz Leśna, 
natomiast szlak ma swój początek 
w Myślęcinku. Tam też doszło do 
sympa tycznego ,  p r zypadkowego 
spotkania z turystkami z soleckiego Klubu 
Turystów Rowerowych „Torpedo”. 
Pierwszym interesującym miejscem na 
trasie, było wzniesienie o nazwie 
Zamczysko, będące pozostałością 
wczesnośredniowiecznego grodziska. 
Rozpościera się stamtąd widok na 

Bydgoszcz. Szlak im. Jeremiego Przybory 
prowadzi głównie przez tereny leśne, na 
niektórych odcinkach dość często odwie-
dzanych przez miłośników turystyki 
pieszej oraz rowerowej. Najważniejszym 
punktem podczas wędrówki była Dolina 
Śmierci, czyli miejsce upamiętniające 
niemiecką zbrodnię z okresu II wojny 
światowej. Od października do listopada 
1939 roku, wymordowano tam około 1200 
Polaków i Żydów. Na pomniku umiesz-
czonym ku czci zamordowanych, znajduje 
się między innymi tabliczka upamiętnia-
jąca Floriana Rakowskiego – przed-
wojennego soleckiego nauczyciela. Po 
chwili zadumy, uczestnicy rajdu wyruszyli 
w dalszą drogę. Okolica usiana pagórkami 
przypomina wielu bieszczadzkie połoniny. 
Niektóre fragmenty szlaku były dość 
wymagające, niemniej widoki wynagra-
dzały wszystkie trudności. Zakończenie 
szlaku znajduje się przy pętli autobusowej 
na osiedlu Mariampol. Łącznie turyści 
pokonali ok. 18 kilometrów.

Łukasz Wojtecki

Szlakiem
Przybory

Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy „START” oraz Ośrodek Sportu 
i Rekreacji zapraszają na Mistrzostwa 
Powiatu Bydgoskiego w piłce nożnej 
dziewcząt w kategorii Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (roczniki 2007-2008). Zawody 
odbędą się w piątek 6 maja. Początek 
o godz. 9.30. Zbiórka drużyn w Szkole 
Podstawowej nr 1 - ul. Tartaczna 25. Chęć 
uczestnictwa w zawodach należy zgłaszać 
do 4 maja w systemie SRS (www.srs.szs.pl).

Zagrają
dziewczyny

W hali sportowo-widowiskowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano 
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego 
w koszykówce dziewcząt w ramach 

Wywalczyły
srebro

Na początku kwietnia w Solcu Kujawskim 
odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiej 
Ol impiady  Młodz ieży  oraz  Między-
wojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 
w Badmintonie. Nasi zawodnicy cztery razy 
stanęli na podium. Bartek Zasada z Pawłem 
Rudnikiem (UKS Start Smólnik) zajęli 2 
miejsce oraz Filip Woś i Iwo Kawiorski (fot.) - 
3 miejsce w grze podwójnej młodzików. 
Bartek uplasował się również na 3 miejscu 
w grze pojedynczej młodzików. Natomiast 
Max Wierzbowski w kategorii juniorów 
młodszych zajął 3 miejsce w grze pojedynczej.

Igrzysk Młodzieży Szkolnej (roczniki 
2007-2008). Do rywalizacji przystąpiło 
pięć drużyn reprezentujących szkoły 
z gmin naszego powiatu. Po bardzo 
zaciętym turnieju pierwsze miejsce 
zdobyła Szkoła Podstawowa w Maksy-
milianowie, która minimalnie wyprzedziła 
SP 4 Solec Kujawski. Brązowe medale 
zdobyły dziewczęta z Brzozy. Zwycięska 
drużyna zdobyła prawo występu w ćwierć-
finałach wojewódzkich. Organizatorami 
Mistrzostw byli MUKS „Start” oraz 
Ośrodek Sportu i Rekreacji. Zespoły 
otrzymały puchary, dyplomy, medale oraz 
słodycze ufundowane przez bydgoskie 
starostwo.

Cztery razy
na podium

Sport i rekreacja
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 

86-050 Solec Kujawski.

Tel. 52 - 387 - 01 - 32

e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl

Redaguje Zbigniew Stefański.

Druk:                     Józef Śmigaj,

Solec Kujawski.



Drzewa
przy Długiej

Przy ul. Długiej wzdłuż ścieżki rowerowej, 
pojawiły się nowe nasadzenia. Jest to 
czterdzieści drzew posadzonych w ramach 
tzw. kompensacji przyrodniczej. Polega ona na 
tym, że po wycięciu drzew w jakimś miejscu, 
oczywiście po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku o wycinkę, sadzi się drzewa w innej 
lokalizacji. Dzieje się tak również na podsta-
wie decyzji wydanej przez gminę. W tym 
wypadku do posadzenia nowych drzew została 
zobowiązana firma Drobex. Przy Długiej 
pojawiło się 30 wiśni osobliwych i 10 śliw 
wiśniowych. Po zakończeniu nasadzeń, które 
na zlecenie Drobexu wykonał Zakład 
Gospodarki Komunalnej, można było posiać 
trawę. Wkrótce ten kolejny zakątek miasta się 
zazieleni.
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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

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.

Nazywam się  Kacper  Ziel iński 
urodziłem się 27 maja 2003r. z przepukliną 
oponowo- rdzeniową odcinka L-S 
kręgosłupa, wodogłowiem, pęcherzem 
neurogennym, niedowładem kończyn 
dolnych i przewlekłą chorobą nerek 
stadium V. Jestem pod opieką wielu 
specjalistów. W maju 2018r. moja jedyna 
nerka przestała spełniać swoją funkcję, 
a w grudniu 2018 r. przeszedłem ciężką 
operację usunięcia tej jedynej nerki którą 
miałem. Od roku 2018 do 2020 byłem 
dializowany w stacji Dializ Fresenius 
w Toruniu. W roku 2020 we wrześniu 
miałem przeszczep nerki i operację 
wyłonienia sztucznego pęcherza. Przyj-
muję teraz leki immunosupresyjne, aby 
nerka pracowała jak najdłużej. Codzienne 
muszę pokonywać wiele trudności, ale nie 
poddaję się i walczę z uśmiechem na 
twarzy.

Każdego kto zechciałby mi pomóc 
i podać mi pomocna dłoń proszę o przeka-
zanie 1%, aby ta walka była dla mnie 

łatwiejsza z nadzieją na lepsze jutro.
Nr konta 62-1240-1183-1111-0010-

4828-4744 z dopiskiem POMOC DLA 
KACPERKA.

Swojego konta użyczyło mi Stowa-
rzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego 
KRS 0000059449.

Dziękujemy za życzliwość
Kacper z rodzicami.

Podaruj 1% na leczenie i rehabilitację 
Kacpra KRS 0000059449

Cel szczegółowy:

POMOC DLA KACPERKA

ZAMIAST FELIETONU

Jeśli ktoś nie zdążył 
przekazać 1 proc.,   
ma jeszcze ostatnią

szansę.



...to jedno z najważniejszych świąt 
w kalendarzu każdej biblioteki. W dniach 
9-13 maja solecka Biblioteka Publiczna 
przygotowuje szereg atrakcji. Począwszy 
od zajęć dla dzieci, teatru cieni, kosmiczne 
przygody Misia Zbysia, zdjęcia w rakiecie - 
to dla najmłodszych, a dla nieco starszych - 
kosmiczne ciekawostki ze świata literatury 
i kultury, Filmowy Klub Dyskusyjny (13 
maja, godz. 17.30), w którym rozmowa 
będzie toczyła się wokół filmów Ad Astra 
oraz Matka android. To i znacznie więcej 
już od 9 maja. Więcej szczegółów na 
Facebooku biblioteki. Śledźcie by niczego 
nie przegapić.

Tydzień
Bibliotek...

Koleżance Ani Filipiak szczere wyrazy 
współczucia z powodu śmierci

BRATA 

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

W ramach ogólnopolskiej akcji pod patronatem premiera i ministra edukacji „Sprzątamy dla 
Polski”, której celem jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale 
także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro, klasy VII i VIII, oddział 
przygotowawczy z uczniami z Ukrainy oraz uczeń z Białorusi, 22 kwietnia sprzątały teren wokół 
szkoły i pobliski las w ramach Dnia Ziemi. Opiekę nad grupą sprawowały Joanna Kocikowska, 
Beata Jankowska (nauczyciele przyrody i biologii) oraz Sylwia Grabowska i Grażyna Rochna-
Woźniak.
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