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Dziewięć stypendiów naukowych, dwa 
sportowe i dwadzieścia siedem nagród 
przyznanych przez radnych soleckiej rady 
miejskiej – tylu uczniów soleckich szkół 
wyróżniono w tym roku. Dotychczas 
wręczanie nagród i stypendiów miało 
uroczystą oprawę. Obok uczniów audy-
torium stanowili rodzice, najbliżsi, 
nauczyciele. Uroczystość odbywała się 
zazwyczaj w czerwcu, tuż przed zakoń-
czeniem roku szkolnego. W tym roku było 
inaczej. Najpierw przedłużono termin 
przyjmowania wniosków, po nowelizacji 
regulaminu stypendialnego, składanych 
przez dyrektorów szkół – do końca 

września, później obostrzenia związane 
z trwającą epidemią uniemożliwiły 
zorganizowanie dorocznej uroczystości. 
Jednak dyplomy i słodkie upominki od 

Sesję prowadził przewodniczący Bartłomiej Czaki. 
Kadr pochodzi z relacji na żywo, którą można śledzić 
w zakładce e-sesja na www.soleckujawski.pl.

Dwudziesta druga sesja rady miejskiej odbyła się w sposób zdalny. Wzięło w niej udział 
czternastu radnych. Uzupełniony porządek obrad zawierał kilkanaście punktów między 
innymi: informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, zmianę budżetu na ten rok, 
sprzedaż i dzierżawę nieruchomości z odstąpieniem od trybu przetargowego, pozbawienie lasu 
charakteru ochronnego, przyjęcie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 
2021 r., przystąpienie do realizacji projektów teleopieki oraz „Wspieraj seniora”.

Z informacji o prze-
biegu wykonania budżetu 
za  p ierwsze  pół rocze , 
p r z e k a z a n y c h  p r z e z 
skarbnik Alinę Kowalską 
wynika, iż roczny plan 
dochodów budżetowych 
wynoszący po zmianach 
1 0 5 . 7 8 6 . 4 3 2 , 4 9  z ł 
w y k o n a n y  z o s t a ł  w 
wysokości 48.042.986,75 
zł, co stanowi 45,4% planu. 
Z tej kwoty 46.438.357,63 
z ł  s t a n o w i ą  d o c h o d y 
bieżące, które w stosunku 
do planu (86.675.412,32 zł) 
z o s t a ł y  w y k o n a n e  n a 
p o z i o m i e  5 3 , 6 % ,    
a 1.604.629,12 zł stanowią 

Stypendia i nagrody
dla najlepszych

dochody majątkowe, które w stosunku do 
planu (19.111.020,17 zł) zostały wykonane na 
poziomie 8,4%. Plan wydatków budżetowych 
wynoszący po zmianach 106.951.611,68 zł 
wykonany został w wysokości 44.924.095,83 
zł tj. w 42% w stosunku do planu. Z tej kwoty 
42.489.774,10 zł stanowią wydatki bieżące, 
które w stosunku do planu (87.583.440,68 zł) 
zostały wykonane na poziomie 48,5%, 
a 2.434.321,73 zł stanowią wydatki mająt-
kowe, które w stosunku do planu (19.368.171 
zł) zostały wykonane na poziomie 12,6%.

W I półroczu uzyskano nadwyżkę 
budżetową w wysokości 3.118.890,92 zł, przy 
planowanym deficycie w wysokości (-) 
1.165.179,19 zł. W okresie I półrocza br. 
dokonano spłat zaciągniętych kredytów 
w wysokości 1.609.448 zł, tj. 31,1% planu 
wynoszącego 5.178.896 zł (z tego: kredyty- 
spłata na poziomie 50%, wykup obligacji 0% - 
wykup przypada na listopad br.). Wykonanie 
dochodów bieżących ogółem w stosunku do 
planu za I półrocze 2020 r. ukształtowało się 
na poziomie 53,6%, a dochodów mająt-
kowych na poziomie 8,4%. Wykonanie 
dochodów własnych w dochodach bieżących 
wyniosło 48,4%, a w dochodach majątkowych 
wyniosło 12,6%. W bieżących dochodach 
własnych najwyższe wpływy uzyskano 
z innych dochodów (62,8%), wpływy z opłat 
(57,6%) oraz wpływy z podatków (54,9%). 
Nieco niższe wpływy uzyskano z dochodów 
z majątku gminy (40,7%) i dochodów 
uzyskiwanych przez gminne jednostki 
budżetowe (37,6%) oraz z tytułu udziałów 
w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa (44,1%). W dochodach bieżących 
subwencje wykonano na poziomie 60,4%, 
a dotacje na poziomie 59,6%.

Dochody majątkowe własne wykonano na 
poziomie 12,6%. Dynamika wykonania 
dochodów bieżących wzrosła w porównaniu 
z I półroczem 2019 r. o 14,6%. Zmalała 

Pierwsze półrocze
podsumowane
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NOCNA i ŚWIĄTECZNA 
OPIEKA MEDYCZNA

 od poniedziałku do piątku w godz. 
18.00 do 8.00 dnia następnego oraz

 w dni świąteczne od 8.00 do 8.00 dnia 
następnego w następujących 
placówkach w Bydgoszczy:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski 
im. dr. E. Warmińskiego SPZOZ, 
ul. Szpitalna 19 (dorośli i dzieci); 

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

Kurpińskiego 5 (dorośli i dzieci); 

Fundacja "ZDROWIE DLA
CIEBIE", ul. Witkiewicza 1

(dorośli i dzieci);

Wojewódzki Szpital Dziecięcy 
im. J. Brudzińskiego,

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

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

dorośli.

TEL. 52 566 66 65

Dyżury aptek
Do 8 LISTOPADA

„Wracam do Zdrowia” (ul. Leśna 12)

9 - 15 LISTOPADA
„Pod Orłem” (ul. 23 Stycznia 12)

16 - 22 LISTOPADA
„Pod Lwem” (ul. Leśna 2)

Wspomnienie

Anna Kaplarna
(1955 - 2020)

W październiku pożegnaliśmy Anię 
Kaplarną, długoletniego pracownika 
naszego urzędu. Każdy, kto miał okazję Ją 
poznać, zapamięta Ją jako osobę bardzo 
życzliwą, pełną humoru, którym potrafiła 
zarażać współpracowników. Wielu z nas 

pamięta Jej opowieści, w których z dystan-
sem odnosiła się do sytuacji, w których 
odgrywała główną rolę. Potrafiła śmiać się 
ze swoich gaf i zabawnych zdarzeń. 
W pracy zawsze energiczna i gotowa do 
działania, tym bardziej, że zagadnienia, 
którymi się zajmowała często łączyły się 
z pracą w sytuacjach nadzwyczajnych. To 
w czasie nawiedzających Solec klęsk 
żywiołowych pani Ania, a dla większości 
z nas po prostu Ania, zamieniała szpilki na 
kalosze i ruszała w teren, pomagając 
mieszkańcom.

W urzędzie pracowała od 1989 r. Do Jej 
głównych zadań należały sprawy obrony 
cywilnej oraz sprawy wojskowe, była 
równocześnie kierownikiem kancelarii 
tajnej i inspektorem ds. przetwarzania 
dokumentów niejawnych. To A. Kaplarna 
prowadziła rejestrację przedpoborowych, 
doręczała karty powołania do służby 
wojskowej, współdziałała z Wydziałem 
Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Wojewódzkiego i z Wojskową Komendą 
Uzupełnień. Opracowywała dokumentację 

obronną dotyczącą m.in. działania urzędu 
w dziedzinie obronności państwa w czasie 
pokoju, jak i w momencie zagrożenia 
bezpieczeństwa i w czasie wojny. Kolejne 
obowiązki to współudział w opracowaniu 
planów i organizowaniu przedsięwzięć 
w zakresie zwalczania klęsk żywiołowych 
oraz współpraca z soleckimi firmami 
w sprawach obronności i zarządzania 
kryzysowego, w tym organizowanie 
szkoleń o tej tematyce. Dzięki Jej pracy 
urząd był wielokrotnie wyróżniany 
w dziedzinie Obrony Cywilnej. Trzy lata 
temu przeszła na emeryturę, po 28 latach 
pracy w urzędzie i ponad 40 latach pracy 
w ogóle.

Przez te lata poznaliśmy Ją jako osobę 
otwartą, przyjazną ludziom, gotową nieść 
każdemu pomoc. Miała w sobie wiele 
dobroci i zrozumienia dla innych – po 
prostu miała wielkie serce. Ostatni czas, to 
Jej walka z chorobą, o której nie chciała 
mówić…

Będziemy Cię Aniu pamiętali wesołą 
i uśmiechniętą, taką, jaką byłaś na co dzień.

Mój tata mieszka w bloku przy ul. 
Piastów. Niedawno musiał skorzystać 
z pomocy pogotowia, jednak karetka, która 
przyjechała na miejsce miała problem 
z dotarciem pod blok, ponieważ jedyny 
wjazd był zastawiony przez źle parkujące 
samochody. Ostatecznie interwencja się 
udała i nic tragicznego się nie wydarzyło. 
A co gdyby utrudniony dojazd uniemożliwił 
dotarcie służb ratunkowych na czas 
w sytuacji, kiedy ważna jest każda minuta? 
– pyta jedna z Czytelniczek?

Z jednej strony sprawa jest banalnie 
prosta. Nie wolno zastawiać dojazdów do 
bloków, czy posesji i należy parkować auta 
w sposób umożliwiający dojazd pojazdów 
służb. Mówi o tym art. 49 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym. Zabrania się postoju 
między innymi: w miejscu utrudnia-
jącym wjazd lub wyjazd, w szczególności 
do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki 
postojowej; w miejscu utrudniającym 
dostęp do innego prawidłowo zapar-
kowanego pojazdu lub wyjazd tego 
pojazdu; w strefie  zamieszkania 
w innym miejscu niż wyznaczone w tym 
celu.

Za złamanie tego przepisu grożą 
sankcje. Niestosowanie się do znaków - B-
35 „zakaz postoju” – 100 zł; niestosowanie 
się do znaków - B-36 „zakaz zatrzymywa-
nia się” – 100 zł; niestosowanie się do 
znaków B-37 lub B-38 „zakaz postoju 
w dni...” – 100 zł; niestosowanie się do 

znaków B-39 „strefa ograniczonego 
postoju” – 100 zł. Za naruszenie przepisów 
określających warunki oraz zakazy 
zatrzymywania lub postoju taryfikator 
mandatów przewiduje obok kary finanso-
wej, także dodatkowo 1 pkt karny.

Tyle przepisy. Jest jeszcze jednak coś 
takiego jak zdrowy rozsądek i myślenie nie 
tylko o sobie, ale i o innych. Czy sami 
chcielibyśmy znaleźć się w sytuacji, 
w której do nas lub do naszych bliskich nie 
dotrze na czas karetka, bo ktoś zablokował 
wjazd? Szczerze wątpię. Zatem stosujmy 
się do jakże mądrego i sprawdzającego się 
w wielu innych sytuacjach, przysłowia – 
nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe.

Zbigniew Stefański

Parkujmy
z głową

Trwa spis rolny. Jeśli ktoś jeszce 
nie wziął w nim udziału, może 
spodziewać się telefonu od rach-
mistrza.  Dzwoni on z numeru           
22 666 66 62. Często zdarza się, że 
połączenia te są odrzucane, ponieważ 
numer dosyć specyficznie wygląda. 
Nie dzwonią jednak telemarketerzy, 
tylko rachmistrz z naszej gminy, który 
ma przydzielony taki właśnie numer. 
Zachęcamy do rozmowy z rach-
mistrzem. Jeśli wolimy spisać się 
sami - też możemy to zrobić. Poprzez 
internet.

To dzwoni
rachmistrz
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natomiast dynamika wykonania dochodów 
majątkowych, które są w 2020 r. niższe 
o 23,4%. Wykonanie bieżących dochodów 
własnych wzrosło ogółem o 3,9%, w tym 
głównie z tytułu innych dochodów należnych 
gminie na podstawie odrębnych przepisów 
(o 24,5%), wpływów z opłat (o 34,2%) 
i wpływów z podatków (o 12,1%). Niską 
dynamikę wykazują dochody uzyskiwane przez 
gminne jednostki budżetowe (o 25,4%), udziały 
w podatkach stanowiących dochód budżetu 
państwa (o 4,3%) oraz dochody z majątku 
gminy (o 2,9%). Dynamika subwencji zmalała 
w porównaniu z I półroczem 2019 r. o 1,7%, 
a dotacji i środków unijnych wzrosła odpo-
wiednio o 58,7% i 71,7%. Dochody majątkowe 
własne zmalały o 26% w stosunku do roku 
ubiegłego, głównie z powodu spadku wpływów 
innych dochodów należnych gminie na 
podstawie odrębnych przepisów (o 95,3%) 
i wpływów z majątku (o 23,2%).

Wydatki za I półrocze br. wyniosły 
44.924.095,83 zł i były wyższe od osiągniętych 
za I półrocze 2019 r. o 2.793.619,40 zł tj. o 6,6 
%. W okresie I półrocza br. wzrosły wydatki na 
działalność usługową, rodzinę, pomoc 
społeczną,  gospodarkę mieszkaniową, 
edukacyjną opiekę wychowawczą, pozostałe 
zadania w zakresie polityki społecznej, 
rolnictwa i łowiectwa, oświata i wychowanie, 
bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej oraz administracji public-
znej, natomiast zmalały wydatki na transportu i 
łączności oraz urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa.

Kolejnym punktem była zmiana tego-
rocznego budżetu. Uchwalono dochody 
w wysokości 107.455.664 zł, a wydatki – 
108.620.844 zł. Zmiany wynikają z decyzji 
dotyczących podatku akcyzowego, dotacji dla 
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Wpływ na zmianę dochodów 
i wydatków miały otrzymane spadki i daro-
wizny na rzecz MGOPS i Szkoły podstawowej 
nr 1. Ogółem dochody bieżące wrosły o 400 tys. 
zł, natomiast dochody ogółem zmalały o 918 
tys. zł. Wpływ na to miało zmniejszenie 
dochodów majątkowych o 1,3 mln zł, mimo 
wprowadzenia do budżetu dochodów z budżetu 
państwa na inwestycje planowane na przyszły 
rok. Zmiana WPF uwzględniła przyjęta korektę 
budżetu.

Rada przy jednym głosie przeciw i jednym 
wstrzymującym wyraziła zgodę na odstąpienie 
od przetargowego zbycia nieruchomości 
zabudowanej, znajdującej się przy ul. Toruń-
skiej. Jak wyjaśniła Barbara Białkowska, 
zastępca burmistrza, zachodzą przesłanki do 
podjęcia takiej uchwały. Adam Michalak 
zapytał, czy nie korzystniej byłoby sprzedać tę 
nieruchomość w ramach przetargu. W odpo-
wiedzi, B. Białkowska wyjaśniła, że gmina nie 
może sprzedać nieruchomości taniej, niż 
wycenił to rzeczoznawca. Tak więc sprzedaż 
w takim trybie jest zasadna. Wyrażenie zgody 
na bezprzetargowy tryb wydzierżawienia 
działki na okres 10 lat dotyczyła nieruchomości 

przy ul. Unii Europejskiej, na terenie Parku 
Przemysłowego. Na działce będzie prowadzona 
działalność gospodarcza, a przedsiębiorca 
uzyskał pozwolenie na budowę. B. Białkowska 
dodała, że w przyszłości dzierżawca będzie 
mógł wnioskować o bezprzetargowy zakup, tak 
jak pozostali dzierżawcy w Parku Przemysłow-
ym.

Następna uchwała – wydanie opinii 
o pozbawieniu lasu charakteru ochronnego – ma 
w konsekwencji  umożliwić zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługi nie-
uciążliwe na terenach przy ul. Powstańców. 
Zgodnie z zapisami obowiązującego studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy, działki dla którym ma 
być uchwalony plan zagospodarowania 
przestrzennego, zlokalizowane są w strefie 
zurbanizowania. Kolejnymi krokami do takiego 
przeznaczenia terenu w planie muszą być 
decyzja starosty o ewentualnym pozbawieniu 
lasu charakteru ochronnego i zgoda marszałka 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne. Pierwszy raz uchwała była 
głosowana w poprzedniej kadencji, jednak 
wtedy rada nie wyraziła na to zgody. Również 
podczas tej sesji Alicja Żaguń argumentowała, 
że należałoby to rozwiązanie odsunąć w czasie. 
Ostatecznie rada przyjęła projekt i wyraziła 
pozytywną opinię o pozbawieniu lasu 
charakteru ochronnego. Pięciu radnych 
głosowało za, trzech – przeciw, sześciu 
wstrzymało się od głosu.

W następnych uchwałach rada wyraziła 
zgodę na uchwalenie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji PGE 
GiEK Oddział Zespół Elektrociepłowni 
Bydgoszcz – układ zasuw Otorowo. Inwestycja 
ta odbywać się będzie zgodnie z założeniami 
określonymi w Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Dwie kolejne uchwały dotyczyły 
uzgodnień zakresu prac wykonywanych na 
potrzeby ochrony przyrody. W jednym 
wypadku chodzi o dąb szypułkowy - pomnik 
przyrody, w drugim o użytki ekologiczne 
w Przyłubiu – śródleśne łąki. W dalszej części 
radni uchwalili: roczny program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na przyszły 
rok (na jego realizację planuje się przeznaczyć 
kwotę w wysokości nie mniejszej niż 200 tys. 
zł); ponadto przyjęli do realizacji dwa projekty - 
„Kujawsko – Pomorska Teleopieka” oraz 
„Wspieraj Seniora”. Pierwszy z nich polega na 
zwiększeniu dostępu do usług społecznych 
świadczonych w środowisku lokalnym 
w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu 
opiekuńczego przy wykorzystaniu nowo-
czesnych technologii. Nasza gmina jest jednym 
z 80. partnerów i otrzyma dofinansowanie 
w wysokości prawie 60 tys. zł. Miejsko - 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poniesie 
wkład własny w wysokości 31,5 tys. zł w formie 
zasiłków okresowych, celowych, stałych, 
dodatku/oddelegowania dla pracownika 
merytorycznego oraz kosztów oprogramow-
ania, karty SIM i urządzeń do teleopieki. 
O drugim projekcie piszemy szerzej wewnątrz 

numeru. Przed sesją radni zapoznali się także 
z informacjami o stanie realizacji zadań 
oświatowych, przedstawianymi corocznie.

Na zakończenie, w wolnych głosach 
i wnioskach poruszono m. in. następujące 
zagadnienia: prośba o nie wnoszenie pod 
obrady uchwał w ostatniej chwili (Adam 
Michalak); wymiana krawężników na ul. 
Długiej (Justyna Gapska);  wsparcie 
stanowiska w sprawie ustawy o ochronie 
zwierząt (Dariusz Chojnacki); uwagi do 
jakości pracy rejestracji w przychodni przy ul. 
Powstańców (Tomasz Pacek); możliwość 
pobierania wymazów na obecność koronawi-
rusa Covid-19 w przychodni Solmed 
(Agnieszka Dorawa); ustawienie przy 
śmietnikach koło cmentarza regałów na znicze 
do ponownego wykorzystania (Tomasz 
Rudny).

Burmistrz poinformowała, że często urząd 
pracuje pod presją czasu i niektóre decyzje 
muszą być podejmowane z godziny na 
godzinę. Chcąc wziąć np. udział w jakimś 
projekcie, czy uruchomić środki na potrzeby 
opieki społecznej, musimy szybko wnieść na 
sesję konkretną uchwałę. Nie zawsze można 
z tym czekać do kolejnej sesji, czy konieczne 
jest zwoływanie nadzwyczajnej sesji.

W ramach Funduszu Dróg Samorządo-
wych, gmina złożyła wniosek o środki na 
naprawę nawierzchni ul. Długiej i ul. Krótkiej. 
Krótka ma być wpięta do kanalizacji 
sanitarnej zbudowanej pod ścieżką rowerową 
wzdłuż torów. Stąd decyzja o wstrzymaniu się 
z wykonaniem nowych krawężników, przy 
których będzie przebiegało odwodnienie, do 
czasu zakończenia całości prac modernizacyj-
nych w przyszłym roku.

Do wniosków na temat działalności 
przychodni odniosła się prezes Małgorzata 
Szalewska. Stwierdziła, że obsługa pacjentów 
ma być na jak najwyższym poziomie. Nie 
usprawiedliwiała niegrzecznego zachowania 
pracownika rejestracji, przeprosiła za nie. 
Opisała jednak, z jakimi trudnymi sytuacjami 
muszą się mierzyć pracownicy przychodni - 
także z bardzo niegrzecznymi zachowaniami 
dzwoniących mieszkańców. Przychodnie nie 
są przygotowane do zajmowania się na takim 
poziomie epidemiologią i  chorobami 
zakaźnymi. Samodzielnie przychodnia nie jest 
w stanie utworzyć punktu pobierania 
wymazów. Gdyby udało się połączyć siły 
z innymi, można jeszcze raz sprawę rozważyć.

Może uda się też postawić regały na 
zużyte znicze, ale to już w okresie po 
Wszystkich Świętych.

Burmistrz przekazała także bieżące 
informacje o sytuacji epidemicznej. Poinfor-
mowała o zamknięciu przedszkola Dinuś 
i Ochronki, pojedynczych zachorowaniach 
w SP nr 1 i w urzędzie. Szkoły stosują 
procedury epidemiczne, tak zresztą jak urząd, 
którego dwóch pracowników jest w izolacji 
domowej.

W gminie 28 października na kwaran-
tannie było 157 osób, a dzień wcześniej takich 
osób było 94. Z informacji z Sanepidu wynika, 
że pod nadzorem epidemicznym znajduje się 
pięć osób, są odnotowane dwa zgony 
spowodowane covidem, ale osoby te miały 
choroby współistniejące, 23 osoby wyzdro-
wiały. Od początku roku do 27 października 
były zanotowane 42 przypadki zakażeń. 
Liczby te cały czas się zwiększają. Dlatego 
należy stosować się do zaleceń epidemicznych.

Pierwsze półrocze
podsumowane

XXII SESJA RM
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Pozdrowienia z Solca (74)

Cierpliwość popłaca! Jest wiele białych plam w historii naszego miasta, i wiele też 
pytań, na które jak do tej pory nie znamy odpowiedzi. Jednym z nich była kwestia 
wyglądu soleckiej synagogi. Nasza wiedza na jej temat była bardzo skromna. Wie-
dzieliśmy, że był to niewielki ceglany budynek, postawiony w 1893 roku przy ulicy 
Toruńskiej w pobliżu zbiegu z ulicą Wolności, na miejscu wcześniejszej świątyni. 
Solecka bożnica została zniszczona przez Niemców w czasie II wojny światowej. 
W zbiorach soleckiego muzeum nie znajdowało się do tej pory żadne zdjęcie czy 
chociaż szkic, który przedstawiałby żydowski dom modlitwy w naszym mieście. 
Pozostawało nam cierpliwie szukać…

W końcu udało się! Kolejny raz z pomocą przyszła nam kartka pocztowa. Od nie-
dawna w zbiorach Muzeum Solca znajduje się niezwykle interesujący walor, przed-
stawiający trzy obiekty, z których dwa zniknęły już z krajobrazu naszego miasta. 
W dolnej części kartki widzimy solecką bożnicę. Był to ceglany budynek z funda-
mentami z kamienia polnego. W pierwszym oknie po lewej stronie można dostrzec 
niewielki symbol Gwiazdy Dawida. Całkiem prawdopodobne, że podobny znak był 
umieszczony nad drzwiami wejściowymi, których część widzimy po prawej stronie. 
Zwraca uwagę raczej niewielki rozmiar synagogi. Trzeba sobie jednak zdawać 
sprawę, że społeczność żydowska w Solcu była nieliczna. Powyżej, po prawej stronie 
możemy zobaczyć budynek Apteki pod Orłem, która znajdowała się w północno-
wschodniej części rynku. Apteka została spalona przez czerwonoarmistów w styczniu 
1945 roku, a dziś w jej miejscu znajduje się pusta parcela. W górnej części, po lewej 
stronie znajduje się budynek należący kiedyś do rodziny Lange. Warto tutaj dodać, że 
Robert Lange był właścicielem hotelu, który znajdował się na prawo od widocznego 
obiektu. Budynek widoczny na zdjęciu mieści się przy ul. 23 Stycznia 15.

Prezentowana kartka została wydana przez solecczankę Gertrudę Kuhnau. 
Pocztówkę wysłano w 1913 roku z Solca do Antwerpii.

Sto dwa lat temu Polska odzyskała 
niepodległość po 123. latach zaborów. 
Dzień ten świętujemy 11 listopada. 
W ramach uroczystości organizowanych 
corocznie przez samorząd, w kościele pw. 
św. Stanisława Biskupa i Męczennika 
zostanie odprawiona msza święta (począ-
tek o godz. 11.00). Po mszy delegacje złożą 

kwiaty pod Pomnikiem Powstańców 
Wielkopolskich. Następnie nastąpi 
odśpiewanie  hymnu państwowego 
w ramach akcji „Niepodległa do hymnu”. 
W tej akcji, mimo obostrzeń związanych 
z pandemią i z zachowaniem obowiązują-
cych procedur sanitarnych, Solec zamierza 
uczestniczyć po raz trzeci. Jeśli tego dnia 

będziemy w domu, to w południe także 
możemy włączyć się do wspólnego, 
rodzinnego śpiewania hymnu. 

HYMN POLSKI
„ MAZUREK DĄBROWSKIEGO”

Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany
- Słuchaj jeno, pono nasi
Biją w tarabany.

Marsz, marsz Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

Hymn ma być odtwarzany także 
w mediach. Dzięki temu będziemy mogli 
włączyć się we wspólne śpiewanie.

Burmistrz zarządziła flagowanie 
budynków użyteczności publicznej. Niech 
11 listopada zawisną biało-czerwone także 
na naszych domach.

"

W Narodowe Święto Niepodległości
zaśpiewajmy hymn
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władz samorządowych trafiły do laureatów 
za pośrednictwem szkół.  Wszyscy 
uczniowie, po podaniu przez rodziców 
numerów kont bankowych, otrzymają 
swoje stypendia i nagrody. Być może już 
pieniądze wpłynęły. Łącznie na stypendia 
gminy przyznane na podstawie Lokalnego 
Programu Wspierania Uzdolnionych 
Dzieci i Młodzieży, przeznaczono w tym 
roku 15,5 tys. zł. Na nagrody radnych, 
pochodzące z odpisów z diet, wydano 
natomiast 13,5 tys. zł. Wszystkim obdaro-
wanym gratulujemy.

S T Y P E N D I U M  N A U K O W E 
I STOPNIA otrzymali: Dominik Dryp-
czewski, Hubert Lewandowski, Gabriel 
Marjanek, Julianna Meller i Maja 
Chojnacka.

STYPENDIUM NAUKOWE I I 
STOPNIA otrzymali: Marcjan Ołownia, 
Mikołaj Przybylski, Magdalena Lisiak.

STYPENDIUM NAUKOWE III 

STOPNIA otrzymał Jakub Bednarek.
S T Y P E N D I U M  S P O R T O W E 

I  S T O P N I A o t r z y m a ł a  P a t r y c j a     
Kujawińska.

STYPENDIUM NAUKOWE III 
STOPNIA otrzymała Maria Klepacz.

NAGRODY RADNYCH otrzymali: 
Jakub Wasilewski, Anna Weber, Sonia 
Makowska, Wiktor Łysko, Natalia 
Chmara,  Klaudia Pogoń  (Szkoła 
Podstawowa nr 1); Julia Redzimska, 
Lamin Kassama, Uba Arunsi, Piotr 
Cieciurski, Paweł Bejger, Kacper 
Karolczak, Antoni Chojnacki, Gracjan 
Gębczyński ,  Gabriela Matysiak, 
Martyna Rauhut, Roksana Trokowska, 
Alicja Kaźmierczak, Zuzanna Wierzb-
owska, Emilia Wejchert (Szkoła Pod-
stawowa nr 4); Łukasz Łapiak, Natalia 
Krzemieniecka,  Adrian Konopa, 
Dominika Gajewska, Nadia Grochow-
ska, Aleksandra Witek (Zespół Szkół 
Ogólnokształcących i Zawodowych).

Dokończenie ze str. 1

Jeśli jakieś wydarzenie zasługuje na 
miano zaskakującego, to z pewnością 
można tak określić odwołanie ze stanowi-
ska nadleśniczego nadleśnictwa Solec 
Kujawski. Miało ono miejsce w ubiegłym 
miesiącu. Dotychczasowy szef soleckich 
leśników Jakub Siedlecki zakończył 
swoją misję, którą wypełniał od 2011 r. – 
w ocenie wielu profesjonalnie i z pełnym 
zaangażowaniem. Wcześniej był także 
zastępcą nadleśniczego, zdobywając 
doświadczenie w zarządzaniu nadleśnict-
wem. 

Mieszkańcy Solca J. Siedleckiego 
znają nie tylko jako niestrudzonego 
popularyzatora wiedzy o lesie i jego 
mieszkańcach. Chętnie angażował się 
w przedsięwzięcia organizowane przez 
soleckie szkoły. Zarówno on, jak i  praco-
wnicy nadleśnictwa włączali się w szkolne 
akcje np. doroczne „Święto drzewa”, 
festyny ekologiczne, gminne imprezy 
plenerowe, na których nie brakowało 
stoiska nadleśnictwa i obecności profesjo-
nalistów. Sam, jak i kierowana przez niego 
instytucja, angażowali się w życie lokalnej 
społeczności. Wiedzą o tym przedszkolaki, 
ale i seniorzy – z klubów seniora, czy 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

J. Siedlecki na różnych forach zabiegał 
o interesy Lasów Państwowych, jako 
swojego pracodawcy, ale również lasów 
w znaczeniu ekosystemowym. Chętnie, 
poprzez udział w programach radiowych, 
telewizyjnych, a także rozmowy na łamach 
prasy drukowanej, mówił o tym, co dla 
leśnika jest najważniejsze – ochronie 

natury. Edukował nas z pasją i w sposób 
potrafiący zainteresować odbiorców. 
Nadleśnictwo zarządzane przez J. Sied-
leckiego wspierało i podejmowało wiele 
inicjatyw, jak choćby utworzenie, wespół 
ze Stowarzyszeniem Rozwoju Solca 
Kujawskiego, ścieżki ekologicznej 
„Ku źródliskom”. Włączyło się w przygo-
towania arboretum w soleckim Jura 
Parku, inicjowało akcje sadzenia 
i sprzątania lasu. Wiele by mówić.

Samorząd Solca Kujawskiego, też 
mógł liczyć na zaangażowanie nadleśni-
czego w różne projekty realizowane przez 

gminę, na przykład udział w warsztatach 
planowania strategicznego, na których 
powstawała strategia rozwoju gminy, 
wsparcie przy organizacji konkursów 
ekologicznych, imprez sportowo – 
rekreacyjnych i innych przedsięwzięć 
ważnych dla mieszkańców. 

Praca J. Siedleckiego to również 
pamięć o historii gminy i związanych 
z nią wydarzeniach. Ostatnio doprowa-
dził do odrestaurowania krzyża Powstań-
ców Wielkopolskich w Chrośnie, 
pamiętał też o zmarłych pracownikach 
nadleśnictwa upamiętniając ich w miej-
scach, które najbardziej kochali.

Słowem, był  wraz z soleckim 
nadleśnictwem wszędzie tam, gdzie mógł 
zrobić coś pożytecznego. Za tę pracę 
należą się od nas wszystkich słowa 
podziękowania. W imieniu władz 
samorządowych za tak dobrą, wieloletnią 
współpracę, podczas spotkania w urzę-
dzie, podziękowały również burmistrz 
Teresa Substyk i zastępca burmistrza 
Barbara Białkowska.

Od 21 października nowym nad-
leśniczym Nadleśnictwa Solec Kujawski 
został Ireneusz Norbert Jałoza.

Zbigniew Stefański

Stypendia i nagrody
dla najlepszych

Dziękujemy
za wspaniałą współpracę
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Soleckie Centrum Kultury

...w Saloniku Ludzi Kreatywnych! 
Bezpiecznie i bez ograniczeń. Jak? W sieci. 
Za pośrednictwem You Tube przekazuje-
my najświeższe informacje i wiadomości 
z życia kulturalnego naszego miasta. Już 
nic Cię nie ominie. Masz pasję o której 
chcesz opowiedzieć? To jest najlepszy 
czas! Skontaktuj się z nami i pozwól, by 
świat się dowiedział co lubisz, co tworzysz, 
co planujesz. Premiera pod koniec każdego 
tygodnia na kanale YouTube Soleckiego 
Centrum Kultury. Już dziś sprawdź co do 
tej pory się wydarzyło. Zapraszamy do 
śledzenia naszego programu w internecie – 
szukaj Soleckie Centrum Kultury na You 
Tube oraz w TV Solec.

Uczestniczka zajęć plastycznych Henryka Kłosińskie-
go w Soleckim Centrum Kultury – ZOJA ROCHNA-
WOŹNIAK – zdobyła nagrodę główną w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Warszawa moja stolica”, którego 
organizatorem był Pałac Młodzieży w Warszawie. Zwycię-
ską pracę można obejrzeć w Galerii Debiutów SCK. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Sukces młodej
solecczanki

Przepiękne akwarele autorstwa 
Zbigniewa Jastrowskiego przedstawia-
jące pejzaże z różnych zakątków Polski 
można oglądać w Galerii Homo Faber 
Soleckiego Centrum Kultury. Wystar-
czy założyć maseczkę i wybrać się do 
SCK! Zapraszamy do odwiedzin.

Spotkajmy się...

Solec w TVP Kultura
Pod koniec czerwca do Solca przyjechała ekipa filmowa 

przygotowująca program dla TVP Kultura – Księga Przestrzeni. 
Jest to jedyny polski program telewizyjny prezentujący naj-
ciekawsze i najbardziej wartościowe realizacje architektoniczne 
ostatnich 30 lat. Początkowo emisja była zaplanowana na 
październik br. Według najnowszych informacji, Solec Kujawski 
pojawi się w odcinku zatytułowanym „Urządzić miasto”, który 
będzie emitowany premierowo w TVP Kultura w czwartek 12 
listopada o 17.45.



Sport i rekreacja

Ogólnopolski Festiwal Tenisa Stołowego 
zorganizowany przez Uczniowski Klub 
Sportowy „Top” w Solcu Kujawskim, pod 
patronatem Ministerstwa Sportu oraz Polskiego 
Związku Tenisa Stołowego odbył się 31 
października 2020 r. w hali sportowo – 
widowiskowej OSiR.

Całodniowy event podzielony był na trzy 
bloki tematyczne. Od godziny 10.00 ruszyły 
turnieje indywidualne dzieci i młodzieży 
w ośmiu kategoriach wiekowych. Następnie od 
południa wszyscy uczestnicy Festiwalu mogli 
wziąć udział w Pingpongowym Pięcioboju 
(czyli sportowo - rekreacyjnych konkurencjach 
ściśle związanych z tenisem stołowym), zaś od 
godziny 14.00 do rywalizacji wkroczyły 
rodzinne duety (dzieci do lat 15 + osoba dorosła 
z najbliższej rodziny) mierząc się w Rodzinnym 
Turnieju Tenisa Stołowego.

Wszyscy z ponad 100. uczestników 
tenisowych zmagań zakończyli swój udział 
pozytywnie zmęczeni oraz bardzo zadowoleni 
i obiecali wziąć udział w kolejnych edycjach 
festiwalu. Rozgrywane będą one w różnych 
miastach Polski i być może jedna z kolejnych 
edycji trafi ponownie do Solca Kujawskiego. 
Organizatorzy zapewniają, że na pewno będą 
o to zabiegać.

Oto medaliści wszystkich konkurencji 
Festiwalu Tenisa Stołowego:

TURNIEJE INDYWIDUALNE:
Turniej indywidualny skrzatek (rocznik 

2012 i młodsze): Greta Kowalik, Wiktoria 
Nowak, Nina Lasota.

Turniej indywidualny skrzatów (rocznik 
2012 i młodsi): Olaf Glanert, Patryk Wójcik, 
Michał Tarakan.

Turniej indywidualny żaczek (roczniki 
2010 - 2011): Martyna Stosio, Urszula 
Łaganowska, Kinga Gramsz.

Turniej indywidualny żaków (roczniki 
2010 - 2011): Julian Korzus, Jakub Krzyża-
nowski, Bartosz Maciejewski.

Turniej indywidualny młodziczek (roczniki 
2008 - 2009): Julia Kowalska, Natalia Rabiega, 
Maria Klepacz.

Turniej indywidualny młodzików (roczniki 
2008 - 2009): Wiktor Rudolf, Karol Łożyński, 
Oskar Pawłowski.

Turniej indywidualny kadetek (roczniki 
2006 - 2007): Wiktoria Kowalska, Jagoda 
Wiśniewska, Aleksandra Michalak.

Turniej indywidualny kadetów (roczniki 
2006 - 2007): Rafał Formela, Gracjan Kęsik, 
Hubert Gajewski.

P I N G P O N G O W Y  P I Ę C I O B Ó J  - 
KONKURENCJA „DOBRY KANCIARZ”:

Kategoria – roczniki 2010 i młodsi: Julian 
Korzus, Kinga Gramsz, Adam Treder.

Kategoria – roczniki 2006 – 2009: Maciej 
Olechnowicz, Kacper Kozak, Julia Kowalska.

Kategoria – roczniki 2005 i starsi: Łukasz 
Łaganowski, Hubert Jankowski, Tomasz 
Maciejewski.

P I N G P O N G O W Y  P I Ę C I O B Ó J  – 
KONKURENCJA „CZUŁA RĄCZKA”:

Kategoria – roczniki 2010 i młodsi: Adam 
Treder, Julian Korzus, Ludwik Uss.

Kategoria – roczniki 2006 – 2009: Julia 
Kowalska, Kacper Kozak, Oskar Pawłowski.

Kategoria – roczniki 2005 i starsi: Gracjan 
Kęsik, Tomasz Maciejewski, Marek Stosio.

P I N G P O N G O W Y  P I Ę C I O B Ó J  – 
KONKURENCJA „TOR PRZESZKÓD”:

Kategoria – roczniki 2010 i młodsi: Jakub 
Krzyżanowski, Julian Korzus, Martyna Stosio.

Kategoria – roczniki 2006 – 2009: Jakub 
Bednarek, Maciej Olechnowicz, Oskar 
Pawłowski.

Kategoria – roczniki 2005 i starsi: Hubert 
Jankowski, Tomasz Maciejewski, Tomasz 
Olechnowicz.

P I N G P O N G O W Y  P I Ę C I O B Ó J  – 
KONKURENCJA „STRZAŁ W 10-TKĘ”:

Kategoria – roczniki 2010 i młodsi: Klaudia 
Gramsz, Julian Korzus, Kinga Gramsz.

Kategoria – roczniki 2006 – 2009: Gracjan 
Kęsik, Igor Zaborowski, Julia Kowalska.

Kategoria – roczniki 2005 i starsi: Joanna 
Majewska,  Łukasz Laganowski,  Rafał 
Szczutkowski.

P I N G P O N G O W Y  P I Ę C I O B Ó J  – 
KONKURENCJA „SZYBKI SERWIS”:

Kategoria – roczniki 2010 i młodsi: Julian 
Korzus, Jakub Krzyżanowski, Martyna Stosio.

Kategoria – roczniki 2006 – 2009: Jagoda 
Wiśniewska, Natalia Rabiega, Maria Klepacz.

Kategoria – roczniki 2005 i starsi: Tomasz 
Maciejewski, Rafał Szczutowski, Tomasz 
Olechnowicz.

RODZINNY TURNIEJ TENISA STO-
ŁOWEGO:

Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. Jakub Krzyżanowski i Piotr Zieliński 

(Brzozówka)
2. Julian i Mariusz Korzus (Toruń)
3. Oliwier i Dariusz Stec (Szadłowice)
4. Oskar Pawłowski i Sebastian Zaborowski 

(Grudziądz)
5. Nadia i Rafał Lasota (Łochowo)
6. Wiktoria i Katarzyna Kowalskie (Kcynia)
7. Julia i Grzegorz Kowalscy (Kcynia)
8. Zosia i Wojciech Kałuscy (Warszawa)
9. Juliusz i Jarosław Paliwoda (Solec 

Kujawski), Bartosz i Tomasz Maciejewscy 
(Bydgoszcz), Maria i Radosław Klepacz (Solec 
Kujawski), Olaf i Rafał Glanert (Grudziądz), 
Martyna i Marek Stosio (Gdańsk), Hubert 
i Marek Gajewscy (Gdańsk), Aleksandra i Adam 
Michalak (Solec Kujawski), Maciej i Tomasz 
Olechnowicz (Bydgoszcz)

17. Mateusz Talarek i Magdalena Klepacz 
(Solec Kujawski), Adam Treder i Ilona 
Gajewska (Gdańsk), Oliwier i Rafał Jędrze-

jewscy (Grudziądz), Jakub i Janusz Wanda-
chowicz (Solec Kujawski), Karol i Tadeusz 
Łożyńscy (Gdańsk), Wiktoria i Adam Tołysz 
(Solec Kujawski), Ludwik i Mariusz Uss 
(Solec Kujawski).

Najmłodszy uczestnik Turnieju Rodzinn-
ego: Nadia Lasota - 7 lat.

Sędziami głównymi Festiwalu byli: 
Łukasz Czarczyński oraz Sebastian Mędlews-
ki. Po zakończeniu poszczególnych konkur-
encji najlepsi zawodnicy udekorowani zostali 
pucharami, medalami, dyplomami oraz 
nagrodami ufundowanymi przez: Minister-
stwo Sportu, Polski Związek Tenisa Stoło-
wego, Salon Rowerowy „Aljot”, Kujawsko – 
Pomorską Radę Olimpijską oraz UKS „Top” 
Solec Kujawski.

Pingpongowy
zawrót głowy

Wprawdzie Metropolia Bydgoszcz 
w zmaganiach o miano Rowerowej Stolicy 
Polski zajęła 9. miejsce, to musimy się 
pochwalić, że jako gmina wypadliśmy całkiem 
dobrze. Solec wśród gmin metropolii zajął 
drugie miejsce za Osielskiem i przed Białymi 
Błotami.

Spośród startujących w drużynie Solca 
najwięcej kilometrów przejechała Anna 
Ostrowska - 2525 km, potem był Szymon 
Kruk - 2028 km i Marcin Szyperski - 1350 km. 
Kolejne dobre wyniki należą do: Grzegorza 
Kaczmarka - 1272 km, Dariusza Dekańskiego 
- 1100 km, Hanny Elszyn-Czarczyńskiej - 
1007 km, Łukasza Czarczyńskiego - 903 km, 
Lidii Kaczmarek - 844 km, Ewy Kempińskiej - 
792 km, kogoś pod pseudonimem WiolSz - 733 
km i Mariusza Ussa - 682 km.

Spory udział w naszym wyniku mają 
zaprzyjaźnieni cykliści z Inowrocławia 
(Kaczmarek, Szyperski, Dekański), którzy 
postanowili kręcić dla Solca Kujawskiego, 
ponieważ ich miasto nie stanęło do rywalizacji.

Wykręcili
drugie miejsce

7

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.



Koniec października w JuraParku. 
Słoneczna i ciepła pogoda zachęcała do 
spacerów. Jeśli ktoś skorzystał, mógł 
zobaczyć takie halloweenowe dekoracje.

ZNAKI CZASU - ZATRZYMANE W OBIEKTYWIE

Wszystkich Świętych. W tym roku 
1 i 2 listopada cmentarze były 
zamknięte. Zdjęcia zrobione w połud-
nie 1 listopada. Jak widać na śro-
dkowej fotografii, część miesz-
kańców zdążyła zawieźć kwiaty 

i zapalić znicze jeszcze w piątek 30 
października. Jednak miejsca handlowe 
tego dnia świeciły pustkami, tak jak 
przygotowane wcześniej  miejsca 
parkingowe. Tylko w czasie niedzielnego 
spaceru niektórzy z nas zapalili znicze 
przed wejściem na cmentarz.

W reakcji na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie 
aborcji, mieszkańcy Solca skrzyknęli się na manifestacjach. Dwie 
zorganizowano pod koniec października. Pierwsza to między innymi 
pikieta na rynku, w drugiej - samochodowej - także gremialnie wzięli 
udział solecczanie.

Fot. Mateusz Sontowski / Powietrzny Kadr



Od 24 października obostrzenia 
dotyczące strefy czerwonej obowiązują 
w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzono 
nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie 
edukacji, gospodarki oraz  życia społecz-
nego. Są to:

- objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 
szkół podstawowych;

- od poniedziałku do piątku w godzinach 
8.00-16.00 obowiązek przemieszczania się 
dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica 
lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: 
kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca 
z niej do domu, a także w weekendy.

- zawieszenie działania sanatoriów 
z możliwością dokończenia już  rozpoczę-
tych turnusów;

- zawieszenie stacjonarnej działalności 
lokali gastronomicznych i restauracji przy 
dopuszczeniu prowadzenia działalności 
w zakresie dowozu lub na wynos;

- max. 5 osób spoza wspólnego gospo-
darstwa domowego podczas imprez, spotkań 
i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjąt-
kiem spotkań służbowych). Dotyczy to także 
zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgroma-
dzeniach publicznych.

Uwaga!
W całej Polsce obowiązują wcześniej 

ustalone limity i ograniczenia dla strefy 
czerwonej.

Strefa czerwona:
- ograniczenie liczby osób w placówkach 

handlowych - w sklepach o powierzchni do 
100 m2 - 5 osób na kasę, w sklepach 
o powierzchni powyżej 100 m2 - 1 osoba na 
15 m2;

- zakaz organizacji imprez okoliczności-
owych (wesela, konsolacje i inne);

- podczas uroczystości religijnych nie 
więcej niż 1 osoba na 7m2;

- ograniczona liczba osób w transporcie 
publicznym – zajętych może być 50 proc. 
miejsc siedzących lub 30 proc. liczby 
wszystkich miejsc;

- wydarzenia sportowe bez udziału 
publiczności;

- w wydarzeniach kulturalnych max. 25 
proc. miejsc zajętych przez publiczność;

- zawieszona działalność basenów, 
aquaparków i siłowni.

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, 
w walce z pandemią ma również pomóc 
przestrzeganie podstawowych zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego, którą 
można streścić w skrócie jako DDMA:

Jak czytamy na stronie www.gov.pl, 
skuteczna walka z koronawirusem jest 
możliwa dzięki przestrzeganiu podstawo-
wych zasad postępowania. Rozszerzono 
zasadę DDMA na DDMA+W, czyli:

4Dystans

4Dezynfekcja

4Maseczka

4Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe

4Wietrzenie

Utrzymywanie dystansu społecznego 
min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezyn-
fekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podsta-
wowe czynności, które pozwalają ograniczyć 
ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też 
często wietrzyć pomieszczenia, w których 
przebywamy, szczególnie w miejscach pracy 

czy placówkach oświatowych. Walkę 
z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP 
COVID – ProteGO Safe.  Jest ona w pełni 
bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im 
więcej osób będzie z niej korzystać, tym 
szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo 
i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Czerwona
Polska



Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim przystą-
pił do programu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej pn.: „Wspieraj 
Seniora - Solidarnościowy Korpus 
Wsparcia Seniorów”. 

W ramach akcji #WspierajSeniora: 
seniorzy, którzy zdecydują się pozostać 
dla bezpieczeństwa w domu, mogą 
otrzymać wsparcie przy realizacji 
niezbędnych potrzeb. 

Jak to działa?
Dzięki programowi osoby w wieku 

powyżej 70 lat uzyskają niezbędną pomoc 
w czasie pandemii, bez konieczności 
wychodzenia z domu.

Dane kontaktowe zgłaszającego się 
seniora będą przekazywane do właściwe-
go terytorialnie ośrodka pomocy społe-
cznej, którego pracownicy będą się 
kontaktować z osobą zainteresowaną 
w celu ustalenia zakresu pomocy. 
W Gminie Solec Kujawski wsparcia 
seniorom w ramach programu będą 
udzielali wolontariusze ze Stowarzy-
szenia GRS OP BIZON.

Jak skorzystać ze wsparcia?
Seniorze! Masz więcej niż 70 lat 

i potrzebujesz wsparcia?
- Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11 

i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla 
własnego bezpieczeństwa.

-  Pracownik  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali 
Twoje potrzeby i przydzieli pomoc.

Korzystanie z infolinii, a także 
udzielenie pomocy, np. zrobienie i do-
starczenie zakupów jest bezpłatne. Senior 
korzystający ze wsparcia w ramach 
Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentu-
alnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób 
powyżej 70. roku życia. W szczególnych 
przypadkach wsparcie otrzymają też 
młodsi Seniorzy. Realizacja usługi 
w postaci dostarczenia zakupów nie 
przysługuje jednak osobie, która korzysta 
z usług opiekuńczych, bądź specjali-
stycznych usług opiekuńczych.

Pamiętajmy więc, że z osobami, które 
będą chciały skorzystać ze wsparcia, po 

otrzymaniu takiego zgłoszenia, kontakt-
ować się będą bezpośrednio pracownicy 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Solcu Kujawskim. 
Wolontariusz zgłosi się do seniora 
wyłącznie po jego kontakcie z pracowni-
kiem MGOPS lub infolinią. Koszty 
zakupów ponosi senior, usługa wolon-
tariusza jest zawsze nieodpłatna. 

Ponieważ istnieje duże prawdopo-
dobieństwo pojawienia się oszustów, 
w wypadku jakichkolwiek wątpliwości 
dotyczących czy kontaktuje się osoba 
przysłana przez ośrodek pomocy, 
MGOPS prosi o telefon – numer  668 
379 099.

Seniorze - potrzebujesz pomocy?
Zadzwoń!

Wyrazy żalu i współczucia Państwu 
Franciszkowi i Elżbiecie Manom 

z powodu śmierci

Brata i Szwagra

składają 

Zarząd oraz Pracownicy
SOLMED Sp. z o. o.

Szczere wyrazy współczucia Pani lek. 
med. Krystynie Sarneckiej z powodu 

śmierci

Teścia

składają

Zarząd oraz Pracownicy
SOLMED Sp. z o.o.

Pani Marii Kreczman 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

MĘŻA

przekazują

BURMISTRZ I PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO
W SOLCU KUJAWSKIM

Rodzinie zmarłego

Śp. Marka 
Małkowskiego

wyrazy głębokiego współczucia
składają

Rada Nadzorcza i Zarząd Młodzieżo-
wej Spółdzielni Mieszkaniowej

w Solcu Kujawskim

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy w tak trudnych i bolesnych 
chwilach okazali nam wiele serca i wsparcia po śmierci ukochanego Męża i Ojca

Śp. Mirosława Kreczmana

Rodzinie, Przyjaciołom, sąsiadom, delegacjom z zakładów pracy i wszystkim, którzy 
uczestniczyli w ceremonii pogrzebowej serdeczne „Bóg zapłać”

ŻONA  MARIA  Z  DZIEĆMI



Premier Mateusz Morawiecki poinformował 4 listopada na konferencji pra-
sowej o wprowadzeniu kolejnych obostrzeń w związku z trwającą epidemią. 
Przytaczamy za stroną www.gov.pl.

Najważniejsze zmiany
vNauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych – od 9 listopada do 29 

listopada; 
vPrzedłużenie nauki zdalnej w klasach 4-8 szkół podstawowych i szkołach 

ponadpodstawowych – do 29 listopada; 
Uwaga! Dla dzieci medyków i służb mundurowych będzie zapewniona możli-

wość opieki w szkołach. 
Ważne! Każdy nauczyciel będzie miał możliwość zrefinansowania 500 zł 

kosztów sprzętu elektronicznego niezbędnego do nauki zdalnej.
vZamknięcie placówek kultury: teatrów, kin, muzeów, galerii sztuk, domów 

kultury, ognisk muzycznych – od 7 listopada do 29 listopada;  
vHotele dostępne tylko dla gości przebywających w podróży służbowej – od 7 

listopada do 29 listopada;
vOgraniczenie funkcjonowania galerii handlowych. Otwarte pozostają punk-

ty usługowe, sklepy z artykułami spożywczymi, kosmetycznymi, artykułami 
toaletowymi oraz środkami czystości, wyrobami medycznymi i farma-
ceutycznymi, artykułami remontowo-budowalnymi, artykułami dla zwierząt, 
prasą;
vPozostały handel: w sklepach do 100 m2 – 1 os/10 m2, w sklepach powyżej 

100 m2 – 1 os/15 m2 (bez zmian) – od 7 listopada do 29 listopada;
vKościoły: 1 os/15m2 – od 7 listopada do 29 listopada.  
Aktualne środki bezpieczeństwa przedłużone do 29 listopada:
vod poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00 obowiązek przemiesz-

czania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
vw transporcie publicznym zajętych 50% miejsc siedzących lub 30%   wszy-

stkich;
vzawieszona działalność basenów, aquaparków, siłowni;
vwydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
vzawieszenie działania sanatoriów;
vzawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji 

przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
vograniczenie zgromadzeń publicznych do max. 5 osób;
vzakaz organizowania spotkań i imprez;
vograniczenie przemieszczania się osób 70+ (z wyjątkiem obowiązków 

zawodowych i zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego).

OD 7 DO 29 LISTOPADA NOWE OBOSTRZENIA
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