
ROK XXX   Nr 428   18 listopada 2022 r.           Egzemplarz bezpłatny   ISSN 1733-7755

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2022     697. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

Obchody przypadającego na 11 listopada 
Narodowego Święta  Niepodległości 
rozpoczęliśmy koncertem Jacka Wójcic-
kiego. Przy pełnej sali widowiskowej 
Soleckiego Centrum Kultury artysta dał 

Dokończenie na str.  5

Dokończenie na str.  4

Dokończenie na str.  3

wspaniały koncert. Zaprezentował wiele 
znanych i lubianych utworów.

Usłyszeliśmy przeboje z Piwnicy pod 
Baranami, Marka Grechuty, Zbigniewa 
Wodeckiego ale też piosenkę z najnowszej 
płyty J. Wójcickiego. Za sprawą repertuaru 
z międzywojennego kina przenieśliśmy się 
w lata 20., lata 30. Publiczność miała również 
okazję do wspólnego śpiewu. J. Wójcicki nie 
musiał do tego specjalnie długo zachęcać 

Za nieco ponad miesiąc – 27 grudnia - 
będziemy obchodzili rocznicę wybuchu 
powstania wielkopolskiego. Piszemy już 
o tym dzisiaj, gdyż tydzień temu oficjalnie 

otwarto ścieżkę dydaktyczną „Śladami 
Powstania Wielkopolskiego”. Zanim 
uczestnicy ruszyli na ośmiokilometrowy 
szlak, burmistrz Teresa Substyk przecięła 
wstęgę na pierwszej z tablic informacy-
jnych umieszczonych na trasie ścieżki. 
Znajduje się ona na Skwerze Antoniego 
Hedy - Szarego przy muzeum.

- Projekt został dofinansowany 

Pierwszy przystanek na trasie, w którą ruszyła liczna grupa mieszkańców 
w sobotę 12 listopada, po otwarciu ścieżki dydaktycznej.

Śladami
powstania

Wprowadzenie dochodów na wypłatę 
świadczeń pieniężnych w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku 
z sytuacją na rynku paliw. Jest to kwota 3,9 
mln. zł. Zawiera się w niej 25 tys. zł 
dodatków dla podmiotów wrażliwych. Po 
sesji pierwsza transza będzie przelana do 
gospodarstw domowych. Jak poinformow-
ała skarbnik Alina Kowalska, zwiększona 
też będzie o prawie 350 tys. zł suma wypłat 
przeznaczonych na dodatki węglowe. 
Wzrosną również dochody w związku z 
przyznanym przez Ministerstwo Finansów 
sum na realizację dodatkowych zadań 
oświatowych (89 tys. zł). Ponadto w 

projekcie zmiany budżetu wprowadzono 
3 mln. zł dochodów z tytułu sprzedaży 
węgla w ramach preferencyjnego zakupu. 
Z powodu zmiany w klasyfikacji budżet-
owej nastąpi tez przesunięcie 1,8 mln. zł. 
Kwoty dochodów zostaną uwzględnione 
w klasyfikacji wydatków. Łączna suma 
dochodów przewidywanych na ten rok 

Nadzwyczajna
sesja

Z okazji
11 listopada
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Dyżury aptek

Do 20 LISTOPADA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

21 - 27 LISTOPADA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

28 LISTOPADA - 4 GRUDNIA
„Leśna” (ul. Leśna 19)

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

W ramach kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”  oraz  Międzynarodowego 
Miesiąca Bibliotek Szkolnych Szkoła 
Podstawowa nr 1 wzięła udział w III 
Międzynarodowej edycji VII Ogólnopolskiej 
Akcji "Przerwa na czytanie - bicie rekordu 
w czytaniu na przerwie."

28 października od samego rana na 
szkolnych korytarzach, w świetlicy, 
bibliotece, w oddziałach przedszkolnych, 
odbywało się zbiorowe lub indywidualne 
czytanie. Dla dzieci, które nie czytają jeszcze 

samodzielnie wyznaczone były strefy,  
w których młodszym dzieciom czytały: 
Sonia, Martyna i Emilka z klasy VIIIe. 
Czytali na przerwach zarówno uczniowie, jak 
i pracownicy szkoły. Udział w akcji wzięło 
448. uczniów i 42. osoby dorosłe. Była to 
świetna promocja czytelnictwa!

- Tego dnia w szkole obchodziliśmy też 
Dzień Miłośników Pluszaków. Uczniowie 
mogli przynieść, oprócz książek, mang czy 
czasopism, również  swoje ulubione pluszaki. 
Był to intensywny, ale bardzo miły dla 
wszystkich dzień. Dziękujemy Wam za liczny 
udział, a dziewczynkom z klasy VIIIe za 
pomoc w organizacji akcji – mówiła Joanna 
Gliszczyńska-Klimczak, koordynator akcji  
#przerwanaczytanie.

Pod koniec października w SP 1 
przedszkolaki z "zerówek" wzięły udział 
w przedszkolnym konkursie plastycznym 
„Pani  Jes ień” .  Dzieci  wykazały s ię 
kreatywnością i pomysłowością. Prace 
plastyczne były bardzo ciekawe. Nagrody 
i dyplomy otrzymały przedszkolaki z grup 0A 

i 0B: Julia Marut, Antoni Reikowski, 
Kornel Berg,  Marcel Brzustewicz, 
Maksymilian Żurek, Maja Kotkowska, 
Dawid Olszewski, Marta Miranowska, 
Blanka Jesiorowska, Bartek Kaczkowski.

Zerówkowicze z „Jedynki” mają też za 
sobą "Pasowanie na Starszaka". Świadkami 
tego niezwykłego wydarzenia  byl i 
zaproszeni rodzice oraz dyrekcja szkoły.

Dzieci przywitały gości jesiennym 
tańcem "Walczyk liści", który wprowadził 
w s z y s t k i c h  w  u r o c z y s t y  k l i m a t . 
Zaprezentowały także swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne. Pomimo ogromnej 
tremy poradziły sobie wspaniale. Dzieci 
z powagą ślubowały, a dyrektor Małgorzata 
Niedźwiedzka pasowała przedszkolaków za 
pomocą "magicznego ołówka". Tradycyjnie 
na zakończenie uroczystości dzieci oraz 
rodzice zatańczyli wspólnie taniec „niespo-
dziankę”. Wychowawczynie: Paulina 
D y k o w s k a ,  M a g d a l e n a  P r z y b y s z , 
Katarzyna Stamm wręczyły dzieciom 
dyplomy oraz upominki. 

Przerwa
na czytanie

Wykonane z desek o grubości 2 cm, 
ocieplone dwucentymetrowym styrop-
ianem i od wewnątrz także obite drewnem. 
Malowane dwukrotnie drewnochronem. 
Dach drewniany jednospadowy, pokryty 
solidną papą wierzchniego krycia. Tak 
wyglądają budy dla kotów wolno żyjących, 
zakupione przez gminę w ramach realizacji 
„Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi i zapobiegania bezdomności 
zwierząt”. Budy piętrowa dla czterech 

kotów i buda dla dwóch kotów trafiły na 
zalesiony teren koło cmentarza przy ul. 
Piotra Skargi. Na przyszły rok planowany 
jest zakup kolejnych.

Budy dla...
kotów

W nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br. podmioty ujęte w USTAWIE 
O MAKSYMALNYCH CENACH ENERGII mają czas na złożenie do swojego dostawcy 
oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej. Są to między 
innymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, szkoły szpitale, żłobki, piecza zastępcza, 
noclegownie, wszystkie podmioty pracujące z niepełnosprawnymi, centra integracji 
społecznej, centra aktywności społecznej oraz wszystkie podmioty, które świadczą 
szeroko pojęte usługi wrażliwe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. 
Wymienione w ustawie podmioty wrażliwe zapłacą za prąd do 785 zł netto za 1 MWh.
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M i e j s k a  k o m i s j a  w y b o r c z a 
wylosowała numery list kandydatów na 
radnych w wyborach uzupełniających do 
rady miejskiej zarządzonych na 4 grudnia 
2 0 2 2  r.  L o s o w a n i e  w  o b e c n o ś c i 
przedstawicieli komitetów wyborczych 
przeprowadzono 4 listopada w siedzibie 

M i e j s k i e j  K o m i s j i  Wy b o r c z e j 
mieszczącej się w urzędzie. W wyborach 
wystartują nastepujący kandydaci:

1. MARCHEL Paweł, lat 33, zam. 
Solec Kujawski, zgłoszony przez KWW 
PAWŁA MARCHEL - Lista nr 1

2. KOWALSKI Wiesław, lat 58, zam. 

Solec Kujawski, zgłoszony przez KWW 
SOLECKIE FORUM SAMORZĄDOWE 
- Lista nr 2

3. JEZIORSKI Tomasz, lat 45, zam. 
Solec Kujawski, zgłoszony przez KWW 
KOCHAM SOLEC - Lista nr 3

4. ELSZYN Wojciech, lat 38, zam. 
Solec Kujawski, zgłoszony przez KWW 
SOLEC-WSPÓLNA SPRAWA - Lista nr 4

I n f o r m a c j e  t e  z n a l a z ł y  s i ę 
w obwieszczeniu Miejskiej Komisji 
Wy b o r c z e j .  P o n a d t o  b u r m i s t r z  
poinformowała o sporządzeniu spisu 
wyborców. Został on udostępniony do 
wiadomości wyborców od 14 do 28 
listopada 2022 r. w Urzędzie Miejskim 
w Solcu Kujawskim (ul. 23 Stycznia 7), 
w pokoju nr 6, w godzinach od 8.00 do 
15.00 (we wtorek od 8.00 do 16.00). 
Udostępnianie spisu wyborców następuje 
na pisemny wniosek zainteresowanego.

K o m i s a r z  w y b o r c z y  p o w o ł a ł 
Obwodową Komisję Wyborczą. 

1. Beata Ołownia (KWW SOLECKIE 
FORUM SAMORZĄDOWE)

2 .  M a g d a l e n a  K a t a r z y n a 
REIKOWSKA (KWW SOLECKIE 
FORUM SAMORZĄDOWE)

3. Monika Maria NOWAK (KWW 
SOLECKIE FORUM SAMORZĄDOWE)

4. Sylwia Maria DUDZIŃSKA (KWW 
SOLECKIE FORUM SAMORZĄDOWE)

5. Daria Sylwia FRONTCZAK (KWW 
KOCHAM SOLEC)

6. Patryk Bartosz FRONTCZAK 
(KWW KOCHAM SOLEC)

7. Katarzyna CYMAŃSKA (KWW 
KOCHAM SOLEC)

8. Paweł Urbański (KWW WSPÓLNA-
SPRAWA)

9. Andrzej Józef Grochal (KWW 
PAWŁA MARCHEL)

Na 21 listopada zaplanowano posie-
dzenie OKW, na którym komisja się 
ukonstytuuje i wybrane zostaną jej władze 
– przewodniczący oraz zastępca.

Przed wyborami
uzupełniającymi

wyniesie 127,5 mln. zł, a wydatków 131 
mln. zł. Ponieważ sumy zapisane na 
zadanie sprzedaży i dystrybucji węgla będą 
uruchamiane w tym i w przyszłym roku, 
zaszła konieczność zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej. Zapisany limit na 
2022 r. to 3 mln. zł, a na 2023 – 7 mln. zł.

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

Boom 2 na komiksy i gry planszowe
Solecka Filia dla Dzieci Biblioteki 

Publicznej jako jedna ze 100 bibliotek w całej 
Polsce wzięła udział w akcji BOOM 2 na 
komiksy i gry planszowe. Celem było przede 
wszystkim rozwijanie umiejętności logicz-
nego i krytycznego myślenia, wyciągania 
wniosków i pracy w grupie. W to wszystko 
wplecione były komiksy i gry planszowe, 
które już od dawna można znaleźć wbibliot-
ece. Zajęcia odbyły się dzięki wsparciu 
wydawnictwa Story House Egmont Sp. z o. o. 
i  Fundacj i  Rozwoju  Społeczeńs twa  
Informacyjnego.  

Co słychać w UTW
Działający przy Bibliotece Publicznej 

Uniwersytet Trzeciego Wieku gromadzi 
ludzi, którzy idealnie pokazują, że wiek to 
tylko liczba i każdy może aktywnie spędzić 
czas. Ostatnie dwa tygodnie to bardzo 
intensywny czas dla seniorów. Oprócz 
wykładu, w którego trakcie Tomasz 
Kądziorski przedstawił województwo 
małopolskie i jego atrakcje turystyczne 
omówione zostały również wycieczki dla 
słuchaczy UTW zaplanowane na cały rok 
akademicki. Seniorzy z UTW wzięli udział 
w dwóch seansach filmowych. Obejrzeli film 
Johny, a także film Anna.

mmm
Pierwsze miesiące roku akademickiego to 

także czas, kiedy pojawiają się propozycje 
zajęć, w których seniorzy skupieni wokół 
UTW mogą uczestniczyć. Tegoroczna ofert 
już jest bardzo bogata, a ciągle pojawiają się 

nowe propozycje. W ostatnim czasie 
rozpoczęły się zajęcia z rękodzieła (robótek 
ręcznych), gier planszowych i karcianych, 
nordic walking.  Seniorzy nie zwalniają 
tempa. Przed nimi zabawa andrzejkowa 
i  wyjazd  do  Wrocławia  na  ja rmark   
bożonarodzeniowy.

Zagrali w gry
w bibliotecznej GRALNI
Po sukcesie gier planszowych, który 

związany był z Nocą Bibliotek, bibliotekarze 
postanowili przygotować nowy cykl 
spotkań, w których główna rola będzie 
należała do gier. Pierwsze spotkanie 
w Gralni, bo tak nazywa się to miejsce 
odbyło się 5 listopada. Oprócz gier przygoto-
wanych przez bibliotekarzy, każdy mógł 
przynieść swoją ulubioną grę i przedstawić 
ją innym. Wśród uczestników znaleźli się 
śmiałkowie, którzy skorzystali z tej 
możliwości. Nieobecni mają czego żałować. 
Nie martwcie się jednak zbyt długo. 
GRALNIA  jest bowiem stałym działaniem 
biblioteki. W każdą pierwszą sobotę 
miesiąca od godziny 17.00 do 22.00 będą 
spotkania w bibliotece, by wspólnie 
poznawać świat gier i przede wszystkim 
doskonale się bawić. Najbliższe 3 grudnia. 
Początek o 17.00.

Biblioteka Publiczna zaprasza
Już 9 grudnia br. o godzinie 16.00 

w Bibliotece Publicznej odbędzie się kolejny 
konkurs czytelniczy. Tym razem do wspólnej 
zabawy placówka zaprasza uczniów klas IV, 
V i VI szkół podstawowych. Konkurs będzie 
dotyczył książki „Mikołajek” autorstwa 
Rene Goscinnego. Zgłoszenia do konkursu 
do 7 grudnia. Można to zrobić telefonicznie 
pod nr 52 387 01 52 lub w osobiście 
w bibliotece. Konieczna jest zgoda opiekuna 
na udział w konkursie.

Wieści
z biblioteki
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z programu wieloletniego Niepodległa 
na lata 2017 – 2022 w ramach rządowego 
programu dotacyjnego Niepodległa, 
ustanowionego w związku z obchodami 
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości – poinformował na wstępie 
Rafał Kubiak, dyrektor muzeum.

Muzeum aplikowało o dotację cztero-
krotnie, i w ostatniej edycji udało się 
uzyskać dofinansowanie. Wyniosło ono 10 
tys. zł. Dyrektor wspomniał też o innych 
działaniach towarzyszących wyznaczeniu 
ścieżki dydaktycznej – zorganizowanie 
wykładu dla słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, przeprowadzenie lekcji 
muzealnych dla uczniów soleckich szkół 
podstawowych, które na stałe zostaną 
w ofercie muzeum. Podziękował wszyst-
kim, dzięki którym zadanie udało się 
zrealizować. Jednak nie obyło się bez 

przysłowiowych „schodów”. Zanosiło 
się na to, że do postawienia tablic będzie 
konieczne wykonanie projektu budowlane-
go. Całe szczęście wystarczyło zgłoszenie 
budowlane.

Po przecięciu wstęgi zebrani ruszyli na 
solecki rynek, gdzie R. Kubiak opowiedział 
historię związaną z odzyskaniem przez 
Solec niepodległości. Na pamiątkę tego 
wydarzenia muzeum zleciło wykonanie 
obrazu, na którym namalowano przejęcie 
Solca przez Wojsko Polskie. Jednym 
z uwiecznionych bohaterów tego wydar-
zenia był ks. Jan Klein, pierwszy burmistrz 
wyzwolonego Solca. Jak się okazało w 
obrazie jest pewne istotne przekłamanie 
dotyczące ks. Kleina. Otóż, jest on wyższy 
niż był w rzeczywistości. Mierzył bowiem 
tylko 150 cm. Starał się to skrzętnie 
ukrywać. I to skutecznie. Na żadnym ze 
zdjęć nie widać, że jest tak niski. Kiedy 
wszyscy pozowali do zdjęcia na stojąco, ks. 
Klein siedział, jeśli osoby utrwalane na 
fotografii siedziały – ks. Klein stał. Także 
na kolejnych przystankach marszruty 
śladami powstańców wielkopolskich 
dyrektor muzeum omawiając wydarzenia 

związane z powstaniem i jego upami-
ętnieniem, przytaczał wiele ciekawych 
historii, z którymi nie stykamy się na co 
dzień. Po rynku następnym punktem był 
pomnik Powstańców Wielkopolskich, 
znajdujący się na cmentarzu przy kościele 
Św. Stanisława, dalej trasa wiodła opodal 
parku miejskiego, przez Skwer dr. Jordana, 
ul. Powstańców i podsoleckie lasy, gdzie 
jest Krzyż Powstańców. Spacer zakończył 
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na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi. 
Znajdują się tam mogiły powstańców 
wielkopolskich. Na apel zamieszczony 
w „Wiadomościach” odpowiedziały 
Henryka Konaszewska i Maria Gżyl – 
wnuczka powstańca, dzięki którym wiedza 
o powstańcach wzbogaciła się. Obecnie są 
zidentyfikowane kolejne mogiły uczest-
ników tego zrywu powstańczego – jest ich 
już łącznie sześć.

Wszyscy, którzy samodzielnie chcie-
liby przejść ścieżką dydaktyczną mogą to 
zrobić korzystając z wydrukowanego 
przewodnika z mapką, dostępnego 
nieodpłatnie w muzeum.

Zbigniew Stefański

P o d  p o m n i k i e m  P o w s t a ń c ó w 
Wielkopolskich

Moment przecięcia wstęgi

Śladami
powstania

Od 21 listopada 2022 r. mieszkańcy 
Solca Kujawskiego, zainteresowani 
zakupem węgla po preferencyjnej cenie 
mogą złożyć wypełniony i podpisany 
wniosek do Urzędu Miejskiego:

Fdrogą elektroniczną - za pośrednic-
twem platformy ePUAP ;

Flistownie - poprzez nadanie w pla-
cówce pocztowej operatora pocztowego;

Fosobiście - w siedzibie Urzędu 
Miejskiego 23 Stycznia 7 od poniedziałku 
do piątku w godzinach pracy urzędu.

Złożenie wniosku za pomocą ePUAP 
jest możliwe poprzez wysyłkę pisma 
ogólnego na skrzynkę ePUAP, gdzie 
załącznikiem będzie podpisany elektroni-
cznie plik zawierający wypełniony 
wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

Fpodpisanie pliku za pomocą profilu 
zaufanego możliwe jest poprzez stronę: 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-
dokument-elektronicznie-wykorzystaj-
podpis-zaufany/

Fwysłanie  p isma ogólnego na 
skrzynkę ePUAP właściwego urzędu 
możliwe jest poprzez:https://www.gov.pl 
/web/gov/wyslij-pismo-ogolne

Sprzedażą węgla zajmie się Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Solcu 
Kujawskim, ul. Targowa 3. Burmistrz 
Solca Kujawskiego ustalił, iż koszt jednej 
tony węgla dla uprawnionych do zakupu po 
preferencyjnej cenie wyniesie 2000 zł 

brutto. ZGK będzie również świadczyło 
usługę transportu węgla do wyznaczonego 
przez kupującego miejsca w granicach 
administracyjnych gminy Solc Kujawski. 
Kosztu tego nie poniosą osoby, które 
zdecydują się na samodzielny odbiór 
węgla.

W celu samodzielnego odbioru węgla 
należy zapewnić sobie środek transp-
ortu, na który zmieści się całe zamówi-
enie (minimum 750 kg lub 1500 kg 
jednorazowo).

UWAGA: Uruchomienie sprzedaży 
węgla na zasadach preferencyjnych przez 
Gminę Solec Kujawski we współpracy 
z uzależnione będzie od otrzymania węgla 
od PGE Paliwa Sp. z o.o.

Wniosek o zakup węgla po cenie 
preferencyjnej  może złożyć osoba 
fizyczna, która spełnia warunki uprawn-
iające ją do dodatku węglowego.

W ramach zakupu preferencyjnego 
uprawniony mieszkaniec będzie mógł 
kupić węgiel w dwóch partiach po 1,5 tony 
do końca 2022 r. oraz od 1 stycznia do 30 
kwietnia 2023 r.

Informacje można uzyskać od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
10.00 do 13.00 pod numerem telefonu 
(52) 3870141 lub wysyłając zapytania na 
maila wegiel@soleckujawski.pl. 

Zakup węgla -
- wnioski od 21 listopada



Dokończenie ze str. 1

Na ręce burmistrz Teresy Substyk wpłynęły życzenia przekazane przez mera Bsztanki 
i mieszkańców naszego miasta partnerskiego z Ukrainy. Bardzo dziękujemy.

solecczan. Utwory były przeplatane licznymi 
anegdotami z życia artystów, nie tylko 
występującego na scenie SCK. Nie zabrakło 

odniesień do przyjaźni między dwoma 
stołecznymi miastami Krakowem, w którym 
mieszka J. Wójcicki i Warszawą, w której 
gości nie tylko na scenie ale i u swoich 
znajomych czy przyjaciół. Na koniec 
koncertu J. Wójcicki oraz widzowie otrzym-
ali medale pamiątkowe wybite w 2020 r. z 
okazji setnej rocznicy powrotu Solca do 
Polski i 695 – lecia nadania praw miejskich.

Wspólny śpiew nie tylko łączył solecczan 
podczas koncertu. Włączyliśmy się do 
ogólnopolskiej akcji Niepodległa do hymnu. 
W przeddzień Narodowego Święta hymn 
i inne patriotyczne pieśni były wykonywane 
przez uczniów soleckich szkół i przedszkoli. 
Działo się to podczas lekcji i na specjalnie 
zorganizowanych uroczystościach. Jedną 
z nich – koncert z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości  przygotowała szkoła 
muzyczna.  Obok hymnu,  uczniowie 
i nauczyciele wykonali szereg utworów 
nawiązujących do polskiego folkloru. 
Zabrzmiały polonez, mazurek, oberek, 
krakowiak, były pieśni legionowe, a w pr-
zerwach między utworami uczniowie 
recytowali wiersze. Fryderyk Chopin, 
Stanisław Moniuszko i Kazimierz Serocki 
to twórcy, których dzieła zagrali wykonawcy 
z soleckiej szkoły muzycznej.

Natomiast 11 listopada uroczystość 
patriotyczną zorganizował samorząd. 
Rozpoczęła się ona mszą w kościele Św. 
Stanisława. Po nabożeństwie odśpiewano 
hymn z towarzyszeniem orkiestry dętej naszej 
OSP. Następnie delegacje złożyły wiązanki 
pod pomnikiem Powstańców Wielkopolsk-
ich. Na zakończenie orkiestra zagrała 
wiązankę pieśni legionowych.

Z okazji
11 listopada
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Soleckie Centrum Kultury

ŚWIĘTO  NIEPODLEGŁOŚCI
Świętowanie tego wielkiego dnia 

rozpoczęło się już 5 listopada koncertem 
Jacka Wójcickiego (piszemy o tym na str. 
1/5). Przedstawiciele SCK uczestniczyli 
w uroczystościach zorganizowanych przez 
samorząd. W świąteczny nastrój wprowa-
dziła Nina Szymańska z Zespołu New 
Voices wykonaniem utworu „Jedenasty 
listopada” Elżbiety Buczyńskiej - nagranie 
dostępne na profilu Fb Soleckiego Centrum 
Kultury, które zachęca do odwiedzania jego 
mediów społecznościowych.

WERNISAŻ
W  GALERII  HOMO  FABER
Na 18 listopada (godz. 17.00) zapras-

zamy do Galerii HOMO FABER w Solec-
kim Centrum Kultury na otwarcie wystawy 
fotografii Marka Chełminiaka. M. 
Chełminiak - fotograf, autor wielu książek i 
albumów. Wykonane przez niego zdjęcie 
katedry gnieźnieńskiej znalazło się na 
banknocie 20-złotowym wyemitowanym z 
okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Przez 
wiele lat współpracował z Gazetą Pomorską 
i Expressem Bydgoskim. Dokumentuje 
wszystkie premiery i wydarzenia artys-
tyczne w Operze Nova. W 2021r świętował 
jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Zachę-
camy do oglądania wystawy w godzinach 
otwarcia SCK.

KINO  KULTURA  ZAPRASZA
18 listopada 2022, PIĄTEK
KINO DLA DZIECI: 17.00 „Kopciusz-

ek i kamień życia”, reż. Alice Blehart, 
animacja, USA, 2021, dubbing, 86 min. 
Wiek: 6+

KINO EMOCJI: 19.00 „Gdzie diabeł 
nie możne, tam baby pośle”, reż. Heathcliff 
Janusz Iwanowski, komedia, Polska, 2022, 
110 min.

Specjalnie dla sympatyków Kina 
Kultura od listopada 2022 SCK zaprasza 
W PIĄTKI. Ma nadzieję, że zwiększy się 
liczba widzów i każdy weekend solecczanie 
będą zaczynać w Kinie Kultura!

Bilety w cenie: 14 zł – normalny/12 zł – 
ulgowy. Kasa biletowa czynna 30 min. 
przed każdym seansem (płatność również 
kartą). Zapraszamy!

TURNIEJ  SŁOWA  2022
„DZIECI MAJĄ  GŁOS”
Trzymamy kciuki za naszych uczestnik-

ów: Julię Umińską, Julię Walentowicz, 
Martynę Ciechorską .  Powodzenia! 
Finałowe spotkanie TURNIEJU SŁOWA. 
odbędzie się 18 listopada w Kujawsko-
Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszc-
zy (pl. Kościeleckich 6).

„JESIENNE  ZAUROCZENIA”
SCK zaprasza na wieczór poezji 

„Jesienne zauroczenia” (25 listopada). 
Będzie to pierwsze spotkanie z cyklu 

CZTERY PORY ROKU W POEZJI. 
Soleccy poeci Anna Chwałek, Bogusława 
Matusiak, Grażyna Rochna-Woźniak, 
Justyna Kubiak, Małgorzata Siemiano-
wska, Magdalena Borkowska  oraz 
Mirosław Woźniak zabiorą nas w przeuro-
czy świat poezji. Całość poezją śpiewaną 
dopełni kobieta o nietuzinkowym głosie - 
Zuza Wiśniewska.

BAL  ANDRZEJKOWY
DLA  DZIECI
Przed nami dwa wieczory pełne wróżb 

i zabawy. Już 29 i 30 listopada od 16.30 do 
18.30 odbędą się Andrzejkowe bale dla 
dzieci. 29 listopada zapraszamy maluszki od 
3. roku życia. W kolejnym dniu SCK 
zaplanowało atrakcje dla nieco starszych 
dzieci od 5 lat. Koszt - 30 zł. Liczba miejsc 
ograniczona. Obowiązują zapisy w sekre-
tariacie SCK.

WIECZÓR  GIER  PLANSZOWYCH
Zapraszamy na kolejny wieczór gier 

w Soleckim Centrum Kultury – 2 grudnia 

w godzinach 18.00-22.00. Nie może was 
zabraknąć! Zabierzcie ze sobą znajomych 
i dobre humory, jeśli chcecie podzielić się 
ulubioną gierką to również możecie zabrać 
ją do SCK. Dla uczestników andrzejkowa 
niespodzianka.

REKRUTACJA  WOLONTARIUSZY 
NA  FINAŁ  WOŚP
Siema! Centrum Kultury rusza z tegor-

oczną rekrutacją wolontariuszy na 31. Finał 
WOŚP, który będzie 29 stycznia 2023 roku. 
Zasady krok po kroku na profilu FB: Sztab 
WOŚP Solec Kujawski. Zgłoszenia do 20 
listopada br. do północy.

KONCERT   NOWOROCZNY
Już dziś SCK zaprasza na Koncert 

Noworoczny, który odbędzie się 1 stycznia 
2023 roku. Szczegóły tego wyjątkowego 
wydarzenia wkrótce.

Informacje
i zaproszenia



Przed meczem Unii Drobex z Zawiszą Bydgoszcz służby porządkowe czuwały 
nad bezpieczeństwem w mieście. Kibice drużyny gości byli eskortowani przez 
policjantów z dworca na stadion i również w drodze powrotnej po meczu. Po bardzo 
dobrej grze, szczególnie w pierwszej połowie (do przerwy było 3:0) piłkarze Unii 
ulegli jednak Zawiszy 3:4. Przegrana nie spowodowała przetasowania w tabeli. 
Solecczanie nadal są na 16. miejscu.

W rozegranych 2 – 3 listopada w Solcu 
Kujawskim Mistrzostwach Powiatu Bydgos-
kiego w tenisie stołowym drużynowym 
dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Dzieci 
oraz Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięły udział 
drużyny z Łochowa, Białych Błot oraz Solca 
Kujawskiego. Tytuły mistrzowskie oraz awans 
do ćwierćfinałów wojewódzkich w trzech 
kategoriach wywalczyły drużyny z Solca 
Kujawskiego, zaś w jednej z Łochowa.

Igrzyska Dzieci w kategorii chłopców 
wygrała drużyna Szkoły Podstawowej nr 4 – 
Oskar Olędzki, Piotr Andrzejewski (dwa 
zwycięstwa, bilans punktów 6:0). Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w kategorii dziewcząt 
zakończyły się sukcesem Szkoły Podstawowej 
nr 1 – Maria Klepacz, Natalia Oleszczuk (dwa 
zwycięstwa, bilans punktów 6:0). Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w kategorii chłopców 
tryumfowała Szkoła Podstawowa nr 4 – 
Nataniel Marjanek, Wiktor Kaczmarek (dwa 
zwycięstwa, bilans punktów 6:1).

Organizatorem mistrzostw był Uczniowski 
Klub Sportowy „Top” Solec Kujawski. Medale, 
puchary, dyplomy oraz upominki i słodycze 
u f u n d o w a ł o  S t a r o s t w o  P o w i a t o w e      
w Bydgoszczy.

Trzy
sukcesy

W ostatni weekend października i pierwszy 
listopada tenisiści stołowi UKS „Top” rozegrali 
mecze ligowe. Nasi piątoligowcy zaliczyli 
wyjazdowy mecz z Myśliwcem Gostycyn. 
Rywal trudny, jednak nasza drużyna sobie z nim 

poradziła wygrywając 8:3. Wygraną 8:0 
zakończyła się rywalizacja z UKS WDK II 
Paterek, a 8:2 pokonali Spartę Nakło. Swoje 
dwa mecze wygrali także nasi drugoligowcy. 
W pierwszym pokonali wicemistrza z ubieg-
łego sezonu i aktualnie trzecią drużynę tabeli - 
LUKS Chełmno wynikiem 7:3. Był to 
najtrudniejszy do tej pory sprawdzian w 
sezonie, który pozwolił na umocnienie się 
solecczan na pozycji lidera tabeli. Kolejną 
wygraną UKS „Top” zaliczył z Olimpią 
Gniew, pokonując pewnie rywali 10:0.

Pasmo
zwycięstw

W hali sportowo – widowiskowej 
Ośrodka Sportu i Rekreacji 5 listopada odbył 
się ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego. 
Organizatorem imprezy był Uczniowski 
Klub Sportowy „Top”, a patronat nad nią 
objął Polski Związek Tenisa Stołowego. 
Partnerami wydarzenia byli: Enea (partner 
główny), Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Tibhar oraz Przegląd Sportowy. Imprezę 
dofinansowano ze środków Funduszu 
Rozwoju Kultury Fizycznej, których 
dysponentem jest Minister Sportu i Turys-
tyki. W tym roku zaplanowano pięć edycji 
Festiwalu, a ten w Solcu Kujawskim był 
drugim w kolejności (po Gliwicach). Kolejne 
lokalizacje to: Bilcza (19 listopada), 
Wrocław (26 listopada) oraz Bierzwnik (3 
grudnia). 

Edycja solecka tradycyjnie gwaranto-
wała tenisowe atrakcje wszystkim zawod-
nikom i kibicom. Zmagania zaczęły się od 
turniejów indywidualnych w ośmiu 
kategoriach (od skrzata do kadeta), w któ-
rych zagrało blisko 120. zawodniczek 

i zawodników. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się kolejna atrakcja czyli Ping-
pongowy Pięciobój (pięć konkurencji 
zręcznościowych o tematyce „pingpongo-
wej”) o czym świadczyły kolejki chętnych 
do spróbowania sił w poszczególnych 
wyzwaniach. Następnie odbyła się kolejna 
edycja Turnieju Rodzinnego, gdzie do 
sympatycznej rywalizacji przystąpiło 25 
duetów. 

Po zakończeniu poszczególnych 
konkurencji najlepsi zawodnicy otrzymali 

puchary, medale, dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez organizatorów 
i partnerów imprezy. Wszyscy uczestnicy 
imprezy otrzymali także okolicznościowe 
dyplomy oraz upominki. 

Festiwal

Sport i rekreacja
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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.



Pełną parą idą przygotowania do 
świątecznego jarmarku, który odbędzie 
się na soleckim rynku. Będą stoiska 
i mnóstwo innych atrakcji. Zapraszamy 
już dzisiaj na 17 grudnia na pl. Jana 
Pawła II. Więcej szczegółów w kolejnym 
numerze.

Tak wyglądał cmentarz 2 listopada 
wieczorem. Wielu z nas tego dnia odwie-
dziło groby i zapaliło symboliczny znicz, 
świadczący o naszej pamięci tych, których 
już z nami nie ma…

Dwa tygodnie temu pisaliśmy o otwar-
ciu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ofert 
na bagrowanie Wisły w rejonie przeprawy 
promowej. Dzisiaj spieszymy donieść, że 
na soleckim przyczółku pojawił się sprzęt 
i rozpoczęły się prace przygotowawcze 
(było tak przynajmniej na dzień przed 
zamknięciem tego numeru). Miejmy 
nadzieję, że kiedy będą Państwo czytali tę 
informację bagrowanie będzie trwało już 
w najlepsze. Ze strony ZDW dowiedzie-
liśmy się, iż wykonawcą zostało Przedsię-
biorstwo Budownictwa Wodnego w War-
szawie. Złożyło ono ofertę opiewająca na 
862 539,04 zł, z terminem wykonania 
zamówienia – 50 dni.

Konkurs
rozstrzygnięty

W konkursie Solec Moja 
Mała Ojczyzna nagrodzono 
autorów t rzech fotograf i i . 
Pierwsze miejsce przypadło 
Marcinowi Zwierskiemu za 
zdjęcie  „Rowek -  Osiedle 
Toruńskie”, drugie Tomaszowi 
Skucińskiemu – „Rzeka Wisła”, 
trzecie Sławomirowi Kołtuński-
emu – „Kościół św. Stanisława 
Biskupa Męczennika”. Nagrody 
rzeczowe w postaci albumów 
z pocztówkami, medali pamiąt-
kowych i słodyczy trafiły do 
zwycięzców. Pozostali uczestn-
icy otrzymali nagrody pocies-
zenia.

I miejsce

II miejsce

III miejsce
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