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W przypadającym 27 października Dniu Terapii Zajęciowej składamy wszystkim 
terapeutom zajęciowym najserdeczniejsze życzenia. Profesja, którą Państwo wykonują jest 
bardzo odpowiedzialna. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, z różnym stopniem 
niepełnosprawności to zadanie wymagające nie tylko wiedzy, ale także empatii, cierpliwości 
i zaangażowania. Znając Państwa profesjonalizm jesteśmy głęboko przekonani, że Wasi 
podopieczni otrzymują pomoc na najwyższym poziomie, a wykonywany przez Państwa 
zawód zasługuje na najwyższe uznanie.

BURMISTRZPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

Co roku z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej burmistrz przyznaje wyróżniającym się 
nauczycielom nagrody. W tym roku otrzymali 
je: Grażyna Nalasek – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, 
Teresa Tomkiewicz – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 4, 
Dorota Noskowiak – nauczyciel matematyki 
i informatyki w Szkole Podstawowej nr 4, 
Anna Wojciechowska – Hołoga – nauczy-
ciel gry na gitarze w Szkole Muzycznej I 
stopnia, Krystyna Bednarska – nauczyciel 

wowej nr 1, Piotr Dylewski - dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 4, Wiesław Nowak - 
dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia, 
Małgorzata Kaczan - dyrektor Przedszkola 
Publicznego „Promyczek”. Spotkanie 
zorganizowane w sali konferencyjnej urzędu, 
podczas którego wręczono nagrody, było 
także okazją do złożenia życzeń. Burmistrz 
i  przewodniczący rady pogratulowali 
nagrodzonym nauczycielom, a za ich 
pośrednictwem przekazali je także wszystkim 
soleckim pedagogom i pracownikom oświaty. 
W swoich wystąpieniach, zarówno Teresa 
Substyk, jak i Bartłomiej Czaki podkreślili 
ważną rolę zawodu nauczyciela. Obok 
wiedzy i doświadczenia liczy się także pasja, 
która niewątpliwie towarzyszy wychowaw-
com młodych solecczan.

Pani Leokadia Szczepańska obcho-
dziła pod koniec września swoje setne 
urodziny. Urodziła się 25 września 1922 r. 
w Suchorzowie w województwie pod-
karpackim. Stamtąd w wieku dwóch lat 
wraz ze swoimi rodzicami przybyła do 

Przyłubia, gdzie rodzina jubilatki osiedliła 
się na kupionym tam gospodarstwie 
rolnym. Po zakończeniu nauki w szkole 
podstawowej wraz z siedmiorgiem 
rodzeństwa pracowała na roli, pomagając 
rodzicom. Po wybuchu II wojny światowej 
rodzina była zmuszona do opuszczenia 
Przyłubia. Zamieszkali u rodziny w powie-
cie tarnobrzeskim, gdzie spędzili okupację. 
W 1945 r. wrócili do Przyłubia. Tu jednak 
okazało się, że w gospodarstwie stacjonują 
wojska rosyjskie. Na powrót na swoje 
musieli więc czekać do wycofania się 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu 
Publicznym „Promyczek”, Małgorzata 
Niedźwiedzka - dyrektor Szkoły Podsta-

Dokończenie na str.  5

Nauczyciele
nagrodzeni

Setne
urodziny
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Dyżury aptek

Do 23 PAŹDZIERNIKA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

24 - 30 PAŹDZIERNIKA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

31 PAŹDZIERNIKA - 6 LISTOPADA
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

Apteki informują, że dyżury prowadzą 
od poniedziałku do soboty do godz. 

23.00, w niedziele w godz. od 8.00 do 
23.00, w święta od 8.00 do 18.00.

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

Składamy serdeczne podziękowania
za udział w uroczystości pogrzebowej, 

prowadzonej przez ks. Grzegorza 
Grobelnego, naszej kochanej Mamy

Śp. Mirosławy
Ziarnowskiej

oraz za wyrazy współczucia i wsparcia.

Córka Natalia
oraz syn Sebastian z rodziną

Koleżance Agnieszce Milewicz
najszczersze kondolencje i wyrazy 

współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Dyrekcja i pracownicy  Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Składamy serdeczne podziękowania za 
ogromne wsparcie podczas choroby

ŚP. Grażyny
Lewandowskiej

Chcieliśmy podziękować Zarządowi 
i pracownikom Firmy Solbet, Dyrekcji 
i pracownikom Szkoły Podstawowej nr.1. 
Podziękowania kierujemy także do księdza 
proboszcza parafii pw. Nawrócenia św. 
Pawła, księdza kanonika oraz do całego 
zespołu duchownego parafii i do braci i sióstr 
z Koła  Misyjnego, a także do wszystkich 
przyjaciół i znajomych, którzy wspierali nas 
w tych ciężkich chwilach. Bez was 
wszystkich wyżej wymienionych byłoby 
znacznie trudniej.

Serdeczne Bóg Zapłać.
Rodzina Grażynki Lewandowskiej
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W jednym z poprzednich numerów 
poruszyłem temat odpadów wielkogabaryto-
wych. Tym razem chciałbym przybliżyć 
najważniejsze zagadnienia związane z bio-
odpadami. A tych w naszej gminie powstaje 
coraz więcej. W latach 2019-2022 odnotowa-
liśmy wzrost ilości odpadów bio o 100 proc., 
a kosztów ich zagospodarowania o 300 proc. -
z ok. 193 zł do 594 zł za tonę.

Odpady ulegające biodegradacji, po-
pularnie nazywane bioodpadami, gromadzimy 
w workach koloru brązowego (mieszkańcy 
domków jednorodzinnych) lub w brązowych 
pojemnikach (wiaty śmietnikowe). Odpady te 
w niektórych wypadkach powinny być 
odpowiednio przygotowane – gałęzie powinny 
być rozdrobnione, a trawa pozbawiona ziemi. 
Wycinana czy wyrywana darnina z ziemią, nie 
jest odpadem spełniającym wymogi stawiane 
bioodpadom. Dodatkowo w sposób znaczący 
zwiększa masę odpadów, a to przekłada się 
w prosty sposób na rosnące koszty odbioru 
i zagospodarowania. Dbajmy więc o to, by nie 
przyczyniać się do wzrostu opłat. 

Jednocześnie wartym zaznaczenia jest to, że 
bioodpady (podobnie zresztą jak wszystkie inne 
odpady segregowane) mogą być dostarczane 
i nieodpłatnie przekazane do PSZOKu, jeśli 
pochodzą z nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy. Oznacza to, że do 
punktu nie mogą trafiać odpady, pochodzące np. 
z firm, działek niezamieszkanych czy Rodzin-
nych Ogródków Działkowych, gdyż są to 
nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy.

Mieszkańcy czy przedstawiciele firm pytają 

nas czasami, co mają zrobić z odpadami 
z nieruchomości niezamieszkanych, jeśli nie 
można ich przekazać do PSZOK-u. Spieszymy 
wyjaśnić. Zgodnie z obowiązującymi zasadami, 
odpady z takich nieruchomości są odbierane 
w ramach umów zawartych z firmami lub 
zarządami ROD-ów i powinny być gromadzone 
w miejscach do tego wyznaczonych na terenie 
firm i ogródków działkowych. W kwestii 
zakresu usługi odbioru i jej częstotliwości 
istnieje swoboda gospodarcza, tzn. zarządy 
ROD i właściciele firm mogą zdecydować się na 
odbiór konkretnych frakcji, w tym frakcji 
bioodpadów. Mają także możliwość zwiększe-
nia liczby pojemników czy częstotliwości 
odbiorów, jeśli na ich terenie powstaje więcej 
odpadów. ZGK odbiera z tych nieruchomości 
takie odpady i w takiej ilości, jakie zostały 
określone w zawartych umowach.

Pamiętajmy, że odpady przekazywane do 
PSZOK-u niezgodnie z obowiązującymi 
zasadami obciążają swoimi kosztami wszyst-
kich mieszkańców Solca, stąd dokładanie starań 
ze strony ZGK, by do Punktu trafiały jedynie te 
odpady, które powinny.

Wojciech Elszyn, ZGK,
kierownik Działu GKiPP

Co z tymi
bioodpadami?

Modernizacja istniejącego oświetlenia 
ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - 
energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec 
Kujawski to projekt wart prawie 3,7 mln. zł, 
na którego realizację gmina otrzyma 
dofinansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 17 października burmistrz 
Teresa Substyk i skarbnik Alina Kowalska 
wzięły udział w spotkaniu w urzędzie 
marszałkowskim, gdzie marszałek Piotr 
Całbecki i przewodnicząca sejmiku Elżbieta 
Piniewska wręczyli umowy o dofinansowa-
nie. W naszym wypadku jest to 2,7 mln. zł.
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Serdeczne podziękowania
Doktorowi Honoris Causa

MARKOWI MAŁECKIEMU
za okazaną pomoc i wsparcie.

Dzięki niej mogłam
rozpocząć rehabilitację

niezbędną do odzyskania sprawności
w codziennym funkcjonowaniu.

Z wyrazami uznania i wdzięczności

Alicja Horka

Panu
dr. Michałowi Wawrzyniakowi

z przychodni Solmed ogromne podzięk-
owania za uratowanie życia składa 

wdzięczna pacjentka

Genowefa Ząbek z rodziną

W tym roku Spółdzielnia Mieszkaniowa Transportowiec obchodzi sześćdziesiąte 
urodziny. Inicjatywa jej założenia zrodziła się w Kujawskich Zakładach Naprawy 
Samochodów.

Do gminy trafiły tabletki z jodkiem 
potasu, których zadaniem jest, w razie 
zaistnienia takiej konieczności, blokowanie 
tarczycy przed wchłanianiem radio-
aktywnego jodu. Burmistrz wyznaczył 
punkty, w których tabletki będą dystry-
buowane. Są to szkoły, apteki, przychodnie. 
Listę tych punktów przesłano do Powiato-
wego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
skąd przekazano je do urzędu wojewódz-
kiego. Wojewoda opublikował listę 
punktów dystrybucyjnych znajdujących się 
w całym województwie. Nie oznacza to, że 
rozpoczęła się już dystrybucja tabletek. 
Będą one rozdawane wyłącznie na 
podstawie decyzji rządu lub wojewody, 
i to tylko wtedy, kiedy zaistnieje sytuacja 
uzasadniająca podanie preparatu 
z jodem. Broszura informacyjna dotycząca 
profilaktyki jodowej do pobrania ze strony 
internetowej urzędu.

Tylko w razie
konieczności

Na zebraniu założycielskim powołano 
Przyzakładową Spółdzielnię Mieszka-
niową, uchwalono statut i wybrano radę 
nadzorczą .  P ie rwszym zadan iem 
inwestycyjnym była budowa trzech 
bloków mieszkalnych przy ul.  23 
Stycznia.

Dziś  spółdzielnia  zarządza 40 
budynkami, w których zlokalizowane są 
1402 mieszkania. W spółdzielczych 

zasobach mieszkają obecnie 2783 osoby. 
Pierwszym prezesem spółdzielni był 
Alfons Domanowski. Funkcję tę pełnił 
prawie przez trzy dekady, do 1991 r. Po nim 
pałeczkę przejęła Barbara Białkowska, 
obecna zastępca burmistrza. Następnie 
funkcję tę pełniła Maria Kubiak, a teraz 
prezesem jest Halina Piterek.

Władzom spółdzielni i mieszkańcom 
przekazujemy jubileuszowe życzenia.

Diamentowy
jubileusz

Kolejną, 54. sesję rady miejskiej 
zaplanowano na 21 października 
z następującym porządkiem obrad:

FInformacja o przebiegu wykonania 
budżetu, o kształtowaniu się wieloletniej 
prognozy finansowej Gminy Solec 
Kujawski oraz o przebiegu wykonania 
planu finansowego samorządowych 
instytucji kultury za I półrocze 2022 r.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 
rok.

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2022 – 2025.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na odstąpienie od zbycia 
w drodze przetargu nieruchomości 
gruntowej zabudowanej, stanowiącej 
własność Gminy Sole Kujawski.

FPodjęcie  uchwały w sprawie 
rozpatrzenia petycji z dnia 04 października 
2022 r. 

FPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie regulaminu określają-
cego wysokość i warunki przyznawania 
nauczycielom niektórych składników 
wynagrodzenia.

FWolne głosy i wnioski.
Początek sesji o 13.00.

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

 

LIV SESJA RM

Porządek
obrad

W związku ze zwiększeniem dostępności 
do świadczeń z zakresu stomatologii Solmed 
informuje o możliwości rejestracji pacjentów 
do Poradni Stomatologicznej w przychodni 
SOLMED (ul. Powstańców 7a) oraz do 
Poradni Stomatologicznej  dla Dzieci 
mieszczącej się w Szkole Podstawowej Nr 4, 
ul. Słowackiego 4. Krótkie terminy oczeki-
wania na wizytę. Szczegółowe informacje 
udzielane są telefonicznie lub osobiście 
w siedzibie przychodni. Rejestracja telefonicz-
na: 52 387 12 29 / 52 387 13 20 - wew. 3 lub 
kom. 506 862 609 (poradnia stomatolo-
giczna),  kom. 572 941 883 (poradnia 
stomatologiczna dla dzieci).

Szybciej
do dentysty

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej (ul. Tadeusza Kościuszki 12) 
zwraca się do mieszkańców z prośbą 
o pomoc i wsparcie osób bezdomnych 
oraz osób potrzebujących pomocy 
w związku ze zbliżającym się okresem 
zimowym.

- Jeśli mają Państwo informacje 
o osobach zagrożonych bezdomnością 
i osobach bezdomnych przebywających 
między innymi na klatkach schodowych, 
piwnicach, działkach ogrodniczych, 

garażach, pustostanach lub innych 
miejscach - prosimy o kontakt z sekretaria-
tem ośrodka pod numerem telefonu: 798-
422-413 lub 798-476-281, bądź zgłoszenie 
tego faktu do Policji (tel. 112) – zachęca 
Hanka Stamm, dyrektor MGOPS.

Osoby bezdomne mogą zostać objęte 
wsparciem rzeczowym i finansowym, 
w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb 
życiowych w związku z trudnymi warun-
kami atmosferycznymi i sytuacją, w jakiej 
się znalazły, a także, w uzasadnionych 
przypadkach, mogą zostać skierowane do 
noclegowni i schroniska dla osób bez-
domnych na terenie naszego województwa.

Informujmy
o bezdomnych
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Jak co roku przed Wszystkimi Świętymi 
będzie można handlować na dodatkowych 
miejscach w okolicy cmentarza przy ul. 
Piotra Skargi. Będzie to możliwe w okresie 
od 24 października do 4 listopada. Pojawi 
się stosowne oznakowanie. Od handlują-
cych będzie pobierana opłata targowa. Przy 
cmentarzu gmina wyznaczy też dodatkowe 
miejsca parkingowe. Zlokalizowane będą 
na ul. Targowej, za garażami, przy torach 
kolejowych. W okresie wzmożonego ruchu 
samochodowego prosimy zarówno 
pieszych, jak i kierowców o zachowanie 
szczególnej ostrożności i stosowanie się do 
zasad ruchu drogowego.

Handel
przed 1 listopada

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła 
zorganizowało 24 września spacer 
historyczny pt. „Śladami Tellera i Schillera. 
Czyli o dwóch Niemcach, którzy zastali 
Solec drewniany, a zostawili murowany”.

Henryk Teller był burmistrzem Solca 
w latach 1885-1909.  Podczas jego 
urzędowania w naszym mieście powołano 
do działania m.in. Ochotniczą Straż 
Pożarną czy Bractwo Kurkowe. Posta-
wiono także szereg budynków użytecz-
ności publicznej oraz rozwijano infrast-
rukturę. Robert Schiller był właścicielem 
firmy budowlanej, która pod koniec XIX 
i w pierwszych dekadach XX wieku 
postawiła w Solcu wiele budynków, które 
do dzisiaj służą mieszkańcom naszego 
miasta.

Podczas godzinnego spaceru uczestnicy 
mogli zobaczyć oraz poznać historię 
najważniejszych budynków, które wybudo-
wano w Solcu staraniem Tellera i Schillera. 
Kościół pw. Św. Stanisława Biskupa 
i Męczennika, ratusz, pierwsza siedziba 
Ochotniczej Straży Pożarnej, stary dworzec 
kolejowy, dawna siedziba nadleśnictwa, 
budynek rzeźni miejskiej, wiele budynków 
mieszkalnych, to spadek pozostawiony 
nam przez dwóch zasłużonych obywateli 
naszego miasta. Spacer historyczny został 
zrealizowany w ramach projektu „Solec – 
otwarte miasto” finansowanego ze środków 
Muzeum Historii Polski w Warszawie 
w ramach programu „Patriotyzm jutra”. 

Następnego dnia w sali konferencyjnej 
muzeum odbyło się spotkanie przygotowa-
ne z okazji Dnia Kawy. Tegorocznym 
gościem wydarzenia była bydgoska 
dziennikarka i pisarka Małgorzata 
Grosman. Głównym tematem spotkania 
była książka pani Małgorzaty pt. „Byd-
goszcz jest kobietą. Opowieść o między-

wojniu, która nie pomija kobiet”. W trakcie 
rozmowy M. Grosman wyjaśniła zebra-
nym, z jakimi problemami musiały radzić 
sobie bydgoszczanki w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Jak przedstawiało się 
ich życie zawodowe, jakie prowadziły 
sklepy i zakłady, w jaki sposób organizowa-
ły sobie wolny czas oraz co robiły, aby 
podnieść swoje kwalifikacje. Uczestnicy 
spotkania dowiedzieli się na przykład, że 
dostęp do niektórych zawodów był dla 
kobiet mocno utrudniony. Podczas 
wydarzenia nie zabrakło soleckich 
akcentów. Wspomniano m.in. o związanej 
z Dziennikiem Bydgoskim pisarce Alinie 
Prus-Krzemińskiej, która mieszkała 
w Solcu przez kilka lat.

Uczestnicy spotkania, którzy szczelnie 
wypełnili muzealną salę konferencyjną, 
tradycyjnie mogli skosztować wybornej 
kawy oraz pysznych domowych wypieków.

Dzień Kawy. Spotkanie z M. Grosman.

Spacer historyczny śladami H.Tellera 
i R. Schillera.

Weekend
w muzeum

Dynamicznie rozwijająca się Firma 
PALFINGER Poland Sp. z o.o. poszukuje 
kandydata na stanowisko: MŁODSZY 
SPECJALISTA DS. TRANSPORTU. 
Więcej  informacji  można uzyskać 
w siedzibie firmy przy ul. Unii Europejskiej 
8 (Park Przemysłowy), pod nr. telefonu 52 
387 06 00 lub wysyłając zapytanie na adres: 
rekrutacja@palfinger.com.

Jest praca

Wraz z końcem września swoją 
dzia ła lność  zakończyła  Akademia 
Aktywności w formie, jaką jej organizato-
rzy Wojciech Elszyn i Anna Śpica 
zaproponowali  soleckim seniorom 
w miesiącach wakacyjnych. Jednak jak 
podkreśla W. Elszyn, coś musiało się 
zakończyć, by mogło zaistnieć coś 
nowego. Od października bowiem pod 
nazwą Akademii Aktywności prowadzone 
są zajęcia dla osób 60+ w Soleckim 
Centrum Kultury. Oferta została przygoto-
wana wspólnie przez dotychczasowych 

organizatorów i SCK. Dzięki temu, znane 
już z pierwszej edycji zajęcia, znalazły 
swoje nowe, stałe miejsce. W pierwszej 
edycji każde zajęcia Akademii prowadzone 
były w innym miejscu (Dom Dobrych 
Praktyk, OSiR, Biblioteka Publiczna, 
Muzeum Solca). Dzięki społecznemu 
charakterowi przedsięwzięcia (organiza-
torzy prowadzą zajęcia dla seniorów 
w wolontariacie) oraz otwartości dyrektora 
Tomasza Rudnego, zajęcia, które już na 
dobre zagnieździły się w świadomości 
soleckich seniorów, prowadzone są 
w jednym, znanym dobrze mieszkańcom, 
miejscu. W wakacje Akademia oferowała 
zajęcia treningu pamięci, języka angiel-
skiego, fizjoterapii, klub literacki oraz 
spacery historyczne. Wszystkie, poza 
spacerami, od października odbywają się 
w SCK, natomiast, jak podkreśla organiza-
tor, w Muzeum Solca bywalcy Akademii 
dali się już poznać na tyle, że jego pracow-
nicy wiedzą, że nie trzeba uczestników 
namawiać do odwiedzin i uczestnictwa 
w wydarzeniach organizowanych w Willi 
Annie. Co więcej, na akademijnych 
spotkaniach promowane są wydarzenia 
odbywające się w soleckich instytucjach, 
a organizatorzy zachęcają uczestników do 
aktywnego w nich udziału. Na zajęcia 
Akademii zapisało się już kilkadziesiąt 
osób, ale jeśli jest chęć i potrzeba uczestnic-
twa,  aktywizacji, wyjścia z domu i spot-
kania się z ludźmi, organizatorzy deklarują, 
że miejsce się znajdzie.

Seniorzy
w SCK



Rozmowa z PIOTREM ZBOIŃSKIM, prezesem Telewizji Solec.

- Od 1 listopada mają nastąpić 
zmiany w Telewizji Solec. Na czym będą 
one polegały?

- Zasadnicze novum polega na zmianie 
strony internetowej, na której będzie 
można nie tylko otrzymać informacje 
bieżące na temat tego, co dzieje się 
w mieście, gminie. Przede wszystkim 
będzie można znaleźć różnego typu 
ogłoszenia i dodatkowo, nie korzystając 
z lokalnego kanału przesyłu, wejść na 
lokalny program Telewizji Solec. Strona 
będzie też miała możliwość ściągnięcia 
aplikacji na telefon i za jej pomocą także 
będzie można oglądać kanał lokalny.

- A ramówka?
- Planujemy prawie siedemnaście 

godzin dziennie programów o różnej 
tematyce. Docelowo chcemy wprowadzić 
to w przyszłym roku. Przygotowanie 

takich materiałów, jest bardzo skompliko-
wane. Mam na myśli nie tylko materiały 
o bieżących wydarzeniach z Solca 
Kujawskiego, ale również z dodatkowych 
źródeł. Są to filmy fabularne, doku-
mentalne, wywiady lub audycje związane 
z szeroko pojętym działaniem internetu, 
czyli youtuberzy i audycje na YouTubie.

- Co zmieni się jeśli chodzi o po-
szerzenie oferty programów telewizyj-
nych retransmitowanych przez solecką 
kablówkę?

- W październiku wszedł nowy 
program TVP Nauka, a na dniach mamy 
w planie wprowadzenie dwóch kanałów 
Kino TV i Kino Polska Muzyka. Pierwszy 
program nadaje filmy fabularne z całego 
świata, ale także filmy, które zdobyły 
cenne nagrody. Drugi program skupia się 
natomiast na polskiej muzyce, nie tylko 

rozrywkowej. Nadaje cały czas polską 
muzykę.

- Oferta nadawanych kanałów 
poszerzy się. Jak to będzie wyglądało 
w podziale na pakiet podstawowy 
i rozszerzony?

- W sumie będziemy retransmitowali 80 
kanałów. Podstawowy pakiet zmienił się 
o jeden program, który musimy nadawać 
zgodnie z ustawą o Krajowej Radzie 
Radiofonii i Telewizji, a kanał rozszerzony 
powiększył się o dwa programy. Mieliśmy 
sygnały od abonentów, aby retransmito-
wane kanały nieco pozmieniać. Prowa-
dzimy rozmowy z trzema nadawcami na 
temat możliwości zwiększenia pakietu 
nadawczego. Oczywiście jest to też 
związane z warunkami technicznymi, które 
mamy w analogowych liniach przesyło-
wych. Mam nadzieję, że rozmowy 
zakończą się powodzeniem. Na razie 
jeszcze nie chciałbym mówić, w jakim 
kierunku te zmiany pójdą.

- Jak te zmiany przełożą się na wzrost 
cen abonamentu?

- Od 1 listopada zwiększamy abona-
ment za kanał podstawowy o cztery złote. 
Kanał rozszerzony prawdopodobnie o 10 
złotych. Wynika to z kilku elementów, nie 
tylko z rozbudowy programu, ale i wzrostu 
kosztów, narzucanych nam przez firmy, 
z których usług korzystamy przy re-
transmisji programów telewizyjnych, 
ogólnych kosztów wynikających ze 
wzrostu cen energii elektrycznej i innych 
elementów wpływających na funkcjono-
wanie spółki. Kolejna kwestia dotyczy 
możliwości technicznych. Telewizja Solec 
działa od wielu lat i niestety musimy 
spojrzeć na możliwość modernizacji sieci 
oraz napraw i konserwacji tego, co już jest. 
Musimy o to zadbać.

- Kablówka jest po północnej stronie 
torów, natomiast po drugiej stronie, 
mam na myśli Osiedle Leśne, jest można 
powiedzieć pustynia. Czy w tym zakresie 
macie konkretne plany?

- Przede wszystkim chcieliśmy, aby 
wszyscy, którzy mają dostęp do internetu, 
a nie mają możliwości odbioru telewizji 
kablowej, mogli by oglądać lokalny kanał 
za pomocą aplikacji lub przez stronę 
internetową Telewizji Solec, również przez  
YouTube, bo program lokalny planujemy 
emitować również przez tę platformę. 
Teraz jeżeli chodzi o możliwości rozwo-
jowe. W przyszłym roku prawdopodobnie 
przystąpimy do bardzo poważnego 
programu przejścia na nadawanie cyfrowe. 
Wiąże się to również z dużą rozbudową 
sieci przesyłowej i uzyskaniem możliwości 
technicznych dostępnych w technologii 
światłowodowej. Wtedy po południowej 
stronie torów pojawi się perspektywa 
dostarczania nie tylko sygnału telewizyjne-
go, ale też internetowego.

- Dziękuję za rozmowę

Zbigniew Stefański

Telewizja nie tylko po kablu,
ale i w sieci

Dokończenie ze str. 1

wojska. W 1950 r. w wieku 28 lat pani 
Leokadia wyszła za mąż. Jej wybrankiem 
został mieszkaniec Solca Kujawskiego 
Franciszek Szczepański, do którego się 
przeprowadziła. Dziesięć lat później 
przenieśli się do Przyłubia. Od tego 
momentu zajmowali się dwoma gospodar-
stwami. Państwo Szczepańscy wychowali 
troje dzieci – syna i dwie córki.

- Dzieciństwo upłynęło mi na pracy 
związanej z rolnictwem. Była to ciężka 
praca. W domu każdy miał swoje obowiązki, 
dzieci też. Oczywiście na miarę swoich sił i 
możliwości. Pracę należało wykonywać 
dobrze, nie było taryfy ulgowej. Kiedy 
porządnie się coś zrobiło, wtedy była 
satysfakcja z dobrze wykonanej pracy – 
wspomina Tadeusz Szczepański, syn 
jubilatki.

Po sprzedaży gospodarstwa rodzina 
przeniosła się do Solca. Pani Leokadia całe 
życie przepracowała na roli, godząc ją 
z obowiązkami domowymi i życiem 
rodzinnym. Jak mówią najbliżsi o seniorce, 
jest bardzo pracowita, sumienna i zaangażo-
wana. Przy tym pełna spokoju i troski. 
Lubiła wycieczki. Co roku odwiedzała 
Klasztor Jasnogórski w Częstochowie. 
Lubiła zajmować się swoim ogrodem. 
Pasjonuje ją także muzyka poważna. Lubi 
operę. Śpiew towarzyszy jej cały czas. 
Dostojna jubilatka ma sześcioro wnuków 
i sześcioro prawnuków.

- Babcia towarzyszyła nam przez całe 

życie. Śmiała się z nami i też płakała. Jest 
po prostu kochana. Taka wyśniona, 
wymarzona. Po prostu jest babcią jak 
z baśni. Jest też osobą bardzo religijną. 
Mówiła mi zawsze Paulinka, Paulinka, 
módl się, a Bóg ci pomoże – opowiada 
wnuczka Paulina Szczęśniak.

Jej tata dodaje: - Mama wpajała 
wszystkim, że w życiu najważniejsze są 
uczciwość, skromność i pracowitość.

W urodzinowym spotkaniu uczestni-
czyli przedstawiciele soleckiego samo-
rządu. Z życzeniami przybyli burmistrz 
Teresa Substyk, Bartłomiej Czaki, 
przewodniczący rady miejskiej i Justyna 
Żebrowska – Dudek, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego. L. Szczepańska została 
także uhonorowana przez Piotra Całbeck-
iego, marszałka województwa, medalem 
Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-
Pomeraniensis, wręczanym mieszkańcom, 
którzy ukończyli sto lat.

Setne
urodziny
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Soleckie Centrum Kultury

WIECZÓR  GIER  PLANSZOWYCH
Z okazji Dnia Gier Planszowych Soleckie 

Centrum Kultury zorganizowało 13 paździer-
nika Wieczór Gier Planszowych. Przez cztery 
godziny - od 18.00 do 22.00 była to świetna 
okazja by zagrać z rodziną, ze znajomymi 
w różne gry. Wśród nich: Tempo, Grzybobran-
ie, Ego, 5 sekund, Geniusz, Monopoly, Double, 
statki, piłkarzyki i wiele innych. Były też 
przekąski, aby nie zabrakło nikomu energii. 
SCK dziękuje za tak duże zainteresowanie. 
Jesteśmy pewni, że takie wieczory wpiszą się 
na stałe w plany SCK.

na wulkanie”, reż. Christian Ryltenius, 
animacja, Szwecja, 2021, dubbing, 70 min. 
Wiek: 5+

KINO EMOCJI: 17.00 - „Johnny”, reż. 
Daniel Jaroszek, biograficzny, Polska, 2022, 
119 min.

Bilety w cenie: 14 zł – normalny/12 zł – 
ulgowy.

Kasa biletowa czynna 30 min. przed 
każdym seansem (płatność również kartą).

Zapraszamy!
KANTOR  WYMIANY  MYŚLI
Projekcja filmu „Johnny” o ks. Janie 

Kaczkowskim odbędzie się również 29 
października. Tego dnia SCK zaprasza 
solecczan na godz. 17.00 na Kantor Wymiany 
Myśli. Zaproszenie do udziału przyjęli 
wyjątkowi goście Anna Jochim-Labuda – 
dyrektor Puckiego Hospicjum oraz Adam 
Musielski – pacjent tegoż hospicjum, prowadz-
ący wykłady z komunikacji lekarzy z pacjentem. 
Rozmowę poprowadzi Izabela Wiśniewska. 
Spotkanie będzie doskonałym uzupełnieniem 
filmu, a jednocześnie szansą na nowe spojrzenie 
na temat choroby i opieki paliatyw-nej. Po 
spotkaniu będzie można zakupić książki ks. 
Kaczkowskiego w cenie 20 zł. Cały dochód ze 
sprzedaży publikacji przekazany będzie na 
rzecz Puckiego Hospicjum.

ELIMINACJE TURNIEJU SŁOWA 
„DZIECI MAJĄ GŁOS” 2022
Soleckie Centrum Kultury zaprasza 

uczniów klas I-VIII szkół podstawowych do 
wzięcia udziału w ELIMINACJACH do 
TURNIEJU SŁOWA „DZIECI MAJĄ GŁOS”.

Termin eliminacji wstępnych w SCK – 25 
października br., godz. 17.00. PRACE 
PLASTYCZNE przyjmowane będą do 24 
października w Punkcie Informacyjnym 
SCK. Warto coś stworzyć! Karta zgłoszenia 
oraz szczegółowy regulamin dostępny na 
stronie www.sck-solec.com, zakładka           
DOKUMENTY.

Turniej Słowa obejmuje dwie różne formy 
artystycznego wyrazu:

A – Turniej Recytatorski. Czas trwania 
prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 
Najlepiej poruszać się w obszarze autentycznej 
literatury dziecięcej i młodzieżowej.

B – Turniej Ilustratorski. Uczestnik tego 
turnieju proponuje jedną lub maksymalnie trzy 
prace plastyczne wykonane dowolną techniką 
i w dowolnym formacie, będące ilustracjami 
wierszy lub prozy dziecięcej lub młodzieżowej.

Finał TURNIEJU SŁOWA „DZIECI 
MAJĄ GŁOS” odbędzie się w dwóch turach:

18 listopada br. (piątek) – uczniowie klas I-
III i klas IV-VI szkół podstawowych, 19 
listopada br. (sobota) – uczniowie klas VII-VIII 
szkół podstawowych. Prezentacje będą miały 
miejsce w Salonie Hoffman w Kujawsko-
Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy, 
Plac Kościeleckich 6, 85-033 Bydgoszcz.

Kulturalny przekładaniec

Są jeszcze bilety. Do nabycia w sekretariacie SCK.

KINO  KULTURA
22 października
KINO DLA DZIECI: 15.00 - „Miś Bamse 



W dniach od 30 września do 2 paździer-
nika Klub Turystów Rowerowych 
TORPEDO zorganizował i przeprowadził 
II Rajd pn. Poznajemy Solec Kujawski 
i okolice. W Chrośnie spotkali się turyści 
rowerowi z Inowrocławia, Torunia, Izbicy 
Kujawskiej, Pobiedzisk i Solca Kujaw-
skiego. Goście KTR Torpedo zostali 
oprowadzeni po naszym mieście i gminie 
po ciekawych miejscach, m.in. Muzeum  
Solca im. ks. Przemysła, Muzeum 
Ochotniczych Straży Pożarnych, Stanicy 

Wodnej SALINA, w Makowiskach 
pozostałości po Olędrach (spichrze), 
w tym Czarna Warszawa oraz byłym 
poligonie w Kabacie. Organizatorzy 
dziękują Łukaszowi Wojteckiemu 
i  Zbigniewowi Wiśniewskiemu  za 
podzielenie się swoją ogromną wiedzą 
o pożarnictwie i wiedzy o naszym 
mieście. Serdeczne podziękowanie 
kierują  do swoich niezawodnych 
przyjaciół sponsorów: firm DROBEX 
i ALJOT oraz Urzędu Miejskiego.

Poznawali
Solec Kujawski

Mecz piłki nożnej juniorów młod-szych 
Wisełka – Grom Osie, 22 października (sobota), 
godz. 13.00, boisko boczne;

Mecz A klasy piłki nożnej seniorów Unia 
II – Tucholanka Tuchola, 23 października 
(niedziela), godz. 12.00, stadion OSiR;

Mecz piłki nożnej trampkarzy Wisełka – 
Olimpia Wtelno, 23 października (niedziela), 
godz. 14.00, boisko boczne;

Zgrupowanie kadry KPZPN U13 i U-14, 
25 – 26 października, kompleks OSiR;

Rozgrywki o puchar im. Kazimierza 
Górskiego (drużyny do lat 13) Kujawsko-
Pomorski ZPN – Warmińsko Mazurski ZPN, 26 
października (środa), godz. 11.00, stadion 
OSiR;

Rozgrywki o puchar im. Kazimierza 
Deyny (drużyny do lat 14) Kujawsko-Pomorski 
ZPN  - Warmińsko-Mazurski ZPN, 26 
października (środa), godz. 13.00, stadion 
OSiR;

Mecz III ligi piłki nożnej seniorów Unia 
Drobex – KP Starogard Gdański, 29 paździe-
rnika (sobota), godz. 13.00, stadion OSiR;

Krajowy Turniej Badmintona, 29 – 30 
października, godz. 9.00, hala OSiR;

Mecz piłki nożnej młodzików Wisełka – 
BKS Bydgoszcz, 30 października (niedziela), 
godz. 14.00, boisko boczne.

Kalendarz
imprez

Międzyszkolny Uczniowski  Klub 
Sportowy „Start” zaprasza na Mistrzostwa 
Powiatu Bydgoskiego w szachach dziewcząt 
i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci oraz 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zawody odbędą 
się w sali klubowej Ośrodka Sportu i Rekreacji 
28 października (piątek), godz. 10.00. Zapisy 
na www.srs.szs.pl do 25 października.

Szachowe
mistrzostwa

W szkolnych Mistrzostwach Solca 
Kujawskiego w sztafetowych biegach 
przełajowych, rozegranych 6 październi-
ka, wystartowała ponad setka dziewcząt 
i chłopców. Biegacze rywalizowali 
w trzech kategoriach: Igrzyskach Dzieci 
(roczniki 2010 i młodsi), Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej (roczniki 2008-2009) 
- SP1 i SP4 oraz Licealiadzie - po trzy 
drużyny dziewcząt i chłopców soleckiego 
ZSOiZ. Zwycięskie drużyny zdobyły 

prawo występu w Mistrzostwach 
Powiatu Bydgoskiego. Są to ekipy SP 4 we 
wszystkich kategoriach i ZSOiZ. Organ-
izatorem zawodów byli MUKS „Start” i 
OSiR. Wszyscy uczestnicy imprezy 
otrzymali słodycze, a zespoły puchary 
ufundowane przez Gminę Solec Kujawski.

Biegi
sztafetowe

Pierwsza połowa października przy-
niosła cztery zwycięstwa soleckim tenisi-
stom UKS Top, grającym w II lidze. 
W pierwszym wyjazdowym spotkaniu 
pokonali 10:0 Szaniec Świcie nad Osą. 

Dzień po meczu z Szańcem, solecczanie 
podejmowali zespół Tęczy Nowa Wieś 
Lęborska. Również ten mecz toczył się od 
początku pod dyktando naszych tenisistów. 
Goście zdołali ugrać tylko dwa sety. Było to 
jedno z najkrótszych spotkań w historii 
występów drugoligowych soleckich 
tenisistów. Wynik również 10:0.

Kolejne dwie wygrane zawodnicy UKS 
Top zanotowali w meczach 4 i 5 kolejki. Na 
Pomorzu rozegrali jednego dnia pojedynki – 
w Gdańsku z KUKS Remus Kościerzyna 
(8:2) oraz w Starogardzie Gdańskim 
z ASIST KS Beniaminek 03 Starogard 
Gdański też 8:2.

Po tych meczach solecczanie mają na 
koncie komplet pięciu zwycięstw. Kolejne 
spotkanie grają z LUKS Chełmno w Solcu 
Kujawskim 29 października br.

Cztery
wygrane

Sport i rekreacja
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Wydawca dwutygodnika: 

Urząd Miejski, ul. 23 Stycznia 7, 
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e-mail: rzecznik@soleckujawski.pl
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„W Solcu Kujawskim raz pani Zuza 
nabiła sobie wielkiego guza(…), a cztery 
zęby stracił pan Edek”.

Te mrożące krew w żyłach i inne 
historie można przeczytać w kolejnym 
komiksie, wydanym przez solecki urząd 
w ramach działań edukacyjnych. To już 
trzeci, od 2018 r., z serii komiksów 
zleconych wydawnictwu Bombajka, 
w których w przystępny sposób poruszane 
są tematy związane z ochroną środowiska, 
edukacją ekologiczną i gospodarką 
odpadami.

Autorzy – Jarosław Siek (teksty) 
i Tomasz Kleszcz (ilustracje) za pomocą 
zabawnych ale zarazem pouczających 
dialogów i rysunków przybliżają szeroko 
rozumianą tematykę proekologiczną. 
W najnowszej książeczce koncentrują się 
n a  p r o b l e m i e  o d p a d ó w  w i e l k o -
gabarytowych, smogu i szkodliwości 
azbestu. Komiksy są kierowane wprawdzie 
przede wszystkim do najmłodszych 

solecczan, mając za zadanie 
uwrażliwić ich na otaczające 
nas problemy, jednak i dorośli 
mogą coś z lektury wyciągnąć 
dla siebie. Po przeczytaniu 
rymowanek może zapalić się 
l a m p k a  o s t r z e g a w c z a 
i  zrodzić  pytanie  czy ja 
postępuję zgodnie z zasadam-
i? Czy przypadkiem nie 
kultywuję złych nawyków? 
Czy nie łamię obowiązują-
c y c h  p r z e p i s ó w ?  P r z e -
czytajmy ostatni komiks 
i wyciągnijmy wnioski.

Trafił on już do najmłod-
szych  uczn iów  i  p rzed -
szkolaków. Jak znamy dzieci, 
nie omieszkają pochwalić się 
swoją  nową ks iążeczką 
rodzicom, dziadkom i star-
szemu rodzeństwu. Ukazała 
się ona w nakładzie 2,5 tys. 
egzemplarzy, a koszt przy-
gotowania wyniósł 15 tys. zł.

Jak walczy
Soluś



W gościnnych murach Soleckiego 
Centrum Kultury, 10 października, 
słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-
czy, który działa przy Bibliotece Publicznej 
po raz jedenasty uczestniczyli w inaugura-
cji roku akademickiego.

W obecności słuchaczy i zaproszonych 
gości uroczystej inauguracji dokonał prof. 
WSG dr Marek Chamot pełniący funkcję 
Rektora WSG. Z treści wykładu do-
wiedzieliśmy się, jakie straty poniosła 
Polska na przełomie blisko 1000 lat 
historii, dokładnie od X do XX wieku.

10 października był też wyjątkowym 
dniem dla 17 studentów, którzy złożyli 
uroczyste ślubowanie i otrzymali swe 
indeksy z rąk rektora i burmistrz Teresy 
Substyk.

Inaugurac ja  zos ta ła  okraszona 
występem grupy tanecznej Baila. Zespół 
składający się ze studentek UTW, pod 
kierownictwem instruktora tańca Pawła 
Milhausena dał kilkunastominutowy 
pokaz umiejętności tanecznych.

Jedenasta
inauguracja

To się musi powieść - to hasło tegorocznej 
Nocy Bibliotek - i … się powiodło.

W sobotę, pierwszego października, 
punktualnie o 17.00 wystartowała Noc 
Bibliotek. Początek był spokojny. Przy 
dźwiękach piosenek Ireny Santor w biblio-
tecznej świątyni kontemplacji każdy mógł 
usiąść, wypić herbatę lub kawę i oczywiście 
porozmawiać. Na każdy temat, nie tylko ten 
związany z książkami. 

znajduje się order przyznany Pierwszej 
Damie Polskiej Piosenki. Nie było innej 
możliwości, jak połączenie tych dwóch 
miejsc. Zwłaszcza, że nie są one oddalone od 
siebie. Idealny dystans, by pokonać go 
spacerkiem.

Kolejne atrakcje były już w samej 
bibliotece. Dzieci obejrzały film przygotowa-
ny przez organizatora akcji. Dorośli wzięli 
udział w spotkaniu autorskim z solecką 
poetką Justyną Kubiak. Było to spotkanie 
z poezją przez duże „P”. Dzięki udziałowi 
szerokiej publiczność, a także znakomitemu 
prowadzeniu spotkania przez Ilonę Siodłow-
ską-Spasiuk i Grażynę Rochnę-Woźniak 
spotkanie przerodziło się w dyskusję o poezji.

Noc
Bibliotek

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełno-

sprawnych wspólnie ze Środowiskowym 
Domem Samopomocy realizując program 
profilaktyczny „Przyjazny Zakątek” wspierało 
osoby uczestniczące w projekcie w adaptacji do 
środowiska społecznego, w podnoszeniu 

motywacji do pokonywania trudności oraz 
podnoszeniu poczucia własnej wartości. 
Działania sprzyjające zdrowemu stylowi życia 
zarówno w sferze fizycznej i psychicznej oraz 
przeciwdziałające zachowaniom ryzykownym 
prowadzone były w atmosferze bezpieczeństwa 
poprzez obcowanie z naturą oraz przyjaznymi  
osobami.

Zwieńczeniem podjętych działań było 
spotkanie uczestników ŚDS, ich rodzin, 
opiekunów i przyjaciół oraz członków 
Stowarzyszenia „Delfin”. Wzięli w nim 
również udział burmistrz Teresa Substyk, 
sekretarza Magdalena Rudna-Plewa oraz 
przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury 
i Sportu Alicja Żaguń.

Uroczystość połączona ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka, odbyła się na terenie 
zielonym, przy drewnianej wiacie, która 
powstała podczas realizacji projektu. Terapeuci 
ŚDS przygotowali gry i zabawy na powietrzu 
mające na celu integrację uczestników poprzez 
aktywną współpracę i zabawę.

Gospodarze spotkania dziękują firmom 
i osobom prywatnym za przekazane artykuły 
spożywcze, dzięki którym można było 
przygotować ciepły posiłek oraz słodki 
poczęstunek.

Zadanie współfinansowano ze środków 
Gminy Solec Kujawski.

Przyjazny
zakątek

To w części dla dorosłych, bo w filii dla 
dzieci od pierwszej minuty rozpoczęła się 
zabawa na całego. Tradycyjnie już najmłodsi 
uczestnicy Nocy Bibliotek rozwiązywali 
zagadkę przygotowaną na podstawie książki 
z serii biura detektywistycznego Lassego 
i Mai. Tym razem dzieci rozwiązywały 
tajemnicę kina. Zabawy było co niemiara.

Później we współpracy z Muzeum Solca 
bibliotekarze zaprosili na spacer z uśmie-
chem. Pod tym hasłem kryło się odkrywanie 
miejsc, w których w Solcu Kujawskim 
znajdują się Ordery Uśmiechu. Takie miejsca 
na mapie są dwa. Jednym z nich jest oczyw-
iście muzeum, gdzie znajduje się Order 
Janiny Pawzun, drugim jest Biblioteka 
Publiczna. Tu w Saloniku Ireny Santor 

Na koniec rozpoczął się maraton gier. To 
wydarzenie też wpisało się już w solecką Noc 
Bibliotek. Uczestnicy świetnie się bawili 
przy różnorodnych grach. Wszyscy, którzy 
nie skorzystali z zaproszenia mogą żałować. 
Będą mogli jednak ten błąd naprawić już za 

M u z e u m  S o l c a  i m .  k s . 
Przemysła zaprasza na warsztaty 
kaligraficzne – „Pozdrowienia 
z  wojska”.  Odbędą s ię  one 
w siedzibie muzeum przy ul. 
Toruńskiej 8 w niedzielę 23 
października. Początek o godz. 
16.00. Wstęp wolny - zapraszamy.



Od września do początku paździer-
nika przedszkole Promyczek tętni życiem. 
Milusińscy mają zapewnioną naukę przez 
zabawę każdego dnia. We wrześniu dzieci 
ze starszych grup wybrały się na zajęcia 
sportowe z piłką nożną na stadion KS 

Muzeum Solca im. Księcia Przemysła 
zorganizowało rajd pieszy z Przyłubia do 
Solca Kujawskiego. Start marszu miał 
miejsce na stacji PKP Przyłubie. Stamtąd 
uczestnicy przeszli w stronę byłego 
cmentarza ewangelickiego.

Po krótkim przedstawieniu przez 
prowadzącego rajd Łukasza Wojtec-
kiego historii nekropolii, piechurzy 
obejrzeli teren cmentarza. Nastęnie grupa 
udała się w kierunku Solca Kujawskiego, 
korzystając z zielonego szlaku pieszego 
im. Tadeusza Dolczewskiego. Już na 
terenie Solca turyści skręcili w stronę 
ulicy Toruńskiej. Tam piechurzy zobaczy-

UNIA DROBEX SOLEC KUJAWSKI. 
Najstarsze przedszkolaki mogły uczyć się 
zdrowej rywalizacji. Pod koniec września 
odbywał się „Dzień przedszkolaka” W tym 
szczególnym dniu nie mogło zabraknąć 
radości oraz uśmiechu. Tego dnia były 
również tańce oraz, co najważniejsze, 
odwiedziny ulubionych bohaterów 
z Psiego Patrolu oraz Spidermana.

Z kolei „Dzień głośnego czytania” to 
dla dzieci chwila odwiedzin rodziców, 
którzy czytali im bajki.  Przedszkole 
odwiedziła też Joanna Franciszkowska 
z księgarni „Arisa”, która przeczytała 
p rzedszko lakom u lub ione  baśn ie  
i opowiadania.

li miejsce, w którym znajdował się kiedyś 
cmentarz żydowski. Następnie poznali 
lokalizację soleckiej synagogi. Niestety po 
obydwu obiek tach ,  świadczących 
o obecności na terenie naszego miasta 
małej, lecz dobrze zorganizowanej 

społeczności żydowskiej, nie ma już 
żadnego śladu. Zakończenie prawie 
dziesięciokilometrowej wędrówki miało 
miejsce przed siedzibą muzeum. Jak 
informuje Ł. Wojtecki, rajd odbył się 
w ramach projektu „Solec – otwarte 
miasto”, finansowanego ze środków 
Muzeum Historii Polski w ramach 
programu Patriotyzm Jutra.

W trosce o poprawę bezpieczeństwa 
dzieci w Promyczku zostały przeprowa-
dzone praktyczne ćwiczenia ewakuacji 
pracowników i przedszkolaków z budynku 
przedszkola. Celem akcji było nabywanie 
przez dzieci umiejętności właściwych 
zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoz-
nanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuac-
ji. Podziękowania należą się OSP Solec 
Kujawski za pokazanie również wozu 
strażackiego, sprzętu ratowniczego, stroju 
strażackiego. Największe zainteresowanie 
wzbudziło przymierzanie hełmu.

NEUMA QUARTET w składzie: Sławomira Wilga - I skrzypce, Michał Nowak - 
II skrzypce, Nela Zaforemska - altówka i Agata Nowak – wiolonczela, 11 paździe-
rnika koncertowali w Szkole Muzycznej. Muzycy zaprezentowali kompozycję 
Roberta Schumanna - Kwartet smyczkowy nr 3 A-dur op. 41/3, z którą  awansowali 
do etapu finałowego prestiżowego The International Anton Rubinstein Competition 
2022 - CHAMBER MUSIC w Dusseldorfie. Dwoje z muzyków to nauczyciele 
soleckiej Szkoły Muzycznej. Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale, który 
zaplanowano na 29 - 30 października br.

Zmiana czasu
Nie zapomnijmy w nocy z 29 na 30 

października  zmienić na naszych 
zegarach czasu z letniego na zimowy, 
kiedy przesuwamy wskazówki z godz. 
3.00 na 2.00. Jest to dobra informacja dla 
wszystkich lubiących pospać dłużej.

Wieści
z Promyczka

Maszerowali z Przyłubia
do Solca Kujawskiego
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