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WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

Wszystkim Paniom
z okazji Waszego
święta składam

najlepsze życzenia

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Pierwszego marca rozpoczyna się 
nabór wniosków na wymianę starych 
pieców centralnego ogrzewania. Zakończy 
się on 19 marca. Jak czytamy w zarządze-
niu burmistrza, wnioski można składać 
wyłącznie w okresie trwania naboru tj. 
od 1 do 19 marca br. (do godz. 15.00).

Wnioski należy składać za pośrednic-
twem środków komunikacji elektronicz-
nej, tj. epuap.gov.pl lub solec@solec 
kujawski.pl; za pośrednictwem operatora 
publicznego; w punkcie podawczym urzędu 
przy ul. 23 Stycznia 7. O zachowaniu 
terminu decyduje data wpływu wniosku do 
urzędu. Niezbędne formularze można 
pobrać za pośrednictwem strony interneto-
wej www.soleckujawski.pl; w Biuletynie 
Informacji  Publicznej  (www. bip.   
soleckujawski.pl); w punkcie podawczym 
urzędu oraz w Wydziale Utrzymania 
Miasta przy ul. Toruńskiej 8a.

Zasady udzielania dotacji określa 
uchwała rady miejskiej z 29 stycznia br. 
w sprawie przyjęcia regulaminu udziela-
nia dotacji celowej z budżetu Gminy 
Solec Kujawski na dofinansowanie 
kosztów wymiany źródeł ciepła zasila-
nych paliwami stałym w ramach zadania 
ograniczania niskiej emisji w Gminie 
Solec Kujawski. Maksymalna, łączna 
kwota przewidziana na ten cel wynosi 30 
tys. zł brutto. Do zawarcia umowy 
dotacyjnej może zostać zakwalifiko-
wanych 10 wniosków, a wielkość 
dofinansowania jednego nie może 
przekroczyć 3 tys. zł.

Do rozpatrzenia  i  rozl iczenia 
wniosków burmistrz powołała komisję 
w składzie Cezary Ball ,  dyrektor 
Wydziału Utrzymania Miasta (przewo-
dniczący); Iwona Skrzypińska, kiero-
wnik Referatu Ochrony Środowiska 
i  Roln ic twa;  Ewa Skierkiewicz , 
podinspektor ds. ochrony środowiska. 
W karcie oceny wniosków znajduje się 
osiem kryteriów mających odpowiedzieć 
na pytania czy: wniosek jest złożony 
przez osobę uprawnioną; wniosek był 
złożony w terminie naboru, na obowiązu-
jącym formularzu i w wymaganej formie; 
czy jest kompletny i ma wszystkie 
wymagane załączniki, a także czy jest 
prawidłowo podpisany, a opis i zakres 
przedsięwzięcia są zgodne z uchwałą 

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3

Nabór wniosków
na wymianę pieców 

O tym, jak przebiegają szczepienia 
w kraju możemy dowiedzieć się z ogólno-
polskich mediów. W pierwszej grupie mogą 
zaszczepić się nauczyciele. Sprawdziliśmy 
więc, jak sytuacja wygląda w placówkach 
edukacyjnych prowadzonych przez gminę – 

Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podsta-
wowej nr 4, Szkole Muzycznej i Przedszkolu 
„Promyczek”.

Z uzyskanych informacji wynika, że 
o zakończeniu akcji szczepień można już 
powiedzieć w wypadku SP 1. Tam na 54 
uprawnionych do zaszczepienia w pierwszej 
grupie zdecydowały się zaszczepić 43 osoby. 
Powody negatywnych decyzji były różne. 
W grupie nauczycieli niezaszczepionych 
znajdują się np. karmiące matki, usłysz-
eliśmy od Małgorzaty Niedźwiedzkiej, 
dyrektora szkoły.

Jak się szczepią
nauczyciele
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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
CIEBIE", 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

Dyżury aptek

Do 28 LUTEGO
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

1 - 7 MARCA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

8 - 14 MARCA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

W połowie lutego zakończyły się 
zapisy do szkół podstawowych dzieci 
z obwodów szkolnych. Po tym terminie 
rozpoczęła się rekrutacja uczniów spoza 
obwodów. Ma ona potrwać do 12 marca. 
Wtedy będzie znana ostateczna liczba 
chętnych do nauki w danej placówce.

Na 22 lutego, kiedy rozmawialiśmy 
z dyrektorami Szkoły Podstawowej nr 1 
i Szkoły Podstawowej nr 4, w „Czwórce” 
do klas pierwszych zapisało się już 81 
osób, co pozwoli na utworzenie czterech 
klas. Liczba ta jest zbliżona do ubiegło-
rocznej. – Spoza rejonu jest niewielu 
uczniów – mówi Helena Składanowska, 

dyrektor SP4. – Jednak jeszcze nie zapisano 
około dwudziestki dzieci z naszego 
obwodu. Część zapewne mieszka za 
granicą, a niektórych rodzice zapomnieli 
zapisać.

Małgorzata Niedźwiedzka, dyrektor 
„Jedynki” poinformowała, że tegoroczne 
zapisy są wyjątkowo liczne. Zostaną 
utworzone trzy dwudziestodwuosobowe 
klasy. Spoza obwodu zapisało się nie 
więcej niż dziesięcioro dzieci.

Natomiast 5 marca ma zakończyć się 
rekrutacja do gminnego przedszkola 
„Promyczek” i oddziałów przedszkolnych 
utworzonych w SP1 przy ul. Tartacznej. Do 
„Promyczka” mogą uczęszczać dzieci 
w wieku od 3 do 6 lat, natomiast do 
oddziałów w „Jedynce” – pięcio i sześci-
olatki, które będą uczyć się w tzw. „zerów-
kach”. Obecnie rodzice zapisali do 
oddziałów w SP 1 dwunastkę swoich 
pociech.

- W tym wypadku nie ma rejonizacji. 
Łącznie mogę przyjąć 50 osób. Obecnie 
utworzyliśmy dwa oddziały po 25 dzieci. 
W razie potrzeby możemy prowadzić ich 
więcej. Warunki w naszej szkole nam na to 
pozwalają – podkreśla M. Niedźwiedzka.

Jeden oddziału funkcjonuje jako pięcio, 
drugi jako dziesięciogodzinny. Są przysto-
sowane do potrzeb dzieci niepełnospraw-
nych. W każdym nauczycielom pomaga 
woźna oddziałowa.

- Jesteśmy przygotowani do opieki nad 
przedszkolakami z różnymi niepełno-

sprawnościami. Prowadzimy dla nich 
bardzo różnorodne zajęcia. Nauczyciele są 
specjalistami w pracy z dziećmi autystycz-
nymi, między innymi z zespołem Asper-
gera. Dla dzieci z problemami w akceptacji 
środowiska do dyspozycji jest nasza Sala 
Światła (fot.), jest też sala rehabilitacyjna 
i zatrudniony rehabilitant, logopeda. 
Dzięki temu dzieci mogą ćwiczyć, a w razie 
potrzeby również się wyciszyć – opowiada 
dyrektorka.

Poza  tym p lacówka  dysponuje 
zewnętrznym placem zabaw dużą i małymi 
salami gimnastycznymi. Zapewnia udział 
w zajęciach z języka angielskiego, rytmiki, 
rozwijających kreatywność. Ponadto 
kuchnia jest przystosowana do przygoto-
wywania posiłków bezglutenowych, czy 
dla przedszkolaków będących na innej 
diecie.

Rekrutacja uczniów
i przedszkolaków
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Ferma drobiu w Solcu Kujawskim 
poszukuje pracownika fizycznego. Tel. 
do kontaktu 509 018 676 lub 519 119 838.

Jest praca

rady. Komisja sprawdzi też czy przedsię-
wzięcie nie zostało rozpoczęte przed 
dniem złożenia wniosku a okres jego 
realizacji jest zgodny z terminem określo-
nym w uchwale rady.

Weryfikacja wniosków przez komisję 
odbędzie się w dniach od 22 do 24 marca 
br. Dzień później tj. 25 marca rozpocznie 
się weryfikacja wniosków w terenie. Ma 
ona zakończyć się do 2 kwietnia. W wy-
padku liczby wniosków większej niż 10, 
odbędzie się publiczne losowanie wnio-
sków na listę podstawową oraz losowanie 
kolejności pozostałych wniosków na listę 
rezerwową. Do 30 kwietnia wniosko-
dawcy zakwalifikowani do udzielenia 
dotacji otrzymają pisemne powiadomienie 
o terminie podpisania umowy. Ostateczny 
termin rozliczenia dotacji upływa 30 
października 2021 r.

Dokończenie ze str. 1

Dokończenie ze str. 1

a  począ tku  drugie j Ndekady lutego do urzędu 
wpłynęło zawiadomie-

nie Generalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska o przedłużeniu do końca 

marca terminu zakończenia postę-
powania odwoławczego od decyzji 
Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy o środo-
wiskowych uwarunkowaniach dla 
budowy drogi ekspresowej S10 na 
odcinku Bydgoszcz – Toruń. Jak 
wyjaśnia GDOŚ, postępowanie nie 
mogło być zakończone w usta-
wowym terminie ze względu na 
skomplikowany charakter rozpatry-
wanej sprawy. 

Termin
przesunięty

Wiele lat temu nasza gmina zainicjo-
wała utworzenie grupy zakupowej, która 
wraz z innymi samorządami nabywałaby 
prąd od firmy energetycznej. Wyszliśmy 
bowiem z założenia, że w pojedynkę nie 
uda się wynegocjować korzystnych 
warunków cenowych.

Z czasem funkcję lidera grupy 
przejęła Bydgoszcz, jednak dzięki 
uczestnictwu Solca w tej grupie co roku 
oszczędzamy na kosztach zakupu energii. 
W tym roku w wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu zaoszczędzimy 220 tys. 
złotych. Z wyliczeń przygotowanych 
w Wydziale Utrzymania miasta wynika, 
że lwią cześć oszczędności stanowić 
będzie energia kupowana na potrzeby 
gminnych obiektów, reszta tj. 45 tys. 
złotych to będą oszczędności na opłatach 
za oświetlenie ulic.

W grupie
tańszy prąd

Nabór
wniosków...

W SP 4 szczepienia także mają już za 
sobą. W pierwszym terminie szczepieni byli 
nauczyciele klas I-III, świetlicy, wspomaga-
jący, logopeda. Na 30 osób, zaszczepiło się 
25. W drugiej turze mieli być zaszczepieni 
nauczyciele klas starszych. Grupa ta liczy 54 
osoby, z których na szczepienie nie zdecyd-
owało się 11, poinformowała Helena Skła-
danowska, dyrektor „Czwórki”. 

Po przyjęciu pierwszej dawki szczepionki 
jest już połowa pracowników „Promyczka”. 
Na szczepionkę zdecydowało się siedmiu 
z szesnastu nauczycie-li ,  trzy woźne 
z siedmiu oraz jedna pomoc nauczyciela na 2. 
Część pracowników nie mogła przyjąć 
szczepionki ze względów zdrowotnych, czy 
po zakażeniu korona-wirusem, wyjaśniła 
Lidia Szefke, dyrektor przedszkola.

Z kolei Wiesław Nowak, dyrektor Szkoły 
Muzycznej, zwrócił uwagę, że w jego 
placówce niektórzy nauczyciele nie zdecydo-
wali się na szczepienie ze względu na obawę 
przed wystąpieniem skutków ubocznych po 
szczepionce. Zatem na 21 nauczycieli 
pracujących w soleckim muzyku, chęć 
zaszczepienia zadeklarowało siedmioro 
z nich. Kilkoro pedagogów na szczepienia 
zapisało się w innych szkołach, w których 
pracują.

A jak przebiegają szczepienia w gminnej 
przychodni? Z informacji uzyskanych od 
Małgorzaty Szalewskiej, prezesa przy-
chodni Solmed, wyłania się następujący 
obraz. Grafik szczepień jest już zajęty do 
końca pierwszego kwartału. Spośród 622 
osiemdziesięciolatków, i  s tarszych, 
mieszkających w Solcu, około 300 uda się 
zaszczepić do końca marca w przychodni 
Solmed. Kiedy zamykali-śmy to wydanie, 
drugą dawkę szczepionki przyjęło 60 osób. 
Obecnie przychodnia czeka na informacje 
z Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest 
jedną z instytucji państwowych odpowie-
dzialnych za organizację i przeprowadzenie 
szczepień, ze wskazaniem liczby szczepień, 
które będzie można przeprowadzić 
w drugim kwartale oraz kiedy rozpocznie 
się rejestracja kolejnych pacjentów. Jak 
dotąd nie było sytuacji, że do przychodni nie 
dotarły tygodniowe dawki szczepionek, 
chociaż zdarzyły się jedno, czy dwudniowe 
opóźnienia z dostawą. W takiej sytuacji 
pacjenci byli umawiani indywidualnie na 
nowe terminy.

Jak się szczepią
nauczyciele

Jak poinformował na swojej stronie 
internetowej Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Bydgoszczy, z końcem stycznia 
przekazał on wykonawcy robót drogo-
wych, firmie Betpol z Bydgoszczy, plac 
budowy na drodze wojewódzkiej nr 249 
z Czarnowa do Solca Kujawskiego, gdzie 
ma powstać przeprawa promowa łącząca 
oba brzegi Wisły. Koszt całej inwestycji 

wraz z promem to prawie 21 mln zł 
(długość odcinka drogowego to 2,5 km). 
Prace rozpoczną się w marcu i zajmą 
około dziewięciu miesięcy. Prom został 
zbudowany przez firmę Techno Marine 
z Malborka. Jak wynika z informacji 
ZDW, przed odbiorem jednostki , 
wykonawca  mus i  skomple tować 
niezbędne świadectwa i certyfikaty 
dopuszczające prom do ruchu. Projekt 
przeprawy realizuje samorząd wojewó-
dztwa, który jest głównym beneficjentem. 
Pozostałymi partnerami są powiaty 
bydgoski i toruński oraz gminy Zławieś 
Wielka i Solec Kujawski.

Plac budowy
przekazany

W związku z przypadającym 1 
marca  Narodowym Dniem Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, tego dnia 
o godz. 11.00 przedstawiciele 
s a m o r z ą d u  z ł o ż ą  w i ą z a n k ę 
kwiatów na pomniku upamiętniaj-
ącym  Żołnierzy Armii Krajowej. 
Burmistrz zarządza  w tym dniu 
flagowanie  budynków i obiektów 
użyteczności publicznej.
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Powoli zbliżamy się do końca serii kartek pocztowych wydanych w czasie II wojny 
światowej, prezentujących nasze miasto. W bieżącym numerze Pozdrowień z Solca 
przedstawiamy pocztówkę z widokiem na budynek strzelnicy. Obiekt zlokalizowany 
w Parku Miejskim gościł już kilkukrotnie na łamach naszego cyklu, nigdy jednak nie 
było to zdjęcie wykonane od strony południowo-wschodniej. 

Widoczna bryła budynku została ukształtowana jeszcze w dwudziestoleciu 
międzywojennym, a dokładnie po rozbudowie zakończonej w 1925 roku, przeprowa-
dzonej przez soleckie Kurkowe Bractwo Strzeleckie. Od tego czasu strzelnica 
posiadała stanowiska na osiem tarcz, była też wyposażona w udogodnienia takie jak 
elektryczna sygnalizacja. II wojna światowa przerwała działalność soleckiego 
Bractwa, natomiast strzelnica przejęta przez Niemców służyła przez pewien czas 
celom szkolnym.    

Prezentowana kartka pocztowa została wydana w Gdańsku, zaś na rewersie 
znajduje się korespondencja sporządzona w maju 1943 roku.

Pozdrowienia z Solca (81)

- Pandemia to trudny czas na kiero-
wanie taką instytucją. Jak sobie radziliście 
przez miniony rok?

- Musieliśmy sobie szybko poradzić 
i podejmować decyzje. Decyzja o zamykaniu 
basenu wiązała się z dużymi oszczędno-
ściami. Mimo że był to trudny okres dla nas 
udało nam się zorganizować dwanaście 
obozów sportowych, 29 imprez o zasięgu 
powiato-wym lub ogólnopolskim, tyle samo 
roze-grano meczów na stadionie głównym i 
boisku bocznym, które zyskało nową 
nawierzchnię. Hotel również funkcjonował 
w miarę dobrze. Mieliśmy podpisaną umowę 
z firmą Solbet, która wynajęła hotel na sześć 
tygodni. W sumie, oprócz basenu, który 
najbardziej odczuł sytuację, podsumowanie 

działalności hotelu i hali wypadło lepiej. Hala 
wyszła nawet na plus, mimo że obiektu nie 
wynajmowały szkoły, a jedynie klienci       
indywidualni.

- Czyli finansowo pandemia nie 
odcisnęła aż takiego piętna na działalności 
ośrodka, jakiego można by się spodziewać.

- Trochę jednak tak. Większość wpływów 
mamy ze sprzedaży biletów na basen. Prze to, 
że był zamknięty, dochody były dużo niższe. 
Oczywiście były też związane z tym 
oszczędności. Jeżeli basen jest zamknięty 
dużo oszczędzamy na energii elektrycznej, 
energii cieplnej.

- Wchodzimy w kolejny rok, jak się 
wydaje znowu pandemiczny. Jakie są 
przewidywania na najbliższe miesiące? 

Będzie tak samo, jak było? Czy zajdą 
jakieś zmiany?

- Mamy trochę szczęścia, bo obostrzenia 
obowiązujące od 28 grudnia na przykład 
o zamknięciu hoteli, nie dotyczyły spor-
towców z licencjami. W okresie zimowym 
odbyły się cztery obozy – kadra badmintona 
województwa pomorskiego, dwa obozy 
piłkarskie Polonii Warszawa, i obóz kosz-
ykówki dziewcząt ,,Victoria” Plewiska. Były 
to obozy młodzieżowe. W letnim grafiku są 
przewidziane cztery obozy, a spływają 
kolejne zapytania. Przewidywania są takie, że 
obozy będą cały czas, a ich organizacja nie 
będzie dużym problemem jeśli chodzi 
o obostrzenia. Imprezy zaplanowane na hali 
nie do końca są pewne, nie wiem czy będzie 
możliwe organizowanie biegów ulicznych. 
Pytań jest więcej. Na pewno problem będzie 
dalej z basenem. Początkowo z pływalni 
mogli korzystać uczniowie i szkółki 
pływackie, ale nie klienci indywidualni. Był 
czynny po parę godzin, bez weekendów, więc 
przychody nie były duże. Bardzo korzystanie 
z basenu pogorszyło się po pierwszej fali 
pandemii. Po otwarciu basenu na dwa i pół 
miesiąca od sierpnia do połowy października, 
jego zapełnienie było dużo mniejsze niż rok 
wcześniej , o jakieś 50 procent.

- Jak już jesteśmy przy basenie. Co 
dalej z karnetami wejściowymi? Jak ta 
kwestia będzie rozwiązana?

- Karnety będą przedłużane o te miesiące, 
w których basen nie był czynny. Myślę, że 
najlepiej zrobić to po ponownym otwarciu 
basenów.

- Wygrał Pan konkurs na dyrektora. 
Jednym z elementów było przedstawienie 
koncepcji funkcjonowania i rozwoju 
ośrodka na najbliższe trzy lata. Proszę 
powiedzieć o najważniejszych założeniach.

- Jest trochę szans. Wzrost zainteresowa-
nia aktywnym trybem życia oraz uprawia-
niem sportu będą sprzyjały korzystaniu 
z naszej oferty. Jest również pomysł, by OSiR 
funkcjonował jako spółka, jednak tu 
potrzebne są głębokie i rozsądne analizy 
i wyliczenia . To jedno. Szanse widzę także 
w możliwościach pozyskiwania środków 
zewnętrznych na rewitalizację obiektów dla 
potrzeb sportu, rekreacji, wypoczynku 
kultury fizycznej, w tym ze środków z Unii 
Europejskiej. Jako ośrodek sportu nie mamy 
osobowości prawnej i nie możemy wystę-
pować o takie dofinansowanie, ale razem 
z gminą już możemy takie wspólne projekty 
realizować. W grę wchodzi również pozys-
kiwanie funduszy z ministerstwa sportu, 
samorządu województwa. Mam na myśli 
pieniądze na modernizację ośrodka, który ma 
już dwadzieścia lat. Jest coraz więcej usterek, 
koniecznych prac remontowych. Musimy 
zdawać sobie sprawę, że te remonty kosztują. 
Staramy się jak najwięcej zrobić z własnych 
zasobów. W ten sposób malujemy pokoje 
hotelowe, szatnie. Wymieniane jest oświe-
tlenie na basenie na energooszczędne. 
Kolejne prace są związane z nawodnieniem 
łuków na stadionie. Marzy mi się, aby na 
terenie po byłej Nasycalni powstało boisko ze 
sztuczną nawierzchnią. Po pierwsze mniejsze 
koszty utrzymania, po drugie, takie boisko 

Z WOJCIECHEM LUTOWSKIM, dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji 
rozmawia Zbigniew Stefański.

Chciałbym, żeby OSiR
tętnił życiem
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może przynosić dochody. Jest duże zapotrze-
bowanie na obiekty ze sztuczną trawą. Na 
przykład nasza Unia jeździ na treningi do 
Barcina, gdyż zimą nie trenuje się na 
boiskach trawiastych. Wszystkie sparingi 
rozgrywa się też na sztucznej nawierzchni. 
Kolejnym elementem jest zwiększenie 
wykorzystania pomieszczeń klubowych na 
organizację spotkań integracyjnych, 
pokazów, konferencji. Chciałbym stworzyć 
wspólną ofertę z JuraParkiem - mam na myśli 
Zielone Szkoły. Zależy mi na rozwinięciu 
współpracy z okręgowymi związkami 
sportowymi. Takie relacje mamy z Kujawsko 
- Pomorskim Związkiem Koszykówki. 
Z obozami szkoleniowymi nie ma proble-
mów. Zarówno zima, jak i lato są wypełnion-
e. Chodzi więc o zapełnienie hotelu klientami 
indywidualnymi i grupami młodzieżowymi  
w ciągu roku.

- To jest ta część biznesowa funkcjono-
wania ośrodka. Mnie interesuje jeszcze 
inny aspekt. Pojawiają się pytania, czy 
wręcz pomysły, że dobrze byłoby, aby przy 
OSiR działały jakieś sekcje sportowe. Czy 
to dobry pomysł? Sprawdziłby się? Czy 
w koncepcji taki element był uwzględnia-
ny, analizowany?

- Wydaje mi się, że zakres funkcjonowa-
nia ośrodka sportu i jego całoroczna oferta 
sportowa jest bogata i urozmaicona. Kluby 
sportowe mając osobowość prawną, mogą 
pozyskiwać środki na swoją działalność. 
W wypadku OSiR-u tak już nie jest. Mamy 
w mieście różnorodną ofertę zapewnianą 
przez kluby. Jest piłka nożna, jest siatkówka, 
badminton, lekkoatletyka, karate, zajęcia 
fitness, sporty walki. Kluby trenują w oś-
rodku. Jest ustalany grafik, opłaty nie są 
wygórowane – 10 złotych za godzinę. 
Organizowane są też turnieje. Ta formuła się 
sprawdza.

- W jaki sposób zamierza Pan uatra-
kcyjnić ofertę ośrodka?

- Ma powstać grota solna z saunami, co 
uatrakcyjni nasz obiekt. Ponieważ zajmie 
ona część przeznaczoną obecnie na siłownię, 
trzeba by ją przenieść w inne miejsce. Być 
może rozwiązaniem byłoby dostosowanie 
części holu głównego hali. Może trochę 
brakuje zajęć poza klubowych dla mieszkań-
ców indywidualnych i firm. Jednak mamy tu 
małe pole manewru. Możemy zaproponować 
jedynie terminy po godz. 20.00. Rano 
przychodzą szkoły, treningi kluby kończą 
o 20.00. W weekendy z kolei są często 
turnieje. Nie mogę powiedzieć, że takich 
indywidualnych wynajmów nie ma. 
Szczególnie w okresie jesienno – zimowym. 
Może przydałoby się zachęcić zakłady pracy 
do organizowania u nas rodzinnych festy-
nów, czy imprez integracyjnych z wykorzys-
taniem zaplecza sportowego.

- A jak wygląda rywalizacja z konk-
urencją? Basenów w okolicy jest dużo, 
hale też. Czy z takim zapleczem, to nie 
wiem. Jednak nie działacie w próżni.

- Kiedy powstawała hala, byliśmy 
jedynym takim obiektem w okolicy. 
Łuczniczki jeszcze nie było, hali w Toruniu 
także. Była wprawdzie we Włocławku, ale to 
wszystko. Dzisiaj oferta jest znacznie 

bogatsza. Zdajemy sobie sprawę, że 
w związku z tym, mniej ludzi będzie 
przyjeżdżało do Solca. Musimy radzić sobie 
w inny sposób. Musimy wybrać jakiś 
kierunek rozwoju. Dla mnie najważniejsze są 
dzieci i młodzież. Z naszym zapleczem 
hotelowym, basenem, jesteśmy bardzo 
atrakcyjni dla tej grupy korzystających. Na 
początku przyjeżdżały do nas kadry 
seniorskie. Teraz kluby wyjeżdżają na obozy 
za granicę. Szukają innych standardów. Jak 
czytam wpisy trenerów, czy młodych 
zawodników, widzę, że cenią to, iż wszystko 
jest w jednym kompleksie – hala, basen, 
hotel, restauracja. Struktura i oferta dla grup 
młodzieżowych jest więc idealna. Standardy 
można jednak polepszać. Naszą atrakcyjność 
z pewnością zwiększy zagospodarowanie 
byłej Nasycalni.

- Plan na konkurs był szyty na trzy lata. 
Jaki będzie OSiR za te trzy lata?

- Chciałbym żeby tętnił życiem, żeby 

Wojciech Lutowski - w 1991 r. ukończył liceum sportowe w Bydgoszczy, gdzie 
jako zawodnik WKS Zawisza trenował wyczynpowo lekkoatletykę. W 1996 r. 
ukończył studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu 
w Gdańsku. W 2020 r. ukończył studia podyplomowe o kierunku organizacja 
i zarządzanie sportem na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przez 19 
lat pracował w soleckim Ośrodku Sportu i Rekreacji na stanowisku kierownika hali 
sportowej. Zajmował się organizacją szeregu imprez sportowych, wydarzeń kultural-
nych i komercyjnych. Odpowiadał za współpracę z klubami sportowymi, zarówno 
polskimi jak i zagranicznymi, nadzorował funkcjonowanie Orlika oraz stadionu 
i boiska treningowego. W 2019 r. otrzymał srebrny medal „Za zasługi dla sportu”.

było bardzo dużo imprez sportowych różnej 
rangi. Nie tylko powiatowych, ale i ogólno-
polskich i międzynarodowych. Nie mamy 
wprawdzie pieniędzy, żeby je samodzielnie 
organizować. Dzisiaj jest tak samo. Imprezy 
organizują kluby, związki sportowe, firmy. 
OSiR jest  współorganizatorem i wynaj-
muje odpłatnie bazę sportową. Marzy mi się 
żeby była grota solna, sauny, co uatrakcyjni 
basen. Marzy mi się dokończenie stadionu 
głównego. Płyta ma światowy standard, ale 
trybuny, bieżnia pozostawiają wiele do 
życzenia. I tak jak wcześniej wspominałem 
pełnowymiarowe boisko ze sztuczną 
nawierzchnią. Pracy sporo. Te trzy lata 
upłyną na modernizacji obiektu. W nazwie 
ośrodka jest sport i rekreacja, ale fajnie 
byłoby gdyby widniało logo jakiejś 
soleckiej firmy, tak jak mają sponsorów 
duże ośrodki sportowe, stadiony czy hale. 
Za tym mogłyby pójść fundusze na rozwój 
sportu. O tym warto by pomyśleć.
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Soleckie Centrum Kultury

LICZBA MIEJSC W OBU WYDARZENIACH OGRANICZONA – zgłoszenia 
udziału – tel. 52 387 01 57

y c h o d z ą c  n a p r z e c i w Wmuzycznym oczekiwaniom 
mieszkańców, 13 lutego 

o godz.19.00 za pośrednictwem mediów 
społecznościowych Soleckiego Centrum 
Kultury został wyemitowany koncert on-
line zatytułowany „Noc jest młoda”. 
Wykonawcy przenieśli nas w cudowny 
świat pełen romantycznych uniesień 
i miłości ukrytej w największych polskich 
przebojach. Zachęcamy także do obej-
rzenia występu muzyków, instruktorów 
Soleckiego Centrum Kultury Krzysztofa 
Flasińskiego i Tomasza Pawlikowskiego 
w walentynkowym odcinku SCK TV, który 
możecie obejrzeć na naszym profilu na 
YouTube.

Koncerty
on-line

Miłośnicy kina! Po warunkowym 
złagodzeniu obostrzeń mieliście okazję 
zaprosić swoją Walentynkę za darmo do 
Kina Kultura 14 lutego na bajki oraz 
największe kinowe hity. W kolejny 
weekend czekały na kinomanów naj-
głośniejsze premiery w promocyjnych 
cenach. To nie koniec. Zapraszamy 
ponownie na pierwszy marcowy weekend, 
z zachowaniem wszelkich norm sanitar-
nych, na nowe seanse. Repertuar będzie 
dostępny na facebookowym profilu KINO 
KULTURA SOLEC KUJAWSKI.

Wielki
powrót kina

Wiemy już kto został najlepszym 
Soleckim KuchMistrzem Juniorem. 
Statuetkę oraz zwycięski fartuch z rąk 
Reginy Osińskiej, dyrektora Soleckiego 
Centrum Kultury odebrała Julia Mruk, 
która w trakcie trwania całej edycji zdobyła 
najwyższe noty. Gratulujemy!

SCK dziękuje także wszystkim 
uczestnikom oraz rodzicom za pomoc 
i wspólną zabawę: - Wasze potrawy były 
jak kulinarne dzieła sztuki! Jeszcze raz 
bardzo dziękujemy soleckim punktom 
gastronomicznym, które wzięły udział w I 
Edycji Soleckiego KuchMistrza Juniora, 
a są to: Wagon Smaków, Twoje Smaki, 
Nasz Bar, Pizzeria Oliva, Bar u Justyny. 
Dzięki waszemu wsparciu była to napraw-
dę smaczna zabawa.

Oprócz ufundowanych nagród, dzieci 
dostały także nagrody dodatkowe od 
dyrektora SCK. Przed nami kolejne 
konkursy. Śledźcie uważnie profil face-
bookowy centrum kultury. Już dziś 
zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Kuchmistrz
junior



Ośrodek Sportu i Rekreacji

„Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w sporcie w ramach określonego reżimu 
sanitarnego od 12 lutego 2021 r. (warunkowo, na dwa tygodnie),

dopuszczona została aktywność sportowa: 
* na terenach otwartych, boiskach na świeżym powietrzu,

* stokach narciarskich
*uruchomione zostały baseny.

Jednocześnie siłownie, kluby i centra fitness oraz aquaparki
(czyli obiekty posiadające nie tylko basen sportowy ale także inne niecki, zjeżdżalnie, 

jacuzzi itp.) pozostaną zamknięte.

W ZWIĄZKU Z TYM PARK WODNY W SOLCU KUJAWSKIM
POZOSTAJE ZAMKNIĘTY.

Podobnie sauna oraz siłownia OSiR pozostają zamknięte, natomiast wynajem hali 
sportowej będzie możliwy tylko na potrzeby sportu zawodowego, tzn., że z obiektów 

mogą korzystać tylko i wyłącznie:
– zawodnicy pobierający stypendia sportowe;

– zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej;
– zawodnicy uprawiający sport w ramach lig zawodowych,

a także dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym
prowadzonym przez odpowiedni Polski Związek Sportowy.”

Tyle komunikat OSiR-u. Kiedy zamykaliśmy ten numer zapowiadano możliwość 
zaostrzenia obowiązujących ograniczeń.

W hali OSiR odbyły się kolejne turnieje 
zimowej edycji piłkarskich rozgrywek Unia 
Cup. W sobotę 13 lutego rywalizowały drużyny 
skrzatów. W obu seriach wystartowało po osiem 
zespołów, które zagrały tradycyjnie każdy 
z każdym. Choć oficjalne klasyfikacje nie były 
prowadzone, drużyny walczyły z zaanga-
żowaniem o każdy centymetr boiska. W przed-

południowych rozgrywkach najlepiej zaprezen-
towały się zespoły Juniora Nakło, AP Gol 
Chełmża, Victorii Niemcz oraz Chemika I 
Bydgoszcz.  Kolejne lokaty przypadły 
drużynom Gwiazdy, Chemika II, Akademii 
Małych Mistrzów - z Bydgoszczy oraz Młodej 
Włocławiance.

Po południu najkorzystniej wypadły 

drużyny Juniora Nakło, Juventusu Bydgoszcz, 
Akademii Małych Mistrzów oraz Wisełki 
Fordon. Obok nich rywalizowały drużyny 
Pogoni Mogilno oraz trzy drużyny Unii Solec 
Kujawski (dwa zespoły chłopców oraz jeden 
dziewcząt). 

Dzień później do gry przystąpili żacy. Tym 
razem w rozgrywkach zagrało dziewięć 
drużyn, więc każdy z zespołów rozegrał aż po 
osiem spotkań. Najskuteczniejsi okazali się 
zawodnicy Gwiazdy Bydgoszcz, którzy 
w nieoficjalnej klasyfikacji wyprzedzili AP 
Gol Chełmża, Pogoń Mogilno, Wisełkę II 
Fordon, Victorię Niemcz, Spójnię Białe Błota, 
Wisełkę I Fordon, LKS Dąbrowa Chełmińska 
oraz Gryf Sicienko. 

Kolejne turnieje tegorocznego Unia Cup 
planowane są na początek maja, już na 
boiskach trawiastych.

Kolejny mecz bieżącego sezonu II ligi 
tenisiści UKS Top Solec Kujawski rozegrali 21 
lutego br. podejmując Olimpię Gniew. Z powodu 
sytuacji epidemiologicznej już kilka razy 
wstrzymywano rozgrywki. Stąd też mecz 
z drużyną z Gniewu był według terminarza 
meczem 14 kolejki, jednak rzeczywiście dopiero 
ósmym zagranym przez nasz zespół w tym 
sezonie.

Spotkanie zaczęło się podziałem punktów po 
pięciosetowej porażce Dariusza Świdra z liderem 

gości Bartoszem Zabrockim oraz gładkiej 
wygranej Rafała Ordzy z Pawłem Dauem.

Na drugim stole zdecydowanie z Michałem 
Kłosem wygrał Kacper Makowski zaś na stole 
pierwszym Jacek Wieczerzak po bardzo zaciętym 
meczu wygrał 3:1 z Przemysławem Górskim. 
Prowadziliśmy zatem 3:1. Gry deblowe to 
również wyraźne wygrane solecczan. Zarówno 
para Świder/Makowski jak i Ordza/Wieczerzak 
poradziły sobie w trzech setach z rywalami.

Do wygranej w całym meczu brakowało 
zatem tylko jednej wygranej gry pojedynczej. 
Plan ten zawodnicy UKS Top wykonali 
z nawiązką. W drugiej serii wygrali aż trzy single. 
Lepsi od przeciwników okazali się Świder, Ordza 
i Makowski. Ostateczny wyniki to 8:2 dla UKS 
Top, a dorobkiem punktowym podzielili się: 
Rafał Ordza i Kacper Makowski – po 2,5 pkt., 
Dariusz Świder i Jacek Wieczerzak – po 1,5 pkt.

W ostatnich tygodniach soleccy pingpongiści 
rozegrali również dwa mecze wyjazdowe. 
Najpierw w Gdańsku pokonali rezerwy 
miejscowego AZS AWF 6:4, następnie zremiso-
wali 5:5 w innym meczu wyjazdowym z Remus 
Kościerzyna.

Pięć punktów zdobytych w ostatnich trzech 
meczach daje drużynie bardzo duże szanse na 
znalezienie się w czołówce ligowej tabeli. 
Kolejny mecz rozegra w Straszynie 7 marca br.

Duże szanse
na czołówkę

Piłkarskie zmagania
na hali

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 
dnia 22 lutego zmarł wielki kajakarz 
Aleksander Doba. Zmarł śmiercią podróżni-
ka, zdobywając najwyższy szczyt Afryki - 
Kilimandżaro. Spełniając swoje marzenia. 
Pogrążona w żalu żona, synowie, synowe 
i wnuczki" – taki wpis pojawił się profilu fb 
Aleksandra Doby, który jako pierwszy 
kajakiem samotnie przepłynął Atlantyk. 
Opłynął również Bałtyk, Bajkał, swoim 
kajakiem przemierzył wiele rzek, płynął też 
Amazonką, o czym pisaliśmy na tych łamach. 
Mieliśmy okazję rozmawiać z A. Dobą 
podczas jego wizyt w naszym mieście. Chętnie 
opowiadał o swoich przygodach i podczas 
spotkania w urzędzie, jak i z uczniami 
soleckich szkół. Był pełen pasji, potrafił 
zarażać swoim optymizmem. W plebiscycie 
National Geographic zdobył tytuł „Podróżnik 
Roku 2015” . Miał 74 lata.

Nie żyje
Aleksander Doba
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Naszym celem  jest zebranie środków 
na Seniorów:

Seniorze,  ciesz się życiem.
Przekazując 1% podatku pomożecie 

Państwo  zapewnić seniorom wiele zajęć 
twórczych i rozrywek, wykorzystać ich 
potencjał czasu wolnego, wiedzę i życiowe 
doświadczenie.

W  dobie pandemii, z jaką się wszyscy 
mierzymy – Seniorzy potrzebują jeszcze 
bardziej naszego wsparcia.

Zamiast fiskusowi podaruj seniorowi.
Przekaż  1% STOWARZYSZENIU 

IM. SUE RYDER   KRS 0000065481
Z góry dziękujemy za ten dar z serca.
Stowarzyszenie im. Sue Ryder  - 

https://www.sueryder.org.pl/

Jak widać Wisła tylko zamarzła od brzegu. Na lodowej półce miejsce znalazło 
dzikie ptactwo - kaczki i łabędzie. Z nurtem swobodnie spływał śryż. A na brzegu 
prawdziwie zimowy pejzaż. Tak było jeszcze tydzień temu.

Dla dzieci z klas 1-3, które powróciły do 
nauki stacjonarnej biblioteka szkolna 
przygotowała szereg atrakcji. Jeszcze 
w grudniu nauczyciele bibliotekarze ogłosili 
konkursy czytelnicze: „Pomóż dziewczynce 
z zapałkami” oraz na ilustrację do baśni 
„Królowa Śniegu”. Dzieci, które nie miały 
dostępu do tekstów baśni w czasie nauki 
zdalnej - mogły wysłuchać baśni czytanych 
przez nauczyciela bibliotekarza w formie tzw. 
poczytajek.

Zaraz po powrocie do szkoły  rozstrzy-
gnięto konkurs na podstawie baśni „Dziew-
czynka z zapałkami”. Wszystkie dzieci 
biorące udział w konkursie otrzymały 
nagrody książkowe. Uczniowie okazali się 
bardzo empatyczni bo za wszelką cenę chcieli 
uratować dziewczynkę rysując, pisząc nowe 
szczęśliwe zakończenia baśni. Były to: 
Karolina Kołodyńska, Ula Mróz i Emilka 
Kotulska.

Drugi konkurs dotyczył baśni pt . 
„Królowa Śniegu”. Pojawiły się piękne 
postaci mroźnej królowej w blasku cekinów, 
z wykorzystaniem różnorodnego materiału 
plastycznego a nawet serwetek. Kreatywność 
dzieci została nagrodzona przez jury. Dzieci 
otrzymały piękne dyplomy i nagrody. 

Nagrodę  spec ja lną  o t rzymał  Jan 
Maciejewski, I miejsce zajęły Emilia 
Kotulska i Karolina Kołodyńska, miejsce II 
- Róża Szymańska i Zosia Gracz, III miejsce 
Weronika Kierzękowska.

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
walentynkowa akcja biblioteki pn. „Randka 
w ciemno z książką”. Na dzieci z klas 2-3 
czekały w bibliotece książki zapakowane 
w papier z serduszkiem. Nikt z czytelników 
nie wiedział, jaką książkę wylosuje „na 
randkę”. Wzbudzało to wiele emocji a książki 
zabierane były na randkę jak przysłowiowe 
ciepłe bułeczki. Wśród uczniów z klas 4-8 
przeprowadzono zdalnie walentynkowy quiz.

Konkursy i walentynkową akcję przygoto-
wali nauczyciele bibliotekarze.

Walentynkowe
czytanie

https://www.sueryder.org.pl/


„Nie umiera ten,kto trwa w pamięci żywych”

Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Krystyny Jeziorskiej

Przepełnieni smutkiem przekazujemy Rodzinie ogromne wyrazy współczucia

SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WSG Filii w Solcu Kujawskim 
wraz z Dyrektorem i Pracownikami Biblioteki Publicznej

"Panie Boże, nie mamy żalu, za to, że nam Go zabrałeś, 
ale dziękujemy Ci Boże za to, że nam Go dałeś..."

Serdecznie dziękujemy
Księżom, rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom, oraz wszystkim tym, którzy 
łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli tak licznie we Mszy Świętej oraz ceremonii 

pogrzebowej Naszego ukochanego Męża, Taty, Teścia i Dziadka

Śp. Tadeusza Koźmińskiego

Szczególnie dziękujemy za przyjęte Komunie Święte, modlitwę, okazane wsparcie,
słowa otuchy, wieńce i kwiaty oraz za poprowadzenie nabożeństwa różańcowego

przez Wspólnotę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.

Pogrążona w bólu Żona, córka Alicja i syn Radosław z Rodzinami

„Ogromnie boli myśl o chwili, w której nie będzie już następnych dni”
Jostein Gaarder

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki,
słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Danuty Najzer

Przepełnieni smutkiem przekazujemy Rodzinie
głębokie wyrazy współczucia 

SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WSG 
Filii w Solcu Kujawskim wraz z Dyrektorem i Pracownikami Biblioteki Publicznej

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko” 
ks. Jan Twardowski

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Janiny Samojednej

ze smutkiem przekazujemy Rodzinie wyrazy współczucia 

SŁUCHACZE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WSG 
Filii w Solcu Kujawskim wraz z Dyrektorem i Pracownikami Biblioteki Publicznej

Serdeczne wyrazy współczucia
Rodzinie i Najbliższym

Śp. Janiny
Samojednej

składają
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych

w Solcu Kujawskim

Pani Kamilii Swinarenko najszczersze 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

składają

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim

Koleżance Alicji Jaskot serdeczne 
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TATY

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Koleżance Marii Koźmińskiej z głębi 
serca płynące wyrazy współczucia

z powodu śmierci ukochanego Męża

Śp. Tadeusza
Koźmińskiego

składa kolega
Andrzej Grochal

Pani Dorocie Noskowiak szczere
wyrazy współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrekcja, pracownicy i uczniowie 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
i Zawodowych w Solcu Kujawskim
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