
ROK XXVI     Nr 350  7 czerwca 2019 r.          Egzemplarz bezpłatny     ISSN 1733-7755

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2019             694. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOŚCI
Z RATUSZA

SOLECKIE

Nieco ponad połowa (50,03 proc.) 
głosujących solecczan zagłosowała na 
kandydatów Koalicji Europejskiej, drugim 

komitetem było Prawo i Sprawiedliwość 
z wynikiem 32,59 proc., na trzeciej 
pozycji uplasowała się Wiosna Roberta 
Biedronia – 6,47 proc. Frekwencja 
w naszej gminie wyniosła 44,83 proc. 
i była dużo wyższa w porównaniu do 
wyborów do Parlamentu Europejskiego 
w 2014 r., kiedy do urn poszło jedynie 
niecałe 22 proc. uprawnionych do 
głosowania.

50,03 %
32,59 %

10,91 %

6,47 %

Dokończenie na str. 5

Dokończenie na str.  3

Dużo wyższa frekwencja
nagrodzona

Piosenka „Małe mieszkanko na 
Mariensztacie” przywitała panią Irenę 
Santor i gości zaproszonych na otwarcie 
Saloniku Ireny Santor, zaaranżowanego 
na antresoli soleckiej biblioteki. Wyekspo-
nowano tam jedynie część pamiątek, które 
przekazała pani Irena swojemu miastu.

Wprawdzie ta wspaniała piosenkarka 
urodziła się w Papowie, jednak dzieciń-
stwo spędziła w Solcu Kujawskim. Kilka 
lat temu zaproponowała, że przekaże swój 
księgozbiór naszej bibliotece. Z czasem 
zestaw pamiątek się rozrósł do pokaźnych 
rozmiarów. Obok książek do biblioteki 
trafiły płyty zbierane przez lata przez panią 
Santor, nie tylko z własnymi utworami, ale 
i innych wykonawców.

No cóż nie pozostaje nam nic innego 
jak zaprosić, cytując I. Santor, na herbatkę 
do saloniku. Z czasem, takie są plany, 
zostanie urządzony  prawdziwy salon, 
gdzie będzie można posłuchać piosenek 
I. Santor, gdzie będą wyeksponowane 

wszystkie pamiątki, tym bardziej, że pani 
Irena wspomniała o kolejnych, które 
zamierza przekazać miastu.

Irena Santor zaprasza
do swojego saloniku

Podczas VII sesji rady miejskiej, po raz 
pierwszy był prezentowany raport o stanie 
gminy. Wymóg taki wprowadziła nowelizacja 
ustawy o samorządzie gminnym. Co roku do 31 
maja, burmistrz ma przedstawić raport o stanie 
gminy za rok poprzedni. Dokument zaprezento-

wany przez burmistrz Teresę Substyk dotyczył 
2018 r. Następnie radni głosowali nad 
udzieleniem burmistrzowi wotum zaufania, 
a w dalszej części obrad także nad absolutorium 
z wykonania budżetu za miniony rok. W obu 
głosowaniach radni jednomyślnie uchwalili 
wotum zaufania i absolutorium.

Prezentowany raport o stanie gminy 
stanowi kompletny dokument określający 
kondycję gminy w najważniejszych obszarach 
jej działalności. Obejmuje między innymi 
podsumowanie działalności burmistrza w roku 
poprzednim, a w szczególności realizację 
polityk, programów i strategii, a także uchwał 
rady miejskiej. Z przedstawionych danych 
wynika, że w Solcu Kujawskim na koniec 2018 
r. mieszkało 16.814 osób. Według danych 
głównego urzędu statystycznego w minionym 
roku przyrost naturalny był ujemny. W 2018 r. 
urodziło się 147 dzieci, a zmarły 173 osoby, 
zawarto 104 małżeństwa. Według ekonomi-
cznych grup wiekowych najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby w wieku produkcyjnym - 

Wotum zaufania
i absolutorium

Irena Santor nie kryła wzrusze-
nia. W saloniku można poczuć się jak 
w domu.
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Dyżury aptek
Do 9 czerwca - „Pod Orłem”

(ul. 23 Stycznia 12)

10 - 16 czerwca - „Pod Lwem”
(ul. Leśna 2)

17 - 23 czerwca - „Leśna”
(ul. Leśna 19)

 

 

 

 

   

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); 

Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-
Zakaźny im. Tadeusza Browicza, ul. 

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA CIE-
BIE", ul. Witkiewicza 1 (dorośli 

i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

ul. Chodkiewicza 44 - budynek A - 
wyłącznie dzieci i młodzież do 18 lat;

Fundacja ZDROWIE DLA CIEBIE, 
ul. Królowej Jadwigi 16 – wyłącznie 

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Na rowerach, na motorach, pieszo 
i samochodami, młodsi i starsi, każdy 
chciał zobaczyć jak Wisła przybrała. 30 
maja, kiedy robiliśmy to zdjęcie, fali 
kulminacyjnej jeszcze w Solcu nie było. 
Zgodnie z prognozami miała do nas 
dotrzeć dzień później.

Stowarzyszenie Rozwoju Solca 
Kujawskiego, posiadające status organiza-
cji pożytku publicznego gromadzi środki 
z 1% oraz pozyskuje od darczyńców 
i przeznacza je na Stypendia Rozwojowe 
dla  zdolnej, soleckiej młodzieży osiągają-
cej wysokie wyniki w nauce.

Termin składania wniosków upływa 
10 lipca 2019 r. (wyjątkowo! w tej edycji 
termin inny niż w § 4.3 Regulaminu).

Wnioski można złożyć w siedzibie 
SRSK, ul. Toruńska 8 w Solcu Kujawskim 
lub pocztą tradycyjną. Regulamin oraz 
wniosek do pobrania ze strony Stowarzy-
szenia www.srsk.org.pl w zakładce: 
Konkursy "Stypendium Rozwojowe".

Zapraszamy do składania wniosków ! 
Elżbieta Wysocka

prezes SRSK

Stypendia
rozwojowe

Przedstawiciele samorządu, bractw 
kurkowych, soleckich instytucji przybyli 
na odsłonięcie pomnika Strzelca Bractwa 
Kurkowego.

Uroczystość miała miejsce opodal 
JuraParku, gdzie wcześniej była zlokalizo-
wana strzelnica soleckiego bractwa. Postać 
strzelca została wykonana, na wzór strzelca 
noszącego współczesny strój stowarzy-
szenia, przez Zbigniewa Dolskiego, 
rzeźbiarza z Gąsawy. Początki bractwa 
sięgają 1902 r., a pierwsza strzelnica 
powstała w 1903 r. O historii bractwa 
jak i   działaniach zmierzających do 
powstania pomnika mówił zebranym 
Michał Rygol, honorowy prezes KBS 
w Solcu Kujawskim. Wspomniał o przeję-
ciu strzelnicy przez polskie bractwo 
kurkowe w 1920 r., pomyśle podarowania 
strzelca zainicjowanym przez ówczesnego 
prezesa bractwa Jacka Cabaja, fundatora 
monumentu, który wraz z burmistrz Teresą 
Substyk odsłonił pomnik (fot.). W bardzo 
ciepłych słowach o działalności bractwa 

wyraził się w swoim wystąpieniu prezes 
Z jednoczen ia  Kurkowych  Brac tw 
Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej 
Krzysztof Larski.

Po wmurowaniu tuby z listem inten-
cyjnym i dokumentami dotyczącymi 
uroczystości odsłonięcia pomnika oraz 
wykonaniu pamiątkowej fotografii, 
uczestnicy uroczystości udali się do 
muzeum w JuraParku, gdzie można było 
obejrzeć wystawę tradycji strzeleckich.

Odsłonili
pomnik strzelca

Miejsko –  Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej dziękuje firmie 
Solbet za wsparcie finansowe przeka-
zane w 2018 r.

MGOPS otrzymał 727 700 zł na 
zasiłki dla osób korzystających ze 
wsparcia ośrodka tj. chorych i nie-
pełnosprawnych mieszkańców naszej 
gminy.

Dodatkowe wsparcie w kwocie    
36 385 zł ośrodek przeznaczył na zakup 
komputerów i artykułów biurowych 
dla pracowników socjalnych.

Wsparcie
dla MGOPS
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10.354, w wieku przed-produkcyjnym zareje-
strowano 3.108, a w wieku poprodukcyjnym 
zarejestrowano 3.352 osoby.

Stan finansów gminy obrazują 4 podsta-
wowe wskaźniki: udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem (62,2 proc.), udział 
wydatków majątkowych w wydatkach ogółem - 
14,5proc., zadłużenie ogółem (23 352 258 zł) 
i poziom wolnych środków po odliczeniu obsługi 
zadłużenia - 551 509,41 zł. Wskaźnik planow-
anej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w 2018 r. 
wyniósł 7,06 proc., a dopuszczalny wskaźnik 
spłaty zobowiązań, określony w ustawie 
o finansach publicznych to 13,6 proc. Jeżeli 
chodzi o wykonanie budżetu, dochody osiągnęły 
poziom 84 809 277,12 zł, a wydatki - 81 093 
172,42 zł.

Burmistrz wskazała podstawowe inwesty-
cje wykonane w ub. r. tj. budowa parkingu przy 
ul. Garbary, budowa ul. Ogrodowej, ul. 
Kościelnej, przebudowa budynku na potrzeby 
szkoły muzycznej, wyposażenie pracowni 
szkolnych w szkołach podstawowych i w gimna-
zjach, przebudowa świetlicy „Jagódka”, 
termomodernizacja kilku budynków użyteczno-
ści publicznej. Wartość majątku brutto na koniec 
2018 r. wyniosła 281.066.212,24 zł i jest wyższa 
od stanu sprzed roku o 21.813.960,90 zł. Przyrost 
majątku gminy dotyczy przede wszystkim 
środków trwałych powstałych w wyniku 
zrealizowania zadań i zakupów inwestycyjnych. 
Istotną część majątku gminy stanowią grunty - 
ogółem 529,8 ha. Oprócz rzeczowego majątku 
trwałego, gmina posiada majątek finansowy 
w wysokości 19.105.140,00 zł, a w strukturze 
majątku najwyższy odsetek stanowią środki 
trwałe - 89,85 proc.

W dalszej części raportu znalazły się 
omówienia realizowanych polityk, programów 
i strategii tj. Strategii rozwoju gminy, Studium 
uwarunkowań i kierunków przestrzennego 
zagospodarowania gminy, Miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, Gminny 
program rewitalizacji, Program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem gminy, Plan 
wykorzystania zasobu nieruchomości gminnych, 
Program opieki nad zabytkami, Plan zrównoważ-
onego rozwoju publicznego transportu 
zbiorowego, Wieloletni plan rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych i kanaliz-
acyjnych, Plan gospodarki nisko-emisyjnej, 
Program usuwania wyrobów zawierających 
azbest, Program opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, 
Program ochrony środowiska, Strategia 
in tegrac j i  i  rozwiązywania  problemów 
społecznych, Gminny program wspierania 
rodziny, Program profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Program przeciwdz-
iałania narkomanii, Roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi.

W roku 2018 podjęto ogółem 126 uchwał, 
dotyczyły m.in. budżetu – 35 uchwał, podatków – 
36, ochrony środowiska – 8, oświaty – 19, 
planowania przestrzennego – 5, pomocy 
społecznej – 14, nieruchomości – 10. Kolejnym 
elementem raportu była część analityczna, 
w której przedstawiono efekty działań podjętych 
w minionym roku. W ramach zadań bieżących 
przygotowywano, realizowano i rozliczano 

następujące projekty partnerskie: „Uruchomi-
enie przeprawy promowej przez Wisłę na 
wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”, 
„Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, „Greener 
Sites Rehabilitacja środowiskowa terenów 
poprzemysłowych w Europie Środkowej”, 
„Umiem pływać”.

T. Substyk mówiła również o planowanym, 
jeszcze w tym roku, w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych, badaniu jakości 
powietrza w naszej gminie; stanu realizacji 
projektu przeprawy promowej, sprzedaży na 
Osiedlu Toruńskim działki pod kolejny market.

Na zakończenie burmistrz podkreśliła, że 
sytuacja finansowa gminy jest stabilna, budżet 
jest konstruowany w sposób umożliwiający 
realizację zadań i niezagrażający stabilności 
finansowej w naszej gminie. Podziękowała 
wszystkim jednostkom organizacyjnym, 
z którymi gmina współpracuje, a także wszy-
stkim współpracownikom. Dzięki tej współpracy 
rozwijamy się w sposób zrównoważony, chcąc 

polepszać bezpieczeństwo i warunki życia 
mieszkańców.

Po omówieniu raportu, radni udzielili 
wotum zaufania burmistrz T. Substyk.

Następnym punktem obrad było rozpa-
trzenie i  zatwierdzenie sprawozdania 
finansowego za 2018 r. Jest to jeden z elemen-
tów niezbędnych do podjęcia uchwały 
absolutoryjnej. Procedurę jej rozpatrywania 
przedstawił Bartłomiej Czaki, przewodni-
czący rady miejskiej. Pierwszym punktem było 
rozpatrzenie sprawozdania z wykonania 
budżetu za 2018 r., przedstawienie sprawo-
zdania z wykonania budżetu, przedstawienie 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej 
dotycząca przedłożonego przez burmistrza 
sprawozdania z wykonania budżetu, przed-
stawienie informacji o stanie mienia komu-
nalnego, przedstawienie opinii Komisji 
Rewizyjnej na temat wykonania budżetu wraz 
z wnioskiem o udzielenie absolutorium, 
prezentacja opinii RIO do wniosku Komisji 
Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
i głosowanie nad udzieleniem burmistrzowi 
absolutorium. RIO oraz Komisja Rewizyjna 
soleckiej rady wydały pozytywną opinię na 
temat sprawozdania z wykonania budżetu. 
Komisja wnioskowała o udzielenie absoluto-
rium. Po omówieniu wszystkich punktów radni 
jednogłośnie udzielili burmistrz absolutorium.

Dziękując za udzielenie absolutorium 
burmistrz zaczęła od podziękowań poprze-
dniej radzie, której kadencja upłynęła pod 
koniec 2018 r. za podejmowanie uchwał 
pomagających realizować strategię. Podzięko-
wania skierowała również pod adresem 
radnych obecnej kadencji, swoich najbliższych 
współpracowników ale także i pozostałych 
pracowników oraz wszystkich jednostek 
gminnych, policjantom, strażakom.

Radni przyjęli zmiany „Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym 
zasobem gminy”. Było to spowodowane 
nabyciem przez gminę nieruchomości 
zabudowanej (ul. Robotnicza 3) i chęcią 
przeznaczenia lokali w tym budynku do 
sprzedaży. Uchwalili także wzór wniosku 
o wypłatę dodatku energetycznego oraz 
wyrazili zgodę na przycięcie konarów dębu – 
pomnika przyrody, rosnącego blisko linii 
energetycznej.

Na tym sesja się zakończyła.

Przewodniczący Bartłomiej 
Czaki w imieniu rady składa gratul-
acje burmistrz Teresie Substyk.

Wotum zaufania
i absolutorium

Burmistrz Solca Kujawskiego inform-
uje, że z dniem 30 czerwca br. KASA 
Urzędu Miejskiego zostanie zlikwidowa-
na. W związku z tym od 1 lipca 2019 r. 
wszelkie wpłaty gotówkowe z tytułu 
podatków i opłat lokalnych oraz innych 
należności na rzecz gminy można będzie 
dokonywać bez żadnych opłat w Oddzia-
le Banku Pekao SA przy ul. Garbary 2B 

w Solcu Kujawskim (koło Biedronki) 
lub w innych placówkach przyjmujących 
wpłaty zgodnie z obowiązującym 
cennikiem opłat. W przypadku płatności 
przelewem wpłat należny dokonywać jak 
dotychczas na wskazane w decyzjach 
indywidualne konta bankowe (podatek 
od nieruchomości, od środków transpor-
tu, opłata za gospodarowanie odpadami), 
lub na rachunek podstawowy gminy: 23 
1240 3507 1111 0000 3057 6535 (opłata 
skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, 
dzierżawy itp.) i depozytowy: 60 1240 
3507 1111 0000 3057 6548 (kaucje, 
wadia).

Nie będzie
kasy

Relację z tej sesji, , tak jak ze wszystkich 
pozostałych, można obejrzeć na www.solec 
kujawski.pl w zakładce e-sesja. Od stycznia 
bowiem sesje transmitowane są na żywo, 
a później archiwizowane. Dokładne dane 
zawarte w projektach uchwał i sprawozdaniach 
znajdują się natomiast na www.bip.solec 
kujawski.pl.
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Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt „Azyl 
dla Jeży” w Solcu Kujawskim zawraca się 
z gorącym i pilnym apelem do wszystkich, 
którym na sercu leży dobro zwierząt.

Jeże, które obecnie widujecie w ciągu 
dnia , to w 90 proc. żerujące samice,  już 
matki lub „za chwilę” matki.

Jeśli obserwowany przez Was jeż 
samodzielnie się porusza, nie słania się na 
nóżkach, nie leży na boku, nie oddycha 
ciężko, nie ma zranień lub innych widocz-
nych obrażeń, jest to SAMICA, która 
intensywnie żeruje, ponieważ ma do 
wykarmienia nawet do dziewięciorga 
jeżowych dzieciaczków!

ZOSTAW!!! NIE ZABIERAJ JEŻO-
WYM DZIECIOM MATKI!

NIE podejmujcie pochopnych decyzji 
zabierania jeży, które widzimy w ciągu 
dnia.

Karmiące jeżowe matki żerują i w dzień 
i w nocy. NIE POTRZEBUJĄ POMOCY. 
Nie trzeba ich zabierać z ogrodu i jeździć 
z nimi w poszukiwaniu weterynarza. 
W tym czasie ich dzieci głodują, wyziębiają 
się i umierają! Małe jeże muszą być 
karmione co około trzy godziny. Wystarczy 
pozostawić jeża w ogrodzie lub przenieść 
z drogi na bezpieczne pobocze. Jeśli chce 
się pomóc jeżowej mamie, można wysta-
wić miseczkę z suchą kocią karmą i czystą 
wodę.

Więcej informacji na stronie Facebooka 
- Pomóżmy Jeżom.

Nie zabieraj
jeżom matek

Rada Miejska w Solcu Kujawskim 
zawiadamia, że do 28 czerwca br. 
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na 
ławników do Sądu Rejonowego i do Sądu 
Okręgowego w Bydgoszczy – kadencja 
2020 – 2023.

Kandydatów mogą zgłaszać: prezesi 
właściwych sądów; stowarzyszenia, inne 

organizacje społeczne i zawodowe, 
zarejestrowane na podstawie przepisów 
prawa z wyłączeniem partii politycznych; 
co najmniej 50 obywateli mających czynne 
prawo wyborcze, zamieszkujących stale na 
terenie Gminy Solec Kujawski.

Zgłoszenia kandydata na ławnika 
dokonuje się na karcie zgłoszenia, której 
wzór udostępnia się w Biurze Rady 
Miejskiej (pok. 11) oraz na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim 
w zakładce „Ławnicy - kadencja 2020 – 
2023”.

Informacja tel. 387 01 12 lub 387 01 03.

Kandydaci
na ławników

Na 28 lipca br. przewidziano wybory 
do izb rolniczych. W pokoju nr 2 w Wy-
dziale Utrzymania Miasta (ul. Toruńska 8) 
w terminie od 10 czerwca do 14 czerwca 
br., w godzinach pracy urzędu, wyłożony 

będz ie  sp i s  cz łonków Kujawsko-
Pomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych 
do udziału w głosowaniu w wyborach do 
rad powiatowych izby rolniczej. Kandy-
datów na członków do Rad Powiatowych 
Izb Rolniczych można zgłaszać najpóź-
niej do 5 lipca 2019 r. Zgłoszenie kandy-
datury wymaga poparcia, co najmniej 50 
członków danej izby, posiadających 
czynne prawo wyborcze w danym okręgu 
wyborczym.

Rolnicy
będą wybierali

Kacper jest uczniem VIII kl. 21 maja 
wracał ze szkoły, gdzie ćwiczył poloneza na 
zakończenie roku szkolnego. Była godz. 
15.00 może3 15.15. Jechał ścieżką rowerową 
na skrzyżowaniu ul. Bukowej i Powstańców, 
naprzeciwko przychodni. Nagle się prze-

wrócił, ale nie pamięta co się stało. Trafił do 
szpitala, gdzie przeszedł badania tomogra-
ficzne, USG jamy brzusznej. Kiedy pan 
Sławomir, tata poszkodowanego, przyszedł 
do redakcji jego syn był jeszcze w szpitalu.

- Jest obolały, dożywiany kroplówką 
i cały czas pod obserwacją. Miał mieć 
konsultację neurologiczną. A ja przyszedłem, 
aby za pośrednictwem Soleckich Wiadomoś-
ci z Ratusza podziękować młodym ludziom, 
którzy stanęli na wysokości zadania i 
pomogli synowi. 

Kiedy młody solecczanin leżał, podeszło 
do niego troje młodych ludzi, dziewczyna 
i dwóch chłopaków, którzy się nim zajęli. 
Jeden z nich wziął od Kacpra telefon 
i zadzwonił do jego taty, który przybył na 
miejsce wypadku i zaraz wezwał pogotowie 
i policję.

- Bardzo dziękuję za pomoc okazaną 
Kacprowi. Jednak nie wszyscy są tacy - 
mówił. - Kiedy odstawiałem rower na stojaki 
koło przychodni, jeden ze stojących opodal 
mężczyzn zamiast wcześniej pomóc synowi 
zapytał tylko czy Kacper przypadkiem nie był 
pijany. Totalna znieczulica. Pomagajmy 
drugiemu człowiekowi, jak zrobiła ta trójka 
młodych ludzi. Nie bądźmy tylko złośliwymi 
obserwatorami.

Weźmy sobie do serca apel pana 
Sławomira.

Więcej
empatii

Od 7 lat grupa 70 studentów, a od 2 lat 
już 130 słuchaczy, w czerwcu kończy 
kolejny rok nauki, w ramach Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospo-
darki w Bydgoszczy - Filii w Solcu 
Kujawskim. Tym razem zakończenie roku 
akademickiego odbyło się 3 czerwca 
w restauracji „Jaskiniowa”. Uroczystość 
zaszczyciła swoją obecnością Irena 
Santor, która stała się honorową słuchacz-
ką soleckiego uniwersytetu. Bogatsi 
o nową wiedzę studenci UTW rozpoczęli 
wakacje. 

mmm
Uczestnicy projektu „Klik w kulturę” 

wraz z prowadzącymi zapraszają wszy-
stkich mieszkańców do Biblioteki 
Publicznej na wystawę pasji, zainteresow-
ań, aktywności podejmowanych przez 
soleckich seniorów. Wystawa powstała w 
ramach działań projektowych i można ją 
zobaczyć w godzinach otwarcia biblioteki.

mmm
Biblioteczną tradycją stał się rowerowy 

Rajd Bibliotekarza. W tym roku biblio-
tekarze zapraszają wszystkich fanów 
dwóch kółek na kolejną wycieczkę. 
Spotkanie 15 czerwca o godzinie 10.00 
w bibliotece.  Celem wyprawy jest 
Radiowe Centrum Nadawcze. Tam na 
uczestników będzie czekała atrakcja – 
zwiedzanie Centrum, a później małe co 
nieco. Serdecznie zapraszamy.

Wieści
z biblioteki
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Tegoroczna frekwencja w Solcu była 
nieco niższa od krajowej (45,61 proc.) ale 
o 3 proc. wyższa od wojewódzkiej (41,75 
proc.) i nieco wyższa od powiatowej 
(44,44 proc.). W tym frekwencyjnym 
rankingu zajęliśmy trzecią lokatę po 
Osielsku (59,9 proc.) i Białych Błotach 
(50,92 proc.). W 2014 r. zamykaliśmy 
stawkę gmin powiatu bydgoskiego 
plasując się na trzecim miejscu od końca. 

Z tegoroczną wysoką frekwencją 
znaleźliśmy się w gronie laureatów, 
którzy otrzymają bonusy przyznane 
przez samorząd województwa za 
wysoką frekwencję w wyborach do PE. 
Otrzymamy 50 tysięcy złotych z prze-
znaczeniem na organizację imprezy 
masowej.

W okręgu nr 2 Bydgoszcz na KE głos 
oddało 46, 01 proc. wyborców, na PiS 

Dokończenie ze str.1

Dużo wyższa frekwencja
nagrodzona

Wspomnienie

Edward Szymkowiak
(1930 - 2019)

Ze smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci długoletniego 

nauczyciela, pisarza 

Śp. Edwarda
Szymkowiaka

Najbliższym przekazujemy wyrazy 
serdecznego współczucia.

RADNI RADY MIEJSKIEJ, 
BURMISTRZ i PRACOWNICY 

URZĘDU MIEJSKIEGO
w Solcu Kujawskim

NAJBLIŻSZYM zmarłego,
emerytowanego nauczyciela

Śp. Edwarda
Szymkowiaka

wyrazy szczerego współczucia

przekazują

Dyrekcja i pracownicy
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim

. . .Każdy  cz łowiek ,  nawet  na j -
skromniejszy zostawia ślad po sobie, jego 
życie zahacza o przeszłość i sięga  
w przyszłość…

Edward Szymkowiak -  urodzony 25 
V 1930 r. w Margoninie, w dawnym 
powiecie chodzieskim. Liceum Ogólno-
kształcące ukończył w Wągrowcu, zaś 

studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę 
jako nauczyciel języka polskiego w Li-
ceum Ogólnokształcącym w Solcu 
Kujawskim rozpoczął 1 IX 1956 r., skąd 
przeszedł na emeryturę w 1985 r. Spod 
pióra Edwarda Szymkowiaka wyszło wiele 
esejów, które zostały opublikowane 
w latach 80. w czasopismach takich jak: 
”Za i Przeciw”,”Ziemia Nadnotecka”, 
”Gazeta Pomorska”. Przez wiele lat 
współpracował również z miesięcznikiem 
„Solecki Peryskop”.

Uznanie czytelników zaś przyniosły 
mu książki: „Wokół kawowego kubka”, 
„Zimowy wieczór” i „Przez Pałuki do 
Solca Kujawskiego”. Jego nazwisko 
można znaleźć również w „Almanachu 
Klubu Literackiego Pomorza i Kujaw.

Odznaczony przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Rzeczy-

pospolitej Polskiej odznaką honorową 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Swoją długoletnią pracę pedagogi-
czną wykonywał z wielką pasją i miłością 
do młodych ludzi, rozwijając w nich 
zainteresowania literaturą i sztuką 
poetyckiego słowa. Będąc na emeryturze 
nigdy nie zapominał o swojej szkole, był 
częstym gościem  na wieczorkach 
poetyckich, konkursach recytatorskich 
i spotkaniach autorskich. Spotkania 
z profesorem były przepełnione humorem 
i serdecznością. Był naszym przyjacie-
lem, a także dobrym i skromnym 
człowiekiem… Cześć Jego Pamięci!

A teraz wybiera się zapewne na 
Trocadero, przenosząc na papier kolejne 
historie Hrabiego Arnina i popija 
ulubioną kawę…

DO ZOBACZENIA,
PANIE PROFESORZE

39,24 proc. a na Wiosnę 5,94 proc. 
(wyniki ogólnopolskie przedstawiają się 
następująco: PiS – 45,56 proc., KE – 38,3 
proc. i Wiosna – 6,04 proc.). I tylko te trzy 
komitety wprowadziły do PE swoich 
przedstawicieli.

W naszej gminie rekordowe poparcie 
uzyskał Radosław Sikorski - jedynka 
z listy KE (1364 głosy). Drugi wynik 
uzyskał Kosma Złotowski z listy PiS (859 
głosów), kolejny był Tomasz Latos (PiS) 
– 710 głosów. Następny pod względem 
poparcia był Krzysztof Brejza (KE) – 693 
głosy. Lider poparcia sprzed pięciu lat 
Janusz Zemke – dwójka z listy KE 
uzyskał 565 głosów. W poprzednich 
wyborach startując z listy SLD otrzymał 
606 głosów.

Z naszego regionu mandaty do PE 
uzyskali R. Sikorski i K. Złotowski.

Z.Stefański

Trwają działania zmierzające do 
powołania rady interesariuszy dla zadania 
inwestycyjnego, jakim jest budowa portu 
multimodalnego Bydgoszcz – Solec 
Kujawski. Stąd seria wyjazdów do 
potencjalnych członków rady z propo-
zycjami zaangażowania się do tego 
gremium. Przedstawicie le  urzędu 
marszałkowskiego między innymi członek 
zarządu Sławomir Kopyść i naszej gminy 
– z burmistrz Teresą Substyk, odwiedzili 
porty w Gdańsku i Gdyni. W czasie 
rozmów z zarządami portów przedsta-
wiono studium lokalizacyjne portu na 
Wiśle w rejonie Solca Kujawskiego i Byd-
goszczy, opracowane w ramach projektu 
EMMA. Rozmawiano również o wza-
jemnych oczekiwaniach stron zaintere-
sowanych budową portu rzecznego. 
Chodzi o skorelowanie prac, które 
powinny uwzględniać i plany rozwojowe 
portów i możliwości rewitalizacji dróg 
wodnych. Kilka dni wcześniej przedstawi-
ciel naszej gminy uczestniczył w spotka-
niu w firmie OT LOGISTICS w Szczeci-
nie. Zarówno porty, jak i firma logistyczna 
są zainteresowane członkostwem w radzie 
interesariuszy.

Zanim
powstanie port



Soleckie Centrum Kultury

PRZEGLĄD ARTYSTYCZNEJ 
TWÓRCZOŚCI SENIORÓW

Jak co roku czerwcową porą w Sole-
ckim Centrum Kultury spotykają się 
seniorzy z całego regionu, by integrować 
się, cieszyć i zaprezentować swoje talenty. 
4 czerwca 2019 r. od godz. 12.00 w ramach 
Przeglądu Artystycznej Twórczości 
Seniorów przenieśliśmy się do Bella Italii, 
kraju pełnego słońca i piękna. Wydarzeniu 
towarzyszy także wystawa prac rzeźbiar-
skich i malarskich seniorek w galerii Homo 
Faber. Galeria czynna w godzinach 
otwarcia SCK.

DZIEŃ MATKI 
27 maja SCK przygotowało koncert dla 

wszystkich mam. Z okazji ich święta ze 
śpiewającymi życzeniami wystąpił zespół 
2MAGIC oraz Krzysztof Filasiński. 

TERRARIUM W KULI
Letni czas rozpocznie się cyklem 

edukacyjnych warsztatów z nietypowymi 
gośćmi – pająkami. Kula SCK od 18 do 23 
czerwca przeobrazi się w gigantyczne 
terrarium, w którym będzie można za 
opłatą wstępu obejrzeć razem z przewodni-
kiem okazy i dowiedzieć się więcej o ich 
ciekawym życiu.

Z A P I S Y  N A  T Y G O D N I E 
TEMATYCZNE

Przez tydzień od 24 do 29 czerwca będą 
prowadzone zapisy na wakacyjne tygodnie 
tematyczne. Od 15 do 19 lipca, od 22 do 26 
lipca oraz od 29 lipca do 2 sierpnia. Zajęcia 
dla dzieci od 7 lat od 11.00 do 14.00, koszt 
60 zł.

TEATR BEZ GRANIC
Po raz kolejny SCK współtworzyło 

razem z Kujawsko-Pomorskim Centrum 
Kultury Wojewódzkie Konfrontacje 
Teatrów dziecięcych „Teatr bez granic”, 
które odbyły się 23 maja w Solcu Kujaw-
skim. Wystąpiło trzynaście grup teatral-
nych reprezentujących szkoły i domy 
ku l t u ry  wo jewódz twa  ku j awsko -
pomorskiego. Jury obradujące w składzie: 

BARBARA ROGALSKA (przewodni-
cząca) – aktorka Teatru Baj Pomorski 
w Toruniu,  pedagog,  wykładowca, 
warsztatowiec, JERZY ROCHOWIAK – 
autor sztuk teatralnych dla dzieci i mło-
dzieży,  animator  kul tury (Toruń) , 
MARIAN WIŚNIEWSKI – muzyk, 
pedagog, reżyser, animator kultury 
(Bydgoszcz), BARBARA SOBOTKA 
(sekretarz) – kulturoznawca, gł. instruktor 
teatralny KPCK w Bydgoszczy - po 
obejrzeniu wszystkich przedstawień 
konkursowych, przyznało wyróżnienia 
i nagrody.

W kategorii grup teatralnych dzieci 
z klas I-VI SP:I NAGRODA – Teatr „A co 
tam 2” ze SP w Lubiewie za spektakl pt. 
„Zamknijcie oczy” w reżyserii Beaty 
Ziółkowskiej (nagroda finansowa ufun-
dowana przez dyrektor Kujawsko-
Pomorskiego Centrum Kultury w Byd-
goszczy). Dwie równorzędne II NAG-
RODY: Teatr „Na Niby” z Młodzieżowego 
Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy za 
spektakl „Wodylanie” w reżyserii Wiolety 
Gorskiej - Nowik oraz Teatr „Pacynka” 
z Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 
w Bydgoszczy za spektakl „Pozytywka” 
także w reżyserii W. Gorskiej -Nowik 
(nagroda w postaci udziału w spektaklu pt. 
„Sprzedawca bajek” i pospektaklowych 
warsztatach prowadzonych przez aktorów 
Teatru Polskiego w Bydgoszczy, ufundo-
wana przez burmistrz Solca Kujawskiego). 
Dwie równorzędne I NAGRODY: Teatr 
„Witraż” z Młodzieżowego Domu Kultury 
nr 4 w Bydgoszczy za spektakl ”Wielki 
mały człowiek” w reżyserii W. Gorskiej - 
Nowik oraz Teatr „Bukowiacy” z SP 
w Bukowcu za spektakl ”Pani M.” 
w reżyserii Jolanty Glamowskiej.

Jury podkreśliło wyjątkowo wysoki 
poziom prezentowanych przedstawień. 
Teatralną podróż zakończył Wędrowny 
Teatr Lalek.

Kulturalny
przekładaniec
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Sport i rekreacja

VII Biegi Uliczne im. Antoniego Nawroc-
kiego odbyły się 2 czerwca. Przy przepięknej 
pogodzie w 11 kategoriach rywalizowała 
rekordowa liczba ponad 1200 biegaczek 
i biegaczy z całej Polski. Tradycyjnie biegi 
rozpoczęły dzieci,  a zmagania kończyła 
rywalizacja w biegu głównym. Nowością było 
wprowadzenie dystansu 10 km oraz kategorii 
Nordic Walking na 5 km. Tym razem usytuo-
wanie trasy, samego centrum imprezy oraz startu 
i mety znajdowały się nieopodal soleckiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 

Wyniki Biegów dzieci i młodzieży:
Dziewczęta do lat 7 (rocznik 2012 i młodsze) 

– dystans 250 m. :
1. Zuzanna Fabisiak 
2. Emilia Rutkowska 
3. Wiktoria Lemańczyk
Chłopcy do lat 7 (rocznik 2012 i młodsi) - 

dystans 250 m. :
1. Igor Góra 
2. Tymon Maciejewski
3. Jan Franczak
Dziewczęta 8 – 10 lat (roczniki 2009-2011) - 

dystans 600 m. :
1. Olga Jankowska 
2. Weronika Lada
3. Jaśmina Gojło 
Chłopcy 8 – 10 lat (roczniki 2009-2011) - 

dystans 600 m. :
1. Stanisław Lech
2. Jan Sonnak
3. Jan Janicki
Dziewczęta 11 – 13 lat (roczniki 2006-2008) - 

dystans 800 m. :
1. Weronika Kunicka
2. Wiktoria Kaczkowska
3. Wiktoria Goza

Chłopcy 11 – 13 lat (roczniki 2006-2008) - 
dystans ok. 800 m. :

1. Emil Wesołowski
2. Wiktor Łysko
3. Marcin Rutkowski
Dziewczęta 14 – 16 lat (roczniki 2003-2005) - 

dystans 1600 m. :
1. Marzena Rozpędzik
2. Julia Kempa
3. Amelia Stomska
Chłopcy 14 – 16 lat (roczniki 2003-2005) - 

dystans 1600 m. :
1. Michał Kunicki
2. Celestyn Waldowski
3. Jakub Węgierski
W biegu głównym na 5 km w klasyfikacji 

Open mężczyzn trzecie miejsce zajął solecczanin 
Piotr Jarząb, w kategorii mężczyzn 50-59 lat 
wygrał Krzysztof Stomski, także mieszkaniec 
naszej gminy. W klasyfikacji mieszkanek Solca 
Kujawskiego pierwsze miejsce zajęła Wioleta 
Zagożdżon, drugie Stefania Młynarczyk, trzecie 
Ewelina Matusiak. W grupie panów pierwszy był 
P. Jarząb, drugi K. Stomski, trzeci Tomasz 
Marchel.

W biegu głównym na 10 km Solecczanie 
wypadli następująco: klasyfikacja mężczyzn do 19 
lat Mikołaj Zalech był trzeci, w grupie 40-49 – 
latków wygrał Mariusz Bandoch, klasyfikacja 
kobiet (50-59 lat) Katarzyna Wydrzyńska była 
trzecia, a w grupie pań 60-69 lat puchar otrzymała 
Anna Peresiak. W tej samej kategorii wiekowej 
wśród mężczyzn Marian Górski był drugi.

W biegu głównym rywalizację mieszkanek 
Solca wygrała Magdalena Porębska, przed 
Małgorzatą Pietrzak i Barbarą Zalech. Wśród 
mężczyzn najlepszy rezultat osiągnął Mariusz 
Bandoch, drugi – Jarosław Trzciński i trzeci – 
Jakub Cimachowski.

W rywalizacji nordic walking na 5 km 
Aleksandra Nowak była druga.

Organizatorami VII Biegów Rodzinnych 
byli - MUKS „Start” Solec Kujawski oraz Gmina 
Solec Kujawski i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Solcu Kujawskim przy pomocy Zakładu 
Gospodarki Komunalnej, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, Komendy Hufca i Komisariatu Policji 
w Solcu Kujawskim oraz Starostwa Powiatowe-
go w Bydgoszczy. 

Głównymi sponsorami imprezy były firmy: 
Autos, Drobex, Zapolex, Klimat Solec, Rucken, 
Nadleśnictwo Solec Kujawski, Pasaco oraz 
Aljot.

Ponadto imprezę wsparły firmy i instytucje: 
Polimex Profil, Camsat, Simi, Wamont, Firma 
Weduto, Granit, Meble Włoskie, Zakład 
Mechaniczny Zygmunt Sołtyszewski, Roszak 
Chłodnictwo Klimatyzacja, P.W. Unimech Jan 
Majchrowski, Chemsol Stanisław Polinowski, 
Firma Handlowa Żelmet Ryszard Karólewski, 
Agrotechnika Bogusław Ciemny, Tylpol, Zakład 
Stolarski Szuwała Wiązary, Bank BNP Paribas, 
Narodowy Bank Polski o/Bydgoszcz, radny 
Solca Kujawskiego – Szymon Raczyński, radny 
Solca Kujawskiego – Tomasz Pacek,  Spółdziel-
nia Mieszkaniowa Transportowiec, Telewizja 
Solec, Lokalna Grupa Działania - Trzy Doliny, 
Centrum Ubezpieczeń Krzysztof Firgolski, 
Zielona Skrzynka, Wagon Smaków, Pizzeria 
Twoje Smaki oraz uczestnicy akcji „Solec za 
50%”: Jura Park Solec, Park Wodny, Muzeum 
Solca Kujawskiego im. Księcia Przemysła, 
Muzeum OSP, Bowling Club, Restauracja 
Pasibrzuszek, Bar u Justyny, Lodziarnia 
Katarynka, a także Pizzeria Tomi.

Najlepsi w każdym biegu otrzymali puchary, 
medale oraz nagrody rzeczowe. Ponadto każdy 
z uczestników imprezy otrzymał piękny 
pamiątkowy medal, zaś uczestnicy Biegu 
Głównego mieli możliwość otrzymania 
pamiątkowej koszulki oraz kubka. Odbyło się 
również losowanie wielu atrakcyjnych nagród 
rzeczowych, w tym roweru ufundowanego przez 
solecką firmę Aljot.

Zwycięzców dekorowali burmistrz Solca 
Kujawskiego - Teresa Substyk, przewodniczący 
Rady Miejskiej – Bartłomiej Czaki, córka śp. 
Antoniego Nawrockiego - Anna Nawrocka, 
Zbigniew Wawrzyniak – Dyrektor OSiR w Solcu 
Kujawskim, Wojciech Lutowski – główny 
organizator Biegów, Marek Roliński – prezes 
MUKS Start Solec Kujawski, Andrzej Kubiak – 
Dyrektor Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Roman 
Guździoł – radny Powiatu Bydgoskiego, Tomasz 
Pacek oraz Szymon Raczyński – radni Rady 
Miejskiej Solca Kujawskiego, Emilia Batkows-
ka – firma Aljot, Janusz Jarczyński – firma 
Klimat Solec, Dariusz Roszak – firma Roszak, 
Ryszard Karólewski – firma Żelmet.

Kolejny biegowy rekord

Od 17 czerwca do 5 lipca Park Wodny będzie nieczynny
z powodu corocznej przerwy technologicznej.
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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.



Początek czerwca upłynął w Solcu pod 
znakiem sportu i rekreacji. Imprezę z okazji 
Dni Solca Kujawskiego i Dnia Dziecka 
zorganizowano pierwszego czerwca na 
boisku treningowym przy ul. Sportowej. 
Zaplanowano wiele atrakcji – między 
innymi święto koloru, dmuchańce, 
waterball, gry i występy artystyczne. Były 
też tradycyjna grochówka i kiełbaski 
z grilla. Dzieci miały za darmo watę 
cukrową, popcorn, mogły do woli korzy-
stać z przygotowanych dla nich atrakcji. 
Podczas festynu wręczono również 
nagrody laureatom kilku konkursów 
organizowanych przez gminę, między 
innymi na zbiórkę plastikowych nakrętek 

Dużo dobrej zabawy

i makulatury. Piknik z pewnością można 
zaliczyć do udanych. Dzień później 
natomiast były siódme już biegi uliczne im. 
Antoniego Nawrockiego, w których 
wystartowała rekordowa liczba biegaczy.

Pogoda dopisała. Na Dni Solca przyszło dużo ludzi. Każdy znalazł dla siebie coś 
interesującego.

Jak zwykle w biegach wzięła udział spora liczba młodych biegaczy. Takie zaintere-
sowanie sportem powinno cieszyć.

Piłkarzyki, warcaby i inne gry - wszystkie były gigantyczne.Na każdego biegacza czekał medal. 
Bez względu na wiek.

Termin składania wniosków o przy-
dział lokalu wchodzącego w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Solec 
Kujawski mija 30 czerwca br. 

Termin ten dotyczy również osób 
znajdujących się na listach osób uprawnio-
nych do zawarcia umowy najmu lokalu 
mieszkalnego/socjalnego z 2018 r., które 
zobowiązane są do corocznego przedłoże-
nia uaktualnionych wniosków. Niezłożenie 
uaktualnionego wniosku w terminie 
powoduje skreślenie z listy.

Wnioski złożone po terminie nie będą 
rozpatrzone przez Komisję Mieszkaniową 
w tym roku.

Czas do końca
czerwca
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