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Z RATUSZA

SOLECKIÈ

W 101. rocznicę odzyskania przez Solec niepodległości wiązanki pod Pomnikiem 
Powstańców Wielkopolskich złożyli burmistrz, przewodniczący rady miejskiej 
i dyrektor soleckiego muzeum. Kilka dni później – 23 stycznia, przypadła 76. rocznica 
zakończenia niemieckiej okupacji. Tego dnia zapłonęły znicze, a przedstawiciele 
samorządu złożyli kwiaty przy mogile solecczan pomordowanych w czasie II wojny 
światowej.

Dokończenie na str. 2

Dokończenie na str. 3

Dokończenie na str. 3

Jest najstarszą w Polsce organizacją 
samorządową. Jej historia sięga dwu-
dziestolecia międzywojennego. Działała 
od 1917 r. do wybuchu II wojny świa-
towej. Po 1945 r. nie mogła działać. Jej 
odrodzenie nastąpiło 30 lat temu – na 
Kongresie Restytucyjnym, który odbył 
się w dniach od 18 do 20 stycznia. Dzisiaj 
Związek Miast Polskich, bo o nim mowa, 
zrzesza 334 miasta, w których mieszka 
ponad 73 proc. ludności miejskiej. Do 
tego grona od 2012 r. należy także Solec 
Kujawski.

Związek stawia sobie za cel wspiera-
nie polskich miast na rzecz ich rozwoju 
oraz upowszechnianie dobrych praktyk 
nowoczesnego i innowacyjnego za-
rządzania samorządami. ZMP lobbuje 
również na rzecz tworzenia prawa 
w interesie swoich członków, a tym 
samym lokalnych wspólnot. ZMP 
współpracuje z wieloma podmiotami 

Dwudziestą piątą sesję rady miej-
skiej zaplanowano na 29 stycznia 
z następującym porządkiem obrad:

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 
rok.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Solec Kujawski na lata 2021 – 2024.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilno-
prawnych, przypadających Gminie Solec 
Kujawski lub jej jednostkom podległym 
oraz warunków dopuszczalności pomocy 

publicznej w przypadkach, w których 
ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia regulaminu udzielania dotacji 
celowej z budżetu Gminy Solec Kujawski 
na dofinansowanie kosztów wymiany 
źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi 
w ramach zadania ograniczania niskiej 
emisji w Gminie Solec  Kujawski.

ŘPodjęcie uchwały w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy 
Solec Kujawski w 2021 roku.

Trwa Narodowy Program Szczepień 
przeciw COVID-19. Informacje na temat 
szczepionek i procesu szczepienia zawarte są 
na stronie: www.gov.pl/web/szczepimysie. 
W kraju działa bezpłatna, całodobowa 

Odrodzenie
po 30. latach

Porządek
obrad

XXV SESJA RM

Szczepimy się

Pierwsza, tygodniowa partia szczepio-
nek, która dotarła do przychodni Solmed.
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Wszystkim przyjaciołom, rowerzystom i sympatykom 
składamy serdeczne życzenia szczęśliwego, dobrego 

Nowego 2021 Roku
 

Klub Turystów Rowerowych TORPEDO
Solec Kujawski

Składam gorące podziękowania 
i wyrazy uznania radnym Rady Miejskiej: 
Grażynie Bieniek, Dariuszowi Chojna-
ckiemu,  Bart łomiejowi  Czakiemu, 
Mariuszowi Damratowi, Agnieszce 
Dorawie, Justynie Gapskiej, Tomaszowi 
Packowi, Szymonowi Raczyńskiemu, 
Tomaszowi  Rudnemu,  Tadeuszowi 
Szczepańskiemu, Marzannie Szewczyk, 
którzy w okresie bożonarodzeniowym 
zorganizowali akcję pomocy świątecznej 
i okazali serce, oraz dobroć przygotowując 
podarki świąteczne, które 30 grudnia 2020 
roku przekazali 4 rodzinom wymagającym 
wsparcia. Do rodzin trafiły dwa od-
kurzacze, dziewięć kołder, dziewięć 
poduszek, cztery jaśki, dziewięć przeście-
radeł i trzynaście kompletów pościeli. 
W imieniu  naszych podopiecznych 
przesyłam słowo „Dziękuję”', którym 
pragnę jednocześnie wyrazić radość, że 
przez swoje działania nadaliście ludziom 
poczucie, iż znajdują się w społeczności 
wrażliwej na byt drugiego człowieka.

Hanka Stamm
dyrektor MGOPS

Pomogli
potrzebującym

Dokończenie ze str. 1
infolinia wyjaśniająca wątpliwości 
w sprawie szczepień - nr 989 (dla dzwo-
niących z zagranicy nr +48 22 62 62 989). 
W naszej gminie od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 
działa infolinia dla mieszkańców na temat 
transportu na szczepienia - nr 52 387 01 29. 

Chcąc zapewnić transport na szczepie-
nie należy wypełnić wniosek, który jest 
dostępny na www.soleckujawski.pl 
w zakładce COVID. Oprócz tego wnioski 
można pobrać w punkcie informacyjnym 
w urzędzie oraz w punktach szczepień: 
Przychodnia Solmed (ul. Powstańców 7a), 
Przychodnia Rodzinna (ul. Piastów 1a) 
i Prywatnym Gabinecie Lekarskim (ul. 

Zbożowa 19). Osobami uprawnionymi do 
dowozu są:

- osoby niepełnosprawne, tj. posia-
dające aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N (problemy z poruszaniem się 
i choroby neurologiczne) lub odpowiednio 
I grupę z tymi schorzeniami,

- osoba mająca obiektywne i nie-
możliwe do przezwyciężenia we własnym 
zakresie trudności w samodzielnym 
dotarciu do najbliższego miejsca zamiesz-
kania punktu szczepień.

Wniosek należy złożyć w urzędzie lub 
w punkcie szczepień w terminie co 
najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą 
szczepienia.

W wypadku rezygnacji z transportu na 
zaplanowane szczepienie należy poinfor-
mować o tym dzwoniąc na infolinię – 52 
387 01 29.

Koordynatorem gminnym ds. szczepień 
przeciwko COVID-19 jest Barbara 
Białkowska, zastępca burmistrza - nr tel. 
608 571 050.

25 stycznia rozpoczęły się szczepienia 
przeciwko COVID-19 dla seniorów.

Każdy senior zainteresowany szcze-
pieniem przeciwko koronawirusowi 
zostanie zaszczepiony. Z powodu braku 
szczepionek nie ma obecnie wolnych 
terminów. Aby seniorzy nie musieli 
wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych 
miejsc i terminów, uruchomiono nowe 
funkcjonalności, które mają pomóc 
starszym osobom:

- jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 
senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych 
terminów na szczepienie w miejscu jego 

Szczepimy się

zamieszkania lub w pobliżu  - powinien 
podać konsultantowi telefon kontaktowy. 
Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do 
Polski szczepionek i pojawią się wolne 
miejsca – seniorzy zostaną o tym    
poinformowani .

- senior (samodzielnie lub przy pomocy 
osób bliskich) może wypełnić formularz 
zgłoszeniowy na stronie https://szcze-
pimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje 
dane kontaktowe. Podobnie, jak w przy-
padku infolinii -  gdy tylko wzrosną 
dostawy szczepionek przez producentów 
i w rezultacie pojawią się wolne terminy na 
szczepienie  - seniorzy zostaną o tym 
poinformowani.

- można również wysłać smsa o treści 
Szczepimysie pod numer 664 908 556. 
W odpowiedzi senior otrzyma prośbę 
o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. 
I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie 
rejestracji nie będzie wolnego terminu – 
pacjent zostanie poinformowany w chwili 
uruchomienia nowych terminów szczepień. 

Rząd apeluje, aby seniorzy, którzy 
jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia 
nie udawali się osobiście do POZ celem 
rejestracji, tylko skorzystali z powyższych 
narzędzi. W informacji przekazanej 
gminom za pośrednictwem wojewodów 
gwarantuje również, że każdy senior, który 
pozostawi swoje dane przez infolinię lub 
Internet – zostanie umówiony na szczepie-
nie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do 
Polski.

Wewnątrz numeru dalsze informacje 
o szczepieniach m.in. o tym, kiedy nie można 
przyjąć szczepionki oraz ankieta kwalifika-
cyjna przed szczepieniem.

Ukazał się kolejny, podwójny numer, 
soleckiego rocznika wydawanego przez 
Muzeum Solca im. Księcia Przemysła. Jak 
zwykle rocznik zawiera wiele ciekawych 
materiałów traktujących o historii naszego 
miasta. Możemy w nim przeczytać 
o średniowiecznej pieczęci Solca, pro-
boszczach i zarządcach parafii pw. 
Św.Stanisława Biskupa i Męczennika, 
soleckich nekropoliach, powstaniu poczty. 
Są również materiały archiwalne dotyczące 
dziejów II wojny światowej i leśnictwa. 
Rocznik to także wspomnienia o ludziach – 

Dyżurny Bydgoskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego poinformował 
o planowanym wyłączeniu energii 
elektrycznej na obszarze gminy. Ma ono 
nastąpić 2 lutego br. od 7.00 do 15.00 na: 
ul. Garbary 5, 5g, 7, 4, 10, działki: 891/32, 
891/33.

Bez prądu

b ł .  C z e s ł a w i e 
Jóźwiaku i Jerzym 
Szatkowskim oraz 
solecczanach, którzy 
odeszl i  w la tach 
2019 i 2020. Całość 
zamyka kalendarium 
w y d a r z e ń  2 0 1 8 
i  2 0 1 9 .  W ś r ó d 
autorów są Jadwiga 
B r e t e s ,  P a t r y k 
B a n a s i a k ,  P i o t r 
Księżniakiewicz, Łukasz Wojtecki. 
Publikacja liczy 214 stron i kosztuje 25 
złotych. Będzie dostępna w muzeum jak 
tylko placówka zostanie otwarta po 
złagodzeniu ograniczeń związanych 
z epidemią.

Rocznik
Solecki
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a r z ą d  s o l e c k i e g o  k o ł a ZPolskiego Związku Emerytów 
R e n c i s t ó w  i  I n w a l i d ó w 

dziękuje ludziom dobrego serca za 
życzliwość i wsparcie udzielone w 2020 r. 

Podziękowania kieruje pod adresem 
urzędu miejskiego, zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Transportowiec, zarządu 
firmy Solbet oraz Dariusza Michałkie-
wicza. Zarząd przypomina również 
o pełnionych dyżurach w każdą środę 
między godz. 15.00 i 17.00 w SM 
Transportowiec, kiedy to przyjmuje 
zapisy i składki członkowskie oraz 
wydaje zaświadczenia na 37 proc. zniżki 
kolejowej (na dwa przejazdy w roku). 
Koło organizuje też wycieczki krajo-
znawcze i spotkania integracyjne.

Seniorzy
dziękują

RBardzo dobra organizacja pracy 
własnej;

RNastawienie na wyniki i umiejętn-
ość podejmowania decyzji;

RR o z u m i e n i e  ś r o d o w i s k a     
biznesowego;

RJ. angielski na poziomie bardzo 
dobrym – warunek konieczny;

RJ. niemiecki – dodatkowy atut;
RZnajomość przepisów BHP oraz 

systemów zarządzania jakością;
RZnajomość SAP;
RPozytywne podejście, nastawienie 

na współpracę zespołową, komunika-
tywność i otwartość;

RElastyczność do pracy w zmienia-
jącym się otoczeniu.

SPAWACZ
Wymagania:
RUprawnienia do spawania spoin 

pachwinowych oraz czołowych zgodnie 
z normą ISO 9606-1 w metodzie 135 
(MAG),  grupie  mater iałowej  2 .2 
w pozycjach spawania: PA, PB, PC, PD, 
PE, PF; 

RUmiejętność samodzielnej pracy 
w oparciu o dokumentację techniczną, 
WPS;

RMin. 3 lata doświadczenia w spawa-
niu konstrukcji stalowych.

OPERATOR  ŚRUTOWNI 
Wymagania:
RPodstawowa wiedza w zakresie 

piaskowania i  śrutowania dużych 
powierzchni obróbką strumieniowo-
ścierną

RUmie ję tność  p rzygo towan ia 
powierzchni do malowania i śrutowania,

RUprawnienia do obsługi suwnicy 
i wózka widłowego – mile widziane.

Oferty prosimy składać drogą 
elektroniczną na adres:
a.szymanska@palfinger.com.

publicznymi i prywatnymi chcąc wspierać 
miasta w tworzeniu jak najlepszych 
warunków do świadczenia najwyższych 
jakościowo usług na rzecz mieszkańców. 
Ważna jest także funkcja integrowania 
miast wokół wspólnych celów.

Od 2015 roku prezesem ZMP jest 
Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic 
w latach 1993-2019. Przed nim funkcję tę 
pełnili Wojciech Szczęsny Kaczmarek 
(1991-98), Piotr Uszok (1998-2002) 
i Ryszard Grobelny (2003-2015). Od 30 lat 
funkcję dyrektora Biura ZMP pełni Andrzej 
Porawski.

Dokończenie ze str. 1

Odrodzenie
po 30. latach

ŘPodjęcie uchwały w sprawie 
zniesienia formy ochrony przyrody.

ŘPrzyjęcie planów pracy komisji 
stałych Rady Miejskiej na 2021 rok. 

ŘWolne głosy i wnioski.
Sesja odbędzie się w trybie zdal-

nym. Relację można śledzić na www. 
soleckujawski.pl w zakładce e-sesja. 
Początek transmisji o godz. 13.00.

Dokończenie ze str. 1

Firma Palfinger poszukuje kandydatów 
na stanowiska:

KIEROWNIK  PRODUKCJI
Wymagania:
RMin. 5 letnie doświadczenie na stano-

wisku kierowniczym w branży automotive 
lub przemysłowej;

RSilne zdolności przywódcze pozwa-
lające na zarządzanie zespołem powyżej 50 
praco-wników;

RWykształcenie wyższe techniczne;
RBardzo dobra znajomość i doświad-

czenie w Lean;

Jest praca

Porządek
obrad

XXV SESJA RM

Trwa nabór uczniów do pierwszych 
klas szkół podstawowych. Do 15 lutego 
można zapisać dzieci z obwodu szkoły, 
natomiast w terminie od 15 lutego do 12 
marca – spoza rejonu.

W roku szkolnym 2021/2022 naukę 
w klasie I szkoły podstawowej rozpoczyna 
dziecko 7 - letnie (tj. urodzone w roku 
2014) oraz na wniosek rodziców naukę 
może także rozpocząć dziecko, które 
w roku 2021 kończy 6 lat (tj. urodzone 
w roku 2015), jeżeli korzystało z wycho-
wania przedszkolnego, albo posiada opinię 
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole 
podstawowej wydaną przez poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną.

W gminie działają dwie podstawówki: 
Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Tartaczna 
25), Szkoła Podstawowa nr 4 (ul. 
Słowackiego 4).

Dziecko w wieku 6 lat, które nie 
pójdzie do I klasy szkoły podstawowej, jest 
zobowiązane do odbycia rocznego 

przygotowania przedszkolnego w przed-
szkolu lub oddziale przedszkolnym. 
Rekrutacja do przedszkoli publicznych 
i oddziałów przedszkolnych rozpoczyna 
się 15 lutego i potrwa do 5 marca. Rodzice 
mogą składać wnioski o przyjęcie dziecka 
do następujących placówek, prowadzo-
nych przez gminę: Przedszkola Publicz-
nego nr 1 „Promyczek” przy ulicy Tar-
tacznej 10 (dzieci w wieku 3 – 6 lat), 
oddziału przedszkolnego w Szkole 
Podstawowej nr 1 przy ulicy Tartacznej 25 
(wiek 5 i 6 lat).

W gminie działają również: Przed-
szkole Publiczne Dinuś przy ulicy Koś-
ciuszki 12 (prowadzone przez osobę 
fizyczną), Przedszkole Niepubliczne 
„Reksio” przy ulicy Bohaterów Września 5 
i Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służeb-
niczek BDNP Niepubliczne Przedszkole 
przy ulicy Bohaterów Września 11.

Szczegółowe informacje dotyczące 
rekrutacji można uzyskać w siedzibach 
szkół i przedszkoli.

Trwa
rekrutacja

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii 
Skłodowskiej - Curie.
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STYCZEŃ
?Rozpoczynamy rok jubileuszowy. 

Piszemy o planach obchodów setnej 
rocznicy powrotu Solca do Polski.

?Jak co roku przekazujemy naj-
ważniejsze informacje o budżecie na 
bieżący rok.

?Informujemy również, jak powinna 
wyglądać właściwa segregacja odpadów.

?Piątego stycznia w kościele Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa odbył się 
koncert Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

?Dzień później ulicami miasta 
przeszedł Orszak Trzech Króli.

?Odbyła się konferencja inaugurująca 
prace nad strategią województwa. Nie 
zabrakło na niej przedstawiciela solec-
kiego samorządu.

?Wracamy do jubileuszu 45-lecia 
Klubu Seniora „Szarotka”.

?Bądźmy czujni .  Informujemy 
o obywatelskich czujnikach smogu.

?Ponad 30 tysięcy złotych zebrano 
w Solcu na rzecz Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej pomocy.

?Uroczystości 100. rocznicy powrotu 
Solca do polski za nami. W SCK miało 
miejsce jubileuszowe spotkanie połączone 
z promocją albumu „Pozdrowienia 
z Solca… Solec Kujawski na starych poc-
ztówkach” i koncertem uczniów i nauczy-
cieli szkoły muzycznej.

LUTY
?Wśród gmin powiatu znaleźliśmy się 

w środku stawki z prawie 34 proc. wskaźn-
ikiem selektywnej zbiórki odpadów.

?Badania potwierdziły, że skutecznie 
poradziliśmy sobie z pozostałościami po 
impregnacie wykorzystywanym do 

nasycania  podkładów kole jowych 
w soleckiej Nasycalni.

?Mieszkanka apeluje o Sylwestra bez 
petard i fajerwerków. Wszystko dla 
ochrony zwierząt.

?Do urzędu dotarł raport z badań 
powietrza wykonanych przy pomocy 
czujników zamontowanych na dronie, 
a zleconych przez ZIT – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne.

?Zmarła najstarsza mieszkanka Solca 
Kujawskiego.

?Rozstrzygnięto konkursy z okazji 
stulecia odzyskania niepodległości przez 
Solec, zorganizowane przez Związek 
Harcerstwa Polskiego.

?Zmieniły się zasady przyznawania 
stypendiów gminy dla wybitnie uzdol-
nionych uczniów.

?Podpisano umowę  na dofinansowa-
nie modernizacji kamienicy przy pl. Jana 
Pawła II.

?Gmina zgłosiła Skwer im. dr. Jordana 
do konkursu „Modernizacja Roku”.

?Wykonawca odstąpił od budowy 
przyczółków do przeprawy promowej. 
Zarząd Dróg Wojewódzkich przygotowuje 
dokumentację kolejnego przetargu.

?Chcemy włączyć się w organizację 
spływu kajakowego na stulecie powrotu 
Kujaw i Pomorza do Macierzy.

?Opisujemy losy działacza „Solida-
rności”, który wyemigrował do Australii.

?Zachęcamy do podzielenia się 
podatkiem z potrzebującymi w ramach 
1 proc. odpisu.

MARZEC
?W marcu 1990 r. uchwalono ustawę 

o samorządzie terytorialnym, która dała 
początek reformie samorządowej.

?Kłopoty z uruchomieniem przeprawy 
promowej. Prom w 2020 r. nie popłynie.

?Jest decyzja środowiskowa dla drogi 
ekspresowej S10. Ma ona być wybudowana 
w partnerstwie publiczno – prywatnym.

?Zamknięte szkoły i przedszkola, 
odwołane imprezy. W Polsce ogłoszono 
stan epidemiczny.

?Powiększyła się kolekcja pamiątek 
przekazanych soleckiej bibliotece przez 
Irenę Santor. Zbiór wzbogacił się między 

innymi o dwa Bursztynowe Słowiki 
z sopockiego festiwalu, kolekcja karykatur 
piosenkarki, złota płyta, dyplomy.

?Prezydent Andrzej Duda podczas 
swojej wizyty w regionie odwiedził firmę 
Solbet.

?Stowarzyszenie Rozwoju Solca 
Kujawskiego od 2006 r. funduje stypendia 
rozwojowe dla dzieci i młodzieży.

?Zmiany w obsłudze interesantów 
i pacjentów w związku z epidemią.

?Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska w płynęły odwołania od jej 
decyzji dotyczącej drogi S10.

?Misterium Męki Pańskiej odwołane 
z powodu epidemii.

KWIECIEŃ
?Piszemy o obostrzeniach wprowad-

zanych przez rząd, zaleceniach dla osób 
chorych przebywających w izolacji.

?Mogą zgłaszać się chętni do pracy 
w obwodowych komisjach wyborczych.

?Soleckie Centrum Kultury przenosi 
swoją aktywność do sieci.

?W ramach cyklu „Cudze chwali-
cie…” można poznać sylwetkę kolejnego 
wielkiego, polskiego matematyka.

?Gmina pomoże firmom mającym 
problemy z powodu koronawirusa.

?Są pieniądze na wymianę pieców 
węglowych.

?Solecczanin – żołnierz Wojsk 
Obrony Terytorialnej ratował torunianina. 
Trafił na kwarantannę.

?W Solcu rozdawane są maseczki, 
miasto jest dezynfekowane, msza Wielka-
nocna transmitowana w Telewizji Solec.

?Budżet gminy zasili  prawie 5 
milonów złotych z Funduszu Dróg 
Samorządowych na budowę dróg na 
Osiedlu Leśnym.

?Gmina wywiezie zdemontowane 
i składowane odpady azbestowe, między 
innymi eternit.

?MAJ
?Ciąg dalszy szycia i rozdawania 

NA NASZYCH ŁAMACH

O tym pisaliśmy
w 2020 roku
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mieszkańcom maseczek ochronnych.
?Przedszkola mogą być ponownie 

otwarte. Targowiska również.
?Zmiana warty w soleckim komisaria-

cie Policji. Dotychczasowy komendant 
odchodzi do Bydgoszczy.

?Pomoc dla firm od urzędu marszał-
kowskiego.

?Z  b u r m i s t r z e m  r o z m a w i a m y 
o pandemii, inwestycjach, trzydziestoleciu 
samorządu i bieżących problemach.

?Sto lat temu urodził się Karol 
Wojtyła – późniejszy papież Jan Paweł II. 
Miasto przybrało odświętną szatę.

?Policjanci zatrzymali solecczanina 
w związku z posiadaniem przez niego 
narkotyków wartych 400 tysięcy złotych.

?Prezydent Bydgoszczy wnioskuje 
o utworzenie odrębnego ZIT-u tylko dla 
obszaru bydgoskiego.

?Zakład Gospodarki Komunalnej 
otwiera biura, przychodnia Solmed 
wprowadza kolejne zmiany w zasadach 
dostępności i udzielania świadczeń 
z zakresu opieki zdrowotnej.

?„O tym, co nas nurtuje” przedstawi-
ciele samorządu rozmawiali z Rafałem 
Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, 
który przyjechał do Solca. Rozmawiano 
m.in., o drodze S10.

?Koronawirusowa przerwa wyko-
rzystana do przeprowadzenia dorocznej 
przerwy technologicznej na basenie.

CZERWIEC
?Zamieszczamy informacje z kalen-

darza wyborczego, ważne przed wyborami 
prezydenckimi m.in. siedziby obwodo-
wych komisji wyborczych i granice 
obwodów głosowania.

?W ramach prowadzonej kampanii 
wyborczej Solec odwiedził ponownie 
prezydent Andrzej Duda, który spotkał się 
z mieszkańcami na rynku.

?Mija ćwierć wieku od pamiętnego 
meczu Unii Solec Kujawski, dającego 
awans do ligi okręgowej.

?Trochę sobie żartujemy z epidemii.
?Niewielu solecczan chce głosować 

korespondencyjnie.
?Gremialnie włączaliśmy się do 

#Gaszynchallenge -  akcj i  pomocy 
dzieciom chorującym na rdzeniowy zanik 
mięśni.

LIPIEC
?Niebawem druga tura wyborów 

prezydenckich. Podsumowujemy turę 
pierwszą.

?W roku 695-lecia nadania Solcowi 
praw miejskich kilka informacji o roku 
1325.

?TVP Kultura przygotowuje materiał 
o naszym nowym dworcu kolejowym.

?W Solcu w obu turach wygrał 
R. Trzaskowski, w kraju  A. Duda.

?Dostajemy czek na 2,4 mln złotych 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

?Marszałek nagrodił dużą frekwencję 
w wyborach prezydenckich. Zagłosowało 
prawie 70 proc. solecczan. Nagroda – 
voucher o wartości 20 tys. zł.

?Z rynku zniknęły dwie wierzby. 
Badania wykazały, że są w złym stanie 
i stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.

SIERPIEŃ
?Jak w czasie epidemii będą prac-

owały szkoły? Kilka możliwych wariantó-
w.

?Rozmowa z przedstawicielem 
Komisji Europejskiej.

?Stulecie Bitwy Warszawskiej za 
nami.

?Nowa galeria handlowa otwarta.
WRZESIEŃ
?W otwarciu Domu Dobrych Praktyk, 

znajdującym się w kamienicy przy pl. Jana 

Pawła II 4 wzięła udział Irena Santor.
?W tym roku Dożynki były inne niż 

zazwyczaj.
?Od 1 września rozpoczyna się 

powszechny spis rolny.
?Przez nasze miasto przejechał ultra 

maraton kolarski „Bałtyk – Bieszczady 
Tour 2020” z obowiązkowym przystan-
kiem w Ośrodku Sportu i Rekreacji.

?Muzeum otrzymało obraz przedsta-
wiający bł. Czesława Jóźwiaka – dar 
S t o w a r z y s z e n i a  R o z w o j u  S o l c a     
Kujawskiego.

?Przy drodze do Chrośny odsłonięto 
nowy krzyż upamiętniający powstańców 
wielkopolskich.

?Z SCK nadawano audycję o Solcu 
w Programie I Polskiego Radia „Jedyne 

takie miejsce”.
?W ostatni weekend sierpnia do 

Solca zjechały food trucki. Mogliśmy 
spróbować kuchni w międzynarodowym 

wydaniu.
?Komenda Główna Państwowej 

Straży Pożarnej i gmina złożyły się na 
zakup nowego wozu ratowniczo – 
gaśniczego dla naszej OSP.

PAŹDZIERNIK
?Skwer Jordana zajął pierwsze 

miejsce w głosowaniu internetowym 
w Ogólnopolskim Konkursie „Moderni-
zacja roku”. Nagrodę wręczono na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

?Solec w czerwonej strefie – rząd 
wprowadza kolejne ograniczenia.

?Nauczyciele otrzymują nagrody 
burmistrza z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej.

LISTOPAD
?Stypendia gminy i nagrody dla 

najlepszych uczniów przyznane.
?W Narodowe Święto Niepodległo-

ści zaśpiewajmy hymn. Drukujemy tekst 
„Mazurka Dąbrowskiego”.

?Na bieżąco informujemy o obowią-
zujących obostrzeniach i zmianach 
w obsłudze mieszkańców.

?Solec był drugi wśród gmin 
Metropolii Bydgoszcz w zmaganiach 
o miano Rowerowej Stolicy Polski.

?Przypominamy sylwetkę zmarłego 
w październiku prof. Waltera Rudolfa, 
H o n o r o w e g o  O b y w a t e l a  S o l c a    
Kujawskiego.

GRUDZIEŃ
?Przybliżamy tematykę soleckich 

inwestycji i polityki mieszkaniowej.
?Włączamy  s i ę  do  kampan i i 

edukacyjnej „Plastik nie do pieca – piec 
nie do plastiku”.

?Wprowadzono kolejny etap walki 
z epidemią – etap odpowiedzialności.

?Unia Drobex po rundzie jesiennej 
na pierwszym miejscu w tabeli. Rozmowa 
z prezesem klubu.

?Przekazujemy życzenia świąteczno 
– noworoczne od burmistrza i przewodni-
czącego rady miejskiej.

?Jest decyzja zarządu województwa 
o przystąpieniu do wykonania doku-
mentacji linii kolejowej Trzciniec - Port 
Lotniczy Bydgoszcz - Solec Kujawski.

?ZDW wybrał najkorzystniejszą 
ofertę wykonania części drogowej 
przeprawy promowej.
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Soleckie Centrum Kultury

GRAMY Z GŁOWĄ ON-LINE!
- Do końca świata i o jeden dzień dłużej! 

Taką obietnicę złożyliśmy już dawno temu 
i teraz też ją dotrzymamy! Wolontariusze 
bez zmian wyruszą w miasto, by wypełnić 
puszki  szczodrością naszych serc. 
Coroczne aukcje odbędą się, lecz tym 
razem w trybie on-line, ze względu na 
towarzyszące nam okoliczności i bezpie-
czeństwo nas wszystkich. Śledźcie uważnie 
nasze profile społecznościowe. To tam 
będziemy się z Wami łączyć i dzielić 
ciepłem. Gramy dalej razem, pokażmy, że 
mimo trudów uda się zebrać w trakcie 29. 
Finału WOŚP jak najwięcej pieniędzy dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, 
otolaryngologii i diagnostyki głowy i pobić 
zeszłoroczny rekord – dopinguje SCK. 
W trakcie spacerów szukajcie koniecznie 
siebie na wystawie zdjęć przed budynkiem 
Soleckiego Centrum Kultury. Tuż przy 
wejściu wystawa zdjęć, oraz materiałów 
archiwalnych z poprzednich Finałów 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ANIOŁY
W GALERII HOMO FABER
W galerii HOMO FABER Soleckiego 

Centrum Kultury można obejrzeć wystawę 
„Między nami Aniołami". Autorką prac jest 
Magdalena Dworska, która tworzy anioły 
na płótnie w różnych formatach. Prace 
zostały nagrodzone w V Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym zorganizowanym 
przez Fundację Skarbowości im. Jana 
Pawła II pt. „Aniołami dla siebie bądźmy - 
moja wizja anioła” dla dzieci w wieku od 6 
do 12 lat - www.fundacjaskarbowosci.pl.

I EDYCJA
KUCHMISTRZA JUNIORA
Kulinarną przygodę SCK rozpoczęło 

12 stycznia Młodzi uczestnicy, aby stać się 
Soleckim KuchMistrzem Juniorem mieli za 
zadanie przyrządzić danie w ciągu tylko 72 
godzin.  Pierwszym zadaniem było 
przygotowanie pizzy, drugim – burgera, 
trzecim – wrapa, czwartym – deseru 
z galaretką, piątym – kanapki. Dzieci miały 
naprawdę niesamowite pomysły. Wszy-

stkie kulinarne działa można podziwiać na 
naszym facebookowym profilu. 

O tym, że liczy się przede wszystkim 
dobra zabawa mimo trudów związanych 
z tym co teraz wokół nas się dzieje, wiedzą 
też fundatorzy akcji, którzy dołączyli do 
wydarzenia.  SCK bardzo dziękuje 
soleckim punktom gastronomicznym, 
które do tej pory wzięły udział w I Edycji 
Soleckiego KuchMistrza Juniora, a są to: 
Wagon Smaków, Twoje Smaki, Nasz Bar, 
Pizzeria Oliva, Bar u Justyny. Dzięki temu 
wsparciu była to naprawdę smaczna 
zabawa. Oprócz ufundowanych nagród, 
dzieci dostają także nagrody dodatkowe od 
dyrektora SCK.

Kulturalny
przekładaniec

NAPISZ DO SCK!
Przypominamy, że przy wejściu, 

w budynku Soleckiego Centrum Kultury 
działa Bajeczka Skryteczka – wykonana 
przez instruktora rzeźby w SCK mistrza 
Janusza Maya, czyli nowy pomysł 
komunikacji z Państwem. Wrzucajcie do 
niej swoje przemyślenia, kulturalne 
potrzeby i twórczość, która zostanie 
nagrodzona i doceniona. Nie zapomnijcie 
obejrzeć kolejnego odcinka SCK TV oraz 
przeczytać kolejnego numeru gazety 
Koronaserwis Info.



Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wyrazy współczucia z powodu śmierci

Śp. Małgorzaty 
Olejniczak

MĘŻOWI i SYNOM

składa

Brat Henryk z Sigrunką

Koleżance Violetcie Czapiewskiej 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Koledze Damianowi Zawalińskiemu 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają

Dyrekcja i pracownicy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

i Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Solcu Kujawskim

Pani Karolinie Kochanowicz
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teściowej

składają

Zarząd i Pracownicy
SOLMED Sp. z o.o.

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w smutku i bólu
oraz uczestniczyli w ostatnim pożegnaniu

Śp. Edwiny Frątczak 

serdeczne słowa podziękowania za modlitwę, życzliwe słowa i kwiaty

składa

RODZINA

Pani Beacie i Zbigniewowi Kołotom 
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teścia i Ojca

przekazują 

RADNI RADY MIEJSKIEJ, 
BURMISTRZ i PRACOWNICY 

Urzędu Miejskiego
w Solcu Kujawskim

Serdeczne wyrazy współczucia
Najbliższym

Śp. Adama 
Kubisztala

przekazują

RADNI RADY MIEJSKIEJ
i BURMISTRZ SOLCA 

KUJAWSKIEGO

Pani Beacie i Zbigniewowi Kołotom 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Teścia i Ojca

przekazują 

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

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Emilii Szczęśniak

Rodzinie składamy
najszczersze kondolencje

Tadeusz Szczepański
wraz z pracownikami
Firmy Roboty Ziemne

Orkiestra
zagra inaczej
- Od 12 lat UKS Top w dniu finału 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
organizuje imprezy sportowe połączone ze 
zbiórką funduszy do oficjalnych puszek 
WOŚP. Zaczynaliśmy od rozgrywanych 
tego dnia “po prostu” turniejów tenisa 
stołowego, stopniowo w latach późniejs-
zych dodawaliśmy coraz atrakcyjniejsze 
licytacje głównie pamiątek sportowych, 
zaś ostatnie dwie imprezy (2019 i 2020) to 
już prawdziwie całodniowe eventy 
sportowe (turniej, licytacje, kręcenie 
kilometrów na bieżniach oraz trenażerach, 
atrakcje dla dzieci itp.).

W tym roku z wiadomych powodów nie 
jesteśmy w stanie zorganizować turnieju, 
jednak aby tradycji stało się zadość, 
postanowiliśmy zadziałać “wirtualnie”. Od 
piątku 22 stycznia br. na profilu UKS Top 
Solec Kujawski na portalu Facebook 
wstawiamy sukcesywnie atrakcyjne 
przedmioty, które można wylicytować. 
Wszystkie licytacje trwają do dnia 29 
Finału WOŚP do godz. 17.00 – zachęca 
Łukasz Czarczyński, prezes UKS Top.

Zwycięscy licytacji, będą mogli 
odebrać wylicytowane przez siebie 
przedmioty 31 stycznia w godzinach 17.00 
– 18.00 i wrzucić do oficjalnej puszki 
deklarowaną kwotę. Organizatorzy będą 
czekali w soleckim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji (hol przy wejściu głównym).

Do zamknięcia numeru na liście 
wystawionych przedmiotów znajdują się 
m.in. koszulki z autografami Tomasza 
Golloba, Małgorzaty Glinki czy Leszka 
Kucharskiego, rękawice bokserskie 
z podpisem „Popka”, czy trzygodzinna 
przejażdżka super quadem. Kolejne 
atrakcje, które będą pojawiały się na 
licytacji to przedmioty pochodzące od 
znanych żużlowców, tenisistów stołowych 
i inne naprawdę atrakcyjne pamiątki!

Ł.Czarczyński zaprasza do regularnych 
odwiedzin klubowego profilu face-
bookowego, śledzenia i wzięcia udziału 
w aukcjach pod adresem: https://www. 
facebook.com/topsolec.
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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.



Podaruj 1% na leczenie i rehabilitację 
Kacpra KRS 0000059449

Cel szczegółowy:
POMOC DLA KACPERKA

Nazywam się Kacper Zieliński urodziłem 
się 27 maja 2003 r. z przepukliną oponowo- 
rdzeniową odcinka L-S kręgosłupa, wodogłowi-
em, pęcherzem neurogennym, niedowładem 
kończyn dolnych i przewlekłą chorobą nerek 
stadium V. Jestem pod opieką wielu specjali-
stów. W maju 2018 r. moja jedyna nerka 
przestała spełniać swoją funkcję, a w grudniu 
2018 r. przeszedłem ciężką operację usunięcia 
tej jedynej nerki którą miałem. Od roku 2018 do 
2020 byłem dializowany w stacji Dializ 
Fresenius w Toruniu. W roku 2020 we wrześniu 
miałem przeszczep nerki i operację wyłonienia 
sztucznego pęcherza. Przyjmuję teraz leki 
immunosupresyjne, aby nerka pracowała jak 
najdłużej. Codzienne muszę pokonywać wiele 
trudności, ale nie poddaję się i walczę z uśmie-
chem na twarzy.

Każdy kto zechciałby mi pomóc i podać mi 
pomocna dłoń. Proszę o przekazanie 1%, aby ta 
walka była dla mnie łatwiejsza z nadzieją na 
lepsze jutro.

Nr konta62-1240-1183-1111-0010-4828-
4744 z dopiskiem POMOC DLA KACPERKA 
Swojego konta użyczyło mi Stowarzyszenie 
Rozwoju Solca Kujawskiego KRS 0000059449

C e l  s z c z e g ó ł o w y :  P O M O C  D L A 
KACPERKA .

Dziękujemy za życzliwość Kacper
z rodzicami.

Podaruj
1 procent

Zimą gmina kupuje ziarno i ściółkę 
dla ptaków żyjących nad Wisłą. Jak co 
roku w dostarczaniu pokarmu i słomy 
pomagają strażacy z soleckiej OSP. Kiedy 
jest zimno i mokro pamiętajmy również 
o naszych czworonogach, które na stałe 
mieszkają poza domem. Obok posiłków 
pamiętajmy o schronieniu dla nich 
zapewniającym osłonę przed wilgocią, 
wiatrem i niskimi temperaturami.

Budynek soleckiego dworca kolejowego gościł już w kilku edycjach naszego 
cyklu. Jak widać trafił również na jedną z kartek wydanych w trakcie II wojny 
światowej. Ulica Dworcowa, przy której znajduje się obiekt, w czasie wojny nazywała 
się po prostu: „Am Banhhof”. Warto tutaj dodać, że jeszcze w dwudziestoleciu 
międzywojennym ulica Dworcowa „sięgała” aż do rynku. Zmiana nastąpiła w 1929 
roku, kiedy to główna ulica Solca zyskała patrona w postaci Marszałka Józefa 
Piłsudskiego (obecnie ul. 23 Stycznia), natomiast część położona równolegle do torów 
kolejowych utrzymała nazwę: „Dworcowa”. Na zdjęciu zwraca uwagę duża ilość 
zieleni, zwłaszcza krzewów, które znajdowały się w otoczeniu dworcowego gmachu. 
Jeśli dobrze się przyjrzeć, to po lewej i prawej stronie zobaczymy drewniane płotki, 
które w porównaniu do dzisiejszego stanu, nieco ograniczały szerokość ulicy. 
Prezentowana kartka została wydana w Gdańsku, natomiast na rewersie brak 
korespondencji.

Pozdrowienia z Solca (79)

Konsultacje społeczne projektu Planu 
Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 
są na półmetku. Potrwają jeszcze do 15 
lutego 2021 r. Uwagi zgłoszone już na tym 
etapie konsultacji mogą przyczynić się do 
szybszego opracowania ostatecznej wersji 
Planu, a tym samym do szybszego skorzys-
tania ze środków nowej WPR. Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się 
z prośbą o jeszcze większe zaangażowanie 
w konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag 
i opinii do projektu planu za pośred-
nictwem specjalnie dedykowanej strony 
internetowej. Informacja o trwających 
konsultacjach zamieszczona jest m.in. na 
stronie głównej Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi www.gov.pl /web/rolnictwo.

Do połowy
lutego









Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej informuje, że wnioski na 
świadczenia wychowawcze (500+) na nowy 
okres zasiłkowy 2021/2022, który rozpocznie 
się od 1 czerwca 2021 roku, należy składać:

- od 1 lutego 2021 r. wyłącznie w formie 
elektronicznej,

- od 1 kwietnia 2021 r. w formie papiero-
wej lub elektronicznej.

Wnioski
o 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej prowadzi nabór uzupełniający 
uczestników do projektu „Między nami 
aktywnymi Seniorami”, którzy będą mogli 
skorzystać ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych, tj. wsparcia terapeuty zajęcio-
wego i/lub psychologa w miejscu zamieszkania 
w okresie do 31 marca 2021 roku. Szczegółowe 
informacje oraz dokumenty rekrutacyjne 
dostępne są na stronie BIP Ośrodka: https: 
//mgopssolec.rbip.mojregion.info/nabor-
uzupelniajacy-uczestnikow-do-projektu-
miedzy-nami-aktywnymi-seniorami/.

Uzupełniający
nabór

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej zwraca się do mieszkań-
ców z prośbą o pomoc i wsparcie osób 
bezdomnych oraz potrzebujących pomocy 
w związku z okresem zimowym. 

- Jeśli mają Państwo informacje o osobach 
bezdomnych przebywających na klatkach 
schodowych,  działkach ogrodniczych, 
w piwnicach, garażach, pustostanach lub 
innych miejscach prosimy o kontakt z pracowni-
kami socjalnymi 52 387 87 10 lub z sekretaria-
tem MGOPS 52 387 87 02, lub zgłoszenie tego 
faktu Policji (tel. 112)- informuje Hanka Stamm.

Osoby bezdomne mogą zostać objęte 
pomocą finansową, rzeczową, pracą socjalną 
oraz będą kierowane do noclegowni i schroniska 
na terenie naszego województwa. 

Pomagajmy
bezdomnym

wsparcia do zmieniających się potrzeb 
mieszkańców miasta. Poniżej przedstawiamy 
dane statystyczne Ośrodka za 2020 rok:

Administracja i finanse:
- korespondencja przychodząca – 3.097 

sztuk,
- korespondencja wychodząca – 2.943 

sztuk,
- zarządzenia dyrektora – 82 zarządzenia,
- łączna kwota wydatkowana na realizo-

wane zadania – 29.983.818,68 zł.
Pomoc społeczna:
- liczba rodzin korzystających ze świad-

czeń pomocy społecznej – 581 rodzin,
- liczba rodzin z dziećmi korzystających ze 

świadczeń pomocy społecznej – 124 rodziny,
- zasiłki stałe – 694 świadczenia dla 60 

rodzin na łączną kwotę 302.471,61 zł,
- zasiłki okresowe – 606 świadczeń dla 110 

rodzin na łączną kwotę 188.698,19 zł,
- zasiłki celowe i w naturze (w tym 

specjalne zasiłki celowe) – 347 świadczeń dla 
177 rodzin na łączną kwotę 77.795,28zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze:

- liczba rodzin objętych usługami 
opiekuńczymi – 115 rodzin,

- liczba osób objętych usługami opiekuń-
czymi w ramach programu „Opieka 75+” – 9 
osób, kwota dofinansowania z budżetu 
państwa 16.024,50 zł,

- liczba osób objętych specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi w formie fizjoterapii 
w ramach projektu „Nowa jakość życia osób 
starszych niesamodzielnych lub niepełnos-
prawnych” – 12 osób,

- liczba osób objętych specjalistycznymi 
usługami opiekuńczymi w formie terapii 
zajęciowej i wsparciem psychologa w ramach 
projektu „Między nami aktywnymi Senio-
rami” – 25 osób,

- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi – 12 
dzieci.

Wspieranie rodziny i system pieczy 
zastępczej:

- liczba rodzin objętych wsparciem 
asystenta rodziny – 33 rodziny, w tym 75 
dzieci,

- liczba dzieci przebywających w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej – 3 dzieci,

- liczba dzieci przebywających w rodzi-
nach zastępczych – 28 dzieci,

- powróciło z pieczy zastępczej do rodzin 
biologicznych – 2 dzieci,

- kwota wydana na pobyt dzieci w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych – 
126.005,28 zł,

- kwota wydana na pobyt dzieci w rodzi-
nach zastępczych – 103.400,88 zł,

- dofinansowanie MRPiPS kosztów 
wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla 
asystentów rodziny aktywnie działających na 
rzecz rodzin w okresie pandemii COVID-19 
w ramach „Program asystent rodziny na rok 
2020” – 1.700,00 zł.

Świadczenia rodzinne:
-  świadczenia rodzicielskie – 358 

świadczeń na łączną kwotę 333.271,00 zł,
- zasiłki rodzinne – 5.863 świadczenia na 

łączną kwotę 658.069,83 zł,
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 3.473 

świadczenia na łączną kwotę 373.776,88 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne – 4.002 świadcze-

nia na łączną kwotę 863.257,00 zł,
-świadczenia pielęgnacyjne – 804 

świadczenia na łączną kwotę 1.448.784,00 zł,
-  jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka – 101 świadczeń na 
łączną kwotę 101.000,00 zł,

- zasiłki dla opiekunów – 12 świadczeń na 
łączną kwotę 7.440,00 zł,

- specjalne zasiłki opiekuńcze – 72 
świadczeń na łączną kwotę 44.640,00 zł,

- jednorazowe świadczenie w wysokości 
4.000,00 zł „Za życiem” – 4 świadczenia na 
kwotę 16.000,00 zł.

Świadczenia wychowawcze w ramach 
programu „Rodzina 500 Plus”:

- liczba wypłaconych świadczeń – 36.738 
świadczeń,

- liczba dzieci w rodzinach objętych 
świadczeniem – 3.276 dzieci w 2.029 
rodzinach,

- łączna kwota na wypłatę świadczenia – 
18.250.564,00zł,

- liczba wydanych decyzji – 51 decyzji,
- liczba wydanych informacji – 205 

informacji.
Świadczenie 300 Plus w ramach 

programu „Dobry Start”:
- liczba rodzin objęta świadczeniem – 

1.434 rodzin, w tym 2.030 dzieci,
- łączna kwota na wypłatę świadczenia – 

608.700,00 zł.
Fundusz Alimentacyjny:
- liczba rodzin objętych wsparciem – 82 

rodziny,
- liczba wypłaconych świadczeń – 1.243 

świadczenia,
- liczba wydanych decyzji – 120 decyzji,
- łączna kwota na wypłatę świadczenia – 

532.334,00 zł,
- liczba dłużników, wobec których 

prowadzono postępowanie komornicze – 298 
dłużników alimentacyjnych,

- ściągalność świadczeń od dłużników 
alimentacyjnych – 330.383,96 zł.

Procedura „Niebieskie Karty”:
- liczba formularzy „Niebieska Karta-A” 

przekazanych do Zespołu Interdyscyplinarn-
ego – 62,

- liczba rodzin, wobec których wszczęto 
procedurę – 50,

- liczba rodzin objętych procedurą ogółem 
80, w tym 30 z roku poprzedniego,

- liczba osób w rodzinach objętych 
procedurą – 171 osób, w tym 48 dzieci.

Wsparcie specjalistów:
- Punkt Konsultacyjny ds. przeciw-

działania przemocy w rodzinie: kurator – 71 
porad i konsultacji dla 52 osób i pedagog 12 
porad i konsultacji udzielonych 9 osobom,  

- Punkt Konsultacyjny dla osób z proble-
mem alkoholowym: instruktor terapii 
uzależnień32 porady i konsultacje 18 osobom.

Projekty dofinansowane ze środków 
Unii Europejskiej:

1. Kontynuowano realizację projektu pn.: 
„Nowa jakość życia osób starszych niesamo-
dzielnych lub niepełnosprawnych” w ramach 
RPO WK-P na lata 2014-2020.

2. Rozpoczęto realizację projektu pn.: 
„Między nami aktywnymi Seniorami” 
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

3. Rozpoczęto realizację projektu pn.: 
„Aktywni wykwalifikowani” w ramach RPO 
WK-P na lata 2014-2020.

Warsztat Terapii Zajęciowej:
- liczba uczestników warsztatu – 30 osób,
- kwota wydatkowana na działalność WTZ 

– 693.200,00 zł.

Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej nakierowane są na 
wspieranie mieszkańców Solca Kujawskiego. 
Wiążą się ze szczególną dbałością o jakość 
świadczonych usług,  profesjonal izm 
pracowników oraz stałe dopasowanie form 

MGOPS
w liczbach
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