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Na czas trwania jarmarku będą zamknięte 
ulice po stronie wschodniej i zachodniej pl. Jana 
Pawła II. Z użytkowania będą również wyłączone 
parkingi. Mieszkańców prosimy o uwzględnienie 
tego w swoich planach i nieparkowanie samo-
chodów już w piątek 31 marca od godz. 15.00.

Dokończenie na str. 3

Osiem punktów z porządku obrad 64. 
sesji rady miejskiej, która odbyła się 17 
marca dotyczyła wysłuchania sprawozdań z 
działalności burmistrza, realizacji program-
ów społecznych, instytucji kultury oraz 
komisji stałych rady miejskiej.

Jako pierwsza głos zabrała burmistrz 
Teresa Substyk, która omówiła sprawozdanie 
z działalności za okres od 20 grudnia 2022 r. do 
6 marca br. Wspomniała o zakończeniu prac na 
drodze od przejazdu kolejowego do Białej Góry 
i końcowym odbiorze inwestycji. Dofinanso-
wanie wyniosło 1,3 mln zł. Opracowywano 
projekt organizacji ruchu na czas trwania 
budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Leśnej. 
Zakończenie robót planowane jest na listopad 
2023 r. Z informacji uzyskanych w urzędzie 
marszałkowskim wynika,  że powstaje 
dokumentacja przebudowy ul. Garbary wraz 
z budową ścieżki rowerowej i ronda, a także 
budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Powstań-
ców, Leśnej, Ugory. Na remont fragmentu ul. 
Kujawskiej gmina uzyskała dofinansowanie 
w wysokości 1,4 mln zł. W przeddzień sesji 
otwarto oferty na wykonanie robót. Udał się 
zmieścić w limicie środków zarezerwowanych 
na ten cel. Trwa utwardzanie nawierzchni wraz 
z budową odwodnienia przy ul. Św. Stanisława. 
Inwestycja ta powinna być zakończona 
z końcem czerwca br. Powstaje też projekt 
układu drogowego w rejonie ulic Młyńskiej 
i Lipowej. Jeśli będzie przygotowany na tyle, 
żeby przedstawić go mieszkańcom tamtej 
części miasta, zostanie on zaprezentowany.

Zakończyła się modernizacja świetlicy 
w Przyłubiu. Pozostało tylko wyposażenie 
w meble. Teraz wszystkie świetlice są już 
unowocześnione, a ich standard się znacznie 
polepszył. W 2020 r. zakończyła się budowa 
mieszkań wspomaganych w kamienicy przy pl. 
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Solecki komisariat wzbogacił się o nowy 
radiowóz. 9 marca nastąpiło jego oficjalne 
przekazanie. Jest to Kia Sportage nabyta 
w ramach ogólnopolskiego przetargu na 
zakup aut dla jednostek policji. Solec 
Kujawski przeznaczył 35 tys. zł, które 
spożytkowano na doposażenie samochodu 
w urządzenia świetlne i dźwiękowe, 
wykonanie instalacji antenowej, zasilania, 
montaż radiotelefonu, zabezpieczenia 
i oznakowanie radiowozu.

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 MARCA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

27 MARCA - 2 KWIETNIA
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

3 - 9 KWIETNIA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)
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W skrócie

KOMITET  MONITORUJĄCY
Na pierwszym posiedzeniu Komitetu 

Monitorującego Funduszy Europejskich dla 
Kujaw i Pomorza 2021-2027, które odbyło 
się 10 marca, jego członkowie odebrali akty 
powołania. Do kompetencji komitetu należy 
między innymi zatwierdzanie zasad, trybu 
i kryteriów wyboru projektów do dofinanso-
wania. Przewodniczącym komitetu jest 
Piotr Całbecki, marszałek województwa. 
Pozostałymi członkami są przedstawiciele 
samorządów, rządu, przedsiębiorców, 
związków zawodowych,  środowisk 
naukowych i organizacji pozarządowych. 
Z ramienia  Konwentu Burmis t rzów 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
w komitecie zasiada burmistrz Teresa 
Substyk.

KONSULTACJE
PLANU  MOBILNOŚCI
Jeśli ktoś chciał uczestniczyć w konsul-

tacjach społecznych „Planu Zrównoważonej 
Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru 
Funkcjonalnego – SUMP BydOF” wraz 
z Prognozą oddziaływania na środowisko, 
mógł to zrobić 9 marca. Na sali SCK 
pojawiło się kilka osób, w większości byli to 
przedstawiciele urzędu. A jakie wnieśli 
uwagi? W załączniku graficznym dotyczą-
cym inwestycji w Solcu Kujawskim 
wnioskowano o korektę lokalizacji stopnia 
wodnego (przesunięcie w kierunku Torunia) 
oraz uwzględnienia w planie nabrzeża 
przeładunkowego na Wiśle.

KONKURS  O  KOPERNIKU
„Kopernik w moim regionie” to konkurs 

ogłoszony przez Kujawsko-Pomorskie 
Centrum Dziedzictwa w Toruniu w roku 
550. urodzin Mikołaja Kopernika. Ucznio-

wie szkół podstawowych w rozprawce, 
a uczniowie szkół ponadpodstawowych 
i dorośli w eseju, mieli w atrakcyjny sposób 
zaprezentować związki danej miejscowości 
z postacią astronoma lub z historią i sposo-
bami jej upamiętnienia. Jedną z trzech 
przyznanych nagród głównych otrzymał 
Rafał Kubiak, dyrektor soleckiego muzeum 
za esej „Jak pomnik Kopernika w mieście 
Solcu goszczono”. Dwa wyróżnienia trafiły 
do Aleksandry Kondrat nauczycielki 
Zespołu Szkół  Ogólnokształcących 
i Zawodowych i uczennicy ZSOiZ Lucyny 
Janiak.

URZĄD  CZEKA  NA  OFERTY
Gmina Solec Kujawski zaprasza do 

przedstawienia oferty na usługę komplekso-
wego sprzątania  budynków Urzędu 
Miejskiego w Solcu Kujawskim. Termin 
realizacji zamówienia – 1 maja 2023 r.do 30 
kwietnia 2024 r. Szczegółowy opis przed-
miotu zamówienia znaleźć można w Biule-
tynie Informacji Publicznej. Oferty należy 
przesyłać w terminie do 4 kwietnia br.

JEST  PRACA
Pafinger Poland Sp. z o.o. poszukuje 

kandydata na stanowisko: LAKIERNIK. 
Więcej informacji można uzyskać w siedzi-
bie firmy przy ul. Unii Europejskiej 8 (Park 
Przemysłowy), pod nr. telefonu 52 387 06 00 
lub wysyłając zapytanie na adres: rekrutacja 
@palfinger.com.

ZMIANA  CZASU
W nocy z 25 na 26 marca przestawimy 

zegarki z godziny 2.00 na 3.00. Wprawdzie 
pośpimy godzinę krócej, ale nasze chrono-
metry zaczną odmierzać już czas letni.

Jednym z zagadnień poruszonych 
podczas zebrania Sołectwa Otorowo – 
Makowiska była dewastacja Białej Góry. 
Mieszkaniec zwrócił uwagę na koniecz-
ność zabezpieczenia tego miejsca ponie-

waż zimą jeżdżący na sankach, a latem na 
quadach, po prostu je niszczą. Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza po-
informowała, że Biała Góra jest użytkiem 
ekologicznym, z którego można korzystać, 
ale nie można go dewastować. W uzupeł-
nieniu dodajmy, że użytek ekologiczny 
ustanowiono uchwałą rady miejskiej 
w 2012 r. Zgodnie z zapisem uchwały 
podlega on czynnej ochronie. W związku 
z tym zakazuje się: niszczenia, uszkadzania 
lub przekształcania użytku; wykonywania 
prac ziemnych trwale zniekształcających 
rzeźbę terenu; uszkadzania i zanieczysz-
czania gleby; zmiany sposobu użytkowania 
ziemi oraz umieszczania tablic reklamo-
wych. Obszar użytku obejmuje 1,36 ha 
(0,59 ha sklasyfikowane jako nieużytki 
i 0,77 ha gruntu zadrzewionego i zakrzew-
ionego). Piaszczysta wydma porośnięta 
sosnami stanowi fragment ekosystemu, 
mającego znaczenie dla ochrony różno-
rodności biologicznej.

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

Osiedle Leśne – 24 marca, godz. 
17.00 (sala konferencyjna urzędu)

Osiedle Staromiejskie – 28 
marca, godz. 17.00 (sala konferency-
jna urzędu)

Osiedle Rudy – 29 marca, godz. 
17.00 (budynek nr 3)

Terminy zebrań
mieszkańców

Dokończenie ze str. 1

Jana Pawła II nr 4. Do dziś gmina nie otrzymała 
wszystkich środków i czeka na końcową 
płatność z urzędu marszałkowskiego. Nie 
wiadomo jeszcze, czy gmina otrzyma pieniądze 
na remont elewacji szkoły muzycznej. Nie 
został  jeszcze bowiem rozstrzygnięty 
ministerialny konkurs, na który składaliśmy 
wniosek w listopadzie ub. r. 14 marca złoży-
liśmy kolejny wniosek na tę inwestycję, tym 
razem w ramach Polskiego Ładu. Chodzi o 3,4 
mln zł na remont elewacji i wymianę dachu. 
Zakończono pierwszy etap przebudowy 
oświetlenia na Osiedlu Leśnym – dofinanso-
wanie 2,7 mln zł. Pierwszy wniosek o płatność 
790 tys. został zrealizowany.

Burmistrz  poinformowała również 
o przebudowie pomieszczeń pływalni na 
uruchomienie saun i groty solnej. Sauny już 
działają, natomiast jeśli chodzi o grotę, jest tam 
jeszcze problem z wentylacją. Ponadto 
wyłoniono wykonawcę zagospodarowania 
skweru Hedy Szarego przy muzeum. Do końca 
pierwszego półrocza powstanie tam tężnia. 
W drugim etapie będą wykonane kolejne prace. 
Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie 
w ramach Zintegrowanych Inwestycj i 
Terytorialnych. Ze środków ZIT mamy dostać 
jeszcze środki na zagospodarowanie Nasycalni 
i terenów nadwiślańskich przy przeprawie 
promowej. Przygotowywana jest umowa na 
wykonanie opracowania przedstawiającego 
analizę tego, co możemy tam wykonać. 
Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumenta-
cji skateparku i drogi oraz ścieżek do terenu, na 
którym będą odbywały się imprezy dla 
mieszkańców. Zobaczymy co uda się wykonać 
w puli środków przyznanych w Polskim 
Ładzie. Jest to 4,3 mln zł. Burmistrz podkreśli-
ła, że mimo różnych problemów, inwestycje są 
kończone zgodnie z terminami zawartymi 
w umowach.

T. Substyk mówiła także o cenach wody 
i ścieków w kontekście wzrostu cen energii 
i pozostałych rzutujących na koszty działalno-
ści przedsiębiorstw zaopatrujących w wodę 
i odbierających ścieki – w naszym wypadku 
Zakładu Gospodarki Komunalnej, które nie 

otrzymują rekompensat z budżetu państwa. 
Taryfy są zatwierdzane przez Wody Polskie. 
Nie zgadzają się na wzrost taryf i oczekują 
przyznania przez gminy dopłat do cen wody 
i ścieków. Jeśli chodzi o Solec należałoby 
znaleźć w budżecie dodatkowe 1,5 mln zł. Po 
przeanalizowaniu wydatków nie udało się 
takich pieniędzy wygospodarować.

Po wysłuchaniu sprawozdania radni 
Adam Michalak i Andrzej Bąbka mieli 
pytania. Pierwszy chciał dowiedzieć się, w jaki 
sposób gmina zamierza uzyskać zwrot 
pieniędzy przeznaczonych na budowę saun 
i groty na basenie, jak kalkulowano koszty 
energii zaplanowane w budżecie na ten rok 
oraz o planach zamknięcia basenu, drugi pytał 
o podwyższenie stawek za wodę i odprowa-
dzanie ścieków.

Burmistrz odpowiedziała, że podniesiono 
ceny biletów na basen, a zwrot z inwestycji 
rozkłada się na kilka lat. Sauny mają przede 
wszystkim poprawić konkurencyjność 
naszego basenu oraz służyć mieszkańcom jako 
dodatkowa atrakcja. Poza tym ceny za 
korzystanie z basenu i saun trzeba ustalać 
z dużą rozwagą. Co do przyjętych kosztów 
energii w budżecie gminy na 2023 r., to każdy 
z dyrektorów jednostek przygotował plan na 
poziomie roku poprzedniego, gdyż wówczas 
nie było wiadomo jeszcze nic o podwyżkach 
cen mediów ani o ich skali. Natomiast jeżeli 
chodzi o zamykanie basenu, jest to zbyt 
poważna decyzja, żeby podejmować ją 
pochopnie.

Stawki za wodę i ścieki miałyby wzrosnąć 
o 20 i 30 proc. Barbara Białkowska, zastępca 
burmistrza dodała, że ustalona została taryfa 
na okres trzech lat i nikt nie był w stanie 
przewidzieć obecnej sytuacji związanej z np. 
wzrostem cen paliwa, energii itp. Po prze-
analizowaniu kosztów ZGK stwierdził, że 
środki, które zaplanował są niewystarczające 
na pokrycie kosztów dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków. Na kolejnej sesji 
prezes zakładu ma przedstawić szczegóły na 
ten temat.

Sprawozdanie z ubiegłorocznych umorzeń 
wierzytelności oraz udzielonych ulg przed-
stawiła skarbnik Alina Kowalska. Czternastu 
dłużnikom umorzono łącznie 200 tys. zł, a na 
raty rozłożono 1,2 mln zł w odniesieniu do 88. 
dłużników, którzy zalegali na sumę 2,6 mln zł. 
Skarbnik omówiła także projekt zmiany 
budżetu. Po stronie dochodów i wydatków 
wprowadzono otrzymane kwoty łącznie 162 
tys. zł. Dochody zmniejszono o 100 tys. zł po 
otrzymaniu informacji z ministerstwa 
finansów o zmniejszeniu subwencji oświato-
wej. Po zsumowaniu wszystkich kwot, 

dochody rosną o 91 tys. zł. Zmiany objęły też 
zwrot niewykorzystanych dotacji na wypłatę 
dodatków węglowych czy pomoc uchodźcom. 
W ślad za zmianami budżetu znowelizowano 
Wieloletnią Prognozę Finansową.

Do końca marca rada podejmuje uchwałę 
w sprawie tworzenia funduszu sołeckiego na 
następny rok. Podobnie, jak w ostatnich latach 
zapadła decyzja, aby nie tworzyć takiego 
funduszu. Jak wyjaśniła zastępca burmistrza, 
kwoty przeznaczane na sołectwa w ramach 
funduszu byłyby niższe od sum przekazywa-
nych obecnie.

W kolejnych uchwałach rada wyznaczyła 
burmistrz T. Substyk do reprezentowania gminy 
w stowarzyszeniu Droga Ekspresowa S10 oraz 
określiła zasady odpłatności za pobyt osób 
bezdomnych w schronisku lub w schronisku 
z usługami opiekuńczymi.

Sprawozdanie z działalności Miejsko – 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
przedstawiła jego dyrektor Hanka Stamm. 
O realizacji programu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie mówiła Iwona Konasze-
wska, zastępca dyrektora MGOPS, a o progra-
mie wspierania rodziny poinformowała Ilona 
Organiak, zastępca dyrektora MGOPS. 
Następnie dyrektorzy Soleckiego Centrum 
Kultury – Tomasz Rudny i Biblioteki 
Publicznej – Iwona Lichocka, szczegółowo 
omówili ubiegłoroczną działalność kierowa-
nych przez siebie instytucji. Z kolei przewo-
dniczący komisji stałych rady przedstawili 
sprawozdania z działalności tych gremiów za 
ubiegły rok.

W wolnych głosach i wnioskach Marzanna 
Szewczyk przekazała prośbę mieszkańców, aby 
gmina zwróciła się do policji o niekaranie 
mandatami klientów sklepu medycznego 
znajdującego się na rynku, a A. Michalak 
zaproponował rozważenie budowy nowego 
boiska przy SP 4 w ramach programu ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 
B. Białkowska poinformowała, że osoby 
niepełnosprawne posiadające kartę parkingową 
mają możliwość parkowania przy sklepie. 
Dotyczy to też kierującego pojazdem, który 
przewozi osobę niepełnosprawną (mającego 
kartę parkingową). Ponadto dodała, że gmina 
nie ma kompetencji, aby zwracać uwagę policji 
na to kogo może, a kogo nie karać mandatami. 
T. Substyk powiedziała, iż gmina zapoznała się 
z programem ministerstwa, jednak przy SP 4 nie 
ma miejsca na kolejne boisko, ponieważ 
znajduje się tam już Orlik.

Wyrazy żalu i współczucia
Pani Celinie Łaksie z powodu śmierci 

Brata 

składają 

Zarząd oraz pracownicy
SOLMED Sp. z o. o.

Wszystkim, którzy wzięli udział we mszy 
świętej i pogrzebie odprowadzając
na miejsce wiecznego spoczynku

Śp. Zdzisława
Skowrońskiego

Za okazane wyrazy współczucia, za liczne 
wieńce i kwiaty, serdeczne podziękowanie

składa
ŻONA z RODZINĄ

LXIV SESJA RM

Pod znakiem
sprawozdań
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Jakub Marwitz, Karol Teodorowicz, 
Bartłomiej Komasiński,  Kryspin 
Wronowski i Karol Gramowski. Pięciu 
ochotników z Grupy Proobronnej 
Bizon, którzy przez dwa tygodnie 
pomagali ofiarom trzęsienia ziemi 
w tureckim . Była to główna Göksun
baza jednostek wojskowych – dwóch 
szpitali polowych i Centrum Reago-
wania Epidemiologicznego, biorących 
udział w akcji.

Przez pierwszy tydzień, jak opowiada 
K. Gramowski, prezes GP Bizon, byli 
kierowani do udzielania poszkodowanym 
pierwszej pomocy. Działali w tamtejszym 
szpitalu. Budynek także odczuł skutki 
trzęsienia, ale ci, którzy przeżyli zjawiali 
się tam po pomoc.

- Razem z lekarzami i innymi ratown-
ikami jeździliśmy również do okolicznych, 
górskich wiosek, gdzie jeszcze pomoc 
medyczna nie dotarła. Nie uczestniczy-
liśmy w działaniach poszukiwawczych. 
Jedynie jako siła robocza w odgruzowy-
waniu, wspieraliśmy Austriaków.

Na odnalezienie żywych pod gruzami 

szanse były naprawdę minimalne. W góra-
ch, na wysokości 1500 – 1600 m, odczuw-
alna temperatura w nocy do-chodziła do 
minus 30 stopni, było 30-40 cm śniegu. 
Miejscowi mówili o zimie stulecia. Kiedy 
soleccy ochotnicy dotarli na miejsce, 
mieszkańcy chronili się już w namiotach 
rozstawionych przy ruinach swoich 
domostw. Po tygodniu, kiedy gruzy zaczął 
uprzątać ciężki sprzęt, w Göksun utwo-
rzono szpital tzw. pierwszego poziomu, 
gdzie poszkodowani przyjeżdżali już sami. 
Soleccy ochotnicy wspomagali lekarzy 
w przepisywaniu leków, zmianie opatru-
nków. Włączali się w udzielanie pierwszej 
pomocy medycznej, takiej doraźnej, jaką 
świadczy się pacjentom w ramach przy-
chodni POZ – podstawowej opieki 
zdrowotnej. W grupie było dwóch rato-
wników medycznych. Członkowie GP 
Bizon specjalizują się też w działaniach 
ratowniczych i poszukiwawczych. Jednak 
to, co przeżyli w Turcji, było nie-
porównywalne z polskimi realiami.

- Ze skutkami trzęsienia ziemi zet-
knęliśmy się po raz pierwszy. Jest to 

zupełnie inne doświadczenie. Jeżeli kogoś 
udało się zlokalizować pod gruzami, 
najczęściej był już martwy. Nawet jeśli 
rodziny koczujące obok zrujnowanych 
domów wiedziały, że ktoś z bliskich nie 
zdołał uciec, były pewne, że nie żyje. 
Czekały więc już tylko na ciężki sprzęt, 
który uprzątnie gruzy.

Jak mówi K. Gramowski, tam, gdzie 
działała polska jednostka Husar zdarzało 
się odnaleźć kogoś żywego. Jednak oni 
działali sto kilometrów od Göksun. Tam 
temperatura w nocy miała około 12 stopni 
powyżej zera, więc ludzie nie umierali 
z wychłodzenia. Szanse na odnalezienie 
żywych były nieporównanie większe.

- Ludzie mieszkali w prowizorycznych 
namiotach. Ogrzewali się tzw. kozami, 
które podczas wstrząsów wtórnych 
przewracały się, powodując oparzenia. 
Właśnie często z takimi ranami do nas 
przyjeżdżali. Na drugim biegunie były 
odmrożen i a .  Czy l i  z e  s k r a jnoś c i     
w skrajność.

Podczas całego pobytu wstrząsy były 
odczuwalne. Nie było spokojnego dnia:

- Pierwszej nocy, kiedy padły wszystkie 
nagrzewnice w naszych namiotach, bo 
paliwo w niskiej temperaturze było za 
gęste, przenieśliśmy się do jakiegoś 
budynku. Wprawdzie był popękany, ale 
stał. Weszliśmy na drugie piętro. Leżałem 
na piętrowym łóżku, ale kiedy zaczęło 

Chcieli pomóc
i pomogli

Dzień Kobiet
na strzelnicy i w urzędzie

W wyjątkowy sposób mieszkanki 
Przyłubia obchodziły tegoroczny Dzień 
Kobiet, bo na strzelnicy soleckiego 
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego. Panie, 
które przyjęły zaproszenie od strzeleckiej 
braci, skierowane do nich za pośrednictwem 
sołectwa i koła gospodyń, wzięły udział 
w bardzo sympatycznym spotkaniu.

Bracia kurkowi solidnie się przygotowa-
li na przyjęcie gości. Zapewnili nie tylko 
gorący poczęstunek. Panie mogły wziąć 
udział w loterii, w której każdy los wygry-
wał, mogły również sprawdzić swoje 

umiejętności strzeleckie. Do dyspozycji 
miały różne rodzaje broni – karabiny, 
pistolety, strzelby. Zanim jednak to wszystko 
się wydarzyło członkowie KBS przekazali 
swoim gościom życzenia z okazji ich święta 
oraz wręczyli każdej z pań piękną różę. 

Bracia kurkowi poprzez takie działania 
chcą włączyć się w życie tej podsoleckiej 
wsi, gdzie mają swoją strzelnicę. Więcej, 
bractwo planuje kolejne imprezy strzeleckie, 
na które zaprosi wszystkich solecczan.

Nieco bardziej tradycyjnie, ale też 
z kwiatami, obchodzono 8 marca w ratuszu. 
Bartłomiej Czaki, przewodniczący rady 
miejskiej, na ręce burmistrz Teresy Substyk 
przekazał kwiaty, życzenia i koszyk 
słodyczy dla wszystkich pań pracujących 
w urzędzie. Jak zaznaczył, życzenia złożył 
w imieniu swoim i kolegów radnych.
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trząść, w pierwszej chwili pomyślałem, że 
ktoś sobie robi żarty i buja łóżkiem. 
Prawda była zupełnie inna. Kiedy ucie-
kaliśmy, nie mogłem złapać równowagi. 
Biegłem korytarzem od ściany do ściany. 
Po tym zdarzeniu już nigdy nie wszedłem 
do budynku. Woleliśmy te zimne namioty - 
opowiada K. Gramowski. 

Mimo trudów i niebezpieczeństw 
ratownicy dali radę. Chcieli po prostu 
pomóc i to robili.

- Tam nie było niczego. Domów, 
sklepów, jedzenia, prądu. Ludzie naj-
częściej uciekali w piżamach, bo tragedia 
wydarzyła się w nocy. Nie mieli nawet 
obuwia na nogach. W pewnym momencie 
doszło do zamieszek. Miejscowi pobili 
jakichś Austriaków i grupa z Austrii po 
prostu wyjechała, a do miasta przybyło 
tureckie wojsko, aby ochraniać rato-
wników i pomagać mieszkańcom. Akurat 
dla nas Turcy byli uprzejmi, nie było 
sytuacji zagrożenia. Dzieliliśmy się z nimi 
naszymi racjami żywnościowymi, 
dzieciom dawaliśmy czekolady, aby 
sprawić trochę radości i wywołać uśmiech 
na twarzach.

Z opowieści wyłonił się bardzo smutny 
i przerażający obraz. Kilkunastopiętrowe 
bloki poskładały się jak domki z kart, 
miasta leżały w gruzach. Tylko nieliczne 
bloki przetrwały. Jak opowiadali Turcy, 
takiego wielkiego trzęsienia jeszcze nie 
przeżyli. Straszniejsze było tylko w 1939 r. 
Zdarzały się później wstrząsy, ale o mocy 
3-4 stopni w skali Richtera. Tegoroczne 
miało 7,8 stopni. I nie trwało jak wstrząsy 
wtórne dwie minuty, ale ziemia trzęsła się 
przez pół godziny. Bloki wpadały wtedy 
w  r e z o n a n s  i  p o  p r o s t u  z n i k a ł y       
z powierzchni.

-  Nielicznymi obiektami,  które 
przetrwały kataklizm były z reguły 
meczety. Muszę też powiedzieć, że 
w czasie, kiedy byliśmy na miejscu, 
tureckie służby działały sprawnie. 
Rozstawiały namioty, dostarczały drewno 
na opał. Gorzej było w górach, gdzie 
w wiosce stały trzy, cztery domy, sytuacja 
była trudniejsza. Jednak było widać, jak 
Turcy wzajemnie się wspierali. Czy tam, 
czy w Polsce w sytuacjach ekstremalnych 
ludzie sobie pomagają. 

A jak to się stało, że Bizon trafił do 
Turcji? Działa w Systemie Wspomagania 
Dowodzenia jako grupa poszukiwawczo – 
ratownicza. Współpracuje też z Minister-
stwem Obrony Narodowej jako grupa 
proobronna. Jej prezes jest zawodowym 
żołnierzem i mógł dołączyć do kontyn-
gentu. Wtedy zrodził się pomysł, żeby 
zaangażowało się więcej osób z Bizona. 
Wylecieli z Katowic samolotem prezy-
denckim do Adany. Stamtąd śmigłowcami 
do Göksun. Do Polski wrócili transport-
owym Herkulesem. Zmęczeni,  ale 
zadowoleni, że mogli pomóc.

Zbigniew Stefański

- Jakie najważniejsze elementy 
zawiera program opieki nad zwierzętami?

- Program reguluje kwestie opieki nad 
bezdomnymi zwierzętami, poszukiwania 
dla nich nowych właścicieli, ograniczenia 
populacji bezdomnych zwierząt poprzez 
usypianie ślepych miotów, sterylizację lub 
kastrację kotów, sprawowanie opieki nad 
kotami wolno żyjącymi. Na pokrycie 
kosztów związanych z realizacją pro-
gramu przeznaczono 200 tys. zł. W po-
przednim roku było to 171 tys. zł.

- W kwocie tej uwzględniona jest 
także wartość umowy zawieranej przez 
gminę ze schroniskami, do których 
trafiają bezdomne zwierzęta.

- Mamy zapewnione miejsca w schro-
niskach w Bydgoszczy i Inowrocławiu. 
Program uwzględnia także koszty 
odławiania bezdomnych zwierząt, usług 
weterynaryjnych objętych programem 
czyli sterylizację kotów i psów, zakup 
karmy dla kotów oraz interwencje 
weterynaryjne wobec zwierząt bezdom-
nych i dzikich, w tym kotów wolno 
żyjących. Część pieniędzy jest przezna-
czona na edukację ekologiczną.

- A jak wygląda sytuacja z dokarm-
ianiem zwierząt?

- Zwierzęta są dokarmiane przez cały 
rok. Skierowania na karmę są odbierane 
przez społecznych karmicieli kotów 
wolno żyjących raz na dwa miesiące. Na 
ten rok będzie to łącznie 1500 kilo-
gramów. Na koniec 2022 r. zarejestro-
wanych było 63 karmicieli, którzy pod 
opieką mają 408 kotów. Lista jest na 
bieżąco aktualizowana.

- Ile w Solcu jest miejsc, gdzie 
dokarmiane są koty?

- Takich punktów w gminie jest 61. Nie 
tylko w samym mieście. Są również 
w Chrośnie, Rudach, ogrodach działko-
wych, nad Wisłą. Jak widać liczba ta jest 
zbliżona do liczby karmicieli. Oczywiście 
są to miejsca zgłoszone przez nich. Można 
je wskazywać na bieżąco i wtedy są 
nanoszone do ewidencji.

- Procedura uchwalania programu 
do najprostszych nie należy. Jak ona 
wygląda?

- Przygotowany program musi być 
wysłany do stowarzyszeń, kół łowieckich 
oraz do Powiatowego Lekarza Wetery-
narii. Projekt zostaje również podany do 
publicznej wiadomości. Następnie 
wpływają opinie od wymienionych 
instytucji i organizacji. W tym roku 

otrzymaliśmy jedną negatywną opinię, 
w której zwrócono uwagę, że kwota na 
realizację zadań ujętych w programie jest 
za niska i nie uwzględniono znakowania 
zwierząt. Przy sporządzaniu programu 
staraliśmy się uwzględnić większość uwag 
skierowanych przez uczestników szkolenia 
dotyczącego opieki nad zwierzętami. Na 
koniec program uchwala rada miejska.

- Przypomnijmy jeszcze, gdzie należy 
zgłaszać się po skierowanie na sterylizac-
ję czy kastrację kotów? Co robić kiedy 
chcemy aby złapano bezdomnego psa?

- Jest to Wydział Utrzymania Miasta 
przy ul. Toruńskiej 8 – referat ochrony 
środowiska, pokój nr 2. Zainteresowani 
wypełniają wniosek o wydanie skierowa-
nia. Po jego otrzymaniu udają się do 
lekarza weterynarii, gdzie umawiają się 
bezpośrednio na termin. Zabiegi te oraz 
wydawanie karmy odbywają się w Dino-
Vet przy ul. Toruńskiej. Jeżeli chodzi 
o wyłapywanie bezdomnych psów, 
w wypadku zagrożenia, czy psów biegają-
cych bez opieki, można zgłaszać się do 
Zakładu Gospodarki Komunalnej lub 
urzędu miejskiego w godzinach pracy, 
a w porze późniejszej do bydgoskiego 
centrum zarządzania kryzysowego.

- Ile w ubiegłym roku bezdomnych 
psów trafiło do schroniska?

- Do schroniska dla zwierząt wy-
wieziono niedużo, bo czternaście psów, 
przy rocznym limicie wynoszącym 60 
sztuk. Widać, że liczba bezdomnych psów 
systematycznie się zmniejsza. Dodam 
jeszcze, że na 2023 r. zaplanowaliśmy 
wykonanie 50. sterylizacji kotek, 65 
zabiegów kastracji kotów oraz 3 zabiegi 
sterylizacji suk i 3 kastracje psów, czyli 
łącznie jest to 121 zabiegów. W ubiegłym 
roku wykonano ich 58. Gmina zawarła 
dwie umowy na świadczenie usług 
weterynaryjnych – z Dino-Vet i Animal 
Patrol.

- Powiedzmy jeszcze o działaniach 
edukacyjnych i zakupach.

- Zaplanowaliśmy, między innymi 
przeprowadzenie w szkołach konkursu 
„Zwierzę nie jest rzeczą” oraz szkolenie dla 
karmicieli kotów. Cieszę się, że w ubiegłym 
roku sporo osób skorzystało z tej możliwo-
ści. Ponadto kupiliśmy kojec i łapoklatkę 
dla kotów, którą nieodpłatnie udostępnia-
my karmicielom. W planach jest też zakup 
kolejnych budek dla kotów. Gmina jest 
wdzięczna za zaangażowanie mieszkań-
ców w opiekę nad bezdomnymi kotami.

W poprzednim numerze informowaliśmy o uchwaleniu przez radę miejską 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na 
terenie Gminy Solec Kujawski. Dziś nieco więcej na ten temat w rozmowie z IWONĄ 
SKRZYPIŃSKĄ, kierownikiem Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Rada uchwaliła program
opieki nad zwierzętami
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Soleckie Centrum Kultury

WARSZTATY  WIELKANOCNE
Zbliżają się Święta Wielkanocne. 

W związku z tym SCK zaprasza do kuli na 
rodzinne warsztaty wielkanocne - 25 marca 
br. o godz. 11.00 i 12.30. Obowiązują 
wcześniejsze zapisy sms 691 130 574. 
Liczba miejsc ograniczona. Koszt 20 zł za 
dziecko i opiekuna. Płatność w dniu 
wydarzenia. W planach: wielkanocne kartki, 
ozdoby z zającem i jajem w roli głównej 
i muzyczne kicanie. Kolejne warsztaty 
odbędą się 31 marca. Tym razem Joanna 
Pawełczak zabierze uczestników w świat 
makramy. Warsztaty, na których wykonywa-
ne będą ozdoby wielkanocne kierowane są 
do dzieci od 11 roku życia i dla osób 
dorosłych. Zapisy bezpośrednio u prowad-

zącej: 796 060 250. Koszt - dzieci 25 zł, 
dorośli 40 zł. Liczba miejsc ograniczona. 

KONKURSY  ROZSTRZYGNIĘTE
W Soleckim Centrum Kultury 7 marca br. 

odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników 
i wręczenia nagród laureatom trzech 
konkursów:  Konkursu  p la s tyczno-
technicznego na MASKĘ KARNAWAŁ-
OWĄ, III Edycji Soleckiego KuchMistrza 
Juniora oraz Konkursu plastycznego 
„Słynne Kobiety”. Wszystkim laureatom 
gratulujemy! - Serdecznie dziękujemy 
sołectwom za udział w organizacji nagrań 
filmów pilotażowych zadań III Edycji 
Soleckiego KuchMistrza Juniora. W ten 
sposób wspólnie mogliśmy promować 

regionalne potrawy. Bar u Justyny, Strzał 
w 10-tkę, Wagon oraz Twoje Smaki 
ufundowały dla młodych kucharzy vouchery 
do swoich lokali – za co gorąco dziękujemy 
– mówi Tomasz Rudny, dyrektor SCK. 
Uczestnicy wszystkich trzech konkursów 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
nagrody ufundowane przez centrum kultury. 
Wydarzenie uświetnił występ zespołu New 
Voices i Studia Piosenki SCK prowadzone 
przez Sławomira Przybysza.

DZIEŃ  KOBIET
Wieczór 8 marca w Soleckim Centrum 

Kultury uświetnili artyści z BEJMAproject - 
Marta Bejma. Na scenie oprócz cudownego 
głosu wokalistki wybrzmiały takie instrum-
enty jak: gitara, fortepian, saksofon, klarnet, 
kij deszczowy, bęben szamański. Po 
urokliwym koncercie mężczyźni z Solec-
kiego Centrum Kultury zaprosili wszystkie 
panie na kawę do kawiarenki stworzonej 
w galerii Homo Faber. Tam też można było 
obejrzeć wystawę malarstwa Mileny 
Wiśniewskiej zatytułowaną "Ach Kobieta". 
- Drogie panie! Mężczyźni Soleckiego 
Centrum Kultury raz jeszcze składają wam 
moc serdecznych życzeń - zdrowia, radości 
oraz satysfakcji w życiu zawodowym 
i osobistym. Niech każdy dzień, będzie 
okazją do odkrywania własnego piękna. 
Życzymy również dużo cierpliwości 
i wytrwałości, bo jak pisał Joseph Conrad: 
„Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo 
po l ega  g łówn ie  na  zadawan iu  s i ę                  
z mężczyznami”.

Kulturalny przekładaniec
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Kolejne trzy rundy III ligi brydża sportow-
ego rozegrano 11 marca. Soleccy brydżyści 
zagrali trzy mecze – dwa wygrali i ponieśli jedną 
porażkę. MLKS 13,2:6,8 pokonał BIN 
Aleksandrów Kujawski, wysoko, bo 18,82:1-
,18, wygrał ze Sprinterem Toruń. Przegraną 
7,02:12,98 zanotował z Omegą Brodnica. 
Zespół występował w składzie: Filip Barnigiel, 
Arkadiusz Stanis ławski ,  Franciszek 
Szafranek, Mariusz Żurek i Tadeusz Żurek. 
Obecnie nasza drużyna zajmuje drugie miejsce 
w tabeli, gwarantujące grę w III lidze. W kolej-
nych meczach solecczanom pozostaje walka 
o awans do II ligi.

MLKS

MLKS

Brydż
sportowy

Dyrektor Ośrodka Sportu
i Rekreacji dziękuje

Wojciechowi Cichemu
za bezpłatne zmodernizo-

wanie wszystkich 
drabinek

basenowych
w Parku Wodnym.

Krajowy Turniej Badmintona, który 
odbył się 18 marca br. w Miastku, przy-
niósł zawodnikom MLKS-u same brązowe 
medale. W kategorii U15 w singlu 
dziewcząt na miejscach 3/4 uplasowały się 
Marta Pituła oraz Natalia Oleszczuk, 
natomiast w kategorii U15 w deblu 
dziewcząt brązowe medale wywalczyły 
Marta Pituła i Julia Kusz (fot.). Wśród 
grona medalistów w kategorii U15 singla 
chłopców z brązowym medalem na 
podium stanął Szymon Jaskot. Duch 
walki, wiara w zwycięstwo, oraz wielki 
zapał sprawiły, że zawodnicy MLKS-u po 
raz kolejny promują nasze miasto na 
arenach sportowych całego kraju. 
Gratulujemy naszym reprezentantom 
i trzymamy kciuki w kolejnych zawodach. 
Władze klubowe zachęcają wszystkich 
chętnych do zapisania się do sekcji 
badmintona oraz do wspierania klubu.

Badminton
i medale

W dniach od 18 do 19 marca 2023 
z przytupem rozpoczęliśmy nowy sezon 
rowerowy, a także pożegnaliśmy zimę 
i przywitaliśmy wiosnę. W gościnnych progach 
świetlicy Chrośna spotkali się Cyklista 
Włocławek, Rowerowe Błonie Bydgoszcz oraz 
Kalinka Grudziądz. Trasa biegła urokliwymi 
ścieżkami puszczy. Nasi goście odwiedzili 
zapomniany cmentarz ewangelicki w Brodzie 
Kamiennym, Jarki, Leśnictwo Zielona - a tam 

wodospad w sercu lasu. W drodze 
powrotnej zobaczyli cmentarz ewangelicki w 
Przyłubiu , a przy świetlicy pomnikowy dąb. 
Rajd był okazją do rozmów o turystyce oraz 
planach na 2023 rok. Bezcenne są relacje 
koleżeńskie, które trzeba pogłębiać i celebr-
ować. Jazda na rowerze to nie tylko sposób na 
zdrowie - to również sposób na życie. 
Sponsorom, firmom Drobex i Aljot, którzy 
nigdy nam nie odmawiają pomocy ogromne 
podziękowania .  Dziękujemy naszym 
wspaniałym gościom za to, że mieli ochotę z 
nami spędzić czas. Wszystkim klubowiczom 
KTR TORPEDO Solec Kujawski, którzy 
przyczynili się do organizacji zlotu dzięku-
jemy serdecznie.

Zarząd klubu

W sercu lasu

W soleckiej hali 8 marca odbyły się 
Mistrzostwa Powiatu Bydgoskiego w piłce 
siatkowej w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (roczniki 2008 - 2009). Na dwóch 
boiskach rozegrano równolegle turnieje 
dziewcząt i chłopców, a wzięło w nich udział 
łącznie siedem drużyn. Po zaciętych zmaga-
niach najlepsze okazały się obie drużyny 
reprezentujące Szkołę Podstawową w Niemczu 
i to one zdobyły tytuły mistrzowskie oraz 
awansowały do ćwierćfinałów wojewódzkich. 
Organizatorami Mistrzostw byli MUKS „Start” 
oraz OSiR. Zespoły otrzymały puchary, 
dyplomy, medale oraz słodycze ufundowane 
przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy.

Siatkówka

Grający w II lidze tenisiści stołowi z UKS 
Top dokonali nie lada sztuki. W ciągu pięciu dni 
wygrali cztery spotkania i umocnili się na 
pozycji lidera. 15 marca br. udali się w daleką 
podróż do Nowej Wsi Lęborskiej, gdzie zdawali 
się faworytem meczu z miejscową Tęczą. 
Oczekiwania się potwierdziły i pewnie 
pokonali rywali 10:0. Dwa dni później gościli 
w Gdańsku na meczu z groźnym MRKS. 
W Solcu wygrali z gdańszczanami 7:3 jednak 
zakładali, że tym razem mecz będzie jeszcze 
bardziej wyrównany. Obawy jednak się nie 
sprawdziły i wygrali bardzo zdecydowanie 9:1. 
Kolejny mecz z Remusem Kościerzyna UKS 
Top rozgrywał w Solcu, odnosząc pewne 
zwycięstwo 9:1. Ostatnim akcentem cztero-
meczowego maratonu był mecz w Chełmnie 
z LUKS-em (w pierwszej rundzie 7:3 dla Top). 
Były obawy, ale też wiara w podtrzymanie 

dobrej passy. Ostatecznie solecczanie 
triumfowali na bardzo trudnym terenie 
pokonując rywala 6:4. Teraz przed zawodnika-
mi trzy mecze. W najbliższą niedzielę 26 
marca o 12.00 UKS Top podejmuje 
wicelidera - Pogoń Mogilno. Na to arcyważne 
spotkanie zapraszamy kibiców. Kolejne mecze 
będą rozegrane w Solcu z AZS II Gdańsk (3 
kwietnia) oraz w Toruniu z Maximus Broker 
(11 kwietnia). - Jeśli uda nam się utrzymać 
prowadzenie w tabeli i wygrać ligę, wtedy 
czeka nas baraż ze zwycięzcą II ligi wielkop-
olsko - zachodniopomorskiej na przełomie 
maja i czerwca br. – informuje Łukasz 
Czarczyńki, prezes UKS Top.

Tenis stołowy

Sport i rekreacja



Piętnaście samochodów osobowych 
przeprawiło się promem z Solca Kujaw-
skiego do Czarnowa. 15 marca odbyły się 
dwa próbne rejsy mające sprawdzić prom 
z obciążeniem. W pierwszym prom zabrał 
wyłącznie osobówki, w drugim sześć 
osobówek i autokar. Załadunek i roz-
ładunek oraz sam rejs przebiegły sprawnie. 
W ramach prób eksploatacyjnych prowa-
dzonych pod nadzorem inspektora 
Polskiego Rejestru Statków sprawdzono 
sterowność i manewrowość jednostki. 
Obok przedstawicieli producenta jednostki 
czyli firmy Techno Marine, w próbnym 
rejsie uczestniczyli m.in. Zbigniew 
Sosnowski, wicemarszałek województwa i 
Mirosław Graczyk, dyrektor Departame-
ntu Infrastruktury Drogowej urzędu 
marszałkowskiego.

Podróż na drugi brzeg Wisły zajęła 
niespełna 10 minut – od momentu odbicia 
z soleckiego przyczółka do zacumowania 
w Czarnowie. Zanim prom ruszył w trasę 
przed szlabanem ustawiła się kolejka 
samochodów biorących udział w teście. 
W większości były to służbowe auta 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. Na przy-
czółku zgromadziła się też grupka 
solecczan, obserwujących z zainteresowa-
niem to, co działo się po soleckiej stronie 
Wisły. Mimo zimnego wiatru, który dawał 
się we znaki uczestnictwo w tym, co tu 
dużo mówić, historycznym momencie, 
warte było zachodu.

Tuż po godzinie 10.00 szum silników 
dawał znak, że za chwilę prom wyruszy. Na 
sygnał zaczęły się doń zbliżać samochody. 
Wjeżdżały kierowane przez obsługę. 
Stawały w trzech rzędach, dojeżdżając do 
samej klapy. Kiedy na jednostce za-
meldowały się wszystkie piętnaście 
samochodów, inspektor PRS-u przystąpił 
do pomiarów. Chwilę potem kapitan dał 
sygnał do zamknięcia klapy i odcumowa-
nia. Szum silników narastał. Prom ruszył. 
Gdyby nie przesuwający się szybko 
krajobraz, można było odnieść wrażenie, 
że stoi w miejscu. A jednak nie. Odbił od 
przyczóka i płynął, a właściwie sunął po 
rzece, zwinnie ślizgając się po falach. 
Minęły raptem cztery minuty i jednostka 
rozpoczęła cumowanie po drugiej stronie – 
na przyczółku w Czarnowie. Podróż zajęła 
niespełna 10. Po przybiciu do Czarnowa, 
samochody zjechały, zawróciły i ponownie 
zamustrowały na promie. Kolejne pomiary 
i w powrotną drogę.

Przed południem do promu podjechał 
autokar, udostępniony przez solecką firmę 
przewozową Marka Mruka. Tym razem 
na prom wjechało sześć samochodów 
osobowych i autokar. Procedura się 
powtórzyła. Prom popłynął do Czarnowa 
i z powrotem. Wszystko przebiegło bez 
niespodzianek.

Próba
promu



Początek lutego to dla wielu czas ferii 
zimowych, ale nie w Przedszkolu „Pro-
myczek”. Dzieci spędziły ten czas na 
świetnej zabawie wraz ze swoimi kolegami 
i koleżankami… w przedszkolu. Na ten 
czas nauczyciele przygotowali nie-
zapomniane atrakcje.

Pierwszy tydzień ferii zaczął się od 
zabaw sensorycznych, zaś drugi - to 
tydzień kreatywny. Przez całe dwa 
tygodnie nie zabrakło doświadczeń, 
eksperymentów oraz pięknych i twórczych 
prac plastycznych. 7 lutego placówkę 
odwiedził Teatrzyk „Blaszany Bębenek” 
z przedstawieniem „Królowa Śniegu”, 
było mnóstwo zabawy oraz śmiechu. Po 
sztuce przyszedł czas na podsumowanie 

karnawału, a wraz z nim „FluoParty”. Była 
to nowość w „Promyczku”. Tego dnia 
królowały kolory neonowe i światła.

Małgorzata  Kaczan ,  dyrek tor 
i wicedyrektor Mirosława Barańska 
pochwaliły się też nagrodą, którą przed-
szkole zdobyło w Plebiscycie Edukacyj-
nym 2022 zorganizowanym przez Gazetę 
Pomorską. Obie panie uczestniczyły 
w uroczystej  gal i  podsumowującej 
Plebiscyt w Filharmonii Pomorskiej, gdzie 
odebrały nagrody i dyplomy za zajęcie 
I miejsca w powiecie bydgoskim oraz III 
miejsca w województwie kujawsko-
pomorskim w kategorii Przedszkole Roku. 
- Raz jeszcze dziękujemy za liczne głosy 
i zaufanie do naszego Przedszkola - 
podsumowują.

W uzupełnieniu dodajmy, że w gronie 
laureatów plebiscytu znalazła się też 
Szkoła Podstawowa nr 4 oraz nauczycielki 
Anna Szmagalska z SP 4 oraz Katarzyna 
Ryckowska z Zespołu Szkół Ogólno-
kształcących i Zawodowych.

Ferie i plebiscyt

Mamy to! Informujemy, że jury 13. edycji 
konkursu „Projektanci edukacji” spośród 502. 
nadesłanych z całej Polski pomysłów na 
projekty edukacyjne wyłoniło 30. zwycięz-
ców.  Jednym z laureatów jest „Mały Biznes” 
realizowany w soleckiej Czwórce przez 
uczniów z klas IV a i IV e. Nowa Era doceniła 
pomysł, kreatywność, innowacyjność oraz 
walory edukacyjne przedsięwzięcia i przyzna-
ła grant w wysokości 2000 zł na jego realizacj-
ę.

Anna Szmagalska i Aleksandra Kruk 
(opiekunki projektu) tak go opisują: - Dzieci 
są najwspanialszym kapitałem, jaki mamy 
i nie wolno nam tego kapitału zmarnować. 
Stąd pomysł na Mały Biznes, którego celem 
jest przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej 
przedsiębiorczości. Kształcenie przedsiębior-
czości nie może kończyć się tylko na teorii, 
dlatego stawiamy na praktykę. Uczestnicy 
wcielą się w przedsiębiorców w branży 
spożywczo-handlowej. Stworzymy własną 
mini firmę od podstaw, włącznie z produkcją 
towaru.

Projekt podzielono na etapy, w tym: 
wizyta w manufakturze słodyczy i rekonesans 
rynku, konsultacja z praktykiem biznesu, 
stworzenie biznesplanu, logo „Słodkiej 
Czwórki” i etykiet, wreszcie przygotowanie 
produktów- Bezolizków (bezowych lizaków). 
Uczniowie zajęli się nie tylko produkcją 
i sprzedażą słodkości, ale zadbali o promocję 
i reklamę.

Do realizacji wykorzystują zasoby szkoły: 
salę informatyczną, kuchnię i stołówkę. 
Gotowe, pięknie przygotowane i zapakowane 
produkty można nabyć na kiermaszach 
organizowanych z różnych okazji, takich jak 
Dzień Kobiet, walentynki itp. Warto wspom-
nieć, że każdy lizak zaopatrzony jest w ety-
kietę z opisem składu i kaloryczności.

Firma Pivotal Polska, która zrealizowała 
dla małych przedsiębiorców szkolenie, po 
otrzymaniu kosza ze słodkościami, tak 
napisała na Facebooku: „Jesteśmy w totalnym 
szoku, jak genialną robotę wykonały 
Dzieciaki! […] Przesłana przez nich paczka 
PR-owa stała się prawdziwym hitem naszego 
biura! […] Jesteśmy naprawdę wzruszeni, że 

Słodka
„Czwórka”

w dzisiejszych czasach, gdzie niestety bardzo 
trudno jest oderwać dzieci od ekranów 
smartfona, nadal są Dzieciaki, które wykazują 
chęci, by wyjść przed szereg! Wystarczy 
odrobina wsparcia przez nas – dorosłych, 
pokazania odpowiedniej drogi, poświęcenia 
czasu na wysłuchanie i pomoc w realizacji 
pomysłów i planów […] Kochani uczniowie! 
Wykonaliście kawał GENIALNEJ roboty! 
Trwajcie w swoich postanowieniach, 
rozwijajcie się dalej, a każdy z Was z pew-
nością osiągnie sukces!”.

Cała społeczność szkolna jest z was 
dumna. Trzymamy kciuki za sukcesy waszej 
firmy.

Beata Jurgielska

W połowie marca w Muzeum Solca 
im. Księcia Przemysła otwarto nową 
wystawę czasową pt. „Soleckie Skarby 
Archiwum Państwowego w Bydgoszczy”. 
Na ekspozycji można obejrzeć zdjęcia 
najciekawszych dokumentów związanych 
z historią Solca Kujawskiego oraz najbliż-

szych miejscowości, znajdujących się 
w zasobach bydgoskiego Archiwum 
Państwowego. Znajdziemy zatem tran-
sumpty (czyli uwierzytelnione kopie) 
przywileju lokacyjnego naszego miasta, 
wystawione przez władców Polski – 
Michała Korybuta Wiśniowieckiego, 
Jana III Sobieskiego czy Augusta II 
Mocnego .  Interesujące są również 
dokumenty z XVII wieku dotyczące 
Chrośny oraz wsi olęderskich: Łęgnowa, 
Otorowa i Makowisk. Z młodszych 
dokumentów można obejrzeć m.in. XIX-
wieczne plany niezrealizowanej soleckiej 
inwestycji – czyli szpitala. Skarby archiw-
alne to jednak nie tylko dokumenty. Na 
wystawie prezentowane są także zdjęcia 
pieczęci patrona naszego muzeum – księcia 
Przemysła, oraz jego krewnych z dynastii 
Piastów. Podczas otwarcia wystawy głos 
zabrał pomysłodawca ekspozycji Krzysz-
tof Klapka, kierownik Oddziału Populary-
zacji Zasobu Archiwalnego Archiwum 
Państwowego w Bydgoszczy. Współpraca 
soleckiego muzeum oraz bydgoskiego 
archiwum wykracza bowiem poza ramy 
aktualnej wystawy czasowej. Jej efektem – 
o czym wspomniał K. Klapka – są także 
zdjęcia dokumentów wykorzystanych 
przez solecką placówkę na wystawie stałej. 
Wystawę pt. „Soleckie Skarby Archiwum 
Państwowego w Bydgoszczy” będzie 
można oglądać do maja br.

Soleckie
skarby



 

W soleckiej bibliotece miało miejsce niecodzienne wydarzenie. 
Każdy z obecnych przeniósł się w lata 20. XX wieku, kiedy to w murach 
biblioteki znajdowały się hotel i restauracja. I to właśnie w klimacie 
restauracyjnej przestrzeni, na którą została zaaranżowana biblioteka, 
18 marca odbyła się oficjalna inauguracja Soleckiej Grupy Poetyckiej 
„Hotel Słów”. 

To inicjatywa, której celem jest jednoczenie poetów, nie tylko 
soleckich. Poetów, którzy nie chcą tworzyć wyłącznie do szuflady. 
Poetów, którzy chcą się dzielić swoimi dziełami. Wreszcie poetów, 
którzy chcą się rozwijać i przekazywać swoją pasję innym. Historyczn-
ymi, pierwszymi gośćmi „Hotelu Słów”, a jednocześnie jego założy-
cielami zostali soleccy poeci: Grażyna Rochna-Woźniak, Anna 
Chwałek, Justyna Kubiak, Bogusława Matusiak, Magdalena 
Borkowska, Małgorzata Siemianowska, Mirosław Woźniak oraz 
Tomasz Dembowski. 

Podczas imprezy zaznaczony został także akcent jednej z najwię-
kszych polskich poetek - Wisławy Szymborskiej, którą szczególnie 
wspominamy w 2023 roku. Rok ten jest bowiem ogłoszony Rokiem 
Wisławy Szymborskiej. 

Inauguracja Soleckiej Grupy Poetyckiej „Hotel Słów” miała swoją 
magiczną oprawę. Nie tylko za sprawą kontaktu z poezją, ale także 
dzięki artystkom, które swoją obecnością uświetniły i wzbogaciły 
wydarzenie. - Szczególne podziękowania należą się w tym miejscu 
Marcie Kubiak oraz Oldze Kiełczewskiej, które zapewniły akcent 
muzyczny. Z kolei Zoja Rochna-Woźniak zaprezentowała wszystkim 
zebranym swój talent plastyczny, który znalazł odzwierciedlenie 
w wystawie prac. Każdy chętny mógł także wziąć udział w warsztatach 
kaligraficznych prowadzonych przez Justynę Kubiak – mówi Iwona 
Lichocka, dyrektor biblioteki. 

Dopełnieniem uroczystości było przeczytanie i podpisanie listu 
intencyjnego będącego jednocześnie listem założycielskim Soleckiej 
Grupy Poetyckiej „Hotel Słów”. Otwierając „Hotel Słów” soleccy 
poeci znaleźni swoje miejsce. Miejsce, które zawsze będzie dla nich 
otwarte. A miejsce to znajduje się w Bibliotece Publicznej.

Hotel Słów
otwarty
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