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Inwestycje drogowe w gminie
Stypendia Wójta 

Gminy Solec-Zdrój za wyniki w nauce

Kwartalnikowe ogłoszenia

Nowa droga przez Świniary
Z końcem lipca zakończono realizację zadania pn. „Re-

mont drogi gminnej nr 384009 T Świniary przez wieś od 
km 0+000 do km 1+060 i od km 1+068 do km 2+045, 
dł. 2037mb.” Remont drogi polegał na wykonaniu nowej 
nawierzchni bitumicznej oraz odmuleniu rowu. Wartość 
wykonanych robót to 188 368,97 zł. Prace zostały sfinan-
sowane w 80% z dotacji pochodzącej z budżetu państwa 
ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po-
nadto ze środków budżetu gminy wykonano poszerzenie 
drogi na odcinku od kościoła do cmentarza parafialne-
go, wykonano nawierzchnię asfaltową na parkingu przy 
Domu Pomocy Społecznej oraz wykonano oznakowanie 
poziome drogi.

Zakończona budowa ul. Ogrodowej w Solcu-Zdroju
Zadnie pn. "Przebudowa i budowa dróg gminnych 

usprawniająca komunikację i poprawiająca bezpieczeń-
stwo w ruchu drogowym na terenie gminy Solec-Zdrój 
- etap I Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miej-
scowości Solec-Zdój od km 0+000 do km 0+156" zosta-
ło zrealizowane w ramach Programu rozwoju gminnej i 
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. 
Efektem zakończonych robót budowlanych jest nowa 
droga z nawierzchnią z kostki brukowej o szerokości 6m i 
długości 156m zakończona placem manewrowym. Koszt 
budowy ul. Ogrodowej wyniósł 154 523,34 zł. Na reali-
zację inwestycji pozyskano dotację z budżetu państwa w 
ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50% 
kosztów kwalifikowanych, druga połowa środków finan-
sowych pochodziła z budżetu gminy.

Już trzeci rok z rzędu uczniowie soleckich szkół mieli 
szansę uzyskać stypendium Wójta Gminy Solec-Zdrój.

Warunkiem otrzymania tej wyjątkowej nagrody finan-
sowej było osiągnięcie na świadectwie średniej ocen co 
najmniej 5,5 bądź też uzyskanie tytułu laureata lub finali-
sty olimpiad, konkursów przedmiotowych. W tym roku 7 
uczniów sprostało tym, dość ostrym wymaganiom. 

Rekord pobiła Monika Grochowska – uczennica szkoły 
podstawowej w Solcu- Zdroju, która nie dość że osiągnę-
ła wynik 6,0 to jeszcze była laureatką dwóch konkursów: 
humanistycznego i biblijnego .

Wysoką średnią może pochwalić się jeszcze 3 uczniów:
Jakub Węgrzyn- 5,64,Zosia Nurek - 5,55, oboje ze 

Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju i Wiktoria Rako-
czy-5,5, uczennica Gimnazjum.

Mieliśmy też 3 laureatów: Weronikę Kopeć w konkur-
sie humanistycznym, Dominka Rajczaka w geograficz-
nym, oboje są uczniami Gimnazjum i Piotra Liska, ucznia 
szkoły podstawowej w Solcu, w konkursie biblijnym.

Stypendium Wójta Gminy otrzymał jeszcze Szczepan 
Pochopień za zajęcie III miejsca w Olkuskim Konkursie 
Perkusyjnym ,,Młody Perkusista”. 

Nagrody dla uczniów i listy gratulacyjne dla rodziców 
wręczali: Adam Pałys Wójt Gminy i Paweł Patrzałek Prze-
wodniczący Rady Gminy na sesji w dniu 23 czerwca br.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy suk-
cesów również w roku przyszłym. 

(bs)
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Panie Wójcie, coraz więcej osób 
w gminie Solec-Zdrój korzysta z 
dobrodziejstwa jakim jest kana-
lizacja. Czy rzeczywiście jest to 
znaczący odsetek gospodarstw 
domowych?

Tak to prawda. Coraz więcej go-
spodarstw podłączonych jest do 
sieci kanalizacyjnej. I bardzo się cie-
szę z tego powodu. 98% gminy jest 
zwodociągowane.

Przy tak znaczącym stopniu zwo-
dociągowania zaniechanie budowy 
kanalizacji mogłoby się skończyć dla 
gminy uzdrowiskowej katastrofą. Wia-
domo, że woda z kranu łatwo płynie, 
niezbyt przykładamy jeszcze wagę 
do jej oszczędzania, a co za tym idzie 
produkujemy coraz więcej ścieków. 
Na palcach jednej ręki można policzyć 
działające w gminie oczyszczalnie przy-
domowe. A szamba jak to szamba- nie 
zawsze całkowicie szczelne. Stąd też 
musieliśmy postawić na budowę kana-

lizacji. Mamy na terenie gminy 81km 
sieci kanalizacyjnej, z czego w ostat-
nich 5 latach wybudowaliśmy aż 74 
km. Mamy skanalizowane 10 miejsco-
wości: Solec-Zdrój, Zborów, Zielonki, 
Wełnin, Piestrzec, Świniary, Włosno-
wice, Magierów, Kików i Żuków. 75% 
mieszkańców ma możliwość korzysta-
nia z kanalizacji sanitarnej. I większość 
z tej szansy korzysta.

No tak- 75% to rzeczywi-
ście dużo. Ale kanalizacja to nie 
wszystko - gdzie odprowadzacie 
docelowo te ścieki?

Rozmowa z wójtem gminy Solec-Zdrój
Adamem Pałysem

Do oczyszczalni. Do rzeki trafiają 
już ścieki oczyszczone. 

Mamy dwie oczyszczalnie ście-
ków: w Solcu-Zdroju i w Świniarach. 
Ta w Solcu posiada również moduł 
oczyszczania ścieków pokąpielo-
wych, czyli tych najbardziej agre-
sywnych z dużym stężeniem chlor-
ków i siarczanów.

To pewnie nieźle to kosztowa-
ło.

No niestety kosztowało. Ale wy-
korzystaliśmy możliwości jakie zo-
stały stworzone przez Unię Europej-
ską na dofinansowanie tego typu 
inwestycji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego i Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. W 
ten sposób Gmina z własnych środ-
ków musiała pokryć jedynie ok. 50% 
wartości inwestycji kanalizacyjnych. 
To jednak wcale nie było tak mało. 
W sumie wydaliśmy na ten cel pra-
wie 32 mln zł. brutto, z czego ok. 16 
mln ze środków unijnych i 16 mln z 
budżetu gminy.

W rozbiciu na poszczególne za-
danie przedstawia się to następują-
co:
- kanalizacja Wełnin – 3 741 tys. zł
- kanalizacja Piestrzec – 2 481 tys. 

zł
- kanalizacja Świniary – 1 977 tys. 

zł
- kanalizacja Włosnowice - 1 335 

tys. zł
oczyszczalnia ścieków komunalnych w Solcu-Zdroju.

oczyszczalnia ścieków w Świniarach
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„Otwierajcie wrota, niosą nam tu wieniec ze szczerego złota!
 Przynieśli nam wieniec, z kłosów naszej ziemi, ślicznie przewijany wstęgami krasnemi!

Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, co ten śliczny wieniec z złotych zbóż uwiły.
Grajże grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło!

Plon przynieśli plon!”

Powiatowo-gminne dożynki w Solcu-Zdroju I przynieśli. W ostatnią niedzielę 
sierpnia do Solca-Zdroju na Powia-
towo-Gminne Dożynki. Całość uro-
czystości rozpoczęła tradycyjnie msza 
święta koncelebrowana w kościele 
pw. Św. Mikołaja.

Chleb wypieczony z tegorocznego 
ziarna złożyli na ołtarzu starostowie 
dożynek: Małgorzata Mortas z Kiko-
wa i Janusz Cabaj z Ostrowa w gminie 
Wiślica. Dookoła ołtarza ustawiono 
wieńce dożynkowe: 6 z powiatu i 5 
z gminy Solec-Zdrój. Kolorowo zrobi-
ło się w kościele od tych wszystkich 
wstążek, kwiatów i owoców. 

A po mszy korowód dożynkowy 
prowadzony przez orkiestrę dętą z 
Kociny przeszedł na stadion. W tym 
barwnym korowodzie nie zabrakło 
oczywiście delegacji wieńcowych, 
Starostów i Gospodarzy na brycz-
kach, wielu znamienitych gości i 
uczestników dożynek. Kto nie mógł 
dojść na stadion na nogach, mógł 
dojechać ciuchcią. Cała trasa była 
pięknie przybrana, a przy bramie na 
stadion witały gości i zapraszały do 
zabawy okolicznościowe wierszyki. 
Całość imprezy poprowadziła brawu-
rowo Karolina Kępczyk.

Oficjalnego otwarcia Powiatowo-
-Gminnych Dożynek dokonali gospo-
darze: Jerzy Kolarz – Starosta Buski i 
Adam Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój. 
Były powitania Gości i przemówienia 
– kierowane, jak na dożynki przysta-
ło, do tych co „żywią i bronią”, czyli 
do rolników. Ale przecież z tą piękną 
dożynkową tradycją utożsamiają się 
wszyscy, i ci z roli, i ci co na rolnictwie 
znają się tyle, żeby wiedzieć, że sadzić 
trzeba zielonym do góry. Wszyscy 
jednak zgodnie nie wyobrażają sobie 
życia bez chleba. I tym chlebem wła-

- kanalizacja Zielonki – 877 tys. zł
- kanalizacja Solec-Zdrój - 1 184 

tys. zł
- kanalizacja Zborów – 2 971 tys. zł
- kanalizacja Żuków – 860 tys. zł
- kanalizacja Kików – 1 983 ty. zł 
- kanalizacja Magierów - 593 ty. zł
- oczyszczalnia ścieków Świniary -  

3 967 tys. zł
- oczyszczalnia ścieków Solec-

-Zdrój - 9 737 tys. zł 

To faktycznie imponujące kwoty. 
A mieszkańcy? Ile ich kosztuje taka 
wygoda?

Staramy się żeby były to kwoty do udźwi-
gnięcia przez gospodarstwa domowe.

Przez ostatnie kilka lat cena 1 m³ 
ścieków praktycznie się nie zmienia.

Zasadą jest, że na ściekach gmi-
na nie zarabia. Mało tego - co roku 
stosowane są dla gospodarstw do-
mowych dopłaty do ceny ścieków 
tak, żeby cena ta nie rosła, a wręcz 
przeciwnie - zachęcała mieszkańców 
do podłączania się do kanalizacji.

Żeby nie być gołosłownym. W 
2012 roku cena 1 m³ ścieków wyno-
siła 3,80 zł brutto, w 2013- 3,77 zł, 
a w 2014, 2015 i w 2016 – 3,83 zł.

Czy w nowym okresie finanso-
wym Gmina również planuje ja-
kieś inwestycje kanalizacyjne?

Oczywiście, że tak. Mamy prze-
cież jeszcze 25% obszaru do skana-
lizowania.

W planach mamy ubieganie się o 
dofinansowanie budowy kanaliza-
cji w Zagórzanach, Zagajowie, Ko-
lonii Zagajów, Strażniku. Koszt tej 
inwestycji optymistycznie oceniam 
na 3 mln zł. Jak będzie, czas poka-
że. Maksymalna kwota możliwego 
do uzyskania dofinansowania to 2 
mln zł. Resztę musimy zabezpieczyć 
sami. Mam nadzieję, że nam się uda.

To wypada nam tylko życzyć 
zrealizowania tych zamierzeń.

Dziękuję za rozmowę Panie 
Wójcie.

cd. na następnej str.
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śnie, poświęconym w kościele i prze-
kazanym przez Starostów, Gospoda-
rze częstowali zebranych.

Po tej części oficjalnej nastąpiła 
prezentacja wieńców. Najpierw tych z 
gminy Solec, a potem z poszczegól-
nych gmin powiatu. Przy ich ośpiewy-
waniu nie zabrakło aktualnych aluzji 
i przytyków. Ale któżby się o to gnie-
wał w dożynkowy czas. Z gminy So-
lec-Zdrój swoje wieńce prezentowały 
sołectwa: Kików, Solec-Zdrój, Włosno-
wice, Zagajów i Zborów. Zwyciężył i 
reprezentował Gminę w konkursie 
powiatowym wieniec ze Zborowa.

Poszczególne gminy reprezento-
wały wieńce: ze Zwierzyńca (gm. Bu-
sko-Zdrój), z Raczyc (gm. Gnojno), z 
Czarkowych (gm. Nowy Korczyn), z 
Wójeczki (gm. Pacanów), z Mietla 
(gm. Stopnica) z Wierzbicy (gm. Tu-
czępy) i wspomniany już wcześniej 
wieniec ze Zborowa.

Zwyciężył wieniec ze Zwierzyńca i 
to on właśnie będzie reprezentował 
Powiat Buski na dożynkach woje-
wódzkich.

Później było wręczanie nagród i 
odznaczeń. Na wniosek Wójta Gminy 
Solec-Zdrój Adama Pałysa odznacze-
nia honorowe „Zasłużony dla Rolnic-
twa” otrzymali: Małgorzata Mortas z 
Kikowa, Kamil Gądek z Ludwinowa, 
Leszek Sowula z Zagajowa, Stanisław 
Żelazny ze Świniar i Ryszard Kowalik 
ze Zborowa. 

Nagrody Honorowe Gminy Solec-
-Zdrój otrzymali: Nagrodę Magnolii 
– Marek Wieczorek z Włosnowic, a 
Nagrodę Samorządowca Roku 2016 
– Janina Cygan z Solca-Zdroju. Gratu-
lujemy!

Na zakończenie – wystąpił zespół 
M-Cztery, a do tańca przygrywał ze-
spół Sukces.
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Realizacja Programu 
edukacji ekologicznej 
dotyczącego działań pro-
ekologicznych mających 
na celu ochronę powie-

trza i klimatu w gminie Solec-Zdrój na rok 2016 to zadanie, 
które na wniosek Gminy Solec-Zdrój zostało dofinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 8 000 zł. Udział środ-
ków własnych gminy to 2 000 zł. Środki te przeznaczone 
zostały na zakup nagród indywidualnych i dyplomów dla 
laureatów międzyszkolnego konkursu plastycznego pn. „O 
powietrze dbamy dobry klimat mamy” zorganizowanego 
w ramach ww. programu edukacji ekologicznej. 

Główne cele realizowanego w gminie Solec-Zdrój pro-
gramu edukacji ekologicznej to m.in.:
a) zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców 

gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży poprzez informowa-
nie o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz źródłach 
zanieczyszczenia powietrza i jego wpływie na zdrowie 
ludzi,

b) popularyzacja problematyki związanej z ochroną powie-
trza i troską o klimat,

c) pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży w zakresie ochro-
ny środowiska, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
konsekwencje zanieczyszczenia powietrza, sposoby 
jego zapobiegania i ograniczania, 

d) umiejętność poszukiwania i wskazywania rozwiązań – 
praktycznych możliwości ochrony powietrza w skali lo-
kalnej i globalnej, 

e) wykształcenie wśród mieszkańców gminy odpowie-
dzialnych i świadomych zachowań w sferze zapobiega-
nia zanieczyszczeniu powietrza, 

f) zwrócenie uwagi mieszkańców na znaczenie klimatu i 
jakości powietrza w uzdro-
wisku, 

g) likwidowanie szkodliwych 
nawyków takich jak spa-
lanie odpadów w domo-
wych paleniskach,

h) kształtowanie postaw 
proekologicznych, w tym 
próba włączenia dzieci, 
młodzieży i dorosłych do 
podejmowania działań 
mających na celu ochronę 
powietrza w swoim oto-
czeniu.
Uczniowie z terenu gmi-

ny Solec-Zdrój uczestniczyli 

w zającach szkolnych poświęconych ochronie powietrza i 
klimatu. Jak wynika z relacji nauczycieli - opiekunów „ nie 
dla wszystkich uczniów zrozumiały był termin niskiej emisji, 
dużo osób myślało nawet, że to coś pozytywnego, że niska 
oznacza niewielką emisję zanieczyszczeń do atmosfery. To 
poważne nieporozumienie! Uczniowie z uwagą słuchali i 
poszerzali swoje horyzonty myślenia na temat. Uczniowie 
interesowali się dlaczego bez czystego powietrza nie da się 
zdrowo żyć i jak to się dzieje, że często oddychamy powie-
trzem brudnym – zanieczyszczonym pyłami i gazami. Zasta-
nawiali się jakie są dla ludzi niewidzialne, ale dotkliwe dla 
zdrowia skutki. Sami ustalili, że brudne wdychane powie-
trze wywołuje kaszel, chrypkę, alergię, zapalenie oskrzeli, 
astmę, choroby układu krwionośnego lub nowotwory. Zro-
zumieli, że o wpływie zanieczyszczenia na nasze zdrowie 
i życie trzeba mówić coraz więcej, że dobrze jest pokazać 
i wyjaśniać ludziom, jak można zmienić swoje codzienne 
przyzwyczajenia z korzyścią dla zdrowia i środowiska na-
turalnego. Udało się zrealizować cel, pokazujący iż mówiąc 
o problemie razem z uczniami poprzez nich docieramy do 
dorosłych”.

Na prowadzonych zajęciach uczniowie wskazywali wła-
ściwe zachowania w zakresie m.in. racjonalnego zużycia 
energii, wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz 
likwidowania szkodliwych nawyków np. spalania odpadów 
w domowych paleniskach. Efektem przeprowadzonych za-
jęć było opracowanie przez uczniów listy dobrych praktyk 
mieszkańca i zakazów tj. przygotowanie listy działań słu-
żących ochronie powietrza i klimatu oraz wyszczególnienie 
tych działań, które należy eliminować i ograniczać w swoim 
otoczeniu. Poniżej lista działań opracowana na podstawie 
pomysłów dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec-Zdrój - 
uczestników programu edukacji ekologicznej. 

DOBRE PRAKTYKI 
1. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, w tym 

montowanie kolektorów słonecznych.
2. Modernizacja urządzeń grzewczych, w tym wymiana 

kotłów węglowych na gazowe.
3. Wymiana starych pieców centralnego ogrzewania na 

nowe. 
4. Używanie dobrej jakości opału. 

Realizacja Programu edukacji ekologicznej 
w gminie Solec-Zdrój - ochrona powietrza i klimatu. 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach

W programie edukacji ekologicznej dotyczącym 
działań proekologicznych mających na celu ochronę 
powietrza i klimatu w gminie Solec-Zdrój na rok 2016 
brali udział uczniowie Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju, 
w tym Szkoły Filialnej w Wełninie, uczniowie Samorzą-
dowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Solcu-Zdroju 
oraz uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Zborowie, w tym uczniowie Szkoły Filialnej 
w Kikowie. 
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5. Używanie dobrej jakości paliwa (bezołowiowego i o ni-
skiej zawartości siarki). 

6. Zakaz spalania śmieci w domowych paleniskach. 
7. Zakaz wypalania traw. 
8. Ograniczenie ruchu w strefie uzdrowiskowej. 
9. Prowadzenie gospodarstw ekologicznych.
10. Odpowiednie używanie środków ochrony roślin.
11. Ograniczenie stosowania nawozów sztucznych. 
12. Budowa ścieżek rowerowych i jazda na rowerze. 
13. Segregowanie odpadów komunalnych. 
14. Sadzenie drzew i innych roślin.
15. Dbanie o rośliny. 
16. Tworzenie pasów zieleni.
17. Ochrona lasów i zapobieganie ich pożarom.
18. Zbieranie surowców wtórych i recykling. 
19. Zakładanie kompostowników. 
20. Oszczędzanie energii elektrycznej i wody. 
21. Likwidowanie „dzikich wysypisk śmieci.”
22.  Robienie świadomych zakupów.
23.  Korzystanie z toreb wielokrotnego użytku. 
24. Stosowanie żarówek energooszczędnych.
25.  Wyłączanie „stand-by.”
26. Wyjmowanie ładowarki z kontaktu.
27.  Organizowanie „Dnia Czystego Powietrza”
28.  Ustanawianie „Dnia Roweru” pod hasłem Rowerem na 

zakupy, do pracy i do szkoły!

ZAKAZY 
1. Nie niszcz roślin i nie zabijaj zwierząt.
2. Nie wycinaj drzew.
3. Nie używaj złej jakości opału. 
4. Nie wypalaj traw. 
5. Nie spalaj w piecu plastiku i innych odpadów.
6. Nie wyrzucaj śmieci do lasu. 
7. Nie niszcz papieru - ochronisz lasy.
8. Nie zanieczyszczaj powietrza spalinami.
9. Nie wyrzucaj śmieci do lasów i wód. 

Szereg dobrych praktyk i zakazów uczniowie ujęli w for-
mie ciekawych haseł np. dobre praktyki: 
„Czyste powietrze – zdrowi ludzie” 
„Pamiętamy, że nogi mamy”
„Alternatywne źródła energii w każdym domu”
”Miej serce dla przyrody i nie zanieczyszczaj wody”
„Na zakupy – rowerem!”
„Kwaśne deszcze – to nie u nas!” 
„Sadźmy drzewa – źródło tlenu” 
„Gdy powietrze czyste jest to nie pada kwaśny deszcz” 
„Dobre powietrze i klimat to zgrana rodzina” 
„W naszym uzdrowisku o powietrze dbamy, a kuracjuszy o 
nasz klimat pytamy”
„Gdy powietrze czyste jest, to czysty będzie też deszcz” 
zakazy:
„Nie wypalaj traw, będzie źle gdy wyjdzie to na jaw”
„Nie wypalaj w piecu śmieci bo tym trujesz swoje dzieci”
„Nie spalaj odpadów – nie truj siebie i bliskich!” 
„Nie wycinaj drzew, miną lata nim urośnie nowy krzew”
„Nie rozpalaj ognisk w lesie, gdyż ogień łatwo się rozniesie”
„Gdy powietrze zatrujecie to zły klimat mieć będziecie”. 

W ramach programu edukacji ekologicznej przepro-
wadzony został międzyszkolny konkurs plastyczny pn. 
„O powietrze dbamy dobry klimat mamy”. Autorką hasła 
przewodniego konkursu jest uczennica klasy III Szkoły Pod-
stawowej w Solcu-Zdroju Zuzanna Bernat. Przedmiotem 
konkursu było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej 

do hasła konkursu z uwzględnieniem zagadnień ochrony 
powietrza i klimatu w tym m.in. emisja zanieczyszczeń do 
powietrza, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne 
deszcze, smog, zmiany klimatu i ich konsekwencje, niska 
emisja, sposoby ograniczania zanieczyszczenia powietrza, 
odnawialne źródła energii, wpływ jakości powietrza na 
zdrowie ludzi, wskazywanie konsekwencji działań człowie-
ka w zakresie zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu 
oraz umiejętność poszukiwania i wskazywania praktycz-
nych rozwiązań. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół 
podstawowych z terenu gminy oraz uczniowie gimnazjum. 

Różnorodność prac i sposób przedstawiania problemów 
zanieczyszczenia powietrza i sposobów jego ograniczenia 
świadczy, że dzieci i młodzież są ważnym adresatem infor-
macji ekologicznej. 

Prace ocenione zostały przez pięcioosobową komisję 
konkursową powołaną przez Wójta Gminy Solec-Zdrój w 
trzech kategoriach: uczniowie szkół podstawowych klasy 
I-III, uczniowie szkół podstawowych klasy IV-VI oraz ucznio-
wie gimnazjum. I miejsce w grupie wiekowej uczniowie 
szkół podstawowych klasy I-III zajęła Zuzanna Badocha 
uczennica Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju - Filia w 
Wełninie, II miejsce – Oliwia Sadowska uczennica Szkoły 
Podstawowej w Zborowie – Filia w Kikowie, III miejsce – 
Maja Zając uczennica Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. 
W grupie wiekowej uczniowie szkół podstawowych klasy 
IV-VI I miejsce zajęła Emilia Dyrdół uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Zborowie, II miejsce zajął Kacper Kosecki uczeń 
Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju, III miejsce Sebastian 
Łuszcz uczeń Szkoły Podstawowej w Zborowie. W grupie 
wiekowej uczniowie gimnazjum I miejsca zajęła Wiktoria 
Walasek, II miejsce Joanna Kuzon, III miejsce Magdalena 
Maliga - uczennice Gimnazjum Samorządowego im. Jana 
Pawła II w Solcu-Zdroju.

Komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia – 30 
w grupie uczniów szkół podstawowych klasy I-III, 13 w 
grupie uczniów szkół podstawowych klasy IV-VI oraz 8 w 
grupie uczniów gimnazjum. W grupie wiekowej uczniowie 
szkół podstawowych klasy I-III wyróżnieni zostali: Nikola 
Studziżur, Wiktor Swatek, Wiktoria Kozłowska, Wiktor Żół-
tak, Edyta Grochowska, Wojciech Grudzień, Amelia Mu-
dryk, Zuzanna Patrzałek, Elwira Chmura, Mateusz Wojtaś, 
Wojciech Nalepa, Mateusz Walasek, Piotr Frączek, Lena 
Sapa, Agata Świtkowska, Bartosz Kopeć, Kacper Pietrzyk, 
Karolina Leżoń, Michał Ząbek, Emilia Banaś, Natalia Łuka-
siewicz, Julia Mucha, Fabian Kunat, Kalina Olszowa, Nikola 
Guździoł, Marta Kalita, Bartosz Gawior, Jakub Bojdo, Kamil 
Prokop, Wojciech Grosicki. W grupie wiekowej uczniowie 
szkół podstawowych klasy IV-VI wyróżnieni zostali: Magda-
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lena Sowula, Oliwia Rabczak, Klaudia Żurek, Oliwia Mar-
cinkowska, Szczepan Maj, Karolina Dryndos, Olga Galus, 
Katarzyna Kozłowska, Filip Kunat, Szymon Nalepa, Zuzanna 
Maliga, Wiktoria Misiaszek, Lucyna Prokop. W grupie wie-
kowej uczniowie gimnazjum wyróżnieni zostali: Martyna 
Jędrzejewska, Natalia Bugdalska, Amelia Bartusiak, Mag-
dalena Walasek, Julia Czechowska, Natalia Nogaj, Kamila 
Maćkowska, Martyna Pietrzyk. 

Nagrody indywidualne i dyplomy otrzymało łącznie 60 
uczniów z terenu gminy Solec-Zdrój. Nagrody wręczył Wójt 
Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys. Uroczyste wręczenie na-
gród laureatom międzyszkolnego konkursu plastycznego 
pn. „O powietrze dbamy dobry klimat mamy” odbyło się 
w dniach 23 i 24 czerwca 2016 roku. W dniu 23 czerwca 
2016 roku nagrody zostały wręczone gimnazjalistom, a w 
dniu 24 czerwca 2016 roku uczniom szkół podstawowych. 
Nagrody stanowiły m.in. sprzęt elektroniczny, sprzęt spor-
towo-turystyczny, artykuły szkolne i materiały edukacyjne. 
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii 
otrzymali tablety. 

Nagrodzone prace prezentowane były w okresie wa-
kacyjnym na wystawach organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, co również wpłynęło na 
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży. Na stronie internetowej gminy zamiesza-
no informacje dotyczące konkursu oraz listę dobrych prak-
tyk mieszkańca i zakazów. 

Miejmy zatem na uwadze te dobre praktyki i zakazy w 
codziennych działaniach, a przyczynimy się do poprawy ja-
kości środowiska w naszej gminie. Miejmy także my dorośli 
na uwadze, że świadomość ekologiczna dzieci i młodzieży 
jest duża. Nie bez powodu zatem dzieci i młodzież szkol-
na są ważnym adresatem programu edukacji ekologicznej. 
Mają one wpływ na dorosłych i mogą skłaniać dorosłych do-
mowników do zachowań proekologicznych, a także likwi-
dowania szkodliwych nawyków np. spalania odpadów w 
domowych paleniskach. Niestety zdarza się jeszcze, zwłasz-
cza w okresie jesienno-zimowym, że wiele osób ulega po-
kusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. 
Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na kosztach opału, a 
może stać się przyczyną bardzo poważnych kłopotów. Ni-
ska temperatura spalania powoduje, że z domowych pale-
nisk do atmosfery wydostają się nieoczyszczone szkodliwe 
substancje chemiczne. Spalanie odpadów ma wpływ za-
równo na zdrowie człowieka, ale także powoduje uszko-
dzenia instalacji i przewodów kominowych, a tym samym 
zagrożenie pożarowe. Zanieczyszczenia powietrza wpływa-
ją na organizm człowieka i chociaż skutki ich oddziaływania 
nie są widoczne natychmiast gromadzące się toksyny mają 
znaczący wpływ na zdrowie ludzi. Szczególnie dzieci są na-
rażone na choroby związane z układem oddechowym i ob-
niżoną odpornością, która objawia się w 
formie alergii. Zanieczyszczenie powietrza 
dwutlenkiem siarki powoduje trudności w 
oddychaniu, tlenki azotu podrażniają płu-
ca, tlenek węgla powoduje zatrucia i ma 
negatywny wpływ na centralny układ ner-
wowy. Proces spalania śmieci w piecach 
domowych prowadzi także do przedosta-
nia się do atmosfery związków nazywa-
nych dioksynami i furanami związanych 
z chorobami nowotworowymi. Warto 
mieć zatem na uwadze hasła wypracowa-
ne przez uczestników programu edukacji 

ekologicznej w tym zwłaszcza „nie wypalaj w piecu śmieci 
bo tym trujesz swoje dzieci oraz nie spalaj odpadów – nie 
truj siebie i bliskich!” 

Podkreślić należy także, że ochrona powietrza i klima-
tu ma szczególne znaczenie w gminie uzdrowiskowej za-
równo z uwagi na zapewnienie dobrej jakości powietrza w 
uzdrowisku jak i spełnianie ustawowych wymogów w za-
kresie jakości powietrza i potwierdzania właściwości lecz-
niczych klimatu. 

Z uwagi na zbliżający się sezon grzewczy przypominamy 
wszystkim mieszkańcom gminy, iż OBOWIĄZUJE USTAWO-
WY BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach 
domowych, a także na terenie nieruchomości. Jest to zwią-
zane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochroną środowi-
ska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie mieszkańców. 
Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych np. plastikowych pojemników i 
butelek, worków foliowych, a także odpadów z gumy, la-
kierowanego drewna i mebli. Dioksyny i furany powstające 
w czasie spalania odpadów nieodwracalnie niszczą nasze 
zdrowie. Spalanie odpadów w piecach domowych zwięk-
sza ryzyko zapalenia się przewodów kominowych i może 
przyczynić się do pożaru domu.

Ustawa o odpadach zabrania spalania śmieci poza in-
stalacjami do tego przeznaczonymi tzn. w piecach domo-
wych i kotłowniach. 

OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 

2013 poz. 21 ze zm.):
• art. 191 „Kto wbrew przepisowi art. 155 termicznie 

przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współ-
spalarniami odpadów podlega karze aresztu albo grzyw-
ny”. 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 poz. 250 ze zm.):

• art. 5 ust. 1 „Właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez: 

 pkt 1) wyposażenie nieruchomości w urządzenia słu-
żące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie 
tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porząd-
kowym i technicznym;

 pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nierucho-
mości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 
sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębny-
mi”;

• art. 10 ust. 2 „Kto nie wykonuje obowiązków wy-
mienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny”. 

Spalanie odpadów z naruszeniem ww. przepisów jest 
wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 000 zł. 

(ekp)
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Pomagamy bocianom
Gmina Solec-Zdrój uzyskała do-

tację w kwocie 2449,60 zł stanowią-
cą 80% kosztów kwalifikowanych 
zadania pn. Remont i odbudowa 
gniazd bociana białego w gminie 
Solec-Zdrój oraz zakładanie budek 
lęgowych dla ptaków w alei kaszta-
nowców w Solcu-Zdroju. Całkowity 
koszt zadania wynosi 3062,00 zł.

Pierwszy, niezbędny etap za-
dania stanowiła inwentaryzacja 
gniazd bociana białego w gminie 
Solec-Zdrój, przeprowadzona z 
udziałem ornitologów, na podsta-
wie której stwierdzono, że podej-
mowania działań wymaga 6 gniazd 
na terenie gminy - jedno gniazdo 
w miejscowości Piestrzec wymaga 
likwidacji i wykonania kompensa-
cji, w tym przypadku montaż me-
talowej platformy pod gniazdo na 
istniejącym betonowym słupie elek-
troenergetycznym. Jedno gniazdo 
w Świniarach usytuowane jest bez-
pośrednio na słupie elektroenerge-
tycznym – wymaga rozbiórki i za-

montowania specjalnej platformy. 
Kolejne trzy gniazda (tj. dwa w 
Wełninie i jedno w Świniarach) usy-
tuowane na drzewach, wymagają 
przycięcia gałęzi wokół gniazda, tak 
by zapewnić ptakom swobodny do-
lot do gniazda, częściowej rozbiórki 
(odciążenia drzewa) i wzmocnienia 
podstawy gniazda. Jedno gniazdo 
w Ludwinowie wymaga tylko przy-
cięcia odrostów gałęzi. Stan pozo-
stałych gniazd zlokalizowanych na 
terenie gminy jest dobry i nie wy-
maga podejmowania działań. 

W ramach pozyskanych środ-
ków zakupione zostaną platformy 
pod gniazda bocianie, wykonane 
zostaną wskazane przez ornitolo-
gów prace przy gniazdach oraz za-
kupione zostaną budki lęgowe dla 
ptaków. Budki te zakładane będą w 
alei kasztanowców w Solcu-Zdroju.

Celem realizacji ww. zadania 
jest: 

a) zachowanie siedlisk bociana 
białego w gminie Solec-Zdrój, w 
tym zachowanie miejsc potencjal-
nego gniazdowania bocianów,

b) zwiększenie potencjału siedli-
skowego ptaków,

c) stworzenie możliwości 
zmniejszenia populacji szrotówka 
kasztanowcowiaczka, w alei kaszta-
nowców, dzięki zawieszeniu budek 
lęgowych, z których część przezna-
czona jest dla m.in sikor, których 
pokarmem są m.in larwy szrotów-
ka.

Obecnie realizowane zadanie 
jest odpowiedzią gminy na wpływa-
jące do tut. Urzędu prośby miesz-
kańców o pomoc w zachowaniu 
siedlisk bociana białego, co świad-
czy o dużej trosce jaką mieszkańcy 
naszej gminy okazują tym ptakom. 

Jednym z wielu na terenie naszej 
gminy przykładów troski mieszkań-
ców gminy o bociany było także 
zgłoszenie mieszkańców Ludwino-
wa, kiedy pod koniec czerwca mło-
dy bocian wypadł z gniazda. Bo-
cian ten miał złamane skrzydło i na 
koszt gminy został przewieziony do 
„Ptasiego Azylu” - Ośrodka Pomo-
cy Dzikim Zwierzętom w Ostrowie 
koło Chęcin. Bocian jest w dobrej 
kondycji i jak wynika z zapewnień 
osoby prowadzącej „Ptasi Azyl” od-
leci do kraju zimowania. 

Usuwanie azbestu 
Gmina Solec-

-Zdrój uzyskała 
d o f i n a n s o w a n i e 
z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w 
Kielcach z udziałem 
środków Narodowe-
go Funduszu Ochro-
ny Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 
w Warszawie na re-
alizację zadania pn. 
Usuwanie i uniesz-

kodliwienie wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu gminy Solec-
-Zdrój w 2016 roku. 

Na kwotę dotacji składają się 
środki Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach tj. 35% kosztów 
kwalifikowanych zadania, co stano-
wi kwotę 11 893,77 zł oraz środ-
ki Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie tj. 50% kosztów kwa-
lifikowanych zadania, co stanowi 
kwotę 16 991,10 zł. Łączna dotacja 
w kwocie 28 884,87 zł stanowi 85% 
kosztów kwalifikowanych zadania. 

W związku z dużą ilością wnio-
sków dotyczących dofinansowa-
nia do utylizacji wyrobów zawie-
rających azbest wpływających do 
urzędu gminy w 2016 roku gmina 
aplikowała o dodatkowe środki na 
realizację zadania pn. Usuwanie 
i unieszkodliwienie wyrobów za-
wierających azbest z terenu gmi-
ny Solec-Zdrój w 2016 roku etap 
II i otrzymała dotacje w kwocie 3 
495,19 zł co stanowi 85% kosz-
tów kwalifikowanych zadania. Na 
kwotę dotacji składają się środki 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach tj. 35% kosztów kwalifiko-
wanych zadania, co stanowi kwotę 
1439,20 zł oraz środki Narodowe-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
tj. 50% kosztów kwalifikowanych 
zadania, co stanowi kwotę 2055,99 
zł. W związku realizacją ww. zadań 
w 2016 roku z terenu gminy Solec-
-Zdrój usuniętych zostanie i prze-
kazanych do utylizacji ok. 100 ton 
odpadów zawierających azbest. 

Działania Gminy Solec-Zdrój na rzecz ochrony środowiska
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3 lipca br. w ramach XXII Między-
narodowego Festiwalu im. Krystyny 
Jamroz miał miejsce w Solcu-Zdroju 
nie byle jaki koncert. Otóż gościli-
śmy Orkiestrę Kameralną „Wirtuozi 
Lwowa” pod batutą Sergieja Burko.

Mimo że głównym utworem były 
,,Cztery pory roku” Astora Piazzolli to 
koncert rozpoczęła uwertura Antonia 
Vivaldiego. To dość oczywiste. Wszak 
przy ,,Czterech porach roku” nawiąza-
nie do Vivaldiego musiało się znaleźć.

A skoro barok to była również mu-
zyka Jana Sebastiana Bacha w wyko-
naniu dwóch skrzypków: Olega Kaski-
va i Macieja Jaronia. 

Oleg Kaskiv- światowej sławy 
skrzypek, profesor Akademii Muzycz-
nej Menuhina w Szwajcarii wykonał 
po mistrzowsku ,,Cztery pory roku” 
Astora Piazzolli. Przy akompaniamen-
cie ,,Wirtuozów Lwowa”. Orkiestra 
ta akompaniowała również solistom: 
wybitnemu tenorowi Adamowi Zdu-
nikowskiemu i znakomitej sopranist-
ce Renacie Drozd. W ich wykonaniu 
wysłuchaliśmy wiązankę znanych arii 
operetkowych ( O sole mio, Usta mil-
czą …) Mieliśmy zatem okazję przez 
dwie godziny uczestniczyć w niezwy-
kłym wydarzeniu muzycznym.

,,Cztery pory roku” Piazzolli 
w Solcu-Zdroju

I tu bezspornie trzeba podkreślić 
zasługi sponsorów - bez nich ten kon-
cert nie doszedłby do skutku. 

Dziękujemy zatem Gminie Solec-
-Zdrój, Malinowym Hotelom, Nadwi-
ślańskiemu Bankowi Spółdzielczemu, 
firmom: Vitalpol, Dziekan – Maszyny 

Rolnicze, Demarol i Agrosped.
Ich wsparcie finansowe sprawiło, 

że blisko 500 osób zgromadzonych 
w gościnnych progach soleckigo 
kościoła p.w. św. Mikołaja mogło 
uczestniczyć w fenomenalnym kon-
cercie.

Na sesji w dniu 4 sierpnia ślubo-
wanie złożył Pan Krzysztof Galus. 
Przypomnijmy, że został on wybra-
ny radnym Gminy Solec – Zdrój w 
okręgu nr 3 w Zborowie w wybo-
rach uzupełniających zarządzonych 
na dzień 26 czerwca br. 

Wybory uzupełniające musiały być 
przeprowadzone w związku z wyga-
śnięciem na skutek śmierci mandatu 
Jerzego Łukasiewicza. 

Rada Gminy Solec – Zdrój w pełnym składzie!
Zaświadczenie o wyborze wręczył 

nowemu radnemu zastępca przewod-
niczącego Gminnej Komisji Wyborczej 
w Solcu – Zdroju – Pan Kazimierz Bart-
nik. Paweł Patrzałek – Przewodniczący 
Rady Gminy odczytał rotę ślubowania 
a nowo wybrany radny dopełnił aktu 

ślubowania poprzez potwierdzenie 
go słowami: ,,ślubuję - tak mi dopo-
móż Bóg”. 

Od tego momentu Rada Gminy 
pracuje w pełnym składzie. 

Nowemu radnemu gratulujemy i 
życzymy wielu sukcesów. 
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Biblioteka Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Zborowie 
za uzyskane wsparcie finansowe w 
kwocie 1625 zł (w tym 324 zł z puli 
Gminy Solec-Zdrój) zakupiła ponad 
125 nowości wydawniczych. Podję-
ła współpracę z Gminną Biblioteką 
Publiczną w Solcu-Zdroju w zakresie 
bieżących zainteresowań czytelni-
czych dzieci i młodzieży oraz orga-
nizacji imprez tj. spotkanie autorskie 
ze świętokrzyskim poetą, prozaikiem 
i literaturoznawcą Stanisławem Ro-
galą, II Gminny Konkurs Recytator-
ski dla klas IV-VI pt. ,,Bliżej prozy”, 
udział uczniów w ogólnopolskiej 
akcji ,,Noc Bibliotek oraz w lekcjach 
bibliotecznych. 

Biblioteka zorganizowała dla 
swoich czytelników akcje: „Świetli-
cowe spotkania z książką - razem 
czytamy razem słuchamy”, „Masz 
ciekawą książkę - daj przeczytać in-
nym”, XII Gminny Konkurs Recyta-
torski dla klas 0-III pt. „Spotkania 
z poezją dziecięcą”- pod hasłem 
,,Otwórzmy drzwi do fantazji” oraz 

uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji 
,,Cała Polska czyta dzieciom” pod 
hasłem przewodnim „Bajki naszego 
dzieciństwa”. 

W ramach pedagogizacji rodzi-
ców zorganizowała spotkania na 
temat wpływu czytania na rozwój 
intelektualny dzieci i młodzieży w 
klasach I-VI. Uczniowie wzięli udział 
w konkursach czytelniczych: Się-
gnij po tę książkę, naprawdę warto, 
Dużo czytam, coraz więcej wiem, 
Sprawdź znajomość treści przeczy-
tanej książki - klasy I-III „Oto jest 
Kasia”, klasy IV-VI ,,Bracia Lwie Ser-
ce”, w konkursie rysunkowym Moja 
ulubiona książka - klasa I, konkursie 
czytelniczym z języka angielskiego 
klasy V, VI pt. Let s red in english. 
Przeprowadzono lekcje biblioteczne 
w klasach I-VI połączone z promocją 
książek oraz udostępniono zbiory bi-
blioteki szkolnej uczniom i rodzicom 
w wybrane dni w czasie ferii zimo-
wych i wakacji.

Biblioteka Zespołu Szkół w Sol-
cu-Zdroju - Szkoła Podstawowa w 

Solcu-Zdroju z fi-
lią w Wełninie za 
uzyskane wspar-
cie finansowe w 
kwocie 2.713,93 
(w tym 543,93zł z 
zasobów z Gminy 
Solec-Zdrój) zaku-
piła 163 książki. 
W ramach pro-
gramu rządowego 
„Książki naszych 
marzeń” zrealizo-
wała następujące 
działania: współ-
praca z Gminną 
Biblioteką Pu-
bliczną, GCK w 
S o l c u - Z d r o j u , 
Stowarzyszeniem 
Spo ł e czno -Ku l -
turalnym SOLEC 
ZDRÓJ poprzez 
konsultowanie za-
kupu książek, or-
ganizację imprez 
kulturalno- czytel-
niczych tj. spotka-

nie z pisarzem St. Rogalą, udział w 
zwiedzaniu wystaw o tematyce re-
gionalnej, zainicjowanie i organiza-
cja wyjścia na przedstawienie wysta-
wiane przez gimnazjalistów w GCK 
pt. „Zaczarowany kwiat”, udział w 
akcjach biblioteki publicznej „Gmi-
na Solec-Zdrój czyta Sienkiewicza” 
i prelekcji „Leśnicy - gospodarze 
lasu”, lekcje biblioteczne.

Zorganizowała wydarzenia pro-
mujące czytelnictwo tj. wystawy 
książkowe (6), akcje głośnego czy-
tania: comiesięczne przez rodziców 
uczniów kl. I w ramach projektu 
„Bajki bez przemocy” pn.„Bajki na-
szych rodziców” (we współpracy z 
pedagogiem szkolnym), cotygodnio-
we dla uczniów klas I-III pn. „Gim-
nazjaliści czytają dzieciom” kończą-
ce się zgaduj-zgadulą z nagrodami, 
„Mikołajek na Mikołajka” i in. 

Przeprowadzono konkursy czy-
telnicze m.in. Przygody doktora 
Dolittle, Wszystko o Pięciopsiacz-
kach, Przygody Kajtka, 100 pytań o 
Pinokia, Opowieści starej szafy, Czy 
znasz te książki?, Słynne pary literac-
kie, Wszystko o czasopismach oraz 
2 konkursy plastyczne: Moja ulubio-
na książka, Przygody Misia Uszatka. 
Rodzice i wychowawcy na bieżąco 
byli informowani o wynikach czytel-
nictwa. Przeprowadzono pedago-
gizację rodziców na temat wpływu 
czytelnictwa na rozwój dzieci. Dosto-
sowano organizację pracy biblioteki 
do potrzeb uczniów poprzez umoż-
liwienie im wypożyczania książek 
również na okres wakacji. Realizację 
programu „Książki naszych marzeń” 
zakończono udziałem uczniów i na-
uczycieli w ogólnopolskiej akcji „Jak 
nie czytam, jak czytam” polegającej 
na ustanowieniu rekordu czytania w 
jednym momencie. 

W wyniku realizacji programu 
„Książki naszych marzeń” uczniowie 
w obu szkołach częściej i chętniej się-
gali po książki, czego świadectwem 
jest wzrost liczby wypożyczeń w po-
równaniu do ubiegłego roku średnio 
o 2 książki na jednego czytelnika. 

Przyszły rok zapowiada się rów-
nie ciekawie, bowiem projekty obu 
bibliotek szkolnych zakwalifikowały 
się ponownie do Narodowego Pro-
gramu Rozwoju Czytelnictwa. Ze-
spół Publicznych Placówek Oświato-
wych w Zborowie otrzyma wsparcie 
na nowości książkowe w kwocie 
5000zł , Zespół Szkół w Solcu-Zdroju 
- 15000zł. 

Dorota Ślusarska, Małgorzata Helis

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

W czerwcu biblioteki szkolne z terenu naszej gminy zakończyły realiza-
cję programu rządowego „Książki naszych marzeń”. Udział w programie 
– oprócz uzyskania wsparcia finansowego na zakup nowości książkowych 
- polegał na podjęciu szeregu inicjatyw mających na celu promocję czytel-
nictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainte-
resowań czytelniczych. 

Spotkanie z pisarzem Stanisławem Rogalą

10 czerwca godz. 10.00 - Happening „Jak nie czytam, jak czytam”
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SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

Piestrzec
Nazwa pochodzi od słowa ,,pierść” 

staropolskiego określenia próchnicy. I 
wszystko się zgadza. Wszak w gminie 
Solec – Zdrój to właśnie Piestrzec może 
pochwalić się najlepszymi próchnicz-
nymi glebami. W opracowaniu z 1885 
roku Oskara Kolberga – Lud. Jego zwy-
czaje, sposób życia, mowa, podania, 
przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pie-
śni, muzyka i tańce - w części poświę-
conej Kielecczyźnie pisze m.in. ,,wody 
siarczkowe wytryskają w Chwalibogo-
wicach, Piestrzeńcu, Gorzkowie, Busku i 
Dobrowodzie.” Albo to przejęzyczenie, 
albo i taka nazwa Piestrzca funkcjono-
wała wśród ludności, po przekształceniu 
pierwotnej formy Pierściec. 

Pewne natomiast jest, że obecnie 
mamy 6 oficjalnych nazw części wsi Pie-
strzec: Chałupki, Marek, Maternów, Pie-
strzec Kapitulny, Piestrzec Poduchowny, 
Woźnica Górna. 

Po pierwsze Chałupki. Tu chyba po-
chodzenie nazwy jest dość oczywiste. 
Piestrzec w części należał do szlachty, a 
w części do biskupa. W części tzw. szla-

checkiej mieszkali m.in. chałupnicy, czyli 
bezrolni właściciele chałup, którzy pra-
cowali u bogatych kmieci lub w folwar-
ku. To od nich zapewne wzięła nazwę ta 
część wsi - Chałupki. 

Druga część wsi należała do kościoła, 
konkretnie do biskupa krakowskiego. Z 
czasem część działu biskupiego przeszła 
na własność kapituły krakowskiej. Stąd 
też mamy Piestrzec Poduchowny i Pie-
strzec Kapitulny. 

Marek i Maternów to nazwy wywo-
dzone od nazwiska mieszańców Piestrz-
ca. Marek Henryk - rodowity piestrzanin 
mieszka w nim do dziś. Do dziś również 
mieszkają dwie panie de domo Mater-
na. Choć męskiego spadkobiercy tego 
nazwiska nie ma to są jednak po kądzieli 
-i to aż dwa. 

A Woźnica Górna? No cóż, tutaj zde-
cydowanie trudniej udokumentować 
pochodzenie nazwy tej części wsi. Naj-
pewniej wywieść ją można od służeb-
ności świadczonych przez mieszkańców 
– a mianowicie powożenia zaprzęgiem 
konnym, bo tym właśnie trudnili się 

woźnice (furmani, wozacy). A Górna? 
Może kiedyś była i Dolna, ale do dzi-
siejszych czasów w oficjalnych źródłach 
taka nazwa się nie zachowała. Zresztą i 
w wykazie urzędowych nazw miejsco-
wości w Polsce nazwa Woźnica wystę-
puje tylko raz – właśnie jako Woźnica 
Górna stanowiąca część wsi Piestrzec w 
Gminie Solec – Zdrój. Są jeszcze Woźni-
ce na Mazurach i na tym koniec. Ow-
szem występują i to nawet licznie, ale 
Woźniki. 

(bs)

Odpis dokumentu zakupu części wsi Piestrzec przez Biskupa Krakowskiego w 1402 roku.

Zwiędnięty zmarszczony liść.
Jak stare ciało zmęczone.
Leży na trawie, bez życia.

Zwiędnięty, szary liść.

Pokryty jesienną szarugą.
Jak podparty staruszek,

Na wysłużonej krótkiej lasce.
Taka już jesień nastała.

Szara jesień, smutna jesień.
Taka zwykła pora roku,

Jednym daje radość życia!
Innym już przeszkadza.

Jednak ty życiowy druhu,
Nie wyszukuj zwiędłych liści.

Liście też swój urok mają,
Staruszkowie, też nadzieje.

Szary liść, laska, nadzieja,
Koniec lata, inna pora,

Nasze życie to codziennie,
Jesień życia, laską podpiera.

(KenaJ)

Napisali do nas

Liść i laseczka
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
MATEMATYCZNE ZMAGANIA NAJMŁODSZYCH 

UCZNIÓW GMINY SOLEC-ZDRÓJ
Kolejna XIII edycja Gminnego Konkursu Matematycz-

nego Klas I- III ze szkół Gminy Solec- Zdrój odbyła się 13 
czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej w Zborowie. 
Wśród 39 uczestników 12 uczniów klas trzecich walczyło 
o tytuł „Mistrz Matematyk Edukacji Wczesnoszkolnej”. Te-
goroczny należy do Natalii Lalewicz z SP w Solcu – Zdroju. 
Tuż za nią uplasowali się Czapla Maria z SF w Kikowie, 
Dominika Zając – SF w Wełninie oraz Marta Kalita z SP w 
Zborowie.

A oto ranking zwycięzców w poszczególnych katego-
riach klasowych.

I miejsca
W klasach I najlepszymi matematykami są: Natalia Ga-

biga – Wełnin, Emilia Lesiak – Zborów, Natalia Studziżur 
– Kików, Wojciech Nalepa – Wełnin.

W klasach II pierwsze miejsce otrzymali uczniowie: 
Edyta Grochowska-Solec Zdrój, Sajecki- Kamil Wełnin,

II miejsca 
W klasach pierwszych otrzymali: Kopeć Amelia- Zbo-

rów, Igor Kafara – Solec-Zdrój, Mateusz Walasek – Wełnin, 
Oliwia Jacher – Solec – Zdrój.

W klasach drugich: Wiktor Żółtak – Solec-Zdrój, Kacper 
Sobiegraj – Wełnin, Bartosz Kowalski – Solec-Zdrój, Piotr 
Frączek – Wełnin, Wojciech Bonar – Zborów.

W klasach trzecich: Michał Bartnik Solec-Zdrój i Marek 
Matysek – Solec –Zdrój

III miejsca
W klasach pierwszych: Inez Chmura – Solec –Zdrój. 

Zuzanna Mazur – Kików, Weronika Lubczyńska – Zborów, 
Agata Świtkowska – Kików

W klasach drugich: Wojciech Grosicki – Zborów, Moni-
ka Lisowska –Solec-Zdrój, Witold Bartusiak – Solec- Zdrój, 
Zuzanna Walasek – Wełnin, Julia Wójcicka Solec-Zdrój.

W klasach trzecich: Wojciech Struzik Dziekan – Wełnin, 
Kinga Sobieraj –Wełnin, Mateusz Grabda – Solec-Zdrój.

Jury w składzie: Janina Bąk, Aleksandra Czupryś, Doro-
ta Dalach, Teodozja Głowniak i Anna Kopacka przyznało 
także dyplomy za udział w konkursie matematycznym. 

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upo-
minki, a laureaci nagrody ufundowane przez Radę Rodzi-
ców Szkoły Podstawowej w Zborowie.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i dzię-
kujemy za udział w konkursie. 

Organizatorzy konkursu
Janina Bąk i Teodozja Głowniak

Co nowego w szkołach

Narodowe czytanie
Uczniowie naszej szkoły z klasy VI Emilia Dyrdół, 

Wiktoria Misiaszek i Mariusz Gałka wzięli czynny udział 
w piątym ogólnopolskim finale Narodowego Czytania, 
który odbył się 3 września w Hotel****Medical SPA Ma-
linowy Zdrój. 

Rok 2016 to rok Henryka Sienkiewicza . To właśnie 
jego dzieło ,,Quo Vadis” stało się lekturą Narodowego 
Czytania. To piękna powieść o miłości, o upadającym 
imperium, ale przede wszystkim o sile wiary. 

Akcję zainaugurował Adam Pałys-Wójt Gminy Solec-
-Zdrój. Każdemu przedstawieniu powieści towarzyszył 
akompaniament na żywo w wykonaniu MAES-TRIO. 

Akcja organizowana jest od 2012 roku i objęta zo-
stała patronatem pary prezydenckiej.
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Liczba ludności w 
gminie na koniec 
2015 roku - 5139

Zdarzenia liczba
urodzenia 3
małżeństwa 5
zgony 6
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  17
małżeństwa 7
zgony 28
rozwody 2

Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  10
zgony  3
rozwody  1 

Zdarzenia liczba
urodzenia  5 
małżeństwa  3 
zgony  7 
rozwody  2 

Zdarzenia liczba
urodzenia  42
małżeństwa  43
zgony  61
rozwody  6

Trochę statystyki

Czerwiec 2016 r.

rok 2015 r.

Sierpień 2016 r.

styczeń – maj 2016 r.

Lipiec 2016 r.

Czarne bociany wróciły

Pewna znana nam pani zachęca-
ła bociana, który zatrzymał się na jej 
podwórku do pozostania kawałkiem 
sera (odradzamy- nieskuteczne, z se-
rem to tylko do ślimaków), inni przez 
cały bociani sezon kupowaliby im kurze 
wątróbki, żeby tylko zostały. Bo z tym 
przynoszeniem dzieci to wiadomo, że 
bajka, ale może razem z bocianami ja-
kiś wnuczek by się pojawił. Nawet je-
śli bociany w tym nie pomogą, to na 
pewno i nie zaszkodzą. Porusza nas 
pewno, że wracają do nas taki szmat 
drogi (niektóre aż z RPA) i witamy je jak 
kogoś bliskiego po długiej podróży. A 
one nauczyły się, że krzywda im tu nie 
grozi i spacerują tuż obok pracujących 
traktorów, o kilka metrów zaledwie, 
wyjadając wywleczone z ziemi przez 
brony bocianie smakołyki. Biały bocian 
to stały i jakże miły element naszego 
wiejskiego krajobrazu.

A w tym roku poruszenie niezwykłe 
wzbudziło ponowne pojawienie się w 
naszych stronach czarnych bocianów. 
Nie było ich kilka lat. Jak wynika z miej-
scowych opowieści przeżyły stratę po-
tomstwa i nie chciały tu być. Podobno i 
„ich” drzewo nawet już ścięto. 

Ale są, znowu. Widziano je w sierp-
niu na polu sąsiadującym z lasem. Na 
widok bocianów na ścierni zwózka sło-
my została wstrzymana, żeby ich nie 
spłoszyć. Prace stanęły na dobre pół go-
dziny, a bociany pozwoliły sobie zrobić 
kilka zdjęć i podejść dość blisko, co jest 
niezwykłe, bo bocian czarny w odróż-
nieniu od swojego białego krewniaka 

jest bardzo płochliwym stworzeniem i 
unika ludzi. Najwyraźniej bociany były 
młode, dorosłe osobniki mają czerwo-
ne dzioby, skórę wokół oczu i nogi, 
natomiast u młodych te części ciała są 
bladoróżowe i zielonoszare. Być może 

Czemu tak lubimy bociany? A bo i pożytku mamy z nich co niemiara. 
Cieszymy się, gdy zobaczymy je po zimie-nawet najbardziej nieprzytomni 
orientują się, że wiosna jest już pewna. Dzięki boćkom jakoś radzimy so-
bie z odpowiedziami na trudne pytania dzieci, skąd się wzięły na świecie. 
Wierzymy, że przynoszą szczęście domowi, na którego dachu uwiły gniaz-
do. I nie tylko większości z nas nie przychodzi do głowy „popsować gniaz-
do bocianie na gruszy”, ale wręcz przeciwnie - chętnie wywlekamy ciężkie 
koła z dziadziusiowego wozu na szczyty drzew, żeby jakoś je przywabić. 

wychowały się w gnieździe w głębi lasu.
Czarne bociany są objęte w Polsce 

ścisła ochroną gatunkową, mamy ich w 
kraju jedynie 1500-2300 par. Cieszymy 
się bardzo, że chcą być w naszej gminie, 
a wszystko na to wskazuje, że nie były 
to wędrowne ptaki - gdy miały dość po-
zowania, podniosły się i długo kołowały 
nad lasem, tam zapewne jest ich gniaz-
do. Celowo nie podajemy szczegółów 
miejsca spotkania z bocianami, gdyż 
najbardziej zagrażają mu ciekawscy 
kręcący się wokół gniazda. Ptaków nie 
wolno płoszyć, teren ochronny wokół 
gniazda to strefa o promieniu obejmu-
jącym aż 500 metrów (za Wikipedią). 
Natomiast zawsze nam wolno podnieść 
oczy ku górze i obserwować ptasie wę-
drówki, uważny obserwator na pewno 
je wypatrzy w drodze nad stawy, rzekę 
czy strumień, żerowiska mogą mieć aż 
w odległości 20 km od gniazda. Jeśli się 
ma takie potężne skrzydła, to cóż to za 
sprawa polecieć na śniadanie np. do 
Słupi. 

I jeszcze jedno, postarajmy się, żeby 
wracały do nas co roku. Nie płoszmy 
tych pięknych i rzadkich ptaków. Liczy-
my także na to, że szczególną troską 
otoczą ich leśnicy i nawet najmniejsze 
piórko ze skrzydła bocianiego nie spad-
nie. 

Okolice gminy
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
WAKACYJNE ATRAKCJE W GCK

Tegoroczne wakacje w GCK były przepełnione atrak-
cjami dla dzieci. Odbywały się półkolonie dla dzieci rol-
ników oraz różnorodne warsztaty takie jak plastyczne, 
tkackie, break dance, dźwiękowe i in. Łącznie w tych 
zajęciach wzięło udział 130 dzieci z terenu Gminy So-
lec -Zdrój.

zależała od kategorii wiekowej. W wyścigu brali udział 
zawodnicy nie tylko z terenu gminy Solec-Zdrój ale też 
z różnych stron Polski m.in. ze Skarżyska Kamiennej, 
Kazimierzy Wielkiej, Buska-Zdroju, Staszowa, Dąbrowy 
Tarnowskiej, Krakowa, Kazimierzy Małej, Tarnowa ,Be-
szowej, Stopnicy, Siesławic, Katowic, Ostrowca Świę-
tokrzyskiego, Chrobrza. Walka wśród zawodników w 
poszczególnych kategoriach była niezwykle zacięta. 
Uczestnicy walczyli do końca żeby zająć miejsce na po-
dium.

PODSUMOWANIE JUBILEUSZOWEGO 
XXV WYŚCIGU KOLARSKIEGO 

im. ANDRZEJA IMOSY
W dniu 11 września 2016 roku już odbył się dwu-

dziesty piąty jubileuszowy Wyścig Kolarski im. Andrze-
ja Imosy. Jest to impreza cykliczna o zasięgu ogólno-
polskim, organizowana w Solcu-Zdroju, adresowana 
zarówno dla amatorów jak i też zawodowców, która 
niewątpliwie przyciąga wielu sympatyków kolarstwa. 
Celem tej imprezy jest upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu w środowisku wiejskim, promowanie zdro-
wego trybu życia, a także oddanie hołdu znanemu pol-
skiemu tragicznie zmarłemu, pochodzącemu z gminy 
Solec-Zdrój czołowemu zawodnikowi regionu i kraju, 
trenerowi kolarstwa- Adrzejowi Imosie.

Wyścig Kolarski odbywał się w XXII kategoriach wie-
kowych, a na starcie stanęło około stu zawodników. 
Trasa wyścigu biegła ulicami Solca-Zdroju i jej długość 



17 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Organizatorzy zapewnili za zajęcie miejsc premio-
wanych dyplomy i puchary, a dla najmłodszych uczest-
ników nagrody rzeczowe oraz dyplomy i puchary pa-
miątkowe.

Wręczono również puchary i dyplomy dla najmłod-
szego i najstarszego uczestnika. Magdalena Pałys ze 
Zborowa otrzymała puchar dla najmłodszego uczest-
nika , a Pan Stefan Kowalczyk z Buska-Zdroju dla naj-
starszego uczestnika. Z rąk Pana Adama Pałysa –Wójta 
Gminy Solec-Zdrój Pan Stefan Kowalczyk otrzymał spe-
cjalny puchar i dyplom ,,Weterana Kolarstwa’’. 

Stefan Kowalczyk nie tyko wygrał w tym wyścigu w 
swojej kategorii , ale również zasponsorował upominki 
dla najmłodszych uczestników i statuetkę kolarza, któ-
rą otrzymała Pani Beata Tometczak ze Stopnicy laure-
atka pierwszego miejsca w kategorii amatorzy-kobiety.

Organizatorami tegorocznego Wyścigu Kolarskiego 
byli:

-Urząd Gminy w Solcu-Zdroju
-Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
-Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej
-Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju

Tygiel Kultur
W piątek 2 września 2016 r. o godz. 19:00 w Hote-

lu **** Medical SPA Malinowy Zdrój odbył się koncert 
w ramach Festiwalu muzycznego ,,Tygiel Kultur”, pod-
czas którego gościliśmy wybitnych wokalistów tj. 

Grzech Piotrowski sextet z udziałem Ros-m Al.-Ma-
skom, wokalistki jemeńsko-polskich korzeniach.

Organizatorem po raz drugi festiwalu ,,Tygiel Kul-
tur” jest Lokalna Organizacja Turystyczna ,,Moc Po-
nidzia”, przy współudziale Buskiego Samorządowego 
Centrum Kultury, Hotelu Bristol ART& Medical Spa 
Senatorium w Busku-Zdroju, Urzędu Gminy w Solcu-
-Zdroju oraz Hotelu Medical SPA Malinowy Zdrój w 
Solcu-Zdroju. 

Ojcem chrzestnym muzycznego ,,Tygla Kultur” jest 
Grzech Piotrowski- saksofonista, kompozytor, produ-
cent muzyczny. Twórca międzynarodowego projektu 
,,WORLD ORCHESTRA”. Na swoim koncie ma 14 płyt. 
Jego muzyka niesie ze sobą wpływ różnych kultur. Ar-
tysta prezentuje ją w zróżnicowanych formach łącząc 
klasykę, jezz, folklor i muzykę elektroniczną pozosta-
wiając jednocześnie dużo przestrzeni na wolną impro-
wizację. 

Podczas tygodniowego festiwalu odbywały się 

warsztaty muzyczne uczniów szkół muzycznych, któ-
rzy spotkali się z doświadczonymi muzykami. Idea 
przyświecająca temu festiwalowi skierowana jest do 
wszystkich miłośników muzyki, którzy poszukują no-
wej jakości gatunków muzycznych.

Narodowe Czytanie
Finał organizowanego po raz piąty ogólnopolskiego 

Narodowego Czytania odbył się 3 września w Hote-
l****Medical SPA Malinowy Zdrój. Akcję zainauguro-
wali Adam Pałys-Wójt Gminy Solec-Zdrój, Paweł Pa-
trzałek-Przewodniczący Rady Gminy Solec-Zdrój oraz 
Justyna Błaszczyk-Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Solcu-Zdroju.

Dalsze czytanie dzieła Henryka Sienkiewicz konty-
nuowali nauczyciele oraz dzieci i młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Zborowie i Gimnazjum w Solcu-Zdro-
ju. Każdemu przedstawieniu powieści towarzyszył 
akompaniament na żywo w wykonaniu 

MAES-TRIO (skrzypce-Jacek Gros, fortepian/aranża-
cje-Marzena Mikuła-Drabek, klarnet-Dariusz Kasper-
czyk).

,,Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza to tegoroczna 
lektura Akcji Narodowego Czytania 2016. Adaptację 
powieści przygotował Tomasz Burek- krytyk literacki, 
literoznawca i eseista.

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest od 
2012 roku i objęta została patronatem pary prezydenc-
kiej.

Rok 2016 to rok Henryka Sienkiewicz . To właśnie 
jego dzieło ,,Quo Vadis” stało się lekturą Narodowego 
Czytania. To piękna cudowna powieść o miłości, o upa-
dającym imperium, ale przede wszystkim o sile wiary.

,,Quo Vadis” można było usłyszeć nie tylko w Solcu-
-Zdroju ale w całym kraju-na ulicach, w szkołach, bi-
bliotekach, domach kultury itp. To jedna z najważniej-
szych corocznych imprez. Polska literatura należy do 
najpiękniejszych na świecie.
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O SOLECKICH DZWONACHNasz kawałek świata zawsze 
był niespokojny, jak nie urok, to 
przemarsz wojsk. Nie miały więc 
prawa ocaleć przedmioty, zabytki 
z przeszłości. 

To, że przetrwały dokumenty, 
zdjęcia należy uznać za niezwykły 
zbieg okoliczności. Przy soleckim 
kościele od wieków stała drewniana 
dzwonnica. A że drewno nietrwałe, 
wymagała częstych napraw, a nawet 
zdarzyło się tak, że trzeba ją było 
całkowicie rozebrać, gdyż groziła 
upadkiem (z dostępnych materia-
łów wynika, że stało się tak w 1862 
roku). W dokumentach archiwalnych 
nie jest podawane dokładne miejsce 
jej usytuowania, pisano jedynie, że 
była przy kościele. Najprawdopo-
dobniej stała od strony zachodniej, 
od strony ówczesnego wejścia do 
kościoła (poprzedni budynek był 
orientowany, tzn. prezbiterium było 
po stronie wschodniej, skąd ma na-
dejść Chrystus podczas paruzji), po 
prawej stronie. Wiemy, co się w niej 
znajdowało w okresie międzywojen-
nym: był tam dzwon duży, katafel 
(pewnie katafalk) duży i mały oraz 
obraz Pana Jezusa na płótnie ma-
lowany, ten obraz opisany jest jako 
„do grobu”, służył więc zapewne 
jako element wielkanocnego wy-
stroju kościoła. Po części dzwonnica 
stanowiła zatem składzik.

A wracając do przemarszu wojsk. 
W naszym kościele były dzwony, które 
gdyby przetrwały do dziś, byłyby za-
pewne bardzo cenne, wiemy np., że 
w 1747 sprowadzono do naszej świą-
tyni dzwon i sygnaturkę aż z Gdań-
ska, wtedy w dzwonnicy biły trzy 
dzwony, ale już 20 lat później jeden z 
nich spadł i rozbił się. Zostały dwa. W 
1919 roku ksiądz F. Lewiński podaje 
na oficjalnym druku wykaz strat pa-
rafialnych w trakcie I wojny, dodaje, 
że straty spowodowały wojska rosyj-
skie. Wśród zniszczeń wymienia i fakt, 
że wojsko zarekwirowało 2 dzwony 
kościelne, jeden ważył 113, 5 kg, a 
mniejszy 70, 5 kg. Jakoś wyjątkowo 
szybko zakupiono nowy dzwon, ale 
i ten nie dotrwał do naszych czasów, 
w 1943 roku zabrało go wojsko, tym 
razem niemieckie. Z przetopionych 
dzwonów Niemcy pewno zrobili ar-
maty. I już choćby z tego faktu widać, 
że byli skazani na klęskę. Takich rze-
czy bezkarnie się nie robi. Tym razem 
dzwonów nie było bardzo długo, aż 
do 1958 roku, zakupiono je w czasach 
księdza F. Papiera, w 1959 roku kon-

sekrował je uroczyście ksiądz biskup 
Czesław Kaczmarek. Wzywają do mo-
dlitwy zatem stosunkowo długo, już 
ponad pół wieku. A teraz całkiem nie-
dawno pojawiła się nowa pamiątka, 
pocztówka z przedwojennego Solca z 
widokiem dzwonnicy:

Drewniana, kryta gontem, z 
ozdobnym koronkowym wykończe-
niem dachu, z okrągłymi otworami 
na górze, z przechylonym przez wi-
churę krzyżykiem na szczycie. Ład-
na. Kształtna. Wzruszająca przez ten 
biedny naderwany krzyżyk. 

I nawet pewności całkowitej nie 
mamy, że to zdjęcie z naszego Solca, 
bo Zdrojem jest zwany dopiero od 
1974 roku, ale tak chyba jest. Kształ-
tem architektonicznym jest bardzo 
zbliżona do dzwonnic dawnego po-
wiatu stopnickiego, z dokumentami 
też nam się zgadza, a poza tym od 
razu widać, że jest nasza. I niechby 
więcej jeszcze takich zdjęć sprzed 
wieku się znalazło.

B. Kupiec, R. Szybowska

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2016 r.:
Jan Dudek lat 63 – mieszkaniec wsi Świniary

Kazimierz Pałys lat 74 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Stanisław Pawelec lat 85 – mieszkaniec wsi Świniary
Eleonora Piotrowska lat 86 – mieszkanka wsi Zborów

Janina Rajczewska lat 92 – mieszkanka wsi Włosnowice
Marian Sroka lat 86 – mieszkaniec wsi Strażnik

Genowefa Zuchara lat 89 – mieszkanka DPS Świniary

w lipcu 2016 r.:
Genowefa Galus lat 89 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój

Helena Podsiadło lat 89 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Stefan Rączka lat 50 – mieszkaniec wsi Wełnin

w sierpniu 2016 r:
Helena Pater lat 90 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Krystyna Baran lat 78 – mieszkanka wsi Świniary

Bolesław Helis lat 87 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Leokadia Lis lat 88 – mieszkanka wsi Kolonia Zagajów

Franciszka Pokładek lat 89 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Irena Waluś lat 82 – mieszkanka wsi Włosnowice
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„Jubileuszowe 
bo 10 dożynki w Świniarach”

Napisali do nas

Dzielnie towarzyszyły im pięknie 
ubrane dzieci. Zebranych parafian 
oraz wszystkich gości przywitał ks. 
Sławomir Grabiec proboszcz parafii 
Świniary wraz z byłym proboszczem 
Mirosławem Błoniażem, który zapo-
czątkował Dożynki Parafialne. Kapłani 
w swojej homilii podziękowali wszyst-
kim rolnikom za wysiłek i poświęcenie 
w ich ciężkiej pracy, podkreślili rolę 
rolników we współczesnym świecie. 
Pogoda nie sprzyjała w tym roku rol-
nikom, dlatego tym bardziej należy 
się im ogromna wdzięczność za trud 
jaki wkładają aby na naszych stołach 
pojawił się złocisty, pachnący chleb. 
Przy okazji zwrócił uwagę rządzącym, 
aby zawsze mieli na względzie dobro 
wiejskich społeczności i nigdy o nich 
nie zapominali. 

W trakcie Mszy Świętej na ręce ka-
płanów przekazano chleb i dary ofiar-
ne. Przekazali je starostowie dożynek 
– Ewa Żelazna i Kazimierz Kokoszka 
oraz przedstawiciele poszczególnych 
wsi.

Ukoronowaniem obrzędów było 
poświęcenie wieńców dożynkowych. 
Ksiądz nie zapomniał również o wier-
nych, sowicie kropiąc ich wodą świę-
coną. 

Ponieważ pogoda dopisała, po 
nabożeństwie przy dźwiękach zespo-
łu muzycznego „VaBank”, barwnym 
korowodem rolnicy z całymi rodzina-
mi oraz zaproszonymi gośćmi prze-
nieśli się na plac przy Mini Markecie 
państwa Babiarz, gdzie rozpoczęto 

dalszą część święta. 
 W czasie powitania Wójt Adam 

Pałys nawiązał do wypowiedzianych 
przez duchownego słów i podkreślił, 
że pomimo zmian jakie zaszły na pol-
skiej wsi - praca jest ciężka, bo rolnik 
to człowiek, który zapewnia dosta-
tek dobrej żywności. Polska żywność 
jest objawieniem w Europie, zaczyna 
zdobywać kolejne rynki, ale do jej 
powstania potrzebny jest ogromny 
trud i nakład ciężkiej pracy. Dzięku-
jemy wam za chleb - mówił Wójt, 
do zebranych na placu rolników - za 
wszystko, co produkujecie! Dzielmy 
sprawiedliwie owoce tej pracy i pa-
miętajmy o tych słabszych, aby i oni 
mieli dostatnie życie. 

Mieszkańców i przybyłych gości 
przywitał także Przewodniczący Rady 
Powiatu Andrzej Gondek i Radny Sej-
miku Wojewódzkiego Krzysztof Dzie-
kan.

Dożynki są ważne dla wszystkich 
mówili bo przypominają o trudnej 
pracy rolnika i o randze tego zawo-
du, dzięki któremu codziennie na 
stoły w naszych domach trafia polski 
chleb. W tym roku ta ciężka praca nie 
przyniosła spodziewanych plonów, 
wszystkie starania zniweczyła nie-
przychylna pogoda. Tylko dzięki pra-
cowitości, wielkiej mobilizacji i po-
święceniu rolników udało się zebrać 
zboże i zminimalizować straty. Każdy 
z was, drodzy mieszkańcy, okazał się 
dobrym gospodarzem. Dziś wszyscy 
możemy być dumni ze zbiorów.

Po części oficjalnej przyszedł czas 
na obtańczenie i ośpiewanie wień-
ców dożynkowych. Prezentowały się 
delegacje ze Świniar, Ludwinowa, 
Włosnowic, Trzebicy, Parchocina i 
Zielonek. Zgromadzeni na placu do-
żynkowym widzowie oraz zaproszeni 
goście byli pod wrażeniem występów 
poszczególnych wsi, nagradzając 
wszystkie reprezentacje gromkimi 
brawami. Przedstawiciele Włosnowic 
przedstawili nam mini przedstawie-
nie o złych córkach i jednej dobrej. 
Kiedy zespoły zeszły już ze sceny 
przyszedł czas na podziękowania, 
oraz wręczenie nagród za prezenta-
cje wieńców dożynkowych. W tym 
roku konkurs wieńcowy zakończył się 
zwycięstwem… wszystkich. Wieńce 
okazały się tak wspaniałe, że nikt nie 
ośmielił się postawić któregoś przed 
innymi. 

 Nikt ze zgromadzonych nie miał 
prawa się nudzić. Scenę szybko opa-
nował zespół „Pacanowianie” rozpa-
lając publiczność do czerwoności. Pa-
nowie poprowadzili swoje partnerki 
do siarczystych tańców.

 Nie zabrakło produktów regio-
nalnych, konkursów dla dzieci i do-
rosłych, oczywiście z nagrodami. Kto 
zgłodniał, mógł skosztować przygo-
towanych przez koła gospodyń wiej-
skich ciast, kiełbasek, chleba ze smal-
cem, skwarkami i kiszonym ogórkiem 
oraz napić się dobrego piwa, dzięki 
sponsorom, za darmo! 

W tym miejscu należą się podzię-
kowania Radnemu Świniar - Stanisła-
wowi Żelaznemu i skupionym wokół 
niego mieszkańcom wsi. Dzięki ich 
ogromnemu zaangażowaniu, wspie-
ranemu przez Andrzeja Gondka z 
synami oraz wielu innych osób, mo-
gliśmy po raz kolejny uczcić Święto 
Plonów. A o piękny wystrój kościoła 
zadbali mieszkańcy Włosnowic

Mimo wielu narzekań, na wień-
cach dożynkowych mieniły się w słoń-
cu złote kłosy. Rolnicy dziękowali w 
ten sposób za tegoroczne plony. 

Imprezę zakończyła ulewa która 
trwała do wieczora, udowadniając 
rolnikom że tak naprawdę to ona za-
wsze rządzi a miała być zabawa do 
białego rana. 

Zapraszam na stronę www.swi-
niary.republika.pl i Facebook gdzie 
można zobaczyć zdjęcia i film.

W programie „Tydzień” TVP1 z 
dnia 4.09.2016 można obejrzeć wy-
wiad ze Świniar dotyczące tych doży-
nek.

Bogdan Zając

Już po raz 10 uczczono święto plonów na dożynkach parafialnych 
w Świniarach. Dożynki tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą o godz. 
12.00. Przedstawiciele Włosnowic, Ludwinowa Świniar, Trzebicy, Parcho-
cina i Zielonek w ludowych strojach zaprezentowali misternie uplecione 
wieńce dożynkowe jako symbole swojej pracy. 
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Zainteresowanie sprawą garn-
ków żeliwnych zwanych u nas że-
leźniokami zaczęło się od sąsiada, 
pośrodku swojego ogródka usta-
wił wielki pomalowany srebrzanką 
gar. Nagabywany skąd ten pomysł, 
wytłumaczył, że garnek może być 
bardzo stary, bo ma wybity numer 
1832. 

Sąsiad na-
iwny nie jest, 
toteż nie sądził, 
żeby to była 
data produkcji, 
zakładał, że to 
data założenia 
fabryki, z któ-
rej żeleźniak 
wyszedł. 1832, 

tuż po upadku powstania listopadowe-
go. A może jednak… Rozliczne dziejo-
we kataklizmy zmiotły u nas wszystkie 
praktycznie materialne pamiątki prze-
szłości, ale może wojny, powstania, 
przemarsze, fronty nie dały jednak rady 
żeleźniakom? Poleciałam do własnego 
garażu, gdzie w paczce miałam 2 garn-
ki od ciotki z Brzostkowa, ciotka trzy-
mała w nich olej spuszczany z traktora, 
świetnie zakonserwował naczynia. Jest 
numer - 1795, na obu taki sam. Trze-
ci rozbiór! Uznałam, że do ciotki było 
to całkiem podobne, trzymać garnki z 
XVIII wieku. No to jeszcze nasz domo-
wy, ogromny żeleźniak, co to w nim 
babcia jeszcze niedawno (30 lat temu) 
robiła mięso duszone na Wszystkich 
Świętych - 1631… To już było niestety 
bardzo mało prawdopodobne. Garnek 
sprzed potopu szwedzkiego, emalio-
wany w środku, od biedy coś by nawet 
w nim i dziś ugotował…

Zaczęłam przeszukiwać internet i 
powoli tracić złudzenia. Garnki żeliwne 
pojawiły się w Polsce pod koniec XVIII 
wieku, początkowo nie były emaliowa-
ne wewnątrz. Sygnowano je znakiem 
towarowym wytwórni, numerem ka-
talogowym fasonu i cyfrą oznaczającą 
pojemność naczynia. Wszystkie garnki, 
jakie oglądałam miały to samo logo 
wytwórcy –litery KZ wpisane w O. To 
znak Koneckich Zakładów Odlewni-
czych. Powstały w Końskich w 1948 z 
połączenia przedwojennych prywat-
nych odlewni i zaprzestały produkcji 
garnków żeliwnych w latach siedem-
dziesiątych XX wieku. Do połowy XX 
wieku w środowisku wiejskim garnki 

Żelaźniaki

 Rachuby czasu wg Wielkiego Ilustrowanego Kalendarza 
Powszechnego Kaspra Wojnara

żeliwne w zasadzie nie natrafi-
ły na żadną konkurencję naczyń 
blaszanych emaliowanych. I mia-
ły ten prymat, począwszy od dru-
giej połowy XIX wieku. Około stu 
lat trwała więc epoka żeleźnia-
ków. Przez cały ten czas krajowe 
odlewnie i emaliernie nawiązy-
wały w swoich wyrobach do typu 
garnków glinianych odwiecznie 
używanych na ziemiach sło-
wiańskich, kierując do polskiego 
odbiorcy (bo był i ogromny eks-
port garnków ruskich -kazanów) 
fason zwany garnkiem polskim. 
O takim jajowatym kształcie z 
największym przekrojem na 2/3 
wysokości garnka:

Były to zarazem ostatnie garnki ma-
jące bezpośredni kontakt z ogniem, 
wpuszczane w palenisko. 

Sprawdźcie w garażu i za stodołą, a 
może u was przetrwały znacznie star-
sze naczynia, gdy znajdziecie sygnatu-
rę fabryki, to już będzie do ustalenia. 

W tle budowa budynków gospodarczych, wieś podnosi 
się po wojnie. Za chwilę znów wszystko się zmieni i nawet 

żeleźniaki znikną z palenisk.

Ze starego kalendarza

Wszystkie daty prezentowane w 
kalendarzu mają odniesienie do roku 
1928. My jednak uwspółcześniliśmy je 
do roku bieżącego czyli 2016. To wszyst-
ko dla ułatwienia życia Czytelnikom.

A rachuby czasu stosowane przez 
różne religie są na tyle ciekawe, że warto 
je tu przytoczyć.

Rok bieżący jest 2016-ym po Naro-
dzeniu Chrystusa według rachuby chrze-
ścijańskiej.

Kościół chrześcijański grecki czyli 
wschodni liczy lata od stworzenia świa-
ta, czyli według tak zwanej ery bizantyj-
skiej. Mianowicie przyjmuje stworzenie 
świata w dniu 1 września r. 5509 przed 
Narodzeniem Chrystusa. Obecnie mamy 
zatem 7525 rok.

Rosjanie, którzy także do wschodnie-
go Kościoła należą, liczyli lata według ery 
bizantyńskiej do cara Piotra Wielkiego, a 
odtąd (od początku 18 wieku) według 
naszej zachodnio europejskiej rachuby. 
Dnia 12-go czerwca 1923 zaprowadzo-
no i w Rosji kalendarz Gregoriański.

Żydzi liczą lata od stworzenia świata, 
czyli od 7 października 3761 p.n.e. Na-
sze lata są co do długości dosyć regular-
ne, u żydów są one raz dłuższe, raz zno-
wu krótsze, a różnice te są dosyć wielkie. 
W roku 2016 trwa żydowski rok 5777. 

Turcy, Arabowie, Persowie i inni wy-
znawcy islamu rozpoczynają liczyć czas 

od ucieczki Mahometa z Mekki do Me-
dyny. Dnia 20 lipca 2016 r. rozpoczęli 
swój rok 1435.

W roku 2016 upływa: 
Od stworzenia świata podług rachuby 
bizant. ( greck.) 7525 lat
Od stworzenia świata podług rachuby 
żydowskiej 5777 lat
Od śmierci Chrystusa 1983 lata
Od zaburzenia Jerozolimy 1946 lat
Od zaprowadzenia chrześcijaństwa w 
Polsce 1050 lat
Od założenia uniwersytetu w Krakowie 
652 lata
Od wynalezienia prochu strzelniczego 
636 lat
Od odkrycia Ameryki 524 lata
Od zaprowadzenia kalendarza Grego-
riańskiego 434 lata
Od I rozbioru Polski 244 lata
Od wynalezienia oświetlenia gazowego 
224 lata
Od III rozbioru Polski 221 lat
Od zaprowadzenia telegrafu 179 lat
Od zaprowadzenia telefonu 140 lat
Od odkrycia radaru 112 lat
Od wybuchu wojny światowej 102 lata
Od wskrzeszenia Państwa Polskiego 98 
lat
Od przyłączenia Górnego Śląska do Pol-
ski 94 lata

(zastosowano oryginalną pisownię – 
zaktualizowano jedynie daty)

I broń Panie Boże nie wyrzucajcie na 
złom. To już przecież historia.

I jeszcze takie stare zdjęcie z Ma-
gierowa z początku lat pięćdziesiątych. 
Kuchnia letnia zastawiona żeleźniaka-
mi:

R. Szybowska

Napisali do nas
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O pogodzie

Niewiele rzeczy stanowi dla rolni-
ków tak fascynujący temat rozmów 
jak pogoda. Przeraża wiosenna su-
sza, straszą ogrodnicy, deszcze w 
sianokosy, a w dodatku z pogodą 
nam zawsze coś nie pasuje, jak w 
Świniarach nie da się wciąż wjechać 
w pole, bo mokro, to na górce w 
Magierowie cebula nie wschodzi, bo 
susza nielitościwa. 

Jak w starym dowcipie przypisywa-

potworną suszę. Po bardzo suchym 
kwietniu , na początku maja spadło 20 
mm, a od 20 do 27 maja spadło u nas 
(pomiar w Magierowie) aż 110 mm 
(średnia dla maja to 53 mm), w czerw-
cu jednak już było znacznie poniżej 
średniej - 48 mm (średnia 71 mm), no 
a później latem już w ogóle nie padało 
( za to niespękane czereśnie wisiały na 
drzewach do końca lipca) i dobiły nas 
straszliwe upały sierpniowe. Wiosna i 
lato 2016 wcale nie są lepsze-zwycza-
jowo suchy kwiecień, 40 mm w maju, 
trochę opadów na początku i pod ko-
niec lipca, 25 mm w dwóch pierwszych 
dekadach sierpnia. I aż dziw, że z tej 
odrobiny wilgoci skorzystały grzyby, 
zdjęcie zrobione 16 sierpnia na Straż-
niku:

Podamy jeszcze ciekawostkę- naj-
dłuższa burza w Polsce zdarzyła się w 
Krakowie 2 lipca 1957 i trwała aż 511 

minut. Z kolei największe odnotowa-
ne gradobicie miało w naszym kraju 
miejsce w lipcu 1931 roku na Lubelsz-
czyźnie, burzy towarzyszyła trąba po-
wietrzna, a gradziny ważyły około 1 
kilograma. Jedno z większych grado-
bić zdarzyło się w okolicy Kielc całkiem 
niedawno, w czerwcu 2013, gradziny 
miały średnicę prawie 10 cm. Miejsce 
występowania gradobicia jest uzależ-
nione od rzeźby terenu, od sąsiedztwa 
zbiorników i cieków wodnych. Szla-
ki gradowe dopasowują się m.in. do 
przebiegu głównych dolin rzecznych i 
niestety jeden z najbardziej aktywnych 
szlaków wędrówek burz gradowych 
rozciąga się wzdłuż górnego i środko-
wego biegu Wisły, a więc mieszkamy 
właśnie w takim niebezpiecznym miej-
scu. I takie jeszcze dane-w ostatnich la-
tach grad w Magierowie spadł: 4 lipca 
2000, 25 czerwca i 8 lipca 2011, 3 lipca 
2012 i 20 maja 2015 (wyjątkowo przy-
śpieszył). W tym roku gradu u nas nie 
było, ucierpiały za to miejscowości w 
samej Niecce Soleckiej, położonej do-
kładnie w dolinie Wisły. 

Życzymy wszystkim ciepłych kwiet-
niów, mokrych majów i w ogóle wy-
marzonej pogody, a jeśli już grad musi 
wędrować swoim wiślanym szlakiem, 
to najlepiej zimą. 

rsz

PS. 20 -21 sierpnia 2016 – 42 mm 
opadu na naszym terenie, sporo.

nym raz Wańkowiczowi, raz księdzu 
Tischnerowi-kiedyś, dzieckiem będąc, 
zapytał wujów, co Pan Bóg ma zrobić 
kiedy jedna kobieta się modli o pogodę 
na siano, a druga o deszcz na ogórki. 
Wujowie, widać doświadczeni, roz-
wiązali tę zagadkę: „Pan Bóg w swojej 
wszechmocy umie sprawić, że i ogór-
ki wyschną, i siano wygnije!” Święta 
prawda.

A dzisiaj o pogodowych rekordach, 
tak w skali nieco większej (Polska a 
zwłaszcza Kielecczyzna) i całkiem lo-
kalnej. Dane zaczerpnięte z IMiGW 
(„Vademecum. Niebezpieczne zjawiska 
pogodowe”) i z zapisków i pomiarów 
czynionych przez mieszkańców na-
szej gminy z ciekawości i na potrzeby 
własnego gospodarstwa rolnego (bo 
np. środek ochrony roślin Merpan jest 
zmywany z roślin przez opad o wyso-
kości 15-20 mm).

Największy rekordowy opad dobo-
wy w Polsce zarejestrowano 30 czerw-
ca 1973 na Hali Gąsienicowej- spadło 
wówczas 300 mm deszczu (300 litrów 
na metr kwadratowy). W Kielcach (sta-
cja Suków) 24 lipca 2001 -155 mm w 
ciągu doby, a maximum absolutne na 
naszym terenie (Sienno koło Kielc), 218 
mm, zdarzyło się to 19.05.1941. U nas, 
Gmina Solec, 25 czerwca 2014 w ciągu 
pół godziny spadło 25 mm, później już 
spokojniej dopadało kolejne 25 mm – 
razem 50 mm, 3 lipca 2012 gwałtow-
na burza połączona z gradobiciem- 64 
mm opadu.

Z kolei największe opady miesięcz-
ne w Polsce wynosiły:

-Tatry, Dolina Pięciu Stawów Pol-
skich, lipiec 1980 -806 mm;

-Kielce, lipiec 2001 -294 mm;
- Gmina Solec- Zdrój: lipiec 1997 – 

225 mm, lipiec 2000- 239 mm, lipiec 
2011- 205 mm, lipiec 2014-157 mm 
(średnio w lipcu spada 81 mm).

A jak to było na naszym terenie 
w 2015? Narzekaliśmy przecież na 

Palce lizać ... bez cudów

Składniki:
60 dag mąki, 5 dag drożdży, 1 całe 

jajko, 2 żółtka, 1/2 szklanki cukru, cu-
kier waniliowy, 1 szklanka mleka, 1/2 
kostki tłuszczu (ok. 12 dag), szczypta 
soli, ok. 1 kg śliwek

Przygotowanie:
1. Rozczyn – drożdże, łyżka cukru, 2 

łyżki mąki, trochę ciepłego mleka 
wymieszać, przykryć ściereczką i 
odstawić w ciepłe miejsce do wyro-
śnięcia.

2. Do rozczynu dodać mąkę, jajka, 
cukier, sól, i mleko. Dobrze wyro-
bić. Pod koniec dodać roztopiony 
tłuszcz i wyrobić na gładkie ciasto. 
Zostawić do wyrośnięcia. 

3. Wyrośnięte ciasto wykładamy na 
blachę. 

4. Na ciasto kładziemy połówki śliwek. 
Ponownie zostawiamy do wyrośnię-
cia.

5. Na wyrośnięte ciasto dajemy kru-
szonkę. 
Kruszonka :
1 szklanka mąki, 12 dag tłuszczu 

schłodzonego, 12 dag cukru, 2 łyżeczki 
cukru waniliowego 

Wszystkie składniki łączymy i posy-
pujemy śliwki.
6. Piec około 40 minut w 180 °C

Pani Danusia mówi, że sukces w 
pieczeniu ciasta drożdżowego (poza 
oczywiście ciężką fizyczną pracą przy 
wyrabianiu) tkwi w dwukrotnym po-
zostawieniu ciasta do wyrośnięcia. A 
więc próbujmy – póki sezon śliwkowy 
w pełni.

Danusi ciasto drożdżowe 
ze śliwkami i kruszonką
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Zdrowaś Mario, 
Panno Zielna

Napisali do nas

Jak co roku 15 sierpnia, w świę-
to Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny polskie kościoły, a zwłaszcza 
kościoły wiejskie pachną bukietami 
przyniesionymi Matce Boskiej Zielnej. 
Podobno własnoręcznie zebrane zie-
le święci się już tylko w naszym kraju 
i nawet w Polsce nie wszędzie jest to 
powszechny obyczaj. Tradycja prze-
trwała najżywiej na południu kraju. A 
najpiękniejsze bukiety powstają w śro-
dowisku wiejskim, bo mamy dostęp 
do ziół, kwiatów leśnych, łąkowych, 
ogrodowych i nam właśnie opieka nad 
plonami jest najbardziej potrzebna. 
Niesiemy bukiety do kościołów odda-
jąc hołd Matce Boskiej, prosząc o Jej 
opiekę, a z drugiej strony wyrażamy 
szacunek dla przyrody i darów ziemi.

Poświęcony bukiet nabiera ma-

„O! wy kwiaty mej młodości, prosto z łąki zioła,
Co na Matkę Boską Zielną znoszą do kościoła
I stawiają Częstochowskiej, by podniosła rączkę,

Nad firletkę, macierzankę i nad srebrną drżączkę,
Nad rozchodnik i lawendę, nad rutę i miętę,

Bo to wszystko przecież Boże, bo to wszystko święte
Jak stajenka betlejemska z prostym polskim bydłem.
Więc zrównane są te zioła z mirrą i kadzidłem.”

Jan Lechoń „Rymy częstochowskie” Dorodne kłosy zbóż, nawłoć, 
wrotycz, zatrwian, dalie, trawy, 
słonecznik, a nawet jabłko (tro-
chę się schowało wśród dalii).

Zwraca uwagę ogromna różnorodność 
zgromadzonych roślin, dominujący nad 
bukietem szarłat (inaczej amarantus, u 

nas nazywany tureckim prosem), mięta, 
koper, makówki (dawniej obowiązko-
wy składnik bukietu), trawy, owies i 
nierozpoznawane już przez młodsze 

pokolenie proso, floksy, cynie i pierwsze 
astry. 

Piękny bukiet z kilko-
ma rodzajami zbóż, 
kwiatami, ziołami i 
bodajże maleńkimi 

pomidorkami. 

gicznej mocy, toteż wiesza się go przy 
wejściu do domu albo przy święty ob-
razie, broni domu przed piorunami, a 
mieszkańców od wszelkich nieszczęść, 
zaparzone okruchy poświęconych ga-
łązek daje do picia chorym zwierzętom 
gospodarskim i nie chodzi tu nawet o 
właściwości lecznicze ziół a właśnie 
magiczne. Niektórzy zanoszą kilka 
gałązek poświęconego bukietu na 
cmentarz bliskim zmarłym, a całkiem 
powszechnym obyczajem w naszym 
kościele jest dzielenie się poświęco-
nym bukietem z tymi, którzy swojego 
nie przygotowali, zwłaszcza o kilka pę-
dów proszą kuracjusze. 

A co ma się znaleźć w wiązance? 
Przepis jest prosty- muszą być najoka-

zalsze kłosy zbóż (z reguły o zbiór trze-
ba zadbać wcześniej),to, co pachnie, 
jest piękne, pożyteczne, zachwyca, 
leczy i co akurat kwitnie lub wydaje 
owoce właśnie w połowie sierpnia. I 
jeszcze jedno bardzo ważne kryterium- 
to, co babcia, mama zawsze dawała 
do bukietu na Zielną. Niekoniecznie 
nawet znamy już nazwy poszczegól-
nych roślin lub wiemy, jakie mają wła-
ściwości lecznicze, ale postępujemy 
zgodnie z domową, lokalną tradycją. 
Zamieszczamy kilka zdjęć zrobionych 
w soleckim kościele w 2016 roku/

Niech się Wam wszystkie Panie, 
twórczynie bukietów, darzy w polu, 
ogrodzie, sadzie, w domu i niech Pani 
Zielna ma Was w opiece!

Solec-Zdrój na kulinarnym 
szlaku Ponidzia.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej
Jak na kulinar-

ny szlak przystało 
były też przysma-
ki. Pod czujnym 
okiem samego 
Prezesa OSP i za-
razem Wójta Gmi-
ny - Adama Pałysa, 

strażacy częstowali świętokrzyską za-
lewajką- prosto z kuchni polowej. Jak 
mówią znawcy tematu – zalewajka 
była wyborna.

Nie mogło na takiej imprezie za-
braknąć Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej. Nasze stowarzyszenie przy-
gotowało stoisko ze swojskimi sma-
kołykami - był więc chleb ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym, ciasta droż-
dżowe i ucierane, piszinger, smażo-
ne oponki, rogaliki, gofry i owoce. A 
dla wyjątkowo zmarzniętych znalazło 
się też coś na rozgrzewkę. Niestety w 
ferworze przygotowań zaginął pasz-
tet. I chyba tak posmakował znalaz-
cy, iż ten postanowił z nikim się nim 

17 lipca, niestety w dżdżyste popołudnie, mogliśmy Nad Zalewem zasma-
kować w ponidziańskich klimatach. A było coś i dla ciała i dla ducha. I choć 
aura nie sprzyjała imprezie pod gołym niebem to jednak goście Ponidziań-
skich smaków dopisali. A działo się wiele. Można było posłuchać chóru ze 
Stopnicy oraz działających przy Gminnym Centrum Kultury zespołów mu-
zycznych. Przy muzyce zespołu ,,Relax” niejedna para ruszyła w tany. Były też 
konkursy np. obierania ziemniaków na czas (ale i na wagę!) i kręcenia hula 
hop – wszystkie oczywiście z nagrodami. 

nie dzielić. Sma-
kowały zresztą 
chyba wszystkie 
produkty przy-
gotowane przez 
członków sto-
warzyszenia, bo 
na koniec impre-
zy spóźnialscy 
musieli obejść 
się smakiem. 
Wszystko zostało 
zjedzone.
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Gminny Klub Sportowy: 
Reaktywacja

Młodzi dla wsi Zagajów

Z życia stowarzyszeń

 Po sezonie 2014/2015, w którym 
GKS Źródło zostało zdyskwalifiko-
wane, Solec-Zdrój znów pojawił się 
na piłkarskiej mapie kieleckiej B kla-
sy pod nazwą Gminny Klub Sporto-
wy Vitalpol Solec-Zdrój. Reaktywacja 
jest zasługą pracy dwóch osób, które 
wzięły na siebie odpowiedzialność za 
przyszłość soleckiej piłki. Pierwszą z 
nich jest Łukasz Surdel, a drugą Pa-
weł Fortuna. Obaj przez blisko pół 
roku załatwiali wszystkie formalności 
związane z zakładaniem nowego sto-
warzyszenia i dzięki temu w sierpniu 
GKS rozegrał swój pierwszy oficjalny 
mecz. Szczególne podziękowania na-
leżą się jednak Panu Markowi Wie-
czorkowi oraz Wójtowi Gminy Solec-
-Zdrój – Panu Adamowi Pałysowi. To 
oni widzieli potrzebę rozwoju piłki 
nożnej na terenie gminy Solec- Zdrój i 
nie wahali się postawić na ten śmiały 
projekt. 

W klubie powstała nie tylko sek-
cja dla seniorów, ale również szkolo-
na jest młodzież, która występuje w 
rozgrywkach dla juniorów starszych. 
W drużynie seniorów występuje aktu-
alnie wielu zawodników, którzy grali 
jeszcze w Źródle m. in. Paweł Pióro, 
Grzegorz Łosin, Patryk Oszywa czy 
Mateusz Maliga. Nie brakuje również 
nowych twarzy, które sprowadzone 
zostały w letnim okienku transfero-
wym jak Robert Wesołowski i Sebast-
syan Pastva. 

Pierwsze trzy mecze nasz klub 
rozegrał na wyjazdach i niestety nie 
udało się przywieźć z nich punktów. 
Najbliżej GKS zdobycia punktów był 
na własnym stadionie w niedzielę 11 
września, gdzie przegrał z liderem 
tabeli Deko Włoszczową tylko 0:1. 
Nie należy jednak patrzeć na wyniki, 
ponieważ drużyna dopiero rozpo-
czyna przygodę z amatorską piłką i 
potrzeba wielu miesięcy, by zawod-
nicy się zgrali i doskonale rozumieli 
na boisku. 

Klub podpisał współpracę z Bu-
skowianką, która zapewniła wodę 
na mecze. Ważnym wsparciem są 

również Malinowe Hotele, dzięki 
którym zawodnicy mogą korzystać z 
basenów mineralnych i siłowni parę 
razy w tygodniu. Drużyna się wciąż 
buduje więc wszyscy zainteresowa-
ni grą są zapraszani na treningi, na 
których trener sprawdzi umiejętności 
nowych graczy. Zapraszamy również 
na domowe mecze naszej drużyny. 
Najbliższy mecz u siebie 2 paździer-
nika o godz. 11:00 z LZS Czarnocin. 
Po więcej informacji zapraszamy na 
oficjalną stronę klubu gkssolec.fut-
bolowo.pl. 

Sebastsyan Pastva

W dniu 28 sierpnia 2016 r. w 
Solcu-Zdroju odbyły się dożynki 
powiatowo gminne, w których po 
raz pierwszy udział wzięło nowo 
powstałe Stowarzyszenie „Młodzi 
dla wsi Zagajów”. 

Członkowie stowarzyszenia uple-
tli wieniec dożynkowy, który brał 
udział w wyborach najładniejszego 
wieńca gminy Solec-Zdrój. Za zaję-
cie drugiego miejsca „Młodzi dla wsi 
Zagajów” dostali nagrody pienięż-

ne, które zostaną wykorzystane na 
rozwój działalności Stowarzyszenia. 
Oprócz tego Stowarzyszenie zorga-
nizowało stoisko, na którym można 
było zakupić m.in. własnoręcznie ro-
biony wiejski smalec, wiejski chleb 
oraz ciasta upieczone przez członki-
nie stowarzyszenia. 
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SOBÓTKI W SOLCU 
- PROMOCJĄ LOKALNYCH 

TALENTÓW

OCALAMY HISTORIĘ WSI, 
KTÓRA KURORTEM 

SIĘ STAŁA.

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Jak co roku obchody Nocy Święto-
jańskiej w Solcu-Zdroju, znane tu od 9 
lat pod nazwą Imieniny Jana i Janiny, 
zapowiedziała burza z ulewnym desz-
czem. Ale - tradycyjnie też - goście się 
nie przestraszyli i licznie na nie przy-
byli. 

Spotkanie rozpoczęła przedsta-
wicielka głównego organizatora 
spotkania, Stowarzyszenia Społecz-
no-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ, pomy-
słodawczyni nazwy tej - w założeniu 
kameralnej - imprezy, pani Klemen-
tyna Helis, wygłoszeniem specjalnie 

przygotowanego na ten sobótkowy 
wieczór wiersza: 

Tak szybko minęły lata
Jak w Rzosce przepłynął czas
Gdy w Święty Jan tu, w Solcu
Gościmy dziewiąty już raz.

Janowie i Janiny! Życzymy im wzajemnie
Niech wspólne imieniny trwają nadal niezmiennie.

Tutejsi i Przybysze – wspólnota sobótkowa
Niechaj ten dawny obyczaj na dalsze lata zachowa.
Niech nowi wolontariusze obecnych wspomogą wraz

 Ochotą, pomysłami, zapałem i siłami.
Czas nadszedł, najwyższy już czas.

 Gmina też wesprze i was.
 Precz, precz od nas smutek wszelki,

Każdy ma tu humor wielki
 Bo przy śpiewie przy zalewie

 Miło spędzać czas.

A potem już szło wszystko we-
dług planu. Były występy zespołów 
działających przy GCK – dziecięcego, 
młodzieżowego i jeszcze reprezen-
tantów nieco starszego pokolenia, 
poszukiwanie kwiatu paproci, przy-
gotowana przez Stowarzyszenie 
Młodzi dla Wsi Zagajów prezentacja 
obrzędu sobótkowego, no i oczywi-
ście rzucanie wianków na wodę.

Uroczystość zakończył znakomity 
koncert Zespołu TBU. 

A kto nie był, niech żałuje!
Organizatorami IX Imienin Jana i 

Janiny byli: Stowarzyszenie Społecz-
no-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ, Gmin-
ne Centrum Kultury w Solcu-Zdro-
ju, Mirosław Kumor - Restauracja 
Vip Club, Restauracja Belwederska. 
Imprezę finansowała Gmina Solec-
-Zdrój.

W dniu 4 lipca, w obecności 
Wójta Gminy Solec-Zdrój Adama 
Pałysa została otwarta przygoto-
wana przez Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ 
wystawa pn. „Historia wsi, która 
kurortem się stała”.

Ekspozycja podzielona jest na 
dwie części. Pierwsza prezentuje 
najstarsze materiały ikonograficz-
ne przedstawiające wieś Solec i jej 

Z życia stowarzyszeń
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mieszkańców, druga - uzdrowisko 
począwszy od zarania tj. od roku 
1836 do czasów II wojny świato-
wej. 

Eksponowane ryciny, fotografie 
i inne dokumenty stanowią część 
coraz bogatszego zbioru archiwa-
liów Stowarzyszenia. Nie byłoby to 
możliwe bez zaangażowania i pasji 
członków organizacji oraz życzliwo-
ści aktualnych i byłych mieszkańców 
Solca, udostępniających swoje pa-
miątki rodzinne lub pomagających 
w inny sposób. Wystawę, będącą 
efektem wszystkich tych wspólnych 
działań, można obejrzeć od wtorku 
do czwartku w godz. 15.30-17.30 
oraz w soboty od 10.00 do 12.00. 
Od 19 września wzbogacona bę-
dzie o materiały dotyczące czasu 
wojny i okupacji.

Projekt dofinansowany jest przez 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu 
Muzeum Historii Polski pn. „Patrio-
tyzm Jutra”, Województwo Świę-
tokrzyskie, Starostwo Powiatowe, 
Gminę Solec-Zdrój. Oprócz przygo-
towania wystawy zakłada m.in. pu-
blikację albumu, wykonanie filmu 
dotyczącego historii Solca oraz or-
ganizację cyklu spotkań z uczniami 
lokalnych szkół i konkursy regional-
ne.

Z życia stowarzyszeń
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Rodowody niektórych rodów szlacheckich związanych z okolicami Solca-Zdroju

PIESTRZEC
Mówiąc o rodach szlacheckich się-

gamy do herbarza hrabiego Uruskie-
go i tam w tomie XIII czytamy:

Tyle o wieku XVII. Mieszkańcy Pie-
strzca, a dokładnie radny Adrian Ba-
biarz, odnalazł na cmentarzu parafial-
nym w Biechowie bardzo zniszczony 
nagrobek.

 Z inskrypcji na nim możemy wy-
czytać, iż jest to nagrobek Ignacego 
Komara – dziedzica dóbr Piestrzec, 
który zmarł w lutym 1826 roku. Ząb 
czasu odbił się mocno na tym kamien-

nym świadku historii.
Ale tak jak trudno odczytać pełny 

tekst epitafium- tak bez problemu 
rozpoznać można herb wieńczący ten 
nagrobek. To znany herb szlachecki – 
Korczak. Podajemy jego opis (za wi-
kipedią):

czętowały.
Spotykamy Komarów herbu Kor-

win, czy też herbu własnego.
Ale w przypadku Ignacego wła-

ściciela dóbr piestrzeckich dzięki na-
grobkowi mamy pewność, iż chodzi o 
herb Korczak.

Jako ciekawostkę można podać, iż 
tym herbem właśnie pieczętował się 
sławny pułkownik Jerzy Michał Woło-
dyjowski.

,,w polu czerwonym, trzy wręby 
srebrne w słup, zwężające się w dół, 
w klejnocie, 

pół szczenięcia wyżła srebrnego w 
naczyniu złotym”.

Pomijając kolorystykę – herb na 
nagrobku jako żywo odpowiada opi-
sowi.

A to ważne, bo rody o nazwisku 
Komar nie tylko Korczakiem się pie-
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Koniec roku szkolnego

Sobótkowe spotkanie Nad Zalewem

VII Sobótkowe Spotkanie Integracyjne nad Zalewem
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