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Tańsze bilety dla mieszkańców 
na baseny mineralne 

Wielki Sukces Malinowego Zdroju

Gmina Solec-Zdrój w czołówce
***

***

Kwartalnikowe ogłoszenia

Ruszyła! Powoli... kolejka mini transport lokalny po 
miejscowości Solec-Zdrój, którą turyści i mieszkańcy 
mogą wybrać się na przejażdżkę po uzdrowisku Solec-
-Zdrój. 

Kolejka turystyczna będzie jeździć sześć dni w tygodniu 
(poniedziałek-sobota). Przystanek początkowy i końcowy 
znajduje się przy Basenach Mineralnych -odjazd  o godzi-
nie 9.00, 11.00, 14.00.  Trasa przejazdu przebiega ulicami: 
Partyzantów – Ko-
ściuszki – Polna – 
Szkolna - 1 Maja 
– Sienkiewicza – 
Cicha – Kościelna – 
Kościuszki - Party-
zantów. Przystanki 
są oznakowane.

Podróż całą 
trasą trwa około 
dwudziestu pięciu 
minut.

Po raz kolejny już funkcjonujący w Solcu-Zdroju  Ho-
tel**** Medical SPA Malinowy Zdrój zwyciężył w kon-
kursie SPA Prestige Awards, uzyskując tytuł Najlepszego 
Medical  Wellness & SPA w Polsce. To nie jedyna nagroda 
uzyskana przez sieć Malinowych Hoteli, ale chyba naj-
bardziej prestiżowa.

W trakcie uroczystej gali z wręczenia nagród w samych 
superlatywach o soleckich wodach wypowiadała się m.in. 
znana aktorka Olga Bończyk, która korzystała już z usług ho-
telu i miała okazję tu właśnie regenerować siły, wykorzystując 
uzdrawiającą moc  naszej siarki. Do Solca-Zdroju przyjeżdża 
bardzo wiele znanych osobistości ze świata kultury, nauki, 
polityki. Znakomita to dla naszego uzdrowiska reklama. Pa-
miętajmy o tym. Oby w naszym przypadku nie sprawdzało 
się powiedzenie Stanisława Jachowicza, iż ,,cudze chwalicie, 
swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.

Nie da się ukryć, że Kompleks Basenów Mineralnych 
cieszy się wielkim powodzeniem wśród turystów. I tak 
właśnie powinno być, bo to z myślą o podniesieniu atrak-
cyjności turystycznej Gminy zostały one wybudowane. 

A skoro te baseny są, to dobrze byłoby żeby korzystali z 
nich również mieszkańcy. Już na etapie podpisywania umo-
wy koncesyjnej zagwarantowano dla mieszkańców upust ce-
nowy za korzystanie z basenów wynoszący minimum 10 % 
od standartowych cen. 

Po negocjacjach jakie z  inicjatywy Wójta Gminy prowa-
dzone były z Prezesem Malinowych Hoteli w roku bieżącym 
wprowadzone zostały dodatkowe upusty.

W każdym tygodniu od poniedziałku do czwartku 
mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój mogą skorzystać z wejść 
na basen z 20% rabatem. A więc korzystajmy z  tej moż-
liwości. I zabierajmy na basen dzieci. Dzięki systematycznie 
prowadzonym  lekcjom pływania czują się one tam jak ryby 
w wodzie.

Warto promować ten rodzaj aktywności. To same korzy-
ści dla naszego zdrowia i kondycji.

Kolejka turystyczna – solecka ciuchcia 

,,Wspólnota” -czasopismo samorządu- opubliko-
wała ranking wykorzystywania przez jednostki samo-
rządu terytorialnego środków z Unii Europejskiej na 
przestrzeni 10 lat tj.  w okresie od   2004-2014 roku.

Olbrzymim sukcesem może pochwalić się Gmina Solec-
-Zdrój. Na stronie 34 rankingu pokazane jest wykorzysta-
nie środków unijnych przez gminy wiejskie.

Gmina Solec-Zdrój znalazła się na 7 miejscu w Polsce, 
jeśli chodzi o wykorzystanie środków unijnych na prze-
strzeni 10 lat. Mieliśmy też  miejsce II- w latach 2011-2013.

W sumie ze środków unijnych na każdego mieszkańca 
gminy pozyskaliśmy przeszło 8300 zł.

A są w tym rankingu gminy, w których wartość ta była 
poniżej 100 zł. Pewnie, że trzeba się było napracować, ale 
było warto. 

Cały ranking dostępny jest do pobrania ze strony   
http://bcgpolska.pl/news/10

A właściwie sołtyska, bo mamy następną kobietę w 
Gminie pełniącą tę funkcję.

Już w 7 sołectwach ( na 19) ster władzy wiejskiej prze-
jęły kobiety. 

28 kwietnia w wyniku przeprowadzonych wyborów 
uzupełniających na sołtysa wsi Zborów zebranie wiejskie 
wybrało, oczywiście w głosowaniu tajnym, Panią Ewę Kulik.

Kontrkandydatem był 
Marcin Kochański, a rywali-
zacja dość wyrównana, bo 
głosy rozłożyły się  34:26.

W sumie w zebraniu 
uczestniczyło  61 mieszkań-
ców ( na 535 uprawnionych) 
, ale 1 głos był nieważny. 

Nowo wybranej Pani soł-
tys gratulujemy i życzymy 
wielu sukcesów.

Sołtys w Zborowie wybrany
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SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

Kików
Nazwa wywodzi się od nazwy oso-

bowej o charakterze przezwiska - Kika, 
czyli staropolskiej formy słowa kikut. 
I tak przezwisko określające osobę z 
ułomnością którejś z kończyn dało po-
czątek rodu Kikowskich.

A w samym Kikowie mamy 5 oficjal-
nych nazw części wsi, a mianowicie Ko-
sinów, Półanki (dawniej pisane Puławki 
lub Pułanki), Stawisko, Zagrody, Zaka-
mieńcze - Zastawie. Nie ma nigdzie za-
pisów skąd też te nazwy się wzięły. Mo-
żemy co najwyżej dochodzić  logicznego 
wytłumaczenia ich pochodzenia. 

Najprościej chyba nam pójdzie z 
Półankami. Ani chybi pochodzi ona od 
dawnej miary- łanu, a dokładnie jego 
połowy czyli Półanki ( półłanek, póła-
nek). 1 łan to ok. 26 ha ziemi ( chyba 
że był to łan wójtowski- wtedy były to 
ok. 54 ha). To całkiem zasadne tłuma-
czenie zważywszy, że dawniej  Półanki 
liczyły ok. 10 gospodarstw, każde po 13 
ha (pół łana) co daje 130 ha. Dokonując 
pomiaru powierzchni tej części Kikowa 
na mapie dostajemy wartość bliską 140 
ha, a więc bardzo porównywalną. Coś w 
tym zatem musi być.

Kosinów – tę nazwę możemy tłu-

maczyć na dwa sposoby. Można mia-
nowicie uznać, że to nazwa dzierżaw-
cza  pochodząca od nazwiska być może 
mieszkającego tam kiedyś Kosiny. To 
raczej teoria wątpliwa, gdyż w żadnych 
dostępnych nam dokumentach histo-
rycznych dotyczących gminy Solec-Zdrój 
takie nazwisko nie występuje. Druga 
teoria, bardziej prawdopodobna, doty-
czy pewnych służebności jakie być może 
świadczyli mieszkańcy tej części Kikowa 
na rzecz folwarku kikowskiego. Mowa 
tu o koszeniu trawy, zboża. Jako że fol-
wark w Kikowie był, a trawy i zboża kosi 
się do dziś (chociaż już nie kosami), to 
wywodzenie stąd właśnie nazwy jest 
całkiem zasadne.

Stawisko to nazwa dość oczywista, 
zwłaszcza że stawy w Kikowie są, a 
wg relacji mieszkańców to właśnie na 
osuszonych (czy może wyschniętych 
samoistnie) stawach pobudowali się i 
gospodarzyli późniejsi mieszkańcy tzw. 
Stawiska.

Przysiółek- Zakamieńcze- Zastawie, 
często określany jako Zakamieniec, po-
łożony jest między Kikowem a Sułkowi-
cami. I tu pochodzenie nazwy jest dość 
oczywiste Zakamieniec leży bowiem tuż 

przy Kamiennej Górze. To tu ludzie nie-
gdyś „łamali” kamień, ze znanych ską-
dinąd złoży wapienia kikowskiego.  A 
Zastawie? Może chodzi o podmokłe te-
reny, trzęsawisko, które kiedyś tam było.

Nie zlokalizujemy natomiast na ma-
pie przysiółka Zagrody. Tą nazwę wy-
wieść można od zagrodników- chłopów 
gospodarujących na własnym niewiel-
kim  kawałku ziemi, posiadających za-
grodę (dom i zabudowania gospodar-
cze) i często też pracujących na rzecz 
folwarku.

Zwyczajowo funkcjonuje natomiast 
nazwa, której daremnie byłoby szukać 
w oficjalnych rejestrach. Chodzi miano-
wicie o Podedworze – miejsce w cen-
trum wsi przy starym dworku. Do dziś 
krążą opowieści jak to pan przepił dwór, 
który przeszedł w ręce Żyda Symchy 
Cukiermana. W  Kikowie i okolicy fak-
tycznie mieszkało 43 Żydów i o dziwo 
niektórzy (co jest niezwykłą rzadkością) 
gospodarzyli na roli.

Mamy w Kikowie jeszcze jedną zwy-
czajową nazwę, która nawiązuje do hi-
storii Gminy i nazw funkcjonujących w 
Piasku Małym, czy w Piestrzcu. Chodzi 
mianowicie o tzw. szwedzką drogę. Tą 
nazwę używają mieszkańcy od czasów 
kiedy wykopywano w tym miejscu wła-
śnie pozostałości broni i narzędzi z cza-
sów potopu szwedzkiego. Prawda, że 
wszystko układa się w jedną logiczną 
całość?

(bs)

O wizycie pewnego rewizora w gorzelni
Narzekającym na różnorodne 

kontrole, podatki, akcyzę i przeko-
nanym, że są to wynalazki niewiele 
starsze od telefonu komórkowego 
proponuję wycieczkę w przeszłość. 

Rzecz działa się w gorzelni poło-
żonej we wsi Kików, Gmina Zborów, 
Powiat Stopnicki dnia 29 marca 1852 
roku. Zjawiła się tam osobistość nie 
byle jaka, bo sam Rewizor Skarbowy 
Powiatu Stopnickiego nazwiskiem 
Wścieklica, celem zamknięcia gorzel-
ni i odbycia „kontrolli” po ukończe-
niu w gorzelni wyrobu wódki zade-
klarowanego na przełom lat 1851 i 
1852. Ostatni zacier w gorzelni pana 
Godeffroya odpędzono na okowitę 
21 marca. Rewizor na tę okoliczność 
sprawdził kotły, przepytał świadków, 
porównał z deklaracją złożoną przez 
właściciela gorzelni w październiku 
1851, zajrzał do prowadzonej przez 
gorzelnianego książki „kontrolowcy” 

i na dodatek porównał to z „rappor-
tami” przedstawianymi w trakcie pro-
dukcji przez właściciela. Wszystko mu 
się zgadzało- od października 1851 do 
marca 1852 wykonano 11 zacierów 
kartoflowych i 76 zbożowych. Przej-
ście w „fabrykacji” zacierów w grudniu 
1851 poświadczyła wówczas rewizja 
Pomocnika Rewizora Skarbowego (cały 
czas  trzymano rękę na pulsie i czujnie 
zaglądano w kotły gorzelni).

Zatem mógł już Rewizor Wściekli-
ca opieczętować parniki wyciśnięciem 
pieczęci służbowej na laku, obwią-
zać kraniki szpagatem, pouczyć, żeby 
opieczętowania nie uszkodzić. Zabrał 
wszystkie potrzebne dowody, książkę 
„kontrollową” i pozostało tylko podpi-
sanie protokołu (rzecz jasna w dwóch 
egzemplarzach). 

Protokół podpisali: Wścieklica-Re-
wizor Skarbowy, Sowiński Stanisław- 
gorzelniany, Marzęcki Ignacy i Maciąg 
Wojciech – używani do wyrobu zacie-

rów i wódki, Nowakowski Stanisław- 
rządca dóbr oraz Wójt Gminy Zborów.

Rewizor nazwisko miał przeraża-
jące i służbistą był nie lada, ale tym 
razem wszystko mu się zgadzało i za-
leceń nie wydał.

No i co? Wcale tak łatwo nie było 
już w 1852 roku. Człowiek narzeka, 
że Agencja przysyła mu tajemniczy 
protokół „z przeprowadzonych czyn-
ności w zakresie kwalifikowalności 
powierzchni”, że parzystokopytne 
coś się w papierach nie zgadzają, że 
trzeba mierzyć powierzchnię użytko-
wą budynków, zadziwia go magia 
pieczątki i mus podpisu niebieskim 
długopisem. A tu już naszym pra-
dziadom, jeszcze przed powstaniem 
styczniowym, urzędy spać nie dawały. 
I może cieszmy się, że tej powierzchni 
użytkowej nie sprawdza nam póki co 
Rewizor Wścieklica. 

r.sz.
(w oparciu o materiały Archi-

wum Państwowego w Kielcach)
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Daniele i ptasia menażeria

Teresa Sowula 

Sylwetki samorządowców

Mieszkanka Kikowa, radna 
Gminy Solec-Zdrój z tej miejscowości 
właśnie. Wprawdzie nie pochodzi z 
Kikowa- znalazła się tu z racji męża, 
ale zadomowiła się  na dobre. 

Pani Teresa ma trójkę dzieci – 
dwoje jest już całkowicie samodziel-
nych, córka dobrze sobie radzi w Sta-
nach, starszy syn pracuje, przy mamie 
został tylko najmłodszy, który jeszcze 
się uczy.

Wydawałoby się, że to sporo obo-
wiązków: dzieci, dom, gospodarstwo. 

Okazuje się, że Pani Teresie starcza jeszcze czasu na działalność w Kole Go-
spodyń Wiejskich. I to nie byle jaką działalność. Jest spiritus movens większo-
ści przedsięwzięć koła, które działa od 2008 roku i ma na swoim koncie wiele 
osiągnięć. 

Można powiedzieć, że specjalnością Pani Teresy jest kultywowanie kulinar-
nego dziedzictwa regionu. Potrawy przygotowywane przez Koło zyskały apro-
batę i znaczące nagrody. Sztandarowym produktem jest perliczka dworska, 

która  uzyskała III miejsce  w konkursie na świętokrzyską  potrawę świąteczną i I 
miejsce w  konkursie ,, Nasze kulinarne dziedzictwo”. W tym samym konkursie 
I miejsce zdobyła też nalewka królewska, nagrodę dziennikarzy „miętówka”, a 
konfitura z jarzębiny na miodzie – miejsce II, premiowane wyjazdem do Bruk-
seli. W 2014 roku Koło zdobyło nagrodę Echa Dnia ,, Jawor”. Wielkie sukcesy 
odnoszą mieszkańcy Kikowa   w konkursach wieńców dożynkowych. 

Do zajmowania I miejsca na dożynkach gminnych- zdążyliśmy się przy-
zwyczaić. Ale w latach 2009, 2011, 2013 i 2015 wieńce przygotowane przez 
Kików zajmowały też I miejsca na dożynkach powiatowych, reprezentując 
następnie powiat na dożynkach wojewódzkich. Tam też były sukcesy- w latach 
2009 i 2011 wieniec kikowski zajął II miejsce.

Oczywiście nie byłoby tych sukcesów bez zaangażowania mieszkańców 
i osobistego Pani Teresy. A to nie koniec działalności. Prężnie działające Koło 
pozyskuje środki unijne w ramach małych grantów realizując wiele inicjatyw 
na rzecz mieszkańców wsi. Powstało boisko ogólnodostępne, altana, plac zabaw  
oraz teren rekreacyjny dla mieszkańców. 

Zaangażowanie Pani Teresy w działalność na rzecz wsi zostało docenione 
przez mieszkańców Kikowa i w 2014 wybrano Ją radną Gminy Solec-Zdrój.  
Pani Teresa działa w Komisji d/s Rolnictwa i Restrukturyzacji Wsi oraz Komi-
sji Zdrowia, Oświaty i Kultury. W tej drugiej pełni funkcję przewodniczącej.

Tylko pozazdrościć takiej aktywności i oczywiście życzyć Pani Teresie wielu 
dalszych  sukcesów.

Sam Kubuś teraz nie 
ma rogów, zrzucił poroże 
w maju, ale wkrótce bę-
dzie miał nowe. Kubusio-
wa oczekuje na małe da-
nielątko, toteż zachowuje 
się rozważnie. Właściciel 
hodowli, pan Paweł Stef-
ko, planuje też zakupienie 
kolejnych dwóch łani. Da-
niele mają u niego sielski 
żywot- duże pastwisko, 
stały dostęp do wody w 
dwóch zarybionych zbior-
nikach wody. A że są do-
brze traktowane, a nawet 
rozpieszczane to widać od 
razu, bo zawołane przybie-
gają do siatki, oczekując smakołyków. 
Nozdrza Kubusia wypatrującego koni-
czynki to najbardziej miękka i delikat-
na rzecz na świecie. Kubuś w chwilach 
fantazji potrafi przepłynąć zbiornik 
wodny, żeby znaleźć się na podwórku. 
W zasadzie jednak nie jest to dobrze 
widziane, teraz jego szturchnięcie ni-
czym  nie grozi, ale gdy uzbroi się w 
rogi i zniecierpliwi oczekiwaniem na 
owies, to lepiej uważać, waży prze-
cież pewno blisko 100 kg. Wszystkie 
znaki na ziemi i niebie wskazują, że 

hodowla się rozwinie - tuż obok wy-
biegu zdecydował się założyć gniazdo 
bocian, ma już nawet partnerkę, para 
przegoniła jakiegoś bocianiego intru-
za, który próbował coś w tym stadle 
mieszać, patyków w gnieździe przy-
było i nic tylko obserwować, co dalej 
będzie się działo. Wszyscy się cieszą z 
bocianów, tym bardziej, że wiele lat 
temu miały tu gniazdo, teraz może 
jakiś praprawnuczek wrócił na stare 
miejsce wiedziony swoim tajemni-
czym ptasim instynktem.

Przybywający do Solca od strony Zagórzan powinni uważnie rozejrzeć 
się wokół siebie, gdy wyjeżdżają z lasu. Po lewej stronie mogą zobaczyć 
pasące się na wybiegu daniele. Na razie jest ich trzy- pięcioletni Kubuś, 
Kubusiowa i ich nieco niesforny roczny potomek, któremu już różki rosną 
i ojciec ma z nim trochę kłopotu. 

Napisali do nas

Na pierwszym planie Kubuś wyciąga głowę po przysmaki, 
z tyłu nieco przysłonięte  Kubusiątko i najbardziej ostrożna 

Kubusiowa

Tuż za obejściem pana Pawła swo-
je ptasie królestwo ma kolejny pa-
sjonat zwierząt, pan Cieślak. Zwykłej 
kury tu nie widać, ale są za to prze-
piękne bażanty (bananowe, srebrne, 
złote, diamentowe), kaczuszki man-
darynki i karolinki, pokrzykują  pawie, 
są i cukrówki, kanarków około 40, a 
perliczek nikt pewno nie liczył. Pan 
Cieślak planuje urządzenie woliery bli-
sko drogi, zatem będziemy mieć szan-
sę przyjrzenia się temu kolorowemu i 
gwarnemu bractwu. Zorganizowanie 
pożywienia dla tak licznej ptasiej gro-
madki na pewno nie jest sprawą ła-
twą, ale pasjonata nie przekonasz. I 
chwała Bogu.  

Jest jeszcze Patryk Cieślak, na razie 
hoduje świerszcze, ale środowisko, w 
jakim wyrasta, nie pozwoli, żeby jego 
ambicje hodowlane ograniczyły się do 
owadów. Zobaczymy, co on wymyśli.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

Spotkania z książką
Tradycyjnie otwarcia akcji "Cała Polska czyta dzieciom" 

dokonał Dyrektor p. Zbigniew Szot. Mottem akcji są sło-
wa: 

"Wszyscy chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, 
dobrych i szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób- czytajmy 
dzieciom".  W myśl tych słów postanowiliśmy zapraszać 
zarówno rodziców dzieci jak również ich dziadków, bab-
cie- "przyjaciół dzieci" na wspólne głośne czytanie.

Odwiedzają nas wyjątkowi goście, czyli osoby po-
wszechnie znane i szanowane w środowisku lokalnym. 
Gościliśmy Wójta p. Adama Pałysa, Sekretarz Gminy p. 
Barbarę Simon, ks. Pawła Klimczaka, dyr. DPS p. Helenę 
Bebel, dyr. GCK p. Justynę Błaszczyk, bibliotekarkę p. Annę 
Grzybczak i pracownika GCK p. Agnieszkę Kozłowską…

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem słuchały bajek 
czytanych przez zaproszone osoby i nauczycieli.

Nasza akcja przyniosła wiele dobrego. Przede wszyst-
kim integrację pokoleniową, większe zainteresowanie za-
równo życiem szkoły jak i książkami. 

Dziękujemy rodzicom biorącym udział w akcji oraz 
wszystkim tym, którzy wsparli naszą inicjatywę swoją 
obecnością za poświęcony czas i współudział w wychowa-
niu najmłodszych członków naszej społeczności.

(br)

II Gminny Konkurs Ortograficzny klas IV-VI
20 maja 2016r. odbył się II Gminny Konkurs Ortogra-

ficzny klas IV-VI. W br. miał on miejsce w naszej szkole. 
Wzięło w nim udział 18 uczniów z klas IV-VI -po 9 z 

dwóch szkół podstawowych z terenu gminy Solec-Zdrój. 
Naszą szkołę reprezentowali: 

kl.IV- Karolina Dryndos, Katarzyna Kozłowska, Marta 
Lesiak;

kl.V- Emilia Dyrdół, Maciej Kalita, Wiktoria Misiaszek;
kl.VI- Martyna Chmura, Aleksandra Nowak, Klaudia Żu-

rek.
Uczniowie pisali test ortograficzny, sprawdzający ich 

wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne. 
Jury wyłoniło zwycięzców-NAJLEPSZYCH Z NAJLEP-

SZYCH.
W kategorii klas czwartych Mistrzem Ortografii 2016 

została Marta Lesiak(SP Zborów),
II miejsce zajęła Olga Nalepa (SP Solec-Zdrój), 
III miejsce-Katarzyna Kozłowska(SP Zborów).
W kategorii klas piątych Mistrzem Ortografii okazał się 

Jakub Węgrzyn(SP Solec-Zdrój),
II miejsce zajęła Emilia Dyrdół (SP Zborów),
III miejsce- Wiktoria Misiaszek(SP Zborów).
W kategorii klas szóstych  Mistrzem Ortografii została 

Monika Grochowska (SP Solec-Zdrój),
II miejsce -Tomasz Bartnik(SP Solec-Zdrój),
III miejsce ex aequo Adrianna Gwóźdź (SP Solec-Zdrój) 

i Aleksandra Nowak (SP Zborów).
Zwycięzcom składamy gratulacje i życzymy dalszych 

sukcesów, nie tylko ortograficznych!
Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom oraz  na-

grodę rzeczową: MISTRZOWIE-zwycięskie statuetki, wice-
mistrzowie-drzewka szczęścia, zdobywcy III miejsc- sowy-
-symbol mądrości. Pozostali uczniowie  zostali nagrodzeni 
zestawami  pisaków. Organizatorzy zadbali również o po-
częstunek.

Sponsorem nagród oraz poczęstunku było Koło Ło-
wieckie ,,Ostoja” przy Politechnice Krakowskiej, za co bar-
dzo dziękujemy!

(mm)

XII GMINNY KONKURSU RECYTATORSKI
„SPOTKANIA Z POEZJĄ DZIECIĘCĄ’’

Dnia  26 kwietnia 2016 r.  Szkoła  Filialna w Kikowie już 
po raz dwunasty gościła uczestników  Gminnego Konkursu 
Recytatorskiego ze  Szkół Podstawowych w Gminie Solec- 
Zdrój. 

W gminnym konkursie recytatorskim brali udział zwycięz-
cy eliminacyjnych konkursów poszczególnych szkół z terenu 
całej gminy. Każdy uczestnik zaprezentował jeden utwór po-

etycki  z całego bogactwa poezji dla dzie-
ci i młodzieży. Wiersze związane były z 
tematem „Otwórzmy drzwi do fantazji”

Rywalizowało między sobą 38 uczest-
ników w 3 kategoriach wiekowych:

Przedszkole: 4 dzieci
Klasy: 0 - I :16 uczniów 
Klasy: II – III :18 uczniów
Celem konkursu była:

1 Popularyzacja literatury dziecięcej. 
2 Rozwijanie dziecięcych zdolności.
3 Rozwijanie ekspresji i wrażliwości 
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Co nowego w szkołach

estetycznej.
4 Doskonalenie wyrazistej mowy, roz-

wijanie pamięci, wyrabianie odwagi i 
śmiałości.

5 Doskonalenie prawidłowego inter-
pretowania utworu.

6 Podnoszenie poziomu kompetencji 
językowych oraz zasobu słownictwa.

7 Uświadomienie konieczności respek-
towania reguł konkursu.

8 Integrowanie dzieci z różnych szkół i 
placówek.

Uczestnicy oceniani byli w pięciu katego-
riach wiekowych:
- przedszkolaki
- klasa „0”
- klasa I
- klasa II
- klasa III
Jury w składzie : p. A. Czupryś , p. D. Dalach, T. Głowniak,  

p. L. Idus i p. D. Ślusarska   oceniało wykonawców według 
następujących kryteriów: odpowiedni dobór tekstu, staran-
ne pamięciowe opanowanie tekstu, intonacja i modulacja 
głosu, interpunkcja, artykulacja, tempo recytacji, postawa 
recytatora, strój uczestnika, ogólne wrażenie estetyczne.  

Do XIII Powiatowego Konkursu, który odbędzie się w Bu-
skim Samorządowym Centrum Kultury w Busku-Zdroju za-
kwalifikowali się:

1. Zuzanna Oszywa- Klasa ,,0” ze Szkoły Podstawowej w 
Zborowie

2. Mateusz Walasek- Klasa I ze Szkoły Filialnej w Wełninie
3. Bartosz Gawior - Klasa II ze Szkoły Podstawowej w Zbo-

rowie
4. Wiktoria Szczykut-Klasa III ze Szkoły Filialnej w Kikowie
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz 

drobny upominek. Dodatkowo laureaci I miejsc dostali na-
grodę książkową.

Organizatorkami konkursu były panie Dorota Dalach ze 
SF w Kikowie i Dorota Ślusarska ze SP w Zborowie.

DD

Nasza szkoła przystąpiła do 
konkursu "Szkoła sportowych ta-
lentów" organizowanego przez 
Studium Prawa Europejskiego. Za-
dania przewidziane w regulaminie 
realizowaliśmy prawie przez cały 
rok szkolny, wkrótce powinniśmy 
otrzymać tytuł „Szkoła sporto-
wych talentów” i dyplom honoro-
wy. 

W związku z konkursem dużo się 
u nas działo, m.in. w szranki sporto-
wych rywalizacji stanęli wnuczkowie 
wraz z dziadkami (rywalizacja była 
zacięta, ale nikt nie zapominał o za-
sadzie fair play); dzieci prezentowały 
swoje talenty sportowe - były  pira-
midy wieloosobowe, układy tanecz-
ne, kręcenie hula hop i talerzem, 
pokazy karate; dzieci spotkały się 
z p. Łukaszem Domańskim, meda-
lowcem Mistrzostw Polski Osób Nie-
pełnosprawnych w Lekkiej Atletyce 
na rozmowie o zdrowiu, kondycji 
fizycznej, drodze do sukcesu; wraz 
ze stonogą Tolą uczniowie posze-
rzali wiedzę o sporcie, a przy okazji 
przez tydzień w szkole codziennie 
panowała inna barwa - uczniowie, 
a także  nauczyciele, przychodzili 

ubrani w kolor, jaki narzucał kolejny 
element brzuszka stonogi; w kwiet-
niu odbył się bieg na orientację. Ko-
ordynatorem wszelkich akcji była p. 
Beata Kupiec. Wymieniliśmy tylko  
niektóre z działań realizowanych w 
ramach konkursu. Ani chybi zasłuży-
liśmy na miano „Szkoły sportowych 
talentów”.

Laureatami XXI edycji Diecezjal-
nego Konkursu Biblijnego Diecezji 
Kieleckiej zostali uczniowie naszej 
szkoły Monika Grochowska z klasy 
VI i Jakub Węgrzyn z klasy V. Oboje 
uplasowali się na bardzo wysokich 
miejscach (trzecie i czwarte). Siostra 
Anna Kita już po raz trzeci z rzędu 
z sukcesem przygotowała uczniów 
do  konkursu, nie sposób nie wspo-
mnieć, że Monika Grochowska jest 
trzykrotną laureatką Konkursu Bi-
blijnego.

Monika Grochowska została rów-
nież  laureatką XIII Konkursu Hu-
manistycznego dla uczniów szkół 
podstawowych. Dodajmy, że na li-
ście laureatów tylko jej przyszło w 
udziale reprezentować powiat bu-
ski. Zapamiętajcie to nazwisko - Mo-
nika Grochowska z Piasku Małego. 
Zdolna, pracowita, skromna. Niech 

jej los i ludzie sprzyjają. Gratulujemy 
serdecznie Monice i przygotowują-
cej ją do konkursu p. R. Wojtal. 

Już wiosna, zatem jeździmy na 
wycieczki po bliższej i dalszej okoli-
cy, chodzimy na rajdy. I mimo że w 
szkole dużo się dzieje, oczekujemy 
na wakacje.

Nasi pod sercem Zygmunta na Wieży 
Zygmuntowskiej w maju 2016. Byliśmy też w 
skarbcu, zbrojowni i przy grobach królewskich.
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Sukces zespołu tanecznego BLACK ROSES
2 kwietnia 2016r. w Pińczowie odbył się IV Otwarty Tur-

niej Tańca. Na turnieju swoje umiejętności taneczne prezen-
towało ponad sześciuset tancerzy z całego województwa 
świętokrzyskiego. Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
na turnieju reprezentowała grupa taneczna BLACK ROSES, 
która trenuje w Zborowie pod okiem instruktora tańca Pawła 
Błaszkiewicza.

Grupa BLACK ROSES w skła-
dzie: Alicja Skrzypczyńska, Eweli-
na Kaczor, Julia Czechowska, Ola 
Walasek:

Nasz zespół po raz pierwszy 
brał udział w tego typu konkur-
sie. Pierwszy raz i z sukcesem. 
Grupa BLACK ROSES stanęła na 
podium zajmując III miejsce w 
kategorii – taniec nowoczesny, 
grupy 12-14 lat.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.

„Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”
1 czerwca br. przed budynkiem Urzędu Gminy w Solcu 

-Zdroju stanął namiot Gminnej Biblioteki Publicznej. Stało się 
dlatego, że przyłączyliśmy się do akcji Marszałka Wojewódz-
twa Świętokrzyskie pn. „Świętokrzyskie czyta Sienkiewicza”. 

Tego dnia obchodzony jest w Polsce Dzień Dziecka, w 
związku z czym nie mogliśmy wybrać innej lektury Henryka 
Sienkiewicza jak nie „W pustyni i w puszczy”.

Czytanie tej pięknej powieści rozpoczął Wójt Gminy So-
lec – Zdrój – Adam Pałys. Pan Wójt przeczytał pierwszy roz-
dział i tym samym zachęcił do głośnego wspólnego czytania 
pozostałych uczestników. Czytali pracownicy Urzędu Gminy, 
nauczyciele, młodzież szkolna i mieszkańcy gminy.

Akcja ta wzbudziła zainteresowanie zarówno mieszkań-
ców jak i kuracjuszy.

Idea propagowania czytelnictwa  w dobie komputeryza-
cji, audiobooków, itp. jest bardzo ważna.

Radosne Świętowanie Dnia Dziecka
Świętowanie Dnia Dziecka w Solcu –Zdroju nie zakończy-

ło się tylko na publicznym czytaniu powieści Henryka Sien-
kiewicza  „W pustyni i w puszczy”, które miało miejsce 1 
czerwca br. przed budynkiem Urzędu Gminy. Dzień Dziecka 
trwał u nas też dnia następnego,  tj. 2 czerwca. Na Boisku 

Sportowym przy Zespole Szkół w Solcu –Zdroju we współ-
pracy z dyrekcją i nauczycielami tej placówki Wójt Gminy 
oraz Gminne Centrum Kultury przygotowali liczne atrakcji z 
okazji tego radosnego święta.

Mimo niesprzyjającej aury, deszczu i zimna impreza się 
odbyła! Było wesoło i kolorowo. Dzieci miały możliwość 
uczestniczyć w konkursach z nagrodami. Dla najmłodszych 
uczestników frajdą było malowanie twarzy i włosów przez 
dwie Myszki Miki. Nie da się ukryć, że wielkie dmuchane zam-
ki i zjeżdżalnie były bardzo oblegane przez młodsze i starsze 
dzieci, które ochoczo skakały i wygłupiały się nich. Dużym za-
skoczeniem dla uczestników okazała się niespodzianka przy-
gotowana przez Wójta Gminy, którą były przewozy barwną 
ciuchcią po Solcu –Zdroju. Nie sposób wymieniać wszystkie 
konkursy, zabawy i atrakcje jakie dla dzieci przygotowali or-
ganizatorzy.

Trzeba przyznać, że dzieci są wspaniałymi i wdzięcznymi  
odbiorcami wszelkich tego typu wydarzeń. Dlatego też w 
okresie wakacyjnym Gminne Centrum Kultury w Solcu -Zdro-
ju będzie pamiętało o najmłodszych i już dziś przygotowuje 
plan na wakacyjne szaleństwa dla najmłodszych.

***
Trzeci weekend maja w Solcu-Zdroju  poświęcony był 

muzyce akordeonowej. Dwudziestego maja rozpoczął się 
VIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: „Harmo-
nia zdrowia i muzyki” . W tym roku zgromadził on rekor-
dową liczbę uczestników. Do części konkursowej przystąpiło 
27 solistów oraz 11 zespołów kameralnych z różnych stron 
kraju łącznie ponad 70 osób więc przesłuchania konkursowe 
odbywały się przez trzy dni – od piątku, aż do niedzieli. Festi-
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wal, to nie tylko przesłuchania uczestników.
To również  sobotni Koncert Specjalny, na którym zagrali 

Inna Stashevska i Andrii Stashevskyi z Ukrainy połączony z 
obchodami 1050 rocznicy Chrztu Polski. Koncert ten odbył 
się w Kościele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdro-
ju.   W niedzielę po południu odbyła się uroczystość ogłosze-
nia wyników i rozdania nagród laureatom. Zespół „Zgierskie 
Jeżyki” otrzymał nagrodę od Wójta Gminy Solec-Zdrój. Była 
to nagroda pieniężna.

Kuba Niewczas otrzymał  zaproszenie do Brukseli do 
Parlamentu Europejskiego ufundowane przez Posła do Par-
lamentu Europejskiego – Dr Czesława Siekierskiego oraz 
zestaw kosmetyków ufundowanych przez Firmę SULPHUR 
ZDRÓJ z Buska –Zdroju. Kosmetyki ufundowane przez Firmę 
SULPHUR ZDRÓJ z Buska-Zdroju otrzymała jeszcze dwójka 
uczestników.  

Jak twierdzi Przewodniczący Jury tegoroczny  Festiwal 
miał bardzo wysoki i wyrównany poziom. Wszystkim uczest-
nikom składał gratulacje i życzył dalszych osiągnięć.  

Po rozdaniu nagród zwycięzcom  odbył się koncert lau-
reatów w kościele parafialnym Świętego Mikołaja w Solcu 
-Zdroju. 

 W czasie trwania festiwalu odbywały się też warsztaty 
muzyczne dla akordeonistów.

Festiwal odbył się dzięki środkom finansowym otrzyma-
nym z Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu Buskiego, 
Centrum Edukacji Artystycznej oraz licznej rzeszy sponso-
rów. To właśnie dzięki ich wsparciu możemy kontynuować to 
przedsięwzięcie artystyczne. Z tego miejsca pragniemy jesz-
cze raz serdecznie podziękować wszystkim ofiarodawcom za 
okazaną pomoc.

Wsparli nas:
Hotel Malinowy Zdrój w Solcu - Zdroju
Baseny Mineralne w Solcu - Zdroju
„Uzdrowisko Busko Zdrój” S.A. właściciel Sanatorium „Mar-
coni”, producent naturalnej wody mineralnej „Buskowianka 
- Zdrój”
Zakład Metalowo - Kotlarski SAS z Buska - Zdroju
SULPHUR ZDRÓJ w  Busku - Zdroju
Tartak METROL w Zwierzyńcu k. Buska - Zdroju
P.P.U.H. DEMAROL w Zielonkach k. Solca - Zdroju
Dwór Dziekanów w Zielonkach k. Solca - Zdroju
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdroju
KLANK – OPTYK
Dr Czesław Siekierski-Poseł do Parlamentu Europejskiego
Restauracja Magnolia w Solcu – Zdroju
P.W. PRIMA w Zborowie k. Solca - Zdroju
Producent Wiejskich wyrobów domowych w Zborowie– Ry-
szard Kowalik
STACJA PALIW S.C. T. Kapusta i P. Kapusta w Zborowie k. Sol-
ca – Zdroju
Restauracja VIP i Belewederska w Busku - Zdroju
Pensjonat Cicha Zdrój w Solcu - Zdroju
Pensjonat Kolory Świata w Solcu - Zdroju

Leśnicy „GOSPODARZE LASU”
Dnia 7 kwietnia 2016r. w Gminnym Centrum Kultury w 

Solcu – Zdroju odbyła się lekcja edukacyjna o tematyce le-
śnej. Dzięki Pani Barbarze Jarzębiak (pracownik Nadleśnictwa 
Chmielnik) uczniowie szkół podstawowych z Solca – Zdroju 
i ze Zborowa usłyszeli wiele ciekawych informacji na temat 
zagrożeń i znaczenia lasu. 

Celem spotkania było kształtowanie w dzieciach świa-

domości ekologicznej dotyczącej lasów, a także promowa-
nie dobrych nawyków i zachowań proekologicznych. Dzieci 
obejrzały również ciekawy film pokazujący konsekwencje 
zaśmiecania lasu, kłusownictwa, nielegalnego wycinania 
drzew itp.

Spotkanie zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w 
Solcu Zdroju.

Magnoliowy Dzień Wiosny
Dnia 29 kwietnia 2016r. odbył się ,,X Magnoliowy Dzień 

Wiosny”. Jubileusz obchodzony był pod hasłem ,, Bukiet 
kwiatów na dzień wiosny”.

Święto to zapoczątkował kwiat magnolii, który każdej 
wiosny rozkwitając upiększa Solec - Zdrój. ,,Magnoliowy 
Dzień Wiosny” po raz pierwszy zorganizowano 11 kwietnia 
2007 roku, wówczas sadzono magnolie. W kolejnych latach 
symbolem tego święta były różne kwiaty, każdego roku inny. 
W związku z jubileuszem został zebrany bukiet z dotychcza-
sowe kwiatów tj. magnolii, bratków, stokrotek, pierwiosn-
ków, tulipanów, szafirków, żonkili, lawendy oraz hiacyn-
tów.  Całą impreza tradycyjnie rozpoczęła się od przemarszu 
uczniów ulicami  1 Maja, Magnoliową, Cichą, Kościelną, aż 
do parkingu obok Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju.

Na placu obok Urzędu Gimny odbyły się prezentacje ar-
tystyczne przygotowane przez najmłodszych z uczestników 
z przedszkola z Solca-Zdroju oraz ze Szkół Podstawowych z 
Solca-Zdroju, Zborowa, Wełnina, Kikowa. Na scenie prezen-
towali się również uczniowie Samorządowego Gimnazjum 
w Solcu - Zdroju oraz dzieci uczęszczające na zajęcia muzycz-
ne w Gminnym Centrum Kultury.

Po raz pierwszy zaprezentowała się Ola Nalepa śpiewając 
utwór ,,Troszeczkę ziemi, troszeczkę słońca”. Również po raz 
pierwszy zaprezentował się duet Natalia Pompa i Natalia Ko-
walska  w piosence ,,O sole mio”.

Układy chorograficzne zaprezentowały: dziewczęta ze 
Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju ,zespół ,,Black Rosses” 
oraz przedszkolaki.

Występy wokalne zaprezentowały również Zespół ,,Bez 
Nazwy” działający przy Gminnym Centrum Kultury oraz chór 
prowadzony przez Pana Radosława Kornasia. 

Oprócz występów były również konkursy. Dzieci wzoro-
wo odpowiadały na pytania zadawane przez konferansjera, 
którym była Justynę Błaszczyk  za co dostawały nagrody oraz 
prezenty.

W ramach podziękowania  za przygotowanie uczniów do 
corocznego ,,Magnoliowego Dnia Wiosny” Grono Pedago-
giczne otrzymało kwiaty od Wójta Gminy Adama Pałysa oraz 
dyrektora GCK Justyny Błaszczyk .

Na tą wspaniałą uroczystość przybył Wicewojewoda 
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Świętokrzyski Andrzej Bętkowski wraz z pracownikami Świę-
tokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego promując program 
,,500+”.

W finale zostały posadzone kwiaty przed Urzędem Gmi-
ny oraz budynkami użyteczności publicznej,  przez Adama 
Pałysa- Wójta Gminy Solec-Zdrój, Barbarę Simon- Sekretarz 
Gminy, dyrektorów Placówek Oświatowych z terenu Gminy, 
oraz  przedstawicieli Rady Gminy.

NOC BIBLIOTEK - WOLNO CZYTAĆ!
Tegoroczna Ogólnopolska Noc Bibliotek odbywała się 4 

czerwca pod hasłem „Wolno czytać”. W Bibliotece Publicznej 
w Solcu -Zdroju również można było wziąć udział w tej akcji. 
Biblioteka Publiczna wraz z Gminnym Centrum Kultury przy-
gotowała dla odwiedzających liczne atrakcje.

Program po-
dzielony był na 
dwie części, dla 
dzieci i dla doro-
słych. 

Dzieci spotka-
nie rozpoczęły od 
oglądania filmu pt. 
„Magiczne drze-

wo”, następnie dyskutowaliśmy o filmie i marzeniach. Dzieci 
miały wiele ciekawych pomysłów do jakich celów wykorzy-
stałby magiczne właściwości drzewa. Kolejnym punktem był  
„Flirt z dziełami Sienkiewicza”. Flirt towarzyski to 28 kart i kil-
kaset zdań pochodzących z książek noblisty, a zarazem moż-
liwości mądrych, zabawnych, czułych myśli do przekazania 
innym uczestnikom gry. Zabawa ta była naprawdę ciekawe, 
dzieci miały możliwość poznania różnych utworów Henryka 
Sienkiewicza.

Były również konkursy z nagrodami, a jak nagrody to i 
wielka radość dla zwycięzców. Na zakończenie przypomnie-
liśmy sobie kilka przysłów grając w kalambury. Każde dziecko 
wyszło z upominkiem i wielkim uśmiechem na twarzy.

Dorośli natomiast mogli obcować z poezją. Pani Bożena 
Nowak – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół w Sol-
cu-Zdroju przygotowała bardzo ciekawy, patriotyczny pro-
gram na ten wieczór. W czasie spotkania czytano wiersze i 
słuchano poezji śpiewanej. Toczyły się także ciekawe dysku-
sje, którym nie było końca. Każdy uczestnik spotkania otrzy-
mał pamiątkę, którą była zakładka do książki oraz przygoto-
wany przez prowadzącą tomik poezji.

Kolejna „Noc Bibliotek” już za rok. Do zobaczenia !

***
Hala Sportowa w Solcu – Zdroju   2 kwietnia 2016r. gości-

ła drużyny siatkarskie z różnych zakładów pracy. W tym dniu 
bowiem odbywał się Wiosenny Międzyzakładowy Turniej Pił-
ki Siatkowej „Powitaj Wiosnę na sportowo”. Rozgrywki były 
bardzo emocjonujące. Walka o miejsca na podium była za-
cięta.

I miejsce zasłużenie zdobyła reprezentacja Oświaty. II 
miejsce wywalczyła drużyna Hotelu Malinowy Zdrój. Na III 
uplasował się zespół Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju.

Puchar najlepszego zawodnika rozgrywek otrzymała Pani 
Agnieszka Krzemińska

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy na kolejny turniej, 
który odbędzie się 5 listopada 2016r.

Organizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultu-
ry w Solcu – Zdroju.

Teatrzyk
W dniu 5 maja 2016 roku w Gminnym Centrum Kultury 

w Solcu-Zdroju odbył się teatrzyk dla dzieci pod tytułem ,,Dr 
Dolittle”.

Była to adaptacja sceniczna słynnej powieści dla dzieci 
„Dr Dolittle i jego zwierzęta” Hugh Loftinga.

Dzieci, które miały możliwość wziąć udział w tym wyda-
rzeniu były bardzo zaciekawione historią graną przez akto-
rów.

Postacie pojawiające się na scenie angażowały do zaba-
wy dzieci, które chętnie i żywiołowo uczestniczyły w przed-
stawieniu.

Rzeźba
I spotkanie 
W dniu 21 kwietnia 2016r. (czwartek) w Gminnym Cen-

trum Kultury w Solcu-Zdroju odbyły się pokazowe warsztaty 
rzeźbienia w drewnie dla dzieci ze szkół z terenów Gminy 
Solec-Zdrój.

Warsztaty prowadził Pan Józef Reguła z Połańca, którego 
prace aktualnie są wystawione w Gminnym Centrum Kultu-
ry. W warsztatach wzięło udział 80 uczniów, którzy oprócz 
aktywnego słuchania mieli możliwość rzeźbienia w drewnie. 
Każda klasa otrzymała na zakończeniu warsztatów pamiąt-
kową rzeźbę, wykonaną w trakcie zajęć wraz z dedykacją.

Wystawę Panów Józefa i Wojciech Regułów można oglą-
dać do 29 kwietnia 2016 w godzinie pracy Gminnego Cen-
trum Kultury.

II spotkanie
Dnia 28 kwietnia bieżącego roku w Gminnym Centrum 

Kultury w Solcu-Zdroju odbyły się kolejne warsztaty dla dzie-
ci ze szkół z terenów Gminy Solec-Zdrój. Warsztaty rzeźbione 
w drewnie prowadził Pan Wojciech Reguła- syn Pana Józefa 
Reguły, których prace są aktualnie wystawione w Gminnym 
Centrum Kultury. W warsztatach wzięło udział 70 dzieci. Po 
zakończeniu warsztatów każda grupa otrzymała pamiątko-
wą rzeźbę, wykonaną w trakcie zajęć wraz z dedykacją.

Wystawę Panów Józefa i Wojciecha Regułów można 
oglądać do jutra (29.04.2016r.), w godzinach pracy Gminne-
go Centrum Kultury.

Serdecznie zapraszamy!
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-ZdrójPanie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – w środowisku samo-
rządowym wiele się ostatnio mówi 
na temat gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Wiele Gmin przymie-
rza się do podejmowania nowych 
uchwał tzw. śmieciowych. A jak to 
właściwie w Gminie Solec-Zdrój jest 
ze śmieciami? 

Chyba nie najgorzej. Gmina prze-
jęła na siebie obowiązek organizacji 
całego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, jak ustawa przewiduje, 
od 1 lipca 2013 roku.

Mija właśnie trzeci rok funkcjono-
wania tego nowego systemu. W tym 
czasie zorganizowaliśmy już 3 przetar-
gi na odbiór śmieci od mieszkańców, 
ostatni w grudniu 2015 roku. Przez 
cały okres 3 lat wywozem śmieci od 
mieszkańców zajmuje się jedna firma- 
Zakład Usług Wielobranżowych ,,Hy-
drosvat” z Solca-Zdroju.

Już na samym początku chyba nie-
źle sobie rozpracowaliśmy  cały sys-
tem, bo z niewielkimi korektami funk-
cjonuje do dziś.

Cały świat zmierza w kierunku 
ograniczenia produkowania od-
padów i zagospodarowywania w 
maksymalnym stopniu tych już wy-
tworzonych. Jak  Gmina Solec-Zdrój 
znajduje się w tym trendzie?

Też zmierzamy w tym kierunku. 
W gminie mamy 5100 mieszkańców, 
systemem objętych jest 4427 osób, 
pozostała liczba 673 mieszkańców to 
osoby stale przebywające poza tere-
nem gminy. Na te 4427 osób objętych 
systemem, segregację odpadów zade-
klarowało 96%. To dużo. Nie zawsze 
jeszcze ta segregacja wygląda tak jak 
chcielibyśmy, ale jest coraz lepiej.

W 2012 r. odebrano od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych gminy 
Solec-Zdrój 38 ton odpadów segre-
gowanych tj. makulatury, tworzyw 
sztucznych, metalu, opakowań wie-
lomateriałowych, szkła i opakowań 
szklanych i 123 t odpadów zmiesza-
nych. W 2013- a więc w roku wejścia 
w życie nowego systemu gospodaro-
wania odpadami komunalnymi było to 
odpowiednio 98 i 152 tony, w 2014 - 
128 i 240 ton, a w 2015 - 70 i 237 t.  
Odzwierciedleniem tego są osiągnięte 
poziomy recyklingu i przygotowania 
do ponownego użycia papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szkła w poszcze-
gólnych latach:

- 2012 – poziom = 15,26%
- 2013 – poziom = 42,46%

- 2014 – poziom 
= 58,83%

Jest więc nie-
źle. Wprawdzie w 
2015 r. zanotowa-
no spadek ode-
branych segrego-
wanych odpadów 
komunalnych, ale 
przeprowadzono 
wówczas kontrolę 
w zakresie prawi-
dłowej segregacji 
przez mieszkańców 
i od początku 2016 
r. systematycznie 
wzrasta masa odebranych odpadów 
segregowanych. Corocznie organizo-
wana jest też mobilna zbiórka, pod-
czas której odbierane są w nielimito-
wanych ilościach m.in. meble, odpady 
wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny, zużyte opony.

W kwietniu 2015 r. odebrano
• 0,2 t zużytych opon,
• 1,2 t odpadów wielkogabary-

towych,
• 0,6 t zużytego sprzętu elek-

trycznego i elektronicznego.
W czasie zbiórki 28 kwietnia tego 

roku odebrano:
• 8,52 t zużytych opon,
• 28,25 t odpadów wielkogaba-

rytowych.

A ceny?
Ceny udaje nam się cały czas utrzy-

mać na poziomie roku 2013. To ewe-
nement, bo sporo gmin musiało je 
korygować i to oczywiście w górę. W 
gminach Solec-Zdrój, Pacanów, Nowy 
Korczyn, Stopnica, Busko-Zdrój - opła-
ta za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi ustalona jest jako iloczyn 
liczby mieszkańców zamieszkujących 
daną nieruchomość oraz uchwalo-
nej stawki opłaty od 1 osoby. U nas 
jest to stawka 4,20 zł miesięcznie od 
każdej osoby, jeżeli odpady komunal-
ne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny, a odpady ulegające bio-
degradacji gromadzone są w przy-
domowych kompostownikach i 10 zł 
w przypadku odpadów zmieszanych 
– ale ta stawka dotyczy zaledwie 4% 
mieszkańców.

Każdy właściciel nieruchomości 
otrzymuje książeczkę opłat, w której 
zamieszczono stawki opłat oraz ter-
miny wpłat. Nie można zatem o wpła-
cie zapomnieć.

Poza tym w 
Gminie Solec-
-Zdrój obowiązują 
zwolnienia z opłat 
za śmieci szóstej i 
każdej następnej 
osoby w gospo-
darstwie domo-
wym. W tym roku 
złożono 7 wnio-
sków i zwolniono 
z opłaty za śmieci 
13 osób.

I wszyscy so-
lidnie płacą?

Ściągalność jest na poziomie 94% 
w skali roku. Ale ci którzy nie płacą 
terminowo nie mogą czuć się bez-
karnie. Prowadzimy egzekucję. To 
jest system solidarny. Wszyscy muszą 
płacić i wszyscy muszą przestrzegać 
zasad  gospodarowania odpadami 
komunalnymi. To rzutuje na cenę od-
padów, a więc ma bezpośrednie prze-
łożenie na finanse każdego z nas.

Czyli Panie Wójcie żadnych pro-
blemów? 

Aż tak dobrze to nie ma. Wciąż 
zdarzają się sytuacje, że śmieci za-
miast w pojemnikach, czy workach 
lądują w lesie bądź w rowie. To nie-
zrozumiała sytuacja. Po co zadawać 
sobie tyle trudu, wywozić śmieci ,,z 
duszą na ramieniu”, rozglądając się 
cały czas czy ktoś nas przypadkiem 
nie zauważy – jeśli można je w każdej 
ilości, za pieniądze, które i tak każdy 
musi zapłacić – wystawić przed pose-
sję.

Poza tym istotna jest również spra-
wa prawidłowej segregacji. Śmieci  
źle posegregowane, zanieczyszczone 
niestety podlegają wyższej opłacie. I 
przestrzega tego skrupulatnie  Zakład 
Gospodarki Odpadami w Rzędowie, 
do którego śmieci trafiają.  Stąd też 
mój apel. Jeśli chcemy, aby śmieci 
były tanie przestrzegajmy zasad ich 
segregacji. Skoro 96% mieszkańców 
zadeklarowało, że śmieci segreguje to 
niech to będzie rzetelna segregacja. 
Będzie to z korzyścią dla nas wszyst-
kich.

Dziękuję bardzo Panie Wójcie.

 W tym numerze zamieszczamy 
przypomnienie zasad segregacji. Pu-
blikujemy też harmonogram odbioru 
odpadów. 

Wieści z Gminy
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1. Przetworzenie ma znaczenie! – 
Segregując dajesz odpadom szansę na 
drugie życie. Ponadto zmniejszasz zanie-
czyszczenie środowiska poprzez zmniej-
szenie ilości odpadów deponowanych 
na składowiskach. Dzięki recyklingowi 
osiągamy niższe koszty produkcji na-
wet o 60%, ograniczamy zanieczysz-
czenie powietrza, gleby, wody, emisję 
gazów cieplarnianych, produkcję odpa-
dów przemysłowych. Użycie surowców 
wtórnych przekłada się w procesie pro-
dukcyjnym na obniżenie zużycia energii 
w porównaniu do procesu opartego na 
surowcach pierwotnych o 95% w przy-
padku aluminium, o 85% przy wykorzy-
staniu miedzi, o 80% przy tworzywach 
sztucznych, 74% przy stali, 65% przy 
papierze i 30% w przypadku szkła! 

2. Zgniecenie ma znaczenie! – 
Zgniataj puszki i butelki przed wyrzuce-
niem. Zgnieciona butelka zajmuje 80% 
miejsca mniej. Dzięki temu rzadziej mo-
żesz wynosić odpady ze swojego domu, 
a firmy odbierające nie muszą wozić po-
wietrza. 

3. Odkręcenie ma znaczenie! – 
Wyrzucaj szkło i kartony po sokach i 
mleku bez kapsli i nakrętek. Po odkrę-
ceniu posegreguj do odpowiednich po-
jemników. 

4. Oznaczenie ma znaczenie! – 
Zwracaj uwagę na oznaczenia umiesz-
czone na opakowaniach. Znajdują się 
na nich informacje o pochodzeniu, su-
rowcu, z którego zostały zrobione oraz 
możliwym powtórnym przetworzeniu.

5. Opróżnienie ma znaczenie! 
– Opróżniaj butelki, słoiki, kartony. 
Wszystkie opakowania przed wyrzu-
ceniem powinny zostać dokładnie 
opróżnione! W innym przypadku przy 
wrzuceniu np. opakowania z jogurtem 
do pojemnika z tzw. frakcją suchą – za-
wartość może wylać się na inny rodzaj 
surowca, np. papier i uniemożliwić jego 
przetworzenie!

6. Rozłożenie ma znaczenie! – Roz-
kładaj kartony przed wrzuceniem do 
pojemnika. W ten sposób będą zajmo-
wały mniej miejsca (nawet o 70%) i rza-
dziej będziesz musiał je wynosić!

7. Przynoszenie ma znaczenie! – 
Zabieraj ze sobą wielorazową torbę na 
zakupy. Foliowe torebki używasz prze-
ważnie tylko raz, a później wyrzucasz. 
Tym samym produkujesz więcej odpa-
dów. Torba zakupowa, którą będziesz 
mieć zawsze przy sobie to zaledwie 
dodatkowe 50 gramów dla Ciebie, a 

zdecydowanie mniejszy ciężar dla śro-
dowiska.

8. Rozróżnienie ma znaczenie! – 
Nie wrzucaj do pojemników do segre-
gacji pobitych luster, szyb, szklanek. Jest 
to inny rodzaj szkła. Zanieczyszczenie 
odpadów szklanych (słoików, butelek) 
poprzez np. fragmenty szyb czy luster 
może spowodować niemożność prze-
tworzenia tego surowca! Szkło opako-
waniowe to nie to samo co szkło go-
spodarcze!

9. Zabrudzenie ma znaczenie! – 
Nie wrzucaj do pojemników do segre-
gacji odpadów bardzo zabrudzonych, 
np. papieru po maśle, chusteczek higie-
nicznych, ręczników papierowych. Nie 

segregujemy także odpadów zabrudzo-
nych klejami oraz zatłuszczonych. One 
nie nadają się do recyklingu!  

10. Wyrzucenie ma znaczenie! – 
Sprawdź, zasady segregowania i zapa-
miętaj, co należy wyrzucać do konkret-
nego pojemnika. Pamiętaj o oddawaniu 
do PSZOK (Punktów Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów Komunalnych) zużytego 
sprzętu elektronicznego, baterii, aku-
mulatorów, gruzu, odpadów niebez-
piecznych (opakowań po olejach silni-
kowych, puszek po farbach, świetlówek 
energooszczędnych, odpadów wielko-
gabarytowych). Przeterminowane leki 
oddawaj do aptek. Nigdy nie wyrzucaj 
ich razem z innymi odpadami!

A oto 10 Zasad Kultury Segregacji:
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Pomysłodawcą konkursu jest 
Wójt Gminy Solec-Zdrój.  Konkurs 
skierowany jest do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjum z tere-
nu gminy Solec-Zdrój. Realizowany 
jest  w ramach Programu edukacji 
ekologicznej dotyczącego działań 
proekologicznych mających na celu 
ochronę powietrza i klimatu w gmi-
nie Solec-Zdrój, o którego dofinanso-
wanie Gmina Solec-Zdrój wystąpiła 
do Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. 

Gmina ubiega się o dotację w wyso-
kości 8 000 zł, a środki te przeznaczone 
zostaną na zakup nagród indywidual-
nych dla uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjum – uczestników konkursu. 
Udział środków własnych gminy to 2 
000 zł. Autorką hasła przewodniego 
konkursu „O powietrze dbamy dobry 
klimat mamy”  jest uczennica klasy III 
Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju 
Zuzanna Bernat.

Celem konkursu jest popularyzacja 
problematyki związanej z ochroną po-
wietrza i troską o klimat oraz zasadami 
zrównoważonego rozwoju, pogłębia-
nie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie 
ochrony środowiska, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na ochronę powie-
trza i klimatu oraz  kształtowanie po-
staw proekologicznych.

Przedmiotem konkursu było wyko-
nanie pracy plastycznej nawiązującej 
do hasła konkursu z uwzględnieniem 
zagadnień ochrony powietrza i klima-
tu w tym m.in. emisja zanieczyszczeń 
do powietrza, efekt cieplarniany, dziu-
ra ozonowa, kwaśne deszcze, smog, 
zmiany klimatu i ich konsekwencje, 
niska emisja, sposoby ograniczania za-
nieczyszczenia powietrza, odnawialne 
źródła energii, wpływ jakości powietrza 
na zdrowie ludzi, wskazywanie konse-
kwencji działań człowieka w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza i zmian kli-
matu oraz   umiejętność poszukiwania 
i wskazywania  praktycznych rozwią-
zań tj. możliwości ochrony powietrza 
w skali lokalnej.

Nagrodzone prace prezentowane 
będą w okresie wakacyjnym na wysta-
wach organizowanych przez  Gmin-
ne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. 
Prace, które zostały złożone dowodzą 
wielkich talentów plastycznych dzieci i 
młodzieży szkolnej, ale przede wszyst-
kim świadczą o ich dużej  świadomości 
ekologicznej i trosce o środowisko. Pra-
ce są bardzo ciekawe. Dowolność tech-
niki wykonania spowodowała, że spo-
sób przedstawienia zagadnień ochrony 

powietrza i klimatu jest różnorodny, a 
przekaz prac jasny – twoja planeta twój 
wybór, dbajmy o powietrze bo jego ja-
kość przekłada się na nasze zdrowie! 
W kolorystyce  prac  dominuje kontra-
stowe zestawienie kolorowego świata, 
gdzie żyją szczęśliwi ludzi, powietrze 
jest czyste, rosną drzewa i kwiaty oraz 
świata „ciemnego”, gdzie  przeważa 
zabudowa przemysłowa, powietrze 
jest zanieczyszczone, a ludzie nieszczę-
śliwi.    

Ocena prac nie była łatwym zada-
niem. Prace  ocenione  zostały przez 
pięcioosobową komisję konkursową 
powołaną przez Wójta Gminy w trzech 
kategoriach:  uczniowie szkół podsta-
wowych klasy I-III, uczniowie szkół pod-
stawowych klasy IV-VI oraz uczniowie 
gimnazjum. W każdej grupie wiekowej 
nagrodzone zostały trzy prace. Komi-
sja konkursowa przyznała także wy-
różnienia – 30 w grupie uczniów szkół 
podstawowych  klasy I-III, 13 w grupie 
uczniów  szkół podstawowych  klasy 
IV-VI oraz 8 w grupie uczniów gimna-
zjum. Nagrody indywidualne otrzyma 
łącznie 60 uczniów z terenu gminy So-
lec-Zdrój. Nagrody wręczy Wójt Gminy 
na zakończenie roku szkolnego. Nagro-
dy stanowić będą:  sprzęt elektronicz-
ny, sprzęt sportowo-turystyczny, wy-
dawnictwa, artykuły szkolne, materiały 
edukacyjne.

W kolejnym numerze Gazety Solec-
kiej opublikowana zostanie lista nagro-
dzonych oraz podsumowanie konkur-
su. 

Poniżej prezentujemy listę dobrych 
praktyk mieszkańca  i zakazów w zakre-
sie działań mających  wpływ na jakość 
powietrza i klimat.  Zestawienie opraco-
wane zostało na podstawie pomysłów 
uczniów Szkoły Podstawowej w Solcu-
-Zdroju Szkoły Filialnej w Wełninie.

DOBRE PRAKTYKI 
1. Wykorzystanie odnawialnych źró-

deł energii. 
2. Gospodarstwa ekologiczne.
3. Odpowiednie używanie środków 

ochrony roślin.
4. Budowa ścieżek rowerowych. 
5. Segregowanie odpadów komunal-

nych. 
6. Sadzenie drzew i innych roślin
7. Wymiana starych pieców central-

nego ogrzewania na nowe. 
8. Zbiórka surowców wtórych i recy-

kling. 

ZAKAZY 
1. Nie spalaj w piecu plastiku i innych 

odpadów.
2. Segreguj odpady.
3. Nie niszcz papieru - ochronisz lasy.
4. Nie zanieczyszczaj powietrza spali-

nami.
5. Utylizuj urządzenia. 
6. Nie wyrzucaj śmieci do lasów i 

wód. 

Miejmy zatem na uwadze te dobre 
praktyki i zakazy w codziennych dzia-
łaniach, a przyczynimy się do poprawy 
jakości środowiska w naszej gminie. 
Miejmy także my dorośli na  uwadze, 
że świadomość ekologiczna dzieci i 
młodzieży jest duża. Nie bez powo-
du zatem dzieci i młodzież szkolna są 
ważnymi adresatami programu edu-
kacji ekologicznej.  Mają one wpływ 
na dorosłych  i mogą wykreować u 
dorosłych domowników odpowiednie 
postawy skłaniające do zachowań pro-
ekologicznych m. in. sposobów racjo-
nalnego ograniczania zużycia energii, 
wykorzystania odnawialnych  źródeł 
energii  oraz likwidowania szkodli-
wych nawyków np. spalania odpadów 
w domowych paleniskach. 

(ekp)

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY pn. 

„O powietrze dbamy 
dobry klimat mamy” 
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„ I MALINOWY TURNIEJ 
TENISA ZIEMNEGO SOLEC - ZDRÓJ OPEN ”

W terminie 4-5 czerwca na kor-
tach Hotelu**** Malinowy Zdrój 
Medical Spa rozegrano „I Malinowy 
Turniej Tenisa Ziemnego Solec-Zdrój 
Open”  

W tenisowe szranki stanęli m.in. 
aktorzy teatralni i filmowi: Karol 
Strasburger, Piotr Cyrwus, Tomasz 
Stockinger oraz gwiazdy polskiego 
kabaretu Koń Polski: Leszek Malinow-
ski wraz z małżonką Marią Borzysz-
kowską. Ponadto grono zawodników 
zasilili Adam Romer (red. naczelny 
magazynu Tenis klub) oraz Tomasz 
Tomaszewski (komentator tenisowy 
turniejów wielkoszlemowych i Master 
Series.). 

Uczestnicy turnieju mogli połączyć 
przyjemne z pożytecznym: aktywnie 
spędzając czas oraz wypoczywając i 
korzystając z dobrodziejstw najlep-
szego w Polsce Hotelu**** Medical 
SPA. Była to także doskonała okazja 
do nawiązania nowych kontaktów i 
znajomości. 

Mecze eliminacyjne, które wyłoniły 
finalistów rozpoczęły się w sobotę o 
godzinie 9.30. Walka o finał okazała 
się niezwykle zacięta i emocjonująca. 
Zawodnicy zmagali się o Puchar Pre-
zesa Malinowych Hoteli w rozgryw-
kach deblowych w formule double 
suprise.

Wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali bardzo wysoki poziom umiejęt-
ności i do ostatniej chwili trudno było 
wskazać zwycięzców sobotnich me-
czów. Dynamiczny doping publiczno-
ści zagrzewał zawodników 

do walki. 
Z licznego grona miłośników teni-

sa ziemnego niedzielne finały pozwo-
liły wyłonić zwycięzców Turnieju. Z rąk 
Prezesa Malinowych Hoteli Pana To-
masza Kalety puchary odebrali:  

za zajęcie pierwszego miejsca - 
Marek Łach i Zbigniew Krupiński 

za zajęcie drugiego miejsca - To-
masz Stockinger i Adam Romer

za zajęcie trzeciego miejsca - Tade-
usz Szewczyk i Piotr Cyrwus.

Po zakończeniu turnieju główne-
go został rozegrany turniej pociesze-
nia, w którym udział wzięli pozostali 
zawodnicy. W tej kategorii gracze 
walczyli o pierwsze i drugie miejsce. 
Wśród zwycięzców turnieju pocie-
szenia znaleźli się Karol Strasburger, 
Marian Schab, Jan Krasny i Tomasz 
Kaleta, którym pamiątkowe statuetki 
wręczył Dyrektor Hotelu Pan Paweł 
Patrzałek. 

Gracze okazali się być prawdziwy-
mi wielbicielami tenisa, gdyż nie opu-

ścili kortów nawet 
po rozstrzygnięciu konkursu. Do 

późnych godzin popołudniowych roz-
grywali mecze rekreacyjne dedykowa-
ne przybyłym kibicom.

Pospotkaniowe wieczory Goście 
spędzili w hotelowym Centrum Reha-
bilitacji, gdzie mieli okazję skorzystać 
z bogatej bazy zabiegowej (w szcze-

gólności z dobrodziejstw płynących z 
kąpieli w najsilniejszej na świecie wo-
dzie siarczkowej). 

Zachwytom i pochwałom nie było 
końca. Tenisiści zapowiedzieli uczest-
nictwo w kolejnym turnieju, który – 
mamy nadzieję – na dobre wpisze się 
w sportową tradycję uzdrowiskowej 
miejscowości Solec Zdrój. 

Liczba ludności w 
gminie na koniec 
2015 roku - 5139

Zdarzenia liczba
urodzenia 4
małżeństwa 3
zgony 3
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  5
małżeństwa  0
zgony  10
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  2
zgony  8
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia  5 
małżeństwa  2 
zgony  7 
rozwody  2 

Zdarzenia liczba
urodzenia  42
małżeństwa  43
zgony  61
rozwody  6

Trochę statystyki

Marzec 2015 r.

rok 2015 r.

Maj 2016 r.

styczeń – luty 2016 r.

Kwiecień 2016 r.
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Język nasz powszedni (cz. 2)

Napisali do nas

Skoro o języku mowa, to może słów kilka o tym, jak wyglądały nie-
gdyś nasze domostwa. Podam wyjaśnienie niektórych słów, dziś może 
zapomnianych, gdyż po prostu wyszły z użycia, a młodzi ich zupełnie nie 
kojarzą.

Wygląd i wyposażenie go-
spodarstwa

- izba (pokój)- miała przeważnie 
dwa większe okna na południe;

- komora-dzisiejsza kuchnia, po-
mieszczenie gospodarcze;

- klepisko-  warstwa gliny zmie-
szanej z plewami, z czasem wy-
mienione na podłogę;

- belki- materiał do budowy domu;
- stragarz-  belka, która podpiera-

ła powałę, tj. sufit. Był to bardzo 
ważny element domu. Na nim 
umieszczano z zasady datę bu-
dowy domu; 

- przyciesie - dolna część domu, 
czyli podwaliny z grubych be-
lek. Na nich leżały belki, a u góry 
znajdowały się płatwie. Na nich 
właśnie opierały się krokwie, 
które u góry wzmocnione były 
poprzeczną belką, tzw. gontem. 
Na krokwiach przybijano łaty, do 
których przywiązane były snopki 
przykrywające dach.

- kalenica- sam wierzchołek domu 
pokrywany warstwą krówskiego 
nawozu z gliną;

- stajnia- w niej trzymano zwie-
rzęta, głównie konie. W stajni 
znajdowała się również grzęda 
dla kur i chlew, była wyposażo-

na w żłób i drabinkę. Do żłobu 
wsypywano sieczkę omaszczoną 
owsem;

- sień (przedpokój)-   prowadziły 
do niej szerokie wrota.  W sieni 
były przeważnie żarna, drabi-
na, służącą do wchodzenia na 
strych. W sieni stawiano również 
paczki z gniazdami dla niosek i 
skrzynkami, w których gęsi wy-
siadywały swe młode.

- stodoły- były złożone z dwóch 
sąsieków. W środku znajdowało 
się boisko wykonane ze zmie-
szanej z plewami gliny. Boisko 
zamykano z jednej i drugiej stro-
ny wierzejami, które ryglowano 
drewnianym drągiem. W stodo-
łach trzymano siano. 

- ulica- wyjazd z ogrodzonego po-
dwórka

Sprzęty domowe
- stół na czterech nogach, wzmoc-

niony u dołu listwami zwanymi 
podnóżkiem. Niektóre stoły po-
siadały również szufladę. 

- łóżka- miały  dwie ścianki, czyli 
zatyłki. Ścianka głowowa była 
zazwyczaj wyższa i ozdobiona.. 
Zatyłek nożny był bardziej prosty. 
W zatyłkach umieszczone były 
haki, do których przyczepiano 
boki. Miały one od zewnętrznej 
strony, u dołu listwy, na których 
kładło się w poprzek deski, tzw. 
podłogę Na nią kładło się wiązkę 
długiej słomy, którą przykrywało 
się płachtą służącą za przeście-
radło. Na to wszystko kładziono 
pierzynę i poduszkę, i przykry-
wano nakryciem. Jeszcze wyżej 
leżał jasiek, czyli mała poduszka. 

- ślufanek-  ława do spoczynku;
- szafy na naczynia - stały na kre-

densach, które posiadały szufla-
dy i drzwiczki;

- kamieniaki- w nich stało i kwasi-
ło się mleko, śmietana, a na ki-
jankach umieszczano sery;

- żeleźniaki (garnki)- służyły do 
gotowania, np. ziemniaków;

- praska-drewniane urządzenie  
do odciskania sera;

- kołyska- kolebka na biegunach. 

Spały w niej małe dzieci, które 
przykrywało się poduszką przy-
wiązaną krajką.

- obrazy religijne- wisiały na ścia-
nach, były  one zdobione zwłasz-
cza na Zielone Świątki gałązkami 
i kwiatami;

- maślniczka-  toczona z jednego 
pnia, bądź tez zbita z klepek ,po-
dobnie jak beczka. U góry wkła-
dano wierzchnik z otworem, w 
który wchodziła laska zbijaka z 
krążkiem zaopatrzonym w otwo-
ry. 

Transport
- drewniane wozy- składały się  z 

pięknie zdobionego dyszla, ma-
jącego z przodu dwie wypustki. 
Jedną większą na dole i drugą 
mniejszą u góry. Zakładało się 
tak witki naszelników koniom, by 
mogły one kierować wozem. 

- literki, tj. drabinki i półkoszki ple-
cione z wikliny – nakładano na 
wóz;

- gnojnice- tj. deski postawione do 
góry, na ukos, służyły do robót 
polnych ;

- opałki -plecione z dartych pasm 
drzewnych służyły do przeno-
szenia drobnych ładunków, np. 
sieczki, plewów;

- koszyki- były plecione z drobnych 
korzeni drzew albo wyplatane z 
darnin i wikliny;

- zojdy- płachty lniane  w których 
przenoszono uzbieraną trawę, 
zioła. Dwa końce przeciwległe 
zawiązywano, dwa pozostałe słu-
żyły do dźwigania załadowanego 
ciężaru. Te zawiązywano na pier-
siach, aby nie trzymać brzemienia 
rękami. Czasami ubodzy ludzie 
znosili w ten sposób nawet snopy 
zboża z pola do domu.

- uzda-dwa paski wykonane z rze-
mienia, jednym poziomym obej-
mującym pysk konia i drugim 
biegnącym do góry i zakładanym 
na uszy. Uzda służyła do wiązania 
konia przy żłobie i w czasie pasie-
nia w polu.

- podkład-  był czymś w rodzaju 
poduszki wypełnionej włosiem 
końskim z obciętych ogonów;

- chomąto -ze zwieńczeniem, z 
uwiązanymi z boku postronkami;

- lejce- służyły do kierowania ko-
niem. Podczas jazdy koń miał za-
kładane do pyska wędzidło i do 
niego przyczepione były lejce. 
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A teraz parę okolicznościowych 
tekstów gwarą…

Majówki śpiwałe się płed figur-
ko. Schłedziła się młedziesz, baby i 
dzieci. 

Na Zielone Świotki ubiralymy su-
waro płedwórka. Maiłe się chołpy 
gałozeckamy, zakładałe się zielone 
za łebrazy. Pieklymy placki. Świetu-
wałe się dwa dni, jag na Wielkanoc.

Trowe siekłe się z rana, z  rosso 
na pókłesy. Późni się rostrzepuwałe, 
nachylałe, kłepiłe. Suche włeziłe się 
do stodoły. Casamy szłe się do siana 
w niedziele, jak szła burzo. Ino w 
niedziele Świenty Trójcy się nie ro-
biłe, błeto byłe płedwójne świento. 

„Kosiarze stoją, stoją, łączki się 
boją.

W południe za trudno, a w wie-
czór za późno

Najlepiej z rana, z rosą, ciąć tra-
wę kosą”

(fragment piosenki regionalnej)
W łektawe Błeżegłe Ciała nie sa-

dziłe się żodny rossady, błe się nie 
przyjmuwała.

W samo  łektawe pletłe się wion-
ki z ziół. Płe  poudniu szłe się do 
kłeścioła na procesjo. Dzieci sypały 
kwiotki i niesły płeduszki. Na kóniec 
biłe się ksiendza kwiotkamy, a kłe-
scielny dawoł cukierki. 

W sobótki polyłe się łegniska na 
drodze. Chłopoki przeskakuwały 
bez łegiń, a dziołchy śpiwały.

We żniwa szłe się do dnia do ro-
błety. Kłesiorz kłesił, a łedbiracka 
łedbirała. Jag była sprytno, to wio-
zała snopki płewrósłamy, a jak nie, 
to łedbirała na gorstki. Snopki sta-
wiałe się w dziubki. Nojduży stoł w 
dziubkkach łewies, nojkrócy pszeni-
co.Jag się zwiezłe, płe żniwach była 
młecka. Chłepy móciły cepamy na 
błeisku. Baby łedsiwały plewy na 
przetakach. Późni dopiro kupilymy 
wialnio.

Zbłeże mielyłe się w zarnach. Nie 
były w kozdym domu, szłe się roz w 
tygłedniu i robiłe się monke. Późni 
piekłe się chlyb i płedpłemyki i go-
mułki z syra.

Krowy pasłe się na rowach, ło-
kach. Tym zajmuwały się dzieci. Na 
poudnie, w nojwienkszy wor, gadzi-
ne przyganiałe się do stajni i płe-
iłe. Jak się guniłe trza byłe uwożąć, 
zeby nie narobić szkłedy na płelach.

R.Wojtal

W miesiącu czerwcu kończy 
się już projekt powszechnej na-
uki pływania „Umiem pływać”, w 
którym uczestniczyło 30 uczniów 
z klas I-III. 

Zajęcia nauki pływania odbywały 
się od kwietnia do czerwca w Kom-

Towarzystwo 
Przyjaciół 

Ziemi Soleckiej

pleksie Basenów Mineralnych w Sol-
cu – Zdroju. Projekt został dofinan-
sowany przez Ministerstwo Sportu 
i Turystyki w kwocie 5 350 złotych. 
Całkowity koszt realizacji zadania to 
kwota 7 352 złote.

Od czerwca 2016 roku rozpoczę-
ła się realizacja nowego projektu 
p.n. ”Sport to zdrowie w każdym 
wieku -aktywni seniorzy”, który zo-
stał dofinansowany kwotą 1 000 
złotych z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Całkowity koszt zadania to kwota 1 
590 złotych. Projekt obejmuje  zaję-
cia z psychologiem, zajęcia tanecz-
ne oraz Nordic Walking, które przy-
czynią się do aktywizacji i integracji 
członków Klubu Seniora działające-
go przy Gminnym Centrum Kultury 
w Solcu – Zdroju.  

(ms)
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Obchody Święta Straży Pożarnej

Z życia stowarzyszeń

Wypadki drogowe, ratownictwo 
ekologiczne, ratownictwo medycz-
ne, usuwanie powalonych przez 
wichury drzew, pompowanie wody 
podczas podtopień, ratowanie to-
nących ale i poszukiwania ciał, ścią-
ganie kotów  z wierzchołków drzew, 
łowienie nietoperzy, likwidowanie 
zanieczyszczeń z powierzchni wody, 
zaopatrywanie ludzi w wodę pod-
czas przerw w jej dostawach - wszę-
dzie tam widać strażaków. 

W niedzielę 14.05.2011r. na pla-
cu przy budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Świniarach odbyła się 
jubileuszowa uroczystość z okazji 
85-lecia OSP Świniary. Była to jed-

nocześnie okazja do uczczenia Dnia 
Strażaka z udziałem wszystkich jed-
nostek Gminy Solec-Zdrój. Niestety 
z nieznanych przyczyn OSP Piestrzec 
nie zaszczycił tak ważnych uroczy-
stości, ważnych dla każdego straża-
ka.

Po uroczystej odprawie przy 
dźwiękach orkiestry , nastąpił uro-
czysty przemarsz Jednostek Strażac-
kich do tutejszego  kościoła pod we-
zwaniem Św. Stanisława, na mszę 
św. koncelebrowaną w intencji 
strażaków. W nabożeństwie udział 
wzięły delegacje z jednostek OSP 
z terenu gminy Solec-Zdrój, goście 
i parafianie. Po Mszy św. delega-

Patronem strażaków jest Święty Florian. Kult męczennika datuje się od 
roku 1528, kiedy to ogromny pożar zniszczył Kleparz – dzielnicę Krakowa. 
Z pożogi ocalał jedynie kościół Św. Floriana. Kult św. Floriana pozostał 
niezmienny, w przeciwieństwie do wachlarza działań strażaków. 

cje OSP z pocztami sztandarowymi 
przemaszerowały na plac przed bu-
dynek OSP Świniary. Przy dźwiękach 
Hymnu Państwowego wciągnięto 
flagę państwową na maszt. W czę-
ści oficjalnej uczestniczyli strażacy 
ochotnicy i członkowie ich rodzin 
oraz zaproszeni goście. Zebrani wy-
słuchali historii OSP w Świniarach,  
przedstawionej przez druha Janusza 
Wawrzeńca -  od chwili jej powsta-
nia w 1931 r. po czasy współczesne. 

W trakcie uroczystości wręczono 
medale i odznaki zasłużonym stra-
żakom. Była to też dobra okazja do 
przekazania podziękowań dla całej 
społeczności strażackiej, za służbę 
społeczną. Wyrazy podziękowania 
i szacunku dla strażaków przekazali 
Starosta Buski Jerzy Kolarz, Radny 
Sejmiku Świętokrzyskiego Krzysz-
tof Dziekan, Przewodniczący Rady 
Powiatu Buskiego Andrzej Gondek 
Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys 
i p.o. Komendanta Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Busku 
-Zdroju Artur Brachowicz.

Kolejnym punktem  uroczystości 
był wspólny poczęstunek, podczas 
którego już swobodnie  prowadzo-
no rozmowy, zarówno wspomnie-
nia  jak i te związane z najbliższą 
przyszłością. 

Obchody święta Świniarskich 
strażaków znalazły duże zaintere-
sowanie wśród licznie przybyłych 
mieszkańców okolicznych sołectw, 
którzy wspólnie z zaproszonymi 
gośćmi uczestniczyli w tej uroczy-
stości. Całość zakończyła zabawa 
taneczna, która w ciepły majowy 
wieczór trwała do białego rana.

Bogdan Zając
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„BY CZAS NIE ZAĆMIŁ I NIEPAMIĘĆ...”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Z życia stowarzyszeń

W związku z tym zwracamy się 
do tych z Was, którzy posiadają sta-
re fotografie, listy i wszelkie inne 
dokumenty mówiące o przeszłości 
naszej gminy z prośbą o ich wypo-
życzenie. Wszystkie po zeska-
nowaniu zostaną zwrócone 
właścicielom. Prośba dotyczy 
również dawnych przedmio-
tów takich jak: ubrania, sprzęt, 
naczynia, meble itp. Można je 
oddać w depozyt, wypożyczyć 
tylko na czas trwania wysta-
wy lub przekazać w darze.  
Liczymy na Waszą współpra-
cę i pomoc w przygotowaniu 
wystawy, która stanie się za-
lążkiem izby pamięci, miejsca 
spotkań z historią i tradycją. 
W sprawie użyczenia mate-
riałów prosimy o kontakt ma-
ilowy stowsolec@go2.pl lub 
osobisty przy ul. Kościuszki 24 
od poniedziałku do czwartku 
w godzinach 15.30-17.30.

Dziękujemy tym wszystkim, 
którzy już zareagowali na nasz 
apel. Poniżej przedstawiamy 
dwie fotografie z 1953 roku, 
które ostatnio otrzymaliśmy 
od byłej mieszkanki naszej 
gminy pani Zofii Skoczylas z 
Buska-Zdroju.

Aktualnie w prowadzo-
nej przez nas galerii przy ul. 
Kościuszki 24 udostępniona 
jest wystawa pn. W soleckim 
uzdrowisku od zarania do 
września 1939 roku.” 

Działalność stowarzysze-
nia wspiera Zarząd Powiato-
wy w Busku-Zdroju i Gmina 
Solec-Zdrój – dofinansowanie 
projektu: „Od Solca do Sol-
ca-Zdroju. Organizacja cyklu 
wystaw dotyczących historii 
Solca-Zdroju” oraz Wojewódz-
two Świętokrzyskie – dofinan-
sowanie projektu „Utworzenie 

Od maja Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ bierze udział w programie Muzeum Historii 
Polski realizowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. "Patriotyzm Jutra". Plano-
wane działania obejmują m.in. przygotowanie wystawy pn. "Historia wsi, która kurortem się stała" (otwarcie 
w dniu 4 lipca br. o godz. 17.00) oraz publikację albumu "Solec-Zdrój i jego mieszkańcy na dawnej fotografii".

izby regionalnej w Solcu-Zdroju”.
W najbliższym czasie nasze Sto-

warzyszenie planuje organizację 
imprezy związanej z obchodami 
Nocy Świętojańskiej czyli IX Imieni-

ny Jana i Janiny, na które – wspólnie 
ze współorganizatorem Gminnym 
Centrum Kultury -  serdecznie zapra-
szamy.

Małgorzata Helis
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Jak w Solcu-Zdroju 
pszczoły ratowali

I to nie dlatego, że zabrakłoby 
miodu, ale nasze zasoby żywności 
skurczyłyby się znacząco, nie byłoby 
m.in. owoców ani warzyw.

A zatem pszczoła ważna jest i 
już.

W miniony czwartek mieliśmy 
okazję udowodnić to stwierdzenie 
na żywo. Otóż dookoła kasztanow-
ca przy ul. 1 Maja w Solcu-Zdroju 
( tuż przy wejściu do Urzędu Gmi-
ny) pojawił się rój pszczół. 
Krążyły sobie wokół drzewa 
siejąc tyleż popłochu co za-
ciekawienia. Może i znaleź-
liby  na nie radę pszczelarze 
– amatorzy z Solca, gdyby 
nie to, że pszczoły znalazły 
sobie dom. Zagnieździły się 
w dziupli starego kaszta-
nowca. I tu kłopot, bo wła-
ściwie  nie da się ich z tej 
dziupli wykurzyć. Można 
co najwyżej zalepić otwór, 
ale wtedy wszystkie pszczo-
ły zginą . Mając na uwadze 
całą wiedzę o pożyteczności 
tych owadów oraz prorocze 
słowa Einsteina udaliśmy 
się po pomoc do znane-
go pszczelarza z Zagajowa 
Pana Stanisława Noconia. I 
chyba był to strzał w dzie-
siątkę. Ten znakomity pa-
siecznik  i znawca pszcze-
lich obyczajów  przybył z odsieczą 
i zamontował na kasztanowcu , tuż 
przy wylocie dziupli – mini ul wiszą-
cy. Stworzył więc pszczelej rodzinie 
szansę na przeżycie. Czy zechcą z 

Od lat głośno mówi się, że bez pszczół nie ma na ziemi życia. Przepo-
wiadał to też Albert Einstein. Wszyscy chyba znają jego stwierdzenie, że 
ludzkość przetrwa zaledwie cztery lata jeśli wyginą pszczoły. Już dzieci w 
szkole uczą się jak wielką rolę w przyrodzie pełnią te pożyteczne owady, 
które zapylają aż 70% roślin. Bez nich ani chybi groziłby nam głód.

niej skorzystać? Zobaczymy. Na ra-
zie korzystają chyba równocześnie z 
dwóch domków. Jeśli jednak królo-
wa matka ulokuje się w nowym ulu 
to cała rodzina przejdzie do niego 

za nią. Oby tak się stało. Wpraw-
dzie Pan Nocoń mówi , że ten rój 
pojawił się w Solcu, bo królową 
matkę z jakichś tam pszczołom 
tylko znanych powodów ( może z 

racji podeszłego 
wieku?) dotych-
czasowa rodzina 
przegoniła z ula i 
część pszczół  za 
nią poszła. Jakie 
by jednak te po-
wody nie były to 
pszczół szkoda. 
Nich lepiej za-
siedzą tę przy-
gotowaną przez 
Pana Noconia 
barć i spokojnie 
pozwolą się prze-
t r a n s p o r t o w a ć 
do jego pasieki. 
Tam na pewno 
znajdą lepsze wa-
runki niż dziupla 
w starym kasz-
tanowcu przy 
głównej ulicy w 
Solcu-Zdroju. 
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Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2016 r.:
Edward Mazur lat 81 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Feliksa Rajczewska lat 84 – mieszkanka wsi Kików

Irena Dalach lat 83 – mieszkanka wsi Ludwinów
Barbara Szczepanek lat 50 – mieszkanka wsi Świniary

Marek Garbus lat 56 – mieszkaniec wsi Zborów
Teresa Lis lat 78 – mieszkanka DPS Zborów

Jerzy Łukasiewicz lat 40 – mieszkaniec wsi Zborów

w kwietniu 2016 r.:
Zbigniew Gzyl lat 76 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

Helena Kołek lat 76 – mieszkanka wsi Zielonki
Bartłomiej Sadowski lat 97 – mieszkaniec wsi Piasek Mały

Józef Słota lat 96 – mieszkaniec wsi Kików
Marianna Strach lat 98 – mieszkanka wsi Świniary

Wiesław Szczepanek lat 57 – mieszkaniec wsi Świniary
Dariusz Szymanek lat 47 – mieszkaniec wsi Świniary

Helena Tkacz lat 88 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój 

w maju 2016 r:
Janina Tarapata lat 94 – mieszkanka wsi Zagaje Kikowskie

Roman Czechowski lat 79 – mieszkaniec wsi Chinków
Bolesław Ząbek lat 89 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Wiosna już minęła, 
lato w pełni jest, 

i czereśnie już dojrzały,
czas by je skosztować. 

Pora ze ,,starszymi”
do sadu wędrować.

Starsi zwykle szybsi byli, 
Z czereśniami wnet wracali.
Młodsi cicho po malutku,

Też na drzewa się wdrapały.
Gdy urwali to co chcieli, 
za pazuchę pochowały.

Gdy schodziły z łupem na dół,
Z czereśniami pod pazuchą,

Mocno drzewa pień trzymały
Żeby  z drzewa nie spadały.
Tak trzymały pień czereśni,
 Że owoce pod pazuchą, 
 dawno soki już puściły,
 i sokami  czerwonymi,

 ciała ,, szajki” namaściły.

KenaJ 
(Jan Wesołowski)

4.06.2014 pod kaliną 

Napisali do nas

Sady-czereśnie

Przypomnienia robót gospodarskich przez Dra K. Miczyńskiego 
wg Wielkiego Ilustrowanego Kalendarza Powszechnego  Kaspra Wojnara na rok 1928

Maj
W polu późniejsze zasiewy po-

kończyć, buraki, ziemniaki wysa-
dzić, tak samo wysiać konopie, 28 
do 40 garncy na mórg, kukurydzę 
rzędowo 8 do 16 garncy na mórg, 
hreczkę 

20 do 25 garncy, proso 5- 9 
garncy rzędami co 40 centyme-
trów, fasolę, mak 1½ - 2½ garnca. 
Koński ząb siać razem z grochem, 
mieszanki późniejsze na paszę- 
także drobno- ziarnistą kukury-
dzę- albo sorgo cukrowe, które 
się u nas doskonale udaje. Skoro 
ziemniaki zejdą wtedy bronować 
doskonale wzdłuż rzędów, wy-
niszczy się dużo chwastów  tym 
sposobem. Gdy podrosną trochę 
od ziemi, okopać i oczyścić pierw-
szy raz ziemniaki.

Wcześnie też już w maju przejść 

gracami lub motykami buraki i mar-
chew, jak tylko zejdą , aby chwasty 
wyniszczyć i ziemię spulchnić. To 
samo z oziminami, jeżeli je wysiano 
w szerokie rzędy.

Zawczasu należy zaasekurować 
od gradu zboża i inne plony cen-
niejsze. Chmiel pierwszy raz do tyk 
przywiązać słomą.

W sadach drzewka kwitną – przy-
mrózek grozi, można je ochronić 
rozpostarciem płachty lub nawet 
papieru nad drzewkiem, albo dy-
mem z kupy śmiecia rozmaitego.  
Dymiące stosy smolne w całej wsi 
pozapalne chronią od przymrozków 
sady i ogrody. 

Chrabąszcze majowe zbierać z 
pomocą dzieci rankami z drzew i 
krzaków i niszczyć.

Przesadzać kapustę z rozsadnika 
na  pole wynawożone świeżo, póki 

jeszcze wilgoci dosyć w roli.
Skoro trawa się puści, bydło 

wychodzi na pastwiska, dobrze 
obeschnięte, na szronie nie paść. 
Łatwo teraz o wzdęcie bydła. Mieć 
przygotowany amoniak, który się 
w razie rozdęcia daje bydlęciu z 
wodą ( 2 łyżki na litr wody), nale-
ży mieć również w pogotowiu do 
tego celu wapno świeżo gaszone 
w suchej flaszce, które się daje z 
wodą . Zresztą pomaga przebicie 
żołądka trokarem przez umiejęt-
nego. Zieloną paszę w stajni dla 
krów, krajać, mięszać ze sieczką 
ze słomy, wtedy większy jest z niej 
użytek.

W końcu maja pszczoły się roją, 
a roje majowe najlepsze. Zbierać 
je i osadzać w nowych ulach. 

vb
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Palce lizać ... bez cudów
W 2012 roku przy wsparciu Eu-

ropejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Koło Gospodyń Wiejskich wsi Ki-
ków  wydało publikację pt. ”Skarb-
nica kikowskich przysmaków”. 

W tej mini książce kucharskiej 
znalazły się przepisy i te wykwintne 
jak np. sztandarowa potrawa Koła, 
a mianowicie podawana z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia perliczka 
dworska, słodkie wypieki, przetwory 
jak i te potrawy codzienne, czasami 
bardzo proste i tanie, ale wcale to 
nie znaczy, że mniej smaczne niż te 
podawane od święta. Kików i cała 
gmina Solec-Zdrój to tereny stosun-
kowo marnych piaszczystych gleb, 
na których trudno się gospodarzyło. 
Kiedyś były to jeszcze na dodatek 
gospodarstwa bardzo małe a utrzy-
mać się z nich musiało całkiem sporo 
osób. Nie ma się więc co dziwić, że 
nasze babcie i prababcie musiały się 
zdrowo nagimnastykować, aby na 
przednówku wykarmić całą rodzinę. 
Stąd też  z pokolenia na pokolenie 
mieszkanki Kikowa przekazują sobie 
receptury potraw. Dziś, w erze prefe-
rowania ruchu „slow food” przepisy 
te stają się bardzo modne. 

A oto kilka przepisów charakte-
rystycznych dla tego terenu, z suk-
cesami propagowanych przez Koło 
Gospodyń Wiejski wsi Kików, którymi 
zajadają się nie tylko mieszkańcy, ale 
też turyści coraz częściej przyjeżdża-
jący do Kikowa i korzystający z kwa-
ter agroturystycznych.

Konfitura z jarzębiny na miodzie
1,5 kg jarzębiny ( najlepiej po 

pierwszych przymrozkach), 1 litr 
miodu, najlepiej z własnej pasieki, 
ale jeśli się nie ma to i tak w okolicy 
kilku pszczelarzy się znajdzie

Dojrzałą, przemrożoną jarzębinę 
czyścimy, płuczemy i odsączamy na 
sicie. Wrzucamy do garnka i zale-
wamy miodem (najlepiej lipowym). 
Gotujemy na wolnym ogniu ok. 20 
minut (ciągle mieszając). Gorącą 
przekładamy do słoików i odwraca-
my do góry dnem.

Tryndle
(czasami zwane krynglami)
1 kg ziemniaków, 0,5 kg mąki, 

1 jajko, Sól, Słonina lub boczek na 
omastę

Ziemniaki obrać i zetrzeć na tarce 
o drobnych otwo-
rach ( jak na placki 
ziemniaczane), od-
cisnąć i odstawić 
na ok. 0,5 godz. 
Zlać płyn z wierz-
chu, a pozostały 
na dnie osad wy-
mieszać ze starty-
mi ziemniakami. 
Dodać mąkę, jaj-
ko i sól. Wyrobić 
ciasto. Formować 

małe kulki, wrzucać je na osolony 
wrzątek i gotować ok. 5 minut. Wyj-
mować łyżką cedzakową na sito. 
Przed podaniem polać stopioną sło-
niną lub boczkiem.

Smacznego
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Czytanie bajek w Zborowie

Dyskusja o rolnictwie ekologicznym w Solcu-Zdroju

Festiwal Muzyki AkordeonowejSolec Zdrój. Promujemy przedsiębiorczych
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