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Bracia kurkowi
odzyskali order

Wygląda jak łańcuch, ale jest to order. 
Soleccy bracia kurkowi zrzeszeni 
w Kurkowym Bractwie Strzeleckim 
w Solcu Kujawskim odzyskali go 19 
stycznia 2023 r. Równo sto lat od ufundo-
wania orderu przez soleckich braci 
Reinholda Rygola i  Kosińskiego. 
Wykonano go ze srebra – próba 800, kur 
z herbem Solca jest złoty o próbie 900.

- Jest to order wędrowny naszego 
bractwa, ufundowany między innymi przez 
mojego dziadka w rocznicę odzyskania 
przez Solec niepodległości – mówi Michał 
Rygol, honorowy prezes soleckiego 
bractwa kurkowego.

Pierwsze strzelanie, w którym trofeum 
był order wędrowny, odbyło się 19 stycznia 
1923 r. Zawody wygrał brat Kosiński, rok 
później order wystrzelał R. Rygol. I tak na 
wygrawerowanych oczkach łańcucha 
orderu widnieją nazwiska wszystkich 

Dokończenie na str.  4

Dokończenie na str.  3

Dokończenie na str. 5

Z okazji nadchodzącego
Międzynarodowego Dnia Kobiet

wszystkim Paniom - 
- mieszkankom naszej gminy

w imieniu własnym
i kolegów radnych

przekazuję najlepsze życzenia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Konsultacje społeczne „Planu Zrównowa-
żonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz z 
Prognozą oddziaływania na środowisko 
rozpoczęły się 20 lutego. Metropolia 
Bydgoszcz, do której należy również nasza 
gmina, ma już projekt nowego planu 
transportowego. Przed zakończeniem prac 
jeszcze raz chce poznać opinię mieszkańców. 
Ostatni etap konsultacji potrwa do 12 
marca br. Dokument będzie jedną z podstaw 
do składania wniosków o dofinansowanie 
ważnych zadań poprawiających komunikację, 
bezpieczeństwo i stan  środowiska na terenie 
metropolii.

P lan  Zrównoważonej  Mobi lności 
Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego (SUMP BydOF) to:

- narzędzie ułatwiające planowanie 
długookresowe uwzględniające szerszy 
kontekst funkcjonowania gmin wchodzących 
w skład BydOF w dziedzinie: transportu, 
środowiska, bezpieczeństwa, jakości życia, 
zielonej przestrzeni, gospodarki.

- wypracowana strategia działania na 
zapewnienie najlepszych środków dostępu 
do celów podróży i usług. 

Odpowiada na szereg pytań związanych 
między innymi z kierunkiem rozwoju 

Konsultacje społeczne
planu zrównoważonej mobilności

Wojna trwa
już rok

Rok temu, 24 lutego Rosja napadła na 
Ukrainę. Nie tylko wojsko, ale i mieszkańcy 
chwycili za broń. Nie inaczej było w Basztance, 
naszym mieście partnerskim. Pierwsze dni były 
bardzo trudne. Naloty, ataki rakietowe z ziemi 
i powietrza. Zniszczenia budynków i infra-



Wszystkim, którzy w bolesnych dla nas 
chwilach dzielili z nami smutek

i przybyli na uroczystość pogrzebową

Śp. Stefana Popy

Za modlitwy, wyrazy współczucia
i kwiaty serdeczne podziękowania

składa

RODZINA

Od 2 stycznia 2023 roku w Miejsko-
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Solcu Kujawskim realizowany jest 
Program „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2023, finanso-
wany z Funduszu Solidarnościowego. 

Głównym celem Programu jes t 
wprowadzenie usług asystencji osobistej 
jako formy ogólnodostępnego wsparcia 
w wykonywaniu codziennych czynności 
oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

W gminie Solec Kujawski wsparciem 
w ramach programu objętych jest 6 osób 
n iepełnosprawnych pos iadających 
orzeczenie o znacznym stopniu niepełno-
sprawności. 

Zakres czynności w ramach usług 
asystencji osobistej w szczególności 
dotyczy:

- wsparcia w czynnościach samoo-
bsługowych, w tym utrzymaniu higieny 
osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;

- wsparcia w prowadzeniu gospodar-
stwa domowego i wypełnianiu ról społecz-
nych (w przypadku samodzielnego 
zamieszkiwania);

- wsparcia w przemieszczaniu się poza 
miejscem zamieszkania;

- wsparcia w podejmowaniu aktyw-
ności życiowej i komunikowaniu się 
z otoczeniem.

Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej jest dużym wsparciem dla osób 
z niepełnosprawnością w codziennym 
funkcjonowaniu i daje im poczucie 
bezpieczeństwa. Gminie Solec Kujawski 
na realizację zadania w 2023 roku przy-
znano środki w wysokości 68 258,00 zł.

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 placówkach w Bydgoszczy

TEL. 52 566 66 65

Dyżury aptek

Do 26 LUTEGO
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

27 LUTEGO - 5 MARCA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

6 - 12 MARCA
„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.
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Asystent
osobisty

Do 5 marca trwają zapisy do ogólnopolskiej 
akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji 
mogą zgłaszać się organizacje społeczne 
i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza 
pochodzące z małych miejscowości i na 
początku swojej działalności, które w ciągu tego 
roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej 
społeczności lokalnej.

Aby dołączyć do grona uczestników 
tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 5 
marca wypełnić formularz zgłoszeniowy. 
W drugim etapie odbywa się rozmowa 
telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc 
jest ograniczona. O wynikach rekrutacji 

zgłaszający się zostaną poinformowani do 13 
marca przez stronę internetową akcji Masz Głos.

Grupy i organizacje przyjęte do akcji 
rozpoczną 10-miesięczną pracę nad realizacją 
swojego pomysłu. Otrzymają bezpłatne 
wsparcie w postaci: stałej współpracy i doradz-
twa ze strony doświadczonego koordynatora; 
pomocy prawnej; możliwość udziału w szkole-
niach stacjonarnych i online oraz wizytach 
studyjnych do miejsc, w których wzorowo 
działają tandemy mieszkańców i władz, 
złożonych z uczestników akcji Masz Głos 
i Pracowni Samorządowej np. w Kluczborku, 
Krakowie, Olecku; możliwość otrzymania 
mikrograntu na działania (600 zł); konsultacji 
przy działaniach promocyjnych i komunika-
cyjnych; szansy na nagrodę Super Samorząd i 
Super Głos, których wręczenie kończy każdą 
edycję akcji. 

Zgłoszenia do 5 marca 2023 przez stronę: 
https://www.maszglos.pl/zapisz-sie/.

Akcja
Masz Głos

Poniżej pierwsze ustalone terminy zebrań mieszkańców osiedli i sołectw.

Sołectwo Kujawska – 27 lutego, godz. 17.00 (świetlica „Jagódka”)

Sołectwo Otorowo – Makowiska – 28 lutego, godz. 17.00 (świetlica „Makowianka”)

Sołectwo Przyłubie – 2 marca, godz. 17.00 (świetlica)

Osiedle Robotnicza – 21 marca, godz. 17.00 (sala konferencyjna urzędu)

Terminy
zebrań mieszkańców

W związku ze zgłoszeniami mieszk-
ańców, dotyczącymi osób podających się 
za pracowników Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, chcącymi dokonać spraw-
dzenia stanu oraz plomby wodomierza 

zakład informuje, że nie prowadzi obecnie 
takich działań, a osoby te podszywają się 
pod pracowników ZGK, najprawdopodob-
niej w celu dokonania kradzieży. W wy-
padku zaistnienia takiej sytuacji należy 
niezwłocznie zawiadomić Policję. Jeżeli 
mielibyśmy jakiekolwiek wątpliwości co 
do tożsamości osób podających się za 
pracowników ZGK, można ją potwierdzić 
telefonicznie pod numerem 52 387 03 63. 
W ZGK podkreślają, że pracownicy 
zakładu nie dokonują również przeglądów 
i wymian/plombowania wodomierzy 
w mieszkaniach w blokach. Proszą 
mieszkańców również o zachowanie 
wyjątkowej czujności.

Mówią,
że są z ZGK

Od 1 marca br. w urzędzie nastąpi 
zmiana w przyjmowaniu interesantów. Nie 
będzie  konieczności  wcześniejszego 
umówienia się telefonicznego. Obsługa 
mieszkańców wraca do pokoi. Środy nadal 
pozostają dniami bez interesanta.

Nie trzeba
dzwonić
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Burmistrz ogłasza nabór na 
wolne stanowisko urzędnicze - 
REFERENTA DS. REALIZACJI 
INWESTYCJI. Zatrudnienie na 
pełen etat, umowa na czas określony. 
Termin składania ofert upływa 2 
marca 2023 r. o godz. 15.15. Pełna 
treść  ogłoszenia w Biuletynie 
Informacji publicznej – www.bip. 
soleckujawski.pl.

Jest praca

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzęt-
ami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Solec Kujawski w 2023 roku.

ŘPrzyjęcie planów pracy komisji 
stałych Rady Miejskiej na 2023 rok. 

ŘWolne głosy i wnioski.
Sesję można śledzić na żywo – 

www.soleckujawski.pl zakładka e-sesja. 
Tam również znajdują się materiały 
archiwalne. Początek transmisji o godz. 
13.00.

Relacja w kolejnym numerze.

LXIII SESJA RM

Porządek
obrad

Na 24 lutego zaplanowano 63. sesję 
rady miejskiej z następującym po-
rządkiem obrad:

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 
rok.

ŘPodjęc ie  uchwały  w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie 
nieodpłatnej służebności gruntowej 
przejazdu i przechodu.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie uchwalenia Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Solec Kujawski.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie  szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie górnej 
stawki opłaty ponoszonej przez właścici-
eli nieruchomości za usługi w zakresie 
o p r ó ż n i a n i a  z b i o r n i k ó w  b e z -
odpływowych lub osadników w instalac-
jach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Solec Kujawski. 

Dokończenie ze str. 1

infrastruktury transportowej w tym:
- budową kolejnych dróg rowerowych,
- rozwojem transportu szynowego,
- tworzeniem zintegrowanych węzłów,
- rozwojem linii autobusowych,
- budową obwodnic,
- porządkowaniem urbanistycznym,
- poprawą dostępności miejscowości 

o walorach rekreacyjnych i historycznych,
- zwiększeniem bezpieczeństwa,
- promowaniem i wdrażaniem elektro-

mobilności.
Dokument będzie podstawą do ubiegania 

się o dofinasowanie nowych inwestycji 
poprawiających komunikację pomiędzy 
gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego z europejskich funduszy na lata 
2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które 
powinny uwzględniać wszystkie samorządy 
oraz określić kluczowe inwestycje wzm-

acniające spójność obszaru metropolitalnego 
i ułatwiające codzienne przemieszczanie się 
mieszkańców. Podstawą planu oprócz 
specjalistycznych prognoz, analiz i modeli są 
szerokie konsultacje społeczne. Za nami już 
dwie tury bezpośrednich  spotkań. W ich 
ramach odbywały się wywiady, warsztaty, 
spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami 
organizacji pozarządowych. Mieszkańcy 
Solca Kujawskiego będą mogli wziąć 
osobiście udział w konsultacjach 9 marca 
w Soleckim Centrum Kultury. Początek 
o godz. 17.00.

Opracowany projekt planu dostępny 
będzie do 12 marca 2023 r.:

- na stronie internetowej Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Bydgoszczy w pod adresem: https://bip.um. 
bydgoszcz.pl/,

- w siedzibie Urzędu Miejskiego Byd-
goszczy przy ul. Jagiellońska 61, 85-027

- pod l inkiem zamieszczonym na 
materiałach informacyjnych dotyczących 
SUMP BydOF, zamieszczonych na stronach 
urzędów Gmin/Starostw wchodzących 
w skład Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalne-
go tj. gmin członkowskich Stowarzyszenia 
Metropolia Bydgoszcz. 

Wnioski i uwagi do projektu planu 
zrównoważonej mobilności oraz prognozy 
oddziaływania na środowisko można składać  
w 21-dniowym terminie tj. od  20 lutego 2023 
r. do dnia 12 marca 2023 r.: 

- elektronicznie na adres e-mail: konsulta-
cje@lpw-grupa.pl; 

- formie pisemnej: na adres Urzędu Miasta 
Bydgoszczy, Biuro Zintegrowanych Inwes-
tycji Terytorialnych Bydgoskiego Obszaru 
Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 85-027  
Bydgoszcz;

- bezpośrednio do Biura  Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego 
Obszaru Funkcjonalnego  przy ul. Jagielloń-
skiej 61, 85-027  Bydgoszcz;

- ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia 
dokumentów – Biuro Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Bydgoskiego 
Obszaru Funkcjonalnego, ul. Jagiellońska 61, 
85-027  Bydgoszcz.

Wnioski i uwagi powinny być składane 
na formularzu dostępnym na także na 
www.soleckujawski.pl.

Konsultacje społeczne
planu zrównoważonej mobilności

„W związku z zatwierdzeniem taryf 
oraz wzrostem podatku VAT ponownie 
zostały przeliczone opłaty za ciepło dla 
mieszkańców od 1 stycznia 2023 r.. Skutki 
okazały się porażające nie tylko dla 
mieszkańców.” Czytamy w piśmie 
skierowanym przez burmistrza, na ręce 
przewodniczącego konwentu burmistrzów. 
Stanowisko w sprawie drastycznych 
podwyżek kosztów za ciepło za pośredni-
ctwem konwentu ma trafić do premiera.

W dalszej części pisma burmistrz 
podnosi kilka kwestii między innymi 
istotnego wpływu na cenę dostarczanego 
ciepła w wyniku wzrostu od stycznia 
podatku VAT z 5 do 23 proc. „Z przykrością 
stwierdzam, że po przeliczeniu miesięczne 
opłaty za ciepło wzrosły od 70% do 100 
%.(…) Biorąc pod uwagę to, że większość 
lokali mieszkalnych zaopatrywana jest 
w ciepło z sieci ciepłowniczej, jestem 

zaniepokojona powrotem od 1 stycznia br. 
23% stawki VAT i okresem na jaki 
wprowadzona ma zostać maksymalna 
cena dostawy ciepła. Sytuacja ta spowodu-
je dalsze zadłużanie się mieszkańców, 
czego konsekwencją będzie obniżenie 
poziomu ich życia oraz liczne eksmisje, 
a także ich frustracje, czego już doświad-
czam.” – pisze burmistrz.

Podsumowując burmistrz uważa, iż 
„(…) należy wystąpić do rządu i parla-
mentarzystów z wnioskiem o dostosowanie 
prawa w zakresie możliwości wprowadze-
nia wyższych rekompensat dla przedsię-
biorstw ciepłowniczych, obniżenia 
wysokości stawki podatku VAT i jednoc-
ześnie wydłużenia okresu ich obowiązy-
wania do czasu zmiany i modernizacji 
źródeł ciepła przez przedsiębiorstwa 
produkujące ciepło oraz do czasu stabiliza-
cji cen surowców energetycznych.”

W sprawie drastycznej
podwyżki kosztów za ciepło
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Kończąc temat higieny i ochrony zdrowia – obecny w naszej serii od kilku numerów – 
prezentujemy dziś zdjęcie Villi Wegenera. Budynek został zaprojektowany przez znanego 
bydgoskiego architekta Józefa Święcickiego dla Juliusza Wegenera, soleckiego przemysłowca 
z branży drzewnej. Villa była prawdopodobnie pierwszym soleckim budynkiem z bieżącą 
wodą. Kiedy w dwudziestoleciu międzywojennym rodzina Wegenera opuściła Solec, budynek 
został przejęty przez Powiatową Kasę Chorych z Bydgoszczy. W 1930 roku w Villi zaczęło 
działać sanatorium. Leczyły się w nim między innymi osoby chore na gruźlicę. Maksymalnie 
mogło przebywać tam czterdziestu kuracjuszy. Według informacji zawartych w lipcu 1930 
roku w gazecie „Dziennik Bydgoski”, kuracjusze korzystali z kąpieli solankowych oraz 
spacerów po parku. Zwracano też uwagę na odpowiednie menu, na które składały się potrawy 
„na czystym maśle”, a także spora ilość mleka oraz warzyw. Co ciekawe, dla zatarcia różnic 
społecznych na terenie sanatorium wszystkich obowiązywał jednolity strój. 

Prezentowane zdjęcie jest kolejnym z bogatej kolekcji pamiątek po przedwojennym soleckim 
fotografie, Bronisławie Krügerze, przekazanej do Muzeum Solca przez Kazimierza Stępnia. 

Solec na starej fotografii (14)

Dokończenie ze str. 1

zwycięzców do 1939 r.
- Po wybuchu wojny bractwo zostało 

rozwiązane, a wszystkie łańcuchy między 
innymi łańcuch królewski, sztandar, groty od 
sztandarów i inne brackie pamiątki zostały 
zdeponowane w urzędzie, gdzie je zabezpie-
czono – dodaje Robert Fałek, prezes 
zarządu bractwa.

Po wojnie bractwo się nie odrodziło, ze 
względów politycznych nie mogły działać. 
Wszystkie trofea, insygnia gdzieś się 
zawieruszyły.

- Czasy powojenne były bardzo trudne 
i dziadek musiał z czegoś żyć, dlatego 
niektóre jego trofea, wykonane ze srebra, czy 
złota były sprzedawane. Ludzie niechętnie 
przyznawali się do brackiej historii. Nie było 
to zbyt bezpieczne w tamtych czasach. Jeśli 
o łańcuchu królewskim dziadek wspominał, 
bo przeczytał o nim w jakiejś gazecie, tak nie 
natknął się na żadne informacje na temat 

orderu wędrownego – opowiada M. Rygol.
Pod koniec ubiegłego roku do bractwa 

zgłosił się mieszkaniec Kcyni, którego teść 
był w posiadaniu orderu wędrownego 
i chciał, aby wrócił on do Solca. Zanim 
skontaktował się z soleckim bractwem 
sprawdził autentyczność pamiątki. Złotnik 
z Poznania, który go obejrzał doradził, że 
dobrze byłoby, aby ponownie trafił do 
soleckiego bractwa.

- Chcieliśmy odzyskać go za wszelką 
cenę i to nam się udało równo sto lat po 
ufundowaniu orderu - nie kryje zadowolenia 
R. Fałek.

Pieniądze na odkupienie orderu zebrali 
bracia, członkowie soleckiego Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, spontanicznie 
organizując zbiórkę na ten cel. Jak usłyszel-
iśmy, nie była to cena samego kruszcu. W 
cenie uwzględniono wartość historyczną 
tego trofeum.

Bracia próbowali dowiedzieć się, jak 
order trafił do Kcyni, ale się nie udało. 

Pojawiły się różne spekulacje – mógł być 
zapłatą za usługę wykonaną w warsztacie 
samochodowym prowadzonym przez osobę, 
w której posiadaniu znalazł się order, mógł 
trafić poza Solec wraz z ostatnim zwycięzcą 
zawodów o order wędrowny, odbywających 
się w rocznicę odzyskania niepodległości 
przez nasze miasto. Stamtąd mógł być 
przekazywany w inne ręce, aż trafił do Kcyni.

Bractwo zamierza zaprosić ostatniego 
właściciela orderu na dużą imprezę strzele-
cką planowaną na czerwiec tego roku. Być 
może wtedy będzie więcej czasu na rozmowę 
i uda się poznać więcej szczegółów na temat 
wędrówki orderu. Od przyszłego roku 
zawody o order wędrowny będą odbywały się 
właśnie 19 stycznia. Tak, jak to było przed 
wojną. W tym roku pierwsze strzelanie o to 
trofeum ma być 10 czerwca.

- KBS Solec Kujawski poszukuje nadal 
pamiątek po bractwie. Jeżeli ktoś z mieszkań-
ców ma takie i chciałby je przekazać czy 
sprzedać lub podzielić się po prostu informa-
cjami na ich temat zapraszam do kontaktu – 
mówi R. Fałek.

Część z nich jest eksponowanych 
w Muzeum Solca. Odzyskany order na razie 
nie trafi do muzeum. Ma wędrować od 
zwycięzcy do zwycięzcy rocznicowych 
strzelań. Będą oni mieli prawo nosić order 
podczas różnych uroczystości.

Nasi rozmówcy wspomnieli też o bie-
żącej działalności. Strzelnica żyje, bractwo 
działa. W przyszłości chcą stworzyć siedzibę 
bractwa czyli tzw. celestat. Jak przed wojną 
miałby znajdować się przy strzelnicy.

Obecnie bractwo liczy 32. osoby, łącznie 
z członkami honorowymi. Do liczebności 
przedwojennej organizacji jeszcze trochę 
brakuje. W okresie międzywojennym 
należało doń 50 mieszkańców. Obaj nasi 
goście są zadowoleni, że do bractwa garną się 
młodzi. Soleckie KBS jest jednym z naj-
młodszych bractw okręgu bydgoskiego.

Procedura wstąpienia polega na wpro-
wadzeniu nowej osoby przez członka KBS. 
Ale, jak podkreśla prezes Fałek, bez tego 
również można zostać członkiem. Przez rok 
są spotkania, kandydat może pokazać swoją 
aktywność na rzecz stowarzyszenia. 
Zapoznać się z działalnością, z ludźmi, 
stosunkami panującymi w bractwie.

W powiecie bydgoskim bractwo działa 
tylko w Solcu. Chce kierować swoje 
działania także do dzieci i młodzieży.

- Bractwa kurkowe powstawały jako 
organizacje samoobrony. W naszym gronie 
mamy instruktorów, którzy tę tematykę mogą 
przybliżyć. Chcemy pokazać też trochę 
historii, organizując spotkania z uczniami 
klas mundurowych, nie tylko w Solcu – 
zaznacza M. Rygol.

Bractwo widać w mieście, jest aktywne. 
Członkowie uświetniają soleckie uroczys-
tości i imprezy. Opiekują się też grobami 
nieżyjących braci, jeśli bliscy nie mieszkają 
w Solcu, bądź nie ma już nikogo z rodziny. 
I, jak zapewniają nasi rozmówcy, chcą robić 
to nadal. Zarażać bracką ideą innych. 
Kultywować historię i tworzyć teraźniej-
szość. Działać na rzecz naszej społeczności.

Z.Stefański

Bracia kurkowi
odzyskali order
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Na zdjęciu od lewej Julita Ośmia-
łowska i Karina Brzozowska oraz 
Dariusz Małachowski w towarzystwie 
członka kapituły konkursu Wolontariusz 
Powiatu, w którym dostrzeżono pracę 
soleckich wolontariuszy.

To był czysty przypadek, ale z przedstawi-
cielkami soleckich wolontariuszy zajmującymi 
się opieką nad bezdomnymi kotami Jowitą 
Ośmiałowską i Kariną Brzozowską z grupy 
„Kitku w mieście”, spotkaliśmy się 17 lutego - 
w Dniu Kota. Panie znalazły czas między 
wizytą w przedszkolu, a wyjazdem w teren na 
wyłapywanie kotów.

W grupie działa pięć osób. Do tego należy 
zaliczyć również społeczne karmicielki, więc 
jest to już całkiem sporo. Grupa funkcjonuje od 
dwóch lat. Opiekuje się kotami wolno 
żyjącymi. Jej członkowie zajmują się wyłap-
ywaniem kotów do kastracji i sterylizacji. Chcą, 
żeby koty nadmiernie się nie rozmnażały, aby 
nie budować tej bezdomności. Dokarmiają 
koty, a czasem muszą szukać dla nich domów. 
W ubiegłym roku znaleźli je dla ponad 30 
kotów. 

Przez półtora roku działania grupy były 
finansowane przez wolontariuszy z własnych 
pieniędzy, kosztem domowych budżetów. 
Z czasem nauczyli się, jak robić zrzutki 
w internecie, jak pozyskiwać dobrowolne 
wpłaty od innych ludzi dobrego serca. 
Prowadzą wirtualny bazarek, gdzie odbywają 
się licytacje różnych przedmiotów. Pieniądze 
przeznaczane są na leczenie podopiecznych, 
odrobaczanie, łapanie do sterylizacji. Środki 
pozyskane w ten sposób starczają na pokrycie 
może połowy wydatków.

Jak usłyszeliśmy, grupa nie ma wiedzy 
o wszystkich karmicielach w mieście. Przecież 
oni też potrzebują wsparcia. Zebraną karmą 
wolontariusze z „Kitku w mieście” potrafią się 
dzielić z innymi. Dają to, co mają. Nieraz jest to 
kilka puszek w miesiącu. Sytuacja jest jaka jest. 
Karma też drożeje.

- Pomaga również urząd, zapewniając 
finansowanie suchej karmy w okresie 

zimowym. Ale koty są drapieżnikami, i z samej 
suchej karmy nie wyżyją, muszą jeść też mokrą 
karmę. Dlatego kupujemy puszki albo mięso. 
Koty są wybredne i nie każdy lubi suchą karmę 
– podkreśliła K. Brzozowska.

Panie ucieszyło, że zwierzęta można 
sterylizować w Solcu, gdyż po pierwsze jest 
taniej, ponieważ nie trzeba jeździć do 
Kobylarni, a po drugie nie stresują się koty, co 
wynika z konieczności dłuższej podróży. 
W Berlinie poradzono sobie z problemem 
bezdomności kotów poprzez sterylizację całej 
populacji. Jednak w Solcu nie chcą tego robić. 
Koty są potrzebne, gdyż wyłapują gryzonie.

Ponieważ w Solcu kotów jest dużo, ludzie 
je trują, skarżą się opiekunki. W ostatnim 
miesiącu były trzy takie sytuacje. Nie 
rozumieją dlaczego tak się dzieje.

- W świadomości funkcjonuje wiele mitów 
krzywdzących koty. Spotykamy się nawet 
z agresją wobec opiekunów. Niszczenie 
miejsc, gdzie przebywają koty. Niedawno 
znalazłam martwego kota leżącego w budzie. 
Widać było, że jego śmierć była gwałtowna 
i bolesna. Może jakimś rozwiązaniem byłoby 
zamontowanie kamery w miejscu, w którym są 
wystawione budy, na przykład koło cmentarza 
– zastanawiała się J. Ośmiałowska.

Można kotów nie lubić, ale agresja 
i uciekanie się do podrzucania zatrutej karmy 
czy niszczenia budek i pojemników na 
jedzenie jest w myśl przepisów karalne.

- To co robimy chcąc ograniczyć liczbę 
kotów wolno żyjących może spowoduje, że 
zwierzęta te nie będą przeszkadzać i skończy 
się ich trucie. W zeszłym roku na działkach 
otruto trzynaście kotów. Pewnie sikały do 
marchewki, robiły na pietruszkę. Jestem 
w stanie zrozumieć ludzi, że im to przeszkadza, 
ale uciekanie się do tak drastycznych 
rozwiązań nie mieści się w głowie. Z drugiej 
strony ktoś doprowadził do sytuacji, że tych 

kotów tyle się namnożyło. Każdy, kto przygar-
nie bezdomnego kota, powinien go wysteryli-
zować – radziła K. Brzozowska

Rozmówczynie apelują do ludzi dobrego 
serca, aby jako wolontariusze przyłączali się do 
pomocy grupie „Kitku w mieście”. Apelują 
szczególnie do młodych osób, chcących 
zaangażować się w pomoc. Jeśli mają czas mogą 
się odezwać. Ręce do pracy są potrzebne 
szczególnie teraz, przed marcową róją. Nie musi 
to być stała współpraca. Wystarczą np. dwa 
tygodnie pomocy w wyłapywaniu. Nie trzeba 
angażować swoich pieniędzy tylko czas. Chętni 
zostaną poinstruowani, jak kota złapać, 
w którym miejscu.

- Mamy nadzieję, że uda nam się pozyskać 
sponsora, który nam pomoże w finansowaniu 
działalności. Miesięcznie na opiekę wydajemy 
nawet  ki lka tysięcy złotych – dodała    
J. Ośmiałowska.

Kiedy prowokacyjnie zauważyłem, że 
każda pasja kosztuje, panie zwróciły mi uwagę, 
że to co robią, jest czymś znacznie więcej niż 
tylko pasją. To po prostu jest pewnego rodzaju 
misją. I nietrudno się z tym nie zgodzić. 
Wolontariusze poświęcają nie tylko czas 
i pieniądze. Pomagają kotom na wszelki 
możliwy sposób. Zajęte poranki, popołudnia, 
wieczory, urlop - to ich codzienność.

I na koniec panie mają apel, aby nie 
podrzucać bezdomnych małych kotów do 
budek. Na pewno sobie nie poradzą. Lepiej 
telefonicznie skontaktować się z opiekunami, 
postarają się pomóc. Wystarczy wpisać 
w wyszukiwarkę „Kitku w mieście”, gdzie są 
dane kontaktowe. Serdecznie dziękują też 
wszystkim którzy pomagają – darczyńcom, 
licytującym na bazarku, przynoszącym puszki 
z karmą, karmicielom, ale także gminie za 
wsłuchiwanie się w sugestie społeczników.

Z. Stefański

koktajlami mołotowa niszczyli rosyjski sprzęt 
wojskowy.

Z informacji na portalach społeczno-
ściowych wyłonił się taki obraz. Samorząd 
i służby miejskie pracowały nad przywróce-
niem dostaw prądu i wody, dzieleniem pomocy 
humanitarnej. Działała infolinia dla mieszkań-
ców, gdzie mogli zgłaszać swoje potrzeby. Do 
pomocy włączyli się właściciele sklepów, 
przedsiębiorcy. Zmobilizowało się cale 
społeczeństwo gminy. Ludzie przygotowywali 
wspólne posiłki dla potrzebujących, jak 
i walczących. Agresor ostrzeliwał budynki 
mieszkalne,  krytyczną infrastrukturę. 
Najtrudniejszy był marzec ubiegłego roku. 
Wtedy agresor próbował zdobyć miasto. 
Później, po zatrzymaniu ofensywy, pociski 
spadały między innymi na pola z uprawami, 
gdzie poza pszenicą, słonecznikami, rzepakiem 
nic nie było. Walki i ciężki ostrzał koncentrował 
się na oddalonych o sto kilometrów Mikołajo-
wie i Chersoniu.

W wyniku działań wojennych na terenie 
gminy Basztanka zostały całkowicie znisz-
czone dwa mosty kolejowe i jeden wiadukt 
drogowy. Uszkodzono i zniszczono 20 bloków 
ze 185 mieszkaniami i 578 domów mieszkal-
nych, 21 obiektów socjalnych, 5 budynków 
administracyjnych, 481 domów prywatnych 
i dwa obiekty infrastruktury. Takie dane 
zaprezentowali przedstawiciele Basztanki na 
międzynarodowym forum poświęconym 
odbudowie Ukrainy, które odbyło się w Warsza-
wie w dniach od 15 – 16 lutego.

Dokończenie ze str. 1

struktury, ofiary wśród mieszkańców. O tym 
wszystkim dowiadywaliśmy się na bieżąco, 
śledząc informacje w mediach. Część z nas 
zapewne odnotowała wiadomość o tym, jak 
rolnicy przy pomocy traktorów ściągają z pola 
rosyjskie czołgi. To była mowa właśnie 
o mieszkańcach Basztanki, którzy dzielnie 
odpierali ataki wroga. Za broń chwyciła straż 
obywatelska wspomagająca ukraińską armię. 
Wśród ochotników byli też samorządowcy 
z  erem Basztanki Aleksandrem Berhowym 
(na zdjęciu z lewej, źródło:profil fb mera).

W wywiadzie udzielonym Dmytro 
Sinyakowi z portalu www. decentralization-
.gov.ua mer Basztanki mówił o obronie 
zorganizowanej w gminie na początku marca, 
walkach ulicznych toczonych wmieście, 
poniesionych stratach. Rosjanie zniszczyli 
szpital, pociski spadały tez na domy miesz-
kalne. Podkreślał jednak zaangażowanie 
i sukcesy mieszkańców  w walce z agresorem. 
Można było dowiedzieć się, jak słabo 
uzbrojona grupa w dwie strzelby myśliwskie 
i pięć pistoletów maszynowych, wzięła do 
niewoli jedenastu rosyjskich żołnierzy, jak 

Wojna trwa
już rok

Kitku
w mieście
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Soleckie Centrum Kultury

WERNISAŻ
W  GALERII  HOMO  FABER
Serdecznie zapraszamy 27 lutego na 17.00 

na wernisaż do galerii Homo Faber artystki 
Mileny Wiśniewskiej zatytułowany "Aż 
kobieta". Wstęp wolny. M. Wiśniewska 
ukończyła Wydział Sztuk Pięknych na 
Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
na kierunku malarstwo sztalugowe. Studiowała 
także na Accademia di Belle Arti di Palermo we 
Włoszech. Wcześniej ukończyła Liceum 
Plastyczne w Grudziądzu.

ROZSTRZYGNIĘCIA
KONKURSÓW
SCK zaprasza wszystkich uczestników 

konkursów: NA MASKĘ KARNAWAŁOWĄ, 
KuchMistrza Juniora oraz SŁYNNE KO-
BIETY, na uroczyste rozdania nagród - 7 marca 
o godz. 17.00 na sali widowiskowej SCK.

WALENTYNKI
W tym roku z okazji Walentynek SCK 

przygotowało wyjątkowe wydarzenie - konkurs 
na romantyczną randkę w Kinie Kultura. 

Wystarczyło wykonać zdjęcie w specjalnie 
przygotowanej serduszkowej scenerii w SCK, 
wstawić pod postem konkursowym i zebrać jak 
najwięcej lajków. Udało się to państwu 
Katarzynie i Arkadiuszowi Sowińskim. 
Gratulujemy. Mamy nadzieję, że wieczór był dla 
zwycięzców miłą chwilą, odskocznią od 
codziennych obowiązków i na długo pozostanie 
w ich pamięci.

CUDOWNA  TERAPIA  W  SCK
W sobotni wieczór 11 lutego na scenie 

Soleckiego Centrum Kultury mogliśmy 
obejrzeć inscenizację komedii austriackiego 
dramatopisarza Daniela Glattauera "Cudowna 
terapia". Wspaniała obsada, niesamowita gra 
aktorska i cudowna publiczność to przepis na 
idealny wieczór jak ten. Mamy nadzieję, że 
widzowie dobrze się bawili, a wieczór w SCK 
był dla wszystkich cudowną terapią.

KINO  KULTURA  ZAPRASZA
24 lutego
KINO DLA DZIECI: 
17.00 - „Pimi z Krainy Tygrysów”, 
reż. Brando Quilici, familijny/przygodowy, 

dubbing, Włochy, 2022, 94 min. Sugerowany 
wiek: 7+

KINO DOBREGO HUMORU: 
19.00 - „Niebezpieczni dżentelmeni”, 
reż. Maciej Kawalski, komedia kryminalna, 

Polska, 2022, 107 min.

Kulturalny
przekładaniec



  W Mistrzostwach Powiatu Bydgoskiego 
w piłce ręcznej dziewcząt w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2008-2009) 
rozegranych w soleckiej hali 25 stycznia 
zagrały cztery drużyny. Najlepszą okazała się 
Szkoła Podstawowa w Dobrczu odnosząc 
komplet wygranych. Tytuł wicemistrzowski 
przypadł SP w Dąbrowie Chełmińskiej, 
brązowe medale SP w Brzozie, zaś czwarte 
miejsce SP w Łochowie. Dwa dni po rozgryw-
kach dziewcząt grali chłopcy. Podobnie, jak 
w turnieju dziewcząt, wygrała drużyna Szkoły 
Podstawowej w Dobrczu, również z kompletem 
zwycięstw. Drugie miejsce przypadło drużynie 
SP Osielsko, trzecie SP Strzelewo, a czwarte SP 
w Brzozie. Organizatorami Mistrzostw byli 
MUKS „Start” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Zespoły otrzymały puchary, dyplomy, medale 
oraz słodycze ufundowane przez starostwo.

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.

Piłka ręczna
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Kolejne mecze brydża sportowego 
solecka drużyna MLKS-u rozegrała 11 
lutego. W pierwszym przegrała z Bemixem 
Więcbork 6,19:13,81, w drugim pokonała 
Blotkę Świecie 14,39:5,61. Po rozegraniu 
ośmiu meczów nasi brydżyści grający w III 
lidze zajmują trzecie miejsce w tabeli. 
Drużyna wystąpiła w następującym 
składzie:  Małgorzata Bojarska – 
Wasilius, Filip Barnigiel, Arkadiusz 
Stanisławski, Franciszek Szafranek 
i Tadeusz Żurek. Sędziował Mariusz 
Żurek. Następne mecze 11 marca.

MLKS

Brydż
sporotwy

Rajd  Walen tynkowy 
zgromadził 11 lutego br. na 
starcie 40 osób. Uczestnicy 
rajdu to  koleżeństwo z KTK 
K A L I N K A G r u d z i ą d z , 
Rowerowe Błonie Bydgo-
szcz, KTR TORPEDO oraz 
s y m p a t y c y .  P o m i m o 
kiepskiej pogody humory 
dopisywały, bo prawdzi-
wemu tu ryśc i e  n i c  n i e 
przeszkodzi, kiedy ma cel, 
t y m  r a z e m  p o s z l i ś m y 
zobaczyć źródliska, których 
za chwilę nie będzie.

Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu 
Solec Kujawski za udostępnienie wiaty oraz 
Urzędowi Miejskiemu Solec Kujawski za 
przekazanie magnesów okolicznoś-

Walentynkowy
rajd Torpedo

ciowych. Spacer był również okazją 
planowania wspólnych rajdów, rozmów, 
wspominania wielu miłych chwil, których 
przez wiele lat nagromadziliśmy w pa-
mięci. Trasa - jak to zimą- dostarczała 
różnych atrakcji, niejedna nóżka pośliznęła 
się na lodzie z warstewką wody.

Dziękujemy za wspólnie spędzone 
chwile, zapraszamy na imprezy turys-
tyczne z KTR TORPEDO. (fot. Danuta 
Adamczyk)

Ewa Kempińska

W lutym bardzo dużo działo się 
w zmaganiach tenisistów stołowych UKS 
Top. 11 lutego nasi drugoligowcy pokonali 
bardzo groźny zespół MRKS Gdańsk 7:3. 
Dzień  późnie j  w Indywidualnych 
Mistrzostwach Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego w kategorii seniorów zagrał 
Mateusz Ufnal. Zawodnik reprezentujący 
solecki klub wygrał turniej eliminacyjny 
wywalczając awans do finałów Indywidu-
alnych Mistrzostw Polski. Natomiast 
rywalizację w mistrzostwach wojewódz-
twa zakończył na piątym miejscu (indy-
widualnie) oraz zdobył srebro i brąz 

w meczach deblowych. W kolejnych 
rozgrywkach solecczanie grający w Lidze 
Młodzieżowej pokonali Nową Erę Toruń 
11:7, zawodnicy występujący w V lidze 
wygrali z KS Koronowo 5:0, zaś szóstoli-
gowcy ponieśli dwie porażki – obie 
z drużynami AZS Wątarski. Odpowiednio 
2:8 i 5:8. Najbardziej soleccy tenisiści 
zaskoczyli w meczu na szczycie II ligi. 
Wygrali 6:4 z zajmująca pierwsze miejsce 
w tabeli Pogonią Mogilno. Przegrywając 
2:4 wygrali wszystkie następne gry 
pojedyncze, ostatecznie tryumfując 
w rywalizacji. Po tej wygranej UKS Top 
wyszedł na prowadzenie w klasyfikacji. 
Ostatni mecz pierwej rundy zagrają 
w Solcu podejmując UKS Junior Magiza 
Miastko. Spotkanie odbędzie się 25 lutego 
w sali Szkoły Podstawowej nr 1. Początek 
o godz. 11.00. W marcu rozpoczyna się 
runda rewanżowa.

Tenis
stołowy

W sobotę 11 lutego odbyła się 12. 
edycja WISEŁKA CUP 2023. W soleckiej 
hali OSiR zagrało sześć zespołów. 
W meczach rozgrywanych systemem 
każdy z każdym padło sporo bramek, 
a rywalizacja przyniosła sporo emocji. 
Najlepsi okazali się zawodnicy Wisełki 
Solec Kujawski. Dwóch zawodników 
soleckiej drużyny zostało wyróżnionych. 
Najlepszym strzelcem został Hubert 
Sonnak, a najlepszym bramkarzem Alan 
Santór. Tytuł najlepszego zawodnika 
przypadł Maciejowi Koseckiemu z AP 

Reiss Bydgoszcz (wszyscy na zdjęciu). 
Kwalifikacja końcowa turnieju wygląda 
następująco:

1.WISEŁKA SOLEC KUJAWSKI,
2.AP REISS BYDGOSZCZ,
3.GWIAZDA BYDGOSZCZ,
4.ZAWISZA BYDGOSZCZ,
5.CHEMIK BYDGOSZCZ,
6.OSICZANKA OSICE.

Piłka nożna

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Start” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapraszają na Mistrzostwa Powiatu Bydgos-
kiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 
Igrzyska Młodzieży Szkolnej (roczniki 2008 - 
2009) odbędą się 8 marca od godz. 10.00 
(dziewczęta) i 10 marca od godz. 11.00 
(chłopcy). Zgłoszenia udziału w zawodach 
należy zgłaszać do 5 marca na www.srs.szs.pl.

Siatkówka
Sport i rekreacja



„Kocham Solec Kujawski”. Wie-
szajcie kłódki. Serducho czeka na 
Skwerze Jordana

W czasie intensywnych opadów śniegu, które nawiedziły Solec na początku lutego 
strażacy z naszej OSP wielokrotnie wyjeżdżali do akcji. Jak widać na zdjęciu, drzewa 
pod naporem mokrego śniegu, oblepiającego gałęzie, łamały się jak zapałki. Niektóre 
stwarzały zagrożenie dla ludzi i domów oraz użytkowników dróg. Dzięki pomocy OSP 
udało się zagrożenia usunąć. Jak informują strażacy jednego dnia – 3 lutego – mieli 
kilkanaście takich interwencji.

Soleckie Stowarzyszenie Miłośników 
Tańca wspólnie z Soleckim Centrum 
Kultury i Biblioteką Publiczną zaprosili 16 
lutego mieszkańców naszego miasta do 
udziału w „Karnawałowym party”. Była to 
okazja do ciekawego spotkania dla ludzi 
otwartych na aktywny i zdrowy styl życia.

Na początek w zastępstwie dr Marty 
Podhoreckiej, dr Robert Perkowski 
swoim wykładem „Jak być sprawnym 

Maria Kierońska, Katarzyna Wysocka i 
Tomasz Gacki, którym wręczono nagrody 
książkowe o tematyce kulinarnej. Później 
uczestnicy party przeszli do Galerii Homo 
Faber gdzie z profesjonalnymi tancerzami 
Wiktorią Żydlewską i Dawidem Gro-
chowskim (klasa „S”) pokazali pięknie co to 
jest taniec, zabawa i zdrowie. Wszyscy 
uczestnicy udowodnili, że w tańcu nie mają 
znaczenia wiek i ograniczenia ruchowe. 

pomimo niepełnosprawności. Gadżety 
świata ułatwiające życie” potwierdził, że nie 
ma barier w niepełnosprawności. Został 
również rozstrzygnięty konkurs na 
oryginalny przepis na pączki, ogłoszony 
przez Bibliotekę Publiczną i Stowarzysze-
nie Miłośników Tańca pt. „Tradycja tłustego 
czwartku, czyli kulisy i tajniki smażenia 
pączków”. Zwycięzcami konkursu zostali 

Przykładem jest Jerzy Dulka mieszkaniec 
Szubina, który tańczy już od 7 lat u Doroty 
Gołębiowskiej właścicielki Studia Tańca 
i Ruchu „GEST” w Bydgoszczy, a tańczyć 
zaczął w wieku 74 lat. Jak sam mówi, taniec 
przedłużył mu życie.

W międzyczasie część uczestników 
miała okazję przeprowadzić pomiary składu 
ciała i rozmawiać z trenerkami Jolantą 

Mozgiel i Małgorzatą Borowicz, jak 
rozpocząć zmiany nawyków żywieniowych 
w każdym wieku. W trakcie tanecznego 
party „Z sambą przez świat” nie zabrakło 
oczywiście nauki tańca i konkursów, które 
dowcipnie z humorem poprowadziła 
niezawodna i przesympatyczna D. Gołę-
biowska. Relacje na żywo z tego wydarzenia 
były prowadzone na Facebooku SCK, które 
zostały udostępnione również na Facebooku 
Stowarzyszenia Miłośników Tańca. 
Organizatorzy dziękują uczestnikom party, 
że przybyli w tak licznym gronie i za 
superzabawę.

(fot. Bartosz Pelikant)

Karnawałowe party -
- zdrowie, taniec i ruch



Prosimy o przekazanie 1,5 %  podatku

KRS 0000059449

Serdecznie dziękujemy Państwu za 
wszystkie dotychczasowe wpłaty!

Otrzymane środki wykorzystujemy 
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 5 stypendiów o czym 
informujemy na bieżąco na łamach 
Soleckich Wiadomości z Ratusza oraz 
w innych mediach.

Zachęcamy - rozliczając dochody za 
2022 r. - pamiętajmy o możliwości wpłaty 
na  konto SRSK,  KRS 0000059449 . 
Zachęcamy do skorzystania z programu 
rozliczeniowego PITax zamieszczonego na 
naszej 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!
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Enea poinformowała o planowanych wyłączeniach prądu na 
obszarze naszej gminy. Ma ono nastąpić 2 marca w godzinach od 
7.00 do 15.00. Brak zasilania wystąpi na: ul. Targowej 15, 28, dz. 
310/5, dz. 326/20, dz. 326/19; ul. Ogrodowej 7i, 7d, 7e, 7f, 9, 11, 13, 
15, 21, 4, dz. 324/3, dz. 324/1, dz. 324/2, dz., 318/7, dz. 318/6, dz. 
318/11, dz. 318/12, dz. 315/3, dz. 315/2; i ul. Bydgoskiej 44.

Nie będzie prądu
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