
ROK XXX   Nr 434   10 lutego 2023 r.               Egzemplarz bezpłatny   ISSN 1733-7755

SOLEC KUJAWSKI 1325 - 2023     698. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH

WIADOMOSCI
Z RATUSZA

SOLECKIÈ

W pojemniku ustawionym koło 
urzędu w szybkim tempie przybywa 
nakrętek. Jeszcze niedawno był 
prawie pełen. Dzisiaj jest mniej 
wypełniony, ale to tylko dlatego, że 
trzeba było go opróżnić, aby zrobić 
miejsce  na kolejne nakrętki . 
Solecczanie chętnie włączyli się do 
zbiórki charytatywnej na potrzeby 
chorej Lenki.

Po przyjęciu porządku obrad 61. sesji 
rady miejskiej, która odbyła się 27 stycznia 
br., radni głosowali nad zmianą budżetu na 
ten rok. O szczegółach mówiła skarbnik 
Alina Kowalska.

Zmiany wynikają z konieczności 
uwzględnienia środków, jakie otrzymała 
gmina na pomoc obywatelom Ukrainy. 
Między innymi na potwierdzenie tożsamo-

ści, wypłatę świadczeń tj. 40 zł na osobę, 
na pomoc w formie posiłku, na świadcze-
nia rodzinne wraz z kosztami obsługi i na 
wypłatę jednorazowych świadczeń 
w wysokości 300 zł na osobę. Suma na 
realizację tych zadań wyniosła 106 tys. zł. 
Wpłynęły również pieniądze na wypłatę 
dodatków węglowych i  realizację 
programu „Czyste powietrze”. Łączna 
kwota, o którą zmieniły się dochody 
i wydatki wyniosła 135 tys. zł. Wprowa-
dzone zmiany zostały uwzględnione 
w Wieloletniej prognozie Finansowej.

Barbara Białkowska ,  zastępca 
burmistrza, omówiła projekt uchwały Dokończenie na str.  3

Dokończenie na str.  3

o ustanowieniu odpłatnej służebności 
przesyłu. Dotyczy ona nieruchomości 
gruntowej położonej przy ul. Kujawskiej 
i przebiega od nowo wybudowanych 
budynków w kierunku bloków SM 
Transportowiec. Znajduje się tam sieć 
gazowa, dlatego służebność jest na rzecz 
Polskiej Spółki Gazownictwa.

Program osłonowy „Korpus Wsparcia 
Seniorów” na rok 2023 utworzony zostaje 
w związku z ustanowieniem przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społeczn-
ej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” 
na rok 2023, stanowiącego wytyczne 
dotyczące możliwości uzyskania dofin-
ansowania przez gminy, mającego na celu 
zapewnienie bezpiecznego funkcjo-
nowania  seniorów w ich  mie jscu 
zamieszkania. O szczegółach mówiła 
Ilona Organiak, zastępca dyrektora 

LXI SESJA RM

O budżecie, wsparciu seniorów
i cenach ciepła

„Kierownicy jednostek sektora 
finansów publicznych od 1 grudnia do 31 
grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie 
energii elektrycznej w zajmowanych 
budynkach lub częściach budynków oraz 
przez wykorzystywane urządzenia 
techniczne, instalacje i pojazdy o 10 proc. 
w stosunku do średniej z lat 2018-2019.” 
Tak stanowi ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie 
odbiorców energii elektrycznej w 2023 
roku w związku z sytuacją na rynku 
energii elektrycznej.

Samorządy zaliczono do grupy 
odbiorców wrażliwych, płacących niższą 
stawkę za prąd. Jednak pod warunkiem, że 
zaoszczędzą 10 proc. na zużyciu. 

Pierwszy okres, w którym należało 
zaoszczędzić to grudzień ub.r. Kolejne 
oszczędności należy wykazać za 2023 r. 
O szczegółach rozmawialiśmy ze Zbi-
gniewem Faleńczykiem, kierownikiem 
Referatu Gospodarki Komunalnej z Wy-
działu Utrzymania Miasta:

- Grudzień 2022 mieliśmy porównywać 
do grudnia 2018 r., więc na wynik złożyły 
się działania oszczędnościowe prowa-
dzone w ciągu minionych czterech lat. 
W tym czasie wymieniliśmy bardzo dużo 
opraw oświetleniowych na energo-
oszczędne, zresztą robimy to nadal. Z kolei 
w obiektach użyteczności publicznej są 

Za grudzień
są oszczędności
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Dyżury aptek

Do 12 LUTEGO
„Leśna” (ul. Leśna 19)

13 - 19 LUTEGO
„W Przychodni” (ul. Powstańców 7a)

20 - 26 LUTEGO
„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

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

WNIOSKI  MOŻNA
SKŁADAĆ  ELEKTRONICZNIE
Po wejściu w życie przepisów uprasz-

czających procedury administracyjne dla 
obywateli i przedsiębiorców, wnioski 
o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa 
lub krzewu oraz o wydanie decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach można 
składać w wersji elektronicznej. Druki 
wniosków są dostępne na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej ministerstwa środowi-
ska. Można je również pobrać ze strony 
www.soleckujawski.pl – zakładka Ekolo-
gia/Inne, a także na www.bip.soleckujawski. 
pl/Karty usług. Tak, jak dotychczas, wnioski 
m o ż n a  s k ł a d a ć  r ó w n i e ż  w  w e r s j i      
papierowej.

JEST  PRACA
Burmistrz  ogłasza nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze - referenta ds. 
realizacji inwestycji. Zatrudnienie na pełen 
etat, umowa na czas określony. Termin 
składania ofert upływa 15   lutego 2023 r. 
o godz. 15.15. Pełna treść ogłoszenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej – 
www.bip.soleckujawski.pl.

TRWA  BUDOWA
– SĄ  UTRUDNIENIA
Zakład  Gospodark i  Komunalne j 

informuje, że od 30 stycznia 2023 r. rozpo-
czął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. 
Powstańców na odcinku od ul. Dębowej do 
ul. Średniej. Zakończenie robót planowa-ne 
jest na 30 kwietnia br. W rejonie prowa-
dzenia robót mogą występować utrudnienia 

w ruchu pieszych i pojazdów. Prosimy 
o zwracanie uwagi na nowe oznakowanie 
przygotowane na czas realizacji budowy.

WŚRÓD  PRYMUSÓW
Nataniel Marjanek, uczeń Szkoły 

Podstawowej nr 4 otrzymał stypendium 
w ramach marszałkowskiego programu 
edukacyjnego – Prymusi Pomorza i Kujaw. 
Kierowany jest on do uczniów klas VII i VIII 
szkół podstawowych, liceów, techników 
i szkół branżowych, którzy mają zdolności 

W skrócie

z przedmiotów przyrodniczych, infor-
matycznych, języków obcych, matematyki 
oraz przedsiębiorczości.

NOWE  STAWKI 
ZA  WYNAJEM  ŚWIETLIC
Od 1 lutego zmieniły się stawki czynszu i 

wysokość opłat za dostawę mediów z tytułu 
oddania w odpłatne lub nieodpłatne 
korzystanie ze świetlic wiejskich. Pozostałe 
zasady bez zmian. Poniżej tabelka z nowymi 
stawkami.

„Więc chociaż jesteś gdzieś wśród gwiazd, 
wolny od wszelkich ziemskich trwóg, tutaj na 

zawsze został Twój ślad, a wraz z nim 
tęsknota, rozpacz i ból.”

Serdeczne podziękowania; rodzinie, 
znajomym, sąsiadom, delegacjom z SOR 
Biziel oraz Hotelu i Restauracji „Dobre 
z Lasu”, wychowawcom i uczestnikom 

WTZ i ŚOPS oraz wszystkim tym, którzy 
łącząc się z nami w bólu, uczestniczyli 

w uroczystości pogrzebowej oraz odprowa-
dzili w ostatnią drogę Naszego ukochanego 

syna i brata.

Śp. Filipa Juraszka

Dziękujemy okazane wsparcie,
wieńce i kwiaty.

Pogrążona w smutku Rodzina

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla 
nas chwilach dzielili z nami smutek

i żal, okazali wiele serca, życzliwości
i łączyli się w modlitwie oraz tak 
licznie uczestniczyli w ceremonii 

pogrzebowej

Śp. Jadwigi
Kałędkowskiej

serdeczne podziękowania

składają

SYN MAREK
i CÓRKA MARZENA z RODZINĄ

Pragniemy z serca podziękować pani
dr Annie Mróz za nieocenioną pomoc 
w trudnych dla nas chwilach, paniom 

pielęgniarkom Annie Blechacz i Marii 
Iglewskiej za profesjonalną opiekę 

medyczną, wsparcie, czasami zwykłą 
ludzką rozmowę, cierpliwość oraz 

wielką życzliwość w opiece
nad naszą Mamą

Śp. Jadwigą
Kałędkowską

Syn Marek i córka Marzena

Serdeczne podziękowania
dla Sz. P. Prezesa Dr. h.c Marka 
Małeckiego oraz firmie Solbet za 

okazane wsparcie i pomoc w trudnych 
dla Naszej rodziny chwilach z powodu 

śmierci syna

Filipa Juraszka

Wdzięczna Rodzina 

 

Świetlica 
wiejska

Opłata za media 
od osoby/ doba  
(dotyczy: organizacji 
pozarządowych) *

Kaucja

Sołectwo 
Chrośna

4 ,00 zł/ doba

10 ,00 zł / doba 
nocleg

500,00 zł

Sołectwo 
Kujawska

4 ,00 zł/doba
500,00 zł

Sołectwo 
Makowiska

4 ,00 zł/doba

500,00 zł

Sołectwo 
Przyłubie

4 ,00 zł/doba 200,00 zł

 Imprezy, 
uroczystości 
prywatne   

650 ,00 zł/ doba + 
4 ,00 zł za media / 
doba  od osoby

 

4 0,00 zł/ doba 
nocleg od osoby

 

 

650 ,00 zł /doba

 

+ 
4 ,00 zł za media 
/doba  od osoby

 

 

650 ,00 zł/ doba -  
duża sala  +     
4 ,00 zł za media 
/doba  od osoby 

5 00,00 zł /doba –  
mała sala  +    
4 ,00 zł za media / 
doba

 
od osoby

 

3 50,00 zł/ doba  

Opłata za  każdą wynajętą godzinę po przekroczeniu 1 doby - 50 zł.
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W listopadzie 2022 roku gmina została 
włączona do cyfrowego systemu zarządza-
nia gospodarką ściekową EcoSanity. 
Aplikacja mobilna do zamawiania 
wywozu nieczystości płynnych EcoSanity 
Mieszkaniec jest już dostępna dla właś-
cicieli nieruchomości. Można ją pobrać ze 
sklepów Google Play i App Store i jest ona 
całkowicie bezpłatna.

Instrukcja rejestracji  zbiornika 
i zgłaszania wywozu nieczystości przez 
mieszkańca znajduje się na stronie 
ecosanity.pl/instrukcje. W aplikacji 
EcoSanity Mieszkaniec, właściciel może 
zlecić wywóz nieczystości firmie, która 
uzyskała koncesję na wywóz nieczystości 
z terenu gminy. Warunkiem zlecenia 

wywozu z poziomu aplikacji mobilnej jest 
przystąpienie firmy asenizacyjnej do 
systemu EcoSanity.

Mieszkańcy, którzy nie mają smart-
fona lub nie chcą korzystać z aplikacji 
EcoSanity, mogą zgłaszać wywóz 
nieczystości tak jak dotychczas. Dzięki 
platformie jednak, urząd zapewni sobie 
pełną ewidencję ścieków w jednej bazie 
danych. Uszczelni tym samym system 
nadzoru i kontroli szamb, a także obiegu 
płynnych nieczystości w gminie.

Więcej informacji na temat aplikacji 
można uzyskać w Wydziale Utrzymania 
Miasta przy ulicy Toruńskiej 8a lub 
dzwoniąc na numer telefonu 52 387 01 54.

Zamówienia wywozu
przez aplikację

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Środki na realizację działań 
w ramach tego programu będą pochodziły 
z dotacji celowej budżetu państwa. 
Program będzie realizowany do 31 grudnia 
2023 r. przez MGOPS, który będzie także 
jego koordynatorem. Wysokość dotacji nie 
może przekroczyć 80 proc. kosztów 
realizacji zadania.

W wolnych głosach i wnioskach 
B. Białkowska poinformowała o dwóch 
sprawach. Pierwsza to podwyżki cen 
ciepła, które otrzymali mieszkańcy. Nowe 
stawki taryf dla Komunalnego Przedsię-
biorstwa Energetyki Cieplnej zatwierdził 
Urząd Regulacji Energetyki.  Będą 
obowiązywały one do końca kwietnia. 
Następny okres taryfowy obejmuje okres 
od maja do grudnia br. Największy wpływ 
na wysokość stawki ma opłata za energię 
cieplną, która wzrosła z 29 do 78 zł za GJ 
(gigadżul). Do tego wzrósł podatek VAT 
z 5 do 23 proc. Dlatego zarządcy nierucho-
mości tj. wspólnoty, spółdzielnie mieszka-
niowe i gmina, przeliczyli stawki za ciepło. 
Wzrosły one od przeciętnie od 80 do 100 
proc. Są jednak sytuacje, w których wzrost 
był wyższy niż 100 proc. B. Białkowska 
podkreśliła, że jest to duży ciężar finanso-
wy dla mieszkańców, ale nie było innej 
możliwości. Poinformowała też o pracach 
parlamentarnych nad przepisami ograni-
czającymi wzrost cen ciepła. Jeżeli te 
uregulowania wejdą w życie, stawki będą 
przeliczone na nowo, przedsiębiorstwa 
energetyczne najprawdopodobniej 
otrzymają rekompensatę.

Druga kwestia dotyczyła zaangażo-

Dokończenie ze str. 1 wania samorządu i podległych instytucji 
w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy 
oraz zachęcenia do udziału w zbiórce.

Nawiązując do wzrostu cen ciepła 
i czekających kolejnych podwyżek, 
Adam Michalak zapytał o działania 
zmierzające do wykorzystywania innych 
źródeł wytwarzania energii np. fotowol-
taiki, pomp ciepła. B. Białkowska mówiła 
o projekcie założeń zaopatrzenia gminy 
w energię elektryczną i cieplną. Działania 
zmierzające do zmniejszenia kosztów 
energii prowadzone są wielotorowo. 
Wymieniane jest oświetlenie na energo-
oszczędne, prowadzona jest termo-
modernizacja, planowane jest wyposaże-
nie budynków użyteczności publicznej 
w panele fotowoltaiczne. W pierwszej 
kolejności Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
skąd można by zasilać też Soleckie 

Centrum Kultury. Jednak wymaga to 
pozyskania  zewnętrznych dotacj i . 
Zagadnienia te będą brane pod uwagę przy 
tworzeniu strategii rozwoju na kolejne lata 
i planu zaopatrzenia w energię. Jak dotąd 
wspólnoty mieszkaniowe nie podejmo-
wały decyzji w sprawie nowych źródeł 
ciepła.

Tomasz Pacek zapytał czy Komunalne 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
w której władzach jest przedstawiciel 
gminy, nie mogło wstrzymać się z podwyż-
kami cen ciepła do czasu wprowadzenia 
przepisów ograniczających wzrost cen 
ciepła. B. Białkowska stwierdziła, że rada 
nadzorcza KPEC, której jest członkiem, nie 
ma kompetencji do zatwierdzania stawek. 
Ponadto nie może działać na szkodę spółki. 
W momencie zatwierdzania taryf nie było 
jeszcze mowy o ustawowym ograniczaniu 
wzrostu cen ciepła.

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

LXI SESJA RM

O budżecie, wsparciu seniorów
i cenach ciepła

q

Dokończenie ze str. 1

wymieniane żarówki na ledowe i urzą-
dzenia na mniej energochłonne.

Raport za grudzień gmina wyśle do 
Urzędu Regulacji Energetyki do końca 
marca. Z wyliczeń wynika, że za grudzień 
wykażemy 13 proc. oszczędności. 
Wprawdzie spływają jeszcze ostatnie 
rachunki za prąd, jednak ewentualne 
zmiany powinny być nieduże.

Następne oszczędności  należy 
uzyskać za 2023 r. Całe zużycie roku 
bieżącego będzie porównane do roku 

2022. Gmina zarządzeniem burmistrza 
wydała ogólne wytyczne, co należy robić, 
aby oszczędzać prąd. Dodatkowo zleciła 
wykonanie audytu energetycznego, 
z którego będą wynikały indywidualne 
zalecenia oszczędnościowe dla po-
szczególnych jednostek organizacyjnych 
w zarządzanych przez nie obiektach.

Samorządy różnie podchodziły do 
uzyskania oszczędności zużycia prądu. 
W niektórych gminach na noc było 
wyłączane oświetlenie uliczne. U nas 
takich działań na razie nie podjęto.

- My zastosowaliśmy przesunięcie 
załączania i wyłączania światła o 20 minut, 
co powinno dać około 5 proc. oszczędności 
na oświetleniu za cały rok. W ramach 
oszczędności planowana jest dalsza 
wymiana opraw oświetleniowych – dodał 
Z. Faleńczyk.

Premier zatwierdził listę inwestycji 
drogowych, które otrzymają dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg. Na liście znajduje się przebudowa 
odcinka ulicy Kujawskiej o długości 447 
m. Termin realizacji zadania kwiecień – 
grudzień 2023 r. Wartość inwestycji 
wyniesie 2 851 597 zł, a dofinansowanie 1 
425 798 zł, czyli 50 proc.

Kujawska
dofinansowana

Za grudzień
są oszczędności
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W poprzednim numerze naszej serii mogliśmy obejrzeć budynek soleckiego 
ośrodka zdrowia. Dzisiaj widzimy wyposażenie jednego z jego pomieszczeń. Jest to 
dość rzadki wypadek, ponieważ w zbiorach Muzeum Solca zachowało się niewiele 
fotografii, w których moglibyśmy zobaczyć, jak wyglądały wnętrza przedwojennych 
soleckich domów, sklepów czy zakładów. Prezentowane zdjęcie przedstawia fragment 
gabinetu lekarskiego. Po lewej stronie w rogu, za parawanem, widzimy gineko-
logiczne łóżko zabiegowe. Wśród przedmiotów, na ścianie pomieszczenia możemy 
dojrzeć szafkę opisaną: „Zestaw przeciwjagliczy”. Jaglica była w dwudziestoleciu 
międzywojennym dość często spotykaną chorobą oczu. Po lewej stronie, nad drzwia-
mi gabinetu możemy zobaczyć tablicę do badania wzroku. Prezentowane zdjęcie jest 
kolejnym z bogatej kolekcji pamiątek po przedwojennym soleckim fotografie – 
Bronisławie Krügerze, przekazanej do Muzeum Solca przez Kazimierza Stępnia.

Solec na starej fotografii (13)

Po dłuższej przerwie, 27 stycznia br. 
w Muzeum Solca, na spotkaniu Klubu 
Kolekcjonera ponownie pojawili się 
hobbyści spoza naszego miasta. Tym razem 
oprócz kolekcji banknotów, monet, czy 
walorów filatelistycznych można było 
obejrzeć także prezentację, którą przyg-
otował Sławomir Wójcik. Prezentacja 
dotyczyła budownictwa obronnego, ze 
szczególnym uwzględnieniem okresu II 
wojny światowej. Następne spotkanie 
Klubu Kolekcjonera odbędzie się w ostatni 
piątek lutego (24.02, 2023 r. w godz. 16.00-
18.00), również w muzeum.

Spotykają się
regularnie

Przy okazji narodzin dziecka należy 
pamiętać o wizycie w urzędzie, ale nie 
tylko w Urzędzie Stanu Cywilnego, gdzie 
rejestrujemy noworodka. Konieczna jest 
także między innymi zmiana deklaracji za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
właściciel nieruchomości jest obowiązany 
złożyć nową deklarację w terminie do 10 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiła zmiana, w tym: 
narodziny dziecka,  wyprowadzka, 
przeprowadzka itd. Opłatę za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi w zmie-
nionej wysokości uiszcza się za miesiąc, 
w którym nastąpiła zmiana. W wypadku 
zgonu mieszkańca czas na dokonanie 
zmiany wynosi  do 6 miesięcy.

Szczególnie istotne jest, aby pamiętać 
o zgłoszeniu do „systemu śmieciowego” 
dzieci, nad którymi opieka generuje 
ogromne ilości odpadów w postaci 

zużytych pieluch, środków czystości czy 
opakowań po artykułach spożywczych.

Pracownicy urzędu oczywiście na 
bieżąco weryfikują liczbę osób zamieszku-
jących daną nieruchomość względem 
liczby osób zgłoszonych w deklaracjach 
śmieciowych. Jednak, aby mieszkańcy nie 
byli narażeni na konieczność regulowania 
zaległych opłat za odpady (czasami setki 
złotych), zalecamy bezzwłoczne dokony-
wanie zmiany deklaracji pod kątem liczby 

osób zamieszkujących nieruchomość.
- Sam meldunek dziecka nie zwalnia 

z obowiązku złożenia nowej deklaracji 
odpadowej. Z chwilą zamieszkania na 
nieruchomości,  narodzone dziecko 
powinno zostać ujęte w deklaracji. Prosimy 
rodziców, którzy nie zgłosili swoich dzieci, 
o dopilnowanie tego obowiązku. Konsek-
wencją niezgłoszenia wszystkich osób 
zamieszkujących na posesji może być 
konieczność uiszczenia zaległej opłaty 
śmieciowej nawet do 5 lat wstecz – 
uczulają pracownicy Referatu Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa.

Więcej informacji można zasięgnąć 
w referacie pod numerem tel. 52 387 01 25.

Po narodzinach dziecka
zmień deklarację

Biblioteczna GRALNIA  już na stałe 
zagościła w kalendarzach solecczan. 
Frekwencja podczas spotkania ponownie 
pozytywnie zaskoczyła. Bibliotekarze cieszą 

się, że solecczanie tak chętnie odwiedzają 
bibliotekę, by wspólnie spędzić czas przy 
grach. Już 4 marca kolejna edycja Gralni. 
Kończą się ferie zimowe, które w Bibliotece 
Publicznej minęły pod znakiem doskonałej 
zabawy. Potwierdzą to wszyscy uczestnicy 
zajęć, którzy podczas spotkań tworzyli prace 
plastyczne,  podejmowali  aktywności 
ruchowe, bawili się w trakcie Dnia Zebry, dnia 
zimowego, balu karnawałowego i dnia z grami 
planszowymi.

Gry i zabawy
w bibliotece
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Bezpłatny telefon zaufania – 800-154-030 czynny codziennie w godz. 17.00-21.00 Kujawsko-Pomorskiej Linii Pogotowia dla 
ofiar przemocy w rodzinie.

PUNKTY KONSULTACYJNE m PUNKTY KONSULTACYJNE

Nowy rok w Przedszkolu „Promyczek” 
rozpoczął się bardzo aktywnie. Dzieci 
miały sposobność gościć w przedszkolu 
Teatr „Blaszany Bębenek” i obejrzały 
przedstawienie – Anaruk w Grenlandii. 
Młodzi artyści z Zespołu Folklorystycz-
nego „Promyczki” wzięły udział w Sanctu-
sowym kolędowaniu, a także w V Solec-
kim Kolędowaniu w SCK. Inne grupy zaś 
ciężko pracowały na próbach przygoto-
wując się do ważnego dnia – Dnia Babci 
i Dziadka, którzy przybyli do przedszkola 
by świętować wraz ze swoimi wnuczętami. Był to czas bardzo magiczny i wzrusza-

jący. A na dużej scenie SCK zaprezentow-
ały się najstarsze grupy: „Pszczółki”, 
„Sówki” i „Delfinki”, które wspólnie 
zaprezentowały przepiękne przedstaw-
ienie „Świąteczne zamieszanie”. Cały 
występ można obejrzeć na YouTube - 
https://youtu. be/4u5R0ACNM9c. Dzieci 
świętowały również Dzień Popcornu – 
przedszkolny hol zamienił się w salę 
kinową, a dzieci zajadały się przepysznym 
popcornem. Natomiast najbardziej 

Styczeń
w Promyczku

wyczekiwanym dniem przez wszystkich 
przedszkolaków był Wielki Bal Karna-
wałowy. Dzieci brały udział w różnych 
konkursach, były tańce i zabawy z anima-
torem, a przepiękne przygotowane stroje 
zostały uwiecznione na profesjonalnej sesji 
zdjęciowej.

- Nie chodźcie na cmentarz z psami. 
Biegają między grobami, załatwiają swoje 
potrzeby. To naprawdę nie przystoi. Jeśli pies 
jest mały i musi towarzyszyć swojemu panu 
podczas wizyty na neklropolii, można 
przecież wziąć go na ręce – apeluje jedna 
z Czytelniczek.

I co tu dużo mówić. Ma rację. Tym 
bardziej, że przed wejściem znajduje się 
informacja o zakazie wprowadzania 
czworonogów. Cmentarz to miejsce zadumy, 
gdzie chcemy w spokoju przeżyć to symbo-
liczne spotkanie ze swoimi bliskimi, których 
z nami już nie ma. Uszanujmy uczucia innych, 
a swoich czworonożnych przyjaciół wypro-
wadzajmy na spacer w inne miejsca – do lasu, 
parku, czy nad Wisłę. Tak będzie najlepiej.

Uszanujmy
uczucia innych
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Soleckie Centrum Kultury

W pierwszym tygodniu ferii SCK przygo-
towało warsztaty Podróże małe i duże: Świat 
(trzydniowe), podczas których dzieciaki 
poznały kulturę Włoch, Hiszpanii, Chin, 
Ameryki oraz Podróże małe i duże: POLSKA 
(dwudniowe), które przybliżyły kujawskie 
tradycje.

Były zajęcia muzyczne (uczestnicy tworzyli 
własne bębenki), taneczne, techniczne (robili 
zabawkowe smoki), plastyczne.

Odbyło się spotkanie z policjantką 
Angeliką Ciesiółką, która opowiedziała 
o bezpieczeństwie, w trakcie spotkania 
z Łukaszem Wojteckim z Muzeum Solca 
można było dowiedzieć się wielu ciekawostek o 
naszym mieście i stworzyć dzięki temu grę 
planszową o Solcu Kujawskim.

A to tylko niektóre z zajęć. Był bal 
karnawałowy, seans w Kinie Kultura oraz pokaz 
magii w wykonaniu iluzjonisty Rafała Mulki 

z Teatru Beskidzkiego. W tym czasie odbyły się 
także popołudniowe darmowe zajęcia: we 
wtorek ZIMOWA PRZYGODA dla dzieci 3-5 
lat z rodzicami oraz dzieci +6 lat ze śniegiem 

Wystartowała kolejna edycja konkursu 
na Soleckiego KuchMistrza Juniora. 
Zostały już opublikowane na Facebooku 
dwa zadania. Cały czas można włączyć się 
do zabawy. W przeciwieństwie do lat 
ubiegłych teraz inspiracją są dania 
z naszego regionu – Kujaw. Przepisy na 
poszczególne zadania publikowane są 
w formie filmików prezentowanych przez 
przedstawicieli sołectw z Gminy Solec 
Kujawski. Szczegóły oraz regulamin 
wwydarzeniu "Solecki KuchMistrz Junior" 
na profilu facebookowym SCK.

Kuchmistrz
junior

Soleckie Centrum Kultury zaprasza 
do udziału w konkursie walentynko-
wym. Zasady są proste:

1. Robicie sobie zdjęcie w walentyn-
kowej scenerii w SCK.

Konkurs
walentynkowy

2. Foto wrzucacie na profilu fb SCK 
w komentarzu z imionami pary.

3. Zbieracie polubienia.
4. Para, która zbierze pod swoim 

zdjęciem najwięcej polubień wygrywa 
konkurs.

5. Nagrodą dla Zwycięzców jest kino 
na wyłączność: czyli seans filmowy tylko 
dla dwojga

6. SCK czeka na zdjęcia do 13 lutego.
Tak więc do dzieła.

mmm
...od 18.00 do 22.00 SCK zaprasza na 

kolejny WIECZÓR GIER w Galerii 
HOMO FABER. Przyjdź z rodziną, 
przyjaciółmi – dobra zabawa gwaranto-
wana! Duży wybór gier i przekąski.

mmm
...SCK zaprasza na Mobilne Planetar-

ium na godzinę 15.30 i 17.00. Bilety 
w cenie 20 zł do nabycia w sekretariacie.

W Piątek
10 lutego...

. . .KINO DLA DZIECI:  17.00 - 
„Zadziwiający kot Maurycy”, reż. Toby 
Genkel, animacja, dubbing, Niemcy/ 
Wielka Brytania, 2022, 93 min. Wiek: 6+

KINO DOBREGO HUMORU: 19.00 - 
„Na Twoim Miejscu ”, reż. Antonio 
Galdamez Munoz, komedia, Polska, 2023, 
103 min.

Zachęcamy do udziału w konkursie na 
maskę karnawałową. Adresowany do 
uczestników w czterech kategoriach 
wiekowych: dzieci od 4 do 6 lat, dzieci 7-10 
lat, młodzież od 11 do 15 lat, młodzież 
powyżej 15 lat oraz dorośli. Czas trwania 
konkursu: do 17 lutego br. Organizatorem 
konkursu jest Soleckie Centrum Kultury. 
Warunki udziału w konkursie: zadaniem 
uczestników jest wykonanie maski kar-
nawałowej w formie płaskiej lub przestrzen-
nej wybraną przez siebie techniką przy użyciu 
dowolnych materiałów. Każda praca powinna 

zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora 
pracy (dane wypisane drukowanymi literami), 
wiek, telefon do opiekuna lub właściciela 
pracy - w wypadku osoby pełnoletniej. 
Opisane prace należy dostarczyć do sekretar-
iatu SCK. Wyniki konkursu znajdą się 21 
lutego br. na stronie www.sck-solec.com, 
a prace konkursowe zostaną wystawione 
w Galerii HOMO FABER. Prace będą 
oceniane według kategorii wiekowych oraz 
pod względem: pomysłowości wykorzys-
tanych materiałów, walorów artystycznych 
i estetycznych, oryginalności pomysłu.

i śnieżnymi pracami plastycznymi w roli 
głównej, w środę warsztaty plastyczne dla dzieci 
i  młodzieży: EKSPRESOWA PODRÓŻ 
W ABSTRAKCJONIZM.

W SCK cieszą się, że kolejny raz tak licznie 
młodzi solecczanie odpowiedzieli na za-
proszenie. W kolejnym tygodniu centrum 
kultury zaproponowało Odlotowe warsztaty 
artystyczne w eSCeKlandii i zaprosiło na 
darmowe seanse w Kinie Kultura.

SCK pamiętało również o seniorach. 1 
lutego odbył się pokaz iluzji, a po pokazie miała 
miejsce zabawa Magiczny Karnawał Seniora.

Konkurs na maskę
karnawałową

Ferie za nami



Wisełka Cup – turniej piłki nożnej halowej 
dzieci i młodzieży, 11 lutego (sobota), godz. 
11.00;

Badanie mammograficzne - Mammobus 
Geneva – parking OSiR, 23 lutego (czwartek), 
godz. 9.00 – 17.00;

Obóz sportowy Kujawsko – Pomorskiego 
Związku Koszykówki, 23 – 26 lutego.

OSiR
zaprasza

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Start” oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji 
zapraszają na Mistrzostwa Powiatu Bydgos-
kiego w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. 
Igrzyska Dzieci (roczniki 2010 i młodsi) -  
dziewczęta oraz chłopcy zaplanowano na 22 
lutego (środa) od godz. 9.00. Turniej odbędzie 
się na trzech boiskach. Zgłoszenia do 19 lutego 
br. w systemie SRS (www.srs.szs.pl). 

Siatkówka

Kiedy zamykaliśmy ten numer, 
piłkarze trzecioligowej Unii Drobex mieli 
za sobą trzy mecze sparingowe, rozegrane 
w ramach przygotowań do runy wiosennej. 
Odnotowali dwie porażki – z KKS Kalisz 
1:5, Elaną Toruń – 1:3 i zremisowali 
z Cuiavią Inowrocław 2:2.

Sparingi
Unii

Tegoroczny 31. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy obfitował w wydarzenia 
sportowe organizowane przez solecki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. Pierwszym był Turniej piłki 
siatkowej mikstów (w zespole musiały zagrać 
przynajmniej dwie kobiety). Do gry przystąpiło 
siedem drużyn, które podzielono na dwie grupy. 
Po meczach grupowych rozegrano mecze 
o wszystkie miejsca, więc dawka gry była 
naprawdę duża. Ostatecznie triumfowali 
Młodzi Zjednoczeni, którzy w finale o włos 
okazali się lepsi od drużyny Besties. Na trzeciej 
pozycji uplasował się Spartakus Lniano.

Po zakończeniu turnieju drużyny otrzymały 

puchary oraz dyplomy ufundowane przez 
OSiR Solec Kujawski oraz soleckie kluby 
sportowe: UKS Top oraz MUKS Start. 
Nagrodzono także (nagrody ufundowała firma 
Autos) najlepszą zawodniczkę – Joanna 
Zdanowicz (Besties) oraz najlepszego 
zawodnika – Piotr Dostatni  (Młodzi   
Zjednoczeni). 

Dzień później siedem drużyn zagrało 
w Turnieju piłki nożnej halowej. Tu także 
rywalizowano w grupach, następnie zaś dwie 
pierwsze drużyny z grup zagrały o lokaty 
w przedziale 1-4. Z rywalizacji zwycięsko 
wyszedł Team Solec Kujawski, w finale 
pokonując drużynę Unia i Przyjaciele. 

Podobnie jak dzień wcześniej, również po 
zakończeniu zmagań piłkarskich turnieju 
drużyny otrzymały puchary oraz dyplomy 
ufundowane przez OSiR oraz MUKS Start. 
Dzięki firmie Autos nagrodzono także króla 
strzelców, którym okazał się Paweł Elszyn 
(Niezniszczalni).

Obok zmagań turniejowych w niedzielę 
w Parku Wodnym przebiegała akcja „Orkiest-
rowe pływanie”, w której chętni na dwóch 
wyodrębnionych torach mogli zbierać 
przepłynięte kilometry, za które zadeklarowani 
wcześniej sponsorzy wspierali puszkę WOŚP. 
Ostatecznie wyzwanie podjęło aż 40 osób, 

które łącznie przepłynęły 48 kilometrów. Akcję 
wparli firma Żelmet Ryszard Karólewski, 
Meble Włoskie Design, dyrektor OSiR 
Wojciech Lutowski, prezes MUKS Start 
Marek Roliński oraz radni rady miejskiej 
Tomasz Pacek i Szymon Raczyński. 

Od wielu lat nieodłącznym elementem 
orkiestrowego finału jest wspólna akcja OSiR 
oraz soleckich strażaków pod nazwą „Pierwszy 
oddech”, kiedy można skorzystać ze sprzętu 
oraz pomocy profesjonalistów i zanurkować 
w basenie. 

Dzięki wszelkim inicjatywom udało się 
zebrać ponad 5000 zł do puszki WOŚP.

Zagrali
dla Wielkiej Orkiestry

Po raz czternasty solecki UKS „Top” 
był organizatorem sportowego eventu pod 
nazwą „Graj w pingponga z Wielką 
Orkiestrą”.

Miłośnicy tenisa stołowego mogli 
z a g r a ć  w  t u r n i e j u  r o z g r y w a n y m 
w rozmaitych kategoriach wiekowych. 
Sędzią głównym zawodów był Grzegorz 
Geruzel, a z możliwości gry skorzystało 
w sumie aż 70 zawodniczek i zawodników. 

Amatorzy biegania i jazdy na rowerze 
mogli „kręcić kilometry” na trenażerach 
rowerowych oraz bieżniach elektrycznych 
(udostępnionych przez Decathlon Fordon). 
Za każdy przejechany i przebiegnięty 
kilometr soleckie firmy Aljot i Granit 
(sponsorzy stanowisk rowerowych) oraz 
Solair Instalacje i Twoje Smaki (sponsorzy 
stanowisk biegowych) wrzucali na końcu 
akcji do puszki ustaloną kwotę. Kilometrów 
uzbierało się bardzo dużo, gdyż łącznie 
około 260 km na rowerach oraz około 110 
km na bieżniach. 

W przerwie pomiędzy turniejami 
tenisowymi odbył się również Wielki Finał 
Licytacji Pamiątek Sportowych, które 
wcześniej rozpoczęły się na portalach 
społecznościowych. Entuzjaści sportu 
mogli nabyć niesamowite gadżety, między 
innymi koszulki, kalendarze, szaliki, piłki 
z autografami znanych sportowców czy też 

pakiety treningów sportowych i prze-
jażdżki quadem, motorówką czy rowerem 
elektrycznym.

Koło południa w pobliskim Jeziorze 
Jezuickim „soleckie morsy” (w liczbie 
dwudziestu) również uczciły ten orkies-
trowy dzień akcją „Pomaganie przez 
morsowanie”, którą wsparła firma Roszak 
Chłodnictwo-Klimatyzacja.

 Całość orkiestrowego grania koordy-
nował zarząd UKS „Top”: Łukasz 
Czarczyński, Sebastian Mędlewski oraz 
Waldemar Ostrowski. Zaangażowanie 
wielu osób złożyło się na zebranie 
rekordowej kwoty ponad 16 000 zł. 

Wszyscy uczestnicy tenisowych 
turniejów dziecięcych oraz czołówki 
turniejów starszych pingpongistów 
otrzymali nagrody rzeczowe i dyplomy 
ufundowane przez: Enea Operator, 
Tomasza Packa, Powiat Bydgoski, Autos, 
Roszak Chłodnictwo-Klimatyzacja, 
Madres oraz Gminę Solec Kujawski.

Organizatorzy dziękują niezawodnym 
partnerom akcji – KTR Torpedo, młodzie-
ży z soleckiego ZSOiZ (a także innych 
szkół) oraz miłośników aktywnego 
wypoczynku za kręcenie dziesiątek 
rowerowych i biegowych kilometrów, GRS 
OP Bizon (zabezpieczenie medyczne), 
soleckiej Szkole Podstawowej nr 1 (tam 
odbywały się zawody). Przekazują 
podziękowania także osobom licytującym 
i przekazującym pamiątki sportowe na 
licytacje. Pamiątek było aż 46, a osób które 
uczestniczyły w organizacji aukcji niemal 
drugie tyle.

Rekordowa
zbiórka

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.
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