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Zrównoważony rozwój
-wyzwanie województwa świętokrzyskiego

Wieści z Gminy

I w wyzwanie to świetnie wpisuje się realizacja 
strategii rozwoju Gminy Solec – Zdrój. Zresztą już 
w 1994 roku Rada Gminy Solec – Zdrój uznała, iż 
zrównoważony rozwój wszystkich podmiotów dzia-
łających na terenie gminy, rozumiany jako ścisłe 
połączenie rozwoju gospodarczego, społecznego i 
ochrony środowiska, jest wiodącym kierunkiem roz-
woju Gminy. I konsekwentnie założenie to jest reali-
zowane. 

Efektem działań Gminy Solec – Zdrój są między in-
nymi wyróżnienia jakie Gmina otrzymała w trakcie kon-
ferencji nt. ,,Zrównoważonego rozwoju województwa 
świętokrzyskiego”, która miała miejsce 27 kwietnia w 
Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach. W trakcie kon-
ferencji ogłoszono wyniki XII konkursu ,,Zrównoważony 
rozwój jednostek samorządu terytorialnego”.

W trakcie uroczystej gali w ramach IX Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego Gmina Solec-Zdrój 
została nagrodzona za hybrydowy projekt budowy 
basenów termalnych. 

Znaleźliśmy się wśród 10 najlepszych podmiotów re-
alizujących projekty PPP. I to nie byle jakich podmiotów. 
W Konkursie Top Inwestycje Komunalne nagrodzone 
zostały projekty m.in. Krakowa, Warszawy, Poznania, 
Wrocławia, Katowic, Szydłowca, Sierpca i właśnie Sol-
ca-Zdroju. Zresztą na umowie koncesyjnej Krakowa dot. 
budowy parkingów wzorowaliśmy się troszkę konstru-
ując naszą umowę koncesyjną. Ale tylko troszkę, bo 
różnice w finansowaniu były istotne. Kraków budował 
podziemne parkingi z wykorzystaniem własnych środ-
ków budżetowych i środków partnera prywatnego zaś 
my nie angażowaliśmy w budowę środków budżetu 
Gminy a tylko środki unijne i partnera prywatnego. I był 
to pierwszy taki projekt zrealizowany w Polsce. Pan Ar-
tur Cygan odbierający 11 maja w Katowicach w imie-
niu Gminy Solec-Zdrój tę nagrodę aż „pękał z dumy”, 
że Gmina znalazła się w tak doborowym towarzystwie.

Szczegółowa informacja o tym wydarzeniu pod ad-
resem http://www.portalsamorzadowy.pl/inwestycje/
top-inwestycje-komunalne-2017-oto-laureaci-edycji-
specjalnej-i-nagrodzone-inwestycje,93248.html

(bs)

Gmina Solec-Zdrój nagrodzona

Solec-Zdrój czyta Żeromskiego

Wyniki te były efektem diagnozy rozwoju wszystkich 
gmin w Polsce przeprowadzonej przez Politechnikę War-
szawską. Gmina Solec – Zdrój została oceniona bardzo 
wysoko. W Rankingu Dynamiki Wzrostu Liczby Osób 
Pracujących w okresie 2003-2015 zajęliśmy III miejsce w 
kategorii gmin wiejskich w województwie świętokrzy-
skim, a w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego w 2016 roku – VII. To nie 
pierwsze tego typu wyróżnienia dla Gminy Solec-Zdrój i 
mam nadzieję, że również nie ostatnie.

(bs)

A dokładnie ,,Syzyfowe prace”. Uczniowie Zespołu 
Szkół w Solcu – Zdroju włączyli się w akcję zainicjowaną 
przez Adama Jarubasa – Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego. W ubiegłym roku czytali Sienkiewicza, a w tym 
roku przyszła kolej na Żeromskiego. 1 czerwca wojewódz-
two świętokrzyskie przystąpiło do czytania. Nie inaczej 
było w Solcu – Zdroju. W hali sportowo-widowiskowej 
przy Zespole Szkół fragmenty Syzyfowych prac czytali i ci 
całkiem młodzi, i ci trochę starsi.

Cała akcja ma na celu zachęcenie do czytelnictwa. A 
to ważne, bo z badań przeprowadzonych przez Bibliote-
kę Narodową wynika, że przeszło 60% społeczeństwa nie 
czyta w ogóle książek. 

Najgorsze, że tendencja spadkowa czytelnictwa dotyka 
w sposób szczególny ludzi młodych. Stąd też należy pro-
pagować czytanie wśród dzieci i młodzieży. Nawyk czyta-
nia się dziedziczy, a więc dzisiejsi czytelnicy Syzyfowych 
prac przekażą kiedyś potrzebę czytania również swoim 
dzieciom. I trzeba sobie życzyć, aby te podejmowane ak-
cje czytelnicze nie stały się przysłowiową syzyfową pracą. 

(bs)
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REALIZACJA PROGRAMU EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 
W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ W 2017 ROKU 

W ramach ww. Programu edukacji 
ekologicznej przeprowadzone zostały 
dwa konkursy ekologiczne:

a) fotograficzny pn. „Osobliwości 
przyrody w gminie Solec-Zdrój” pole-
gający na wykonaniu zdjęcia dokumen-
tującego piękno przyrody i krajobrazu 
w gminie Solec-Zdrój ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na formy ochro-
ny przyrody, chronione gatunki roślin 
i zwierząt oraz uwrażliwienie uczest-
ników konkursu na konsekwencje od-
działywania człowieka na środowisko 
przyrodnicze. Konkurs adresowany był 
do uczniów szkół podstawowych - kla-
sy V-VI oraz uczniów gimnazjum - klasy 
I-III. W tych kategoriach przyznane zo-
stały indywidualne nagrody rzeczowe 
za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnie-
nia i dyplomy.

b) plastyczny pn. „Segregacja się 
opłaca” polegający na wykonaniu pracy 
plastycznej zgodnej tematycznie z jed-
nym z trzech zagadnień: instalacje słu-
żące ochronie środowiska, odnawialne 
źródła energii, obiekty/zakłady będą-
ce przyczyną degradacji środowiska. 
Konkurs adresowany był do uczniów 
szkół podstawowych - klasy I-IV. Był to 
konkurs zespołowy. Uczniowie tworzy-
li zespół, który stanowiła jedna klasa. 
Nagrodę zespołową w tym konkursie 
stanowiła wycieczka przyrodnicza do 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Ocena prac nie była łatwym zada-
niem. Prace ocenione zostały przez 
pięcioosobową komisje konkursową 
powołaną przez Wójta Gminy Solec-
-Zdrój. W przypadku konkursu pla-
stycznego prace oceniano w kategorii 

Gmina Solec-Zdrój uzyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zada-
nia pn. Realizacja programu edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój 
w 2017 roku w kwocie do 8000 zł, co stanowi 80% kosztów kwalifikowa-
nych zadania. Pozostałe koszty zadania pokrywane są z budżetu Gminy 
Solec-Zdrój. Środki te przeznaczone zastały na zakup nagród indywidual-
nych oraz zorganizowanie wycieczki przyrodniczej dla uczniów z terenu 
gminy Solec-Zdrój, laureatów konkursów ekologicznych. 

uczniowie szkół podstawowych - kla-
sy I-IV, a w przypadku konkursu foto-
graficznego w dwóch kategoriach: tj. 
uczniowie szkół podstawowych klasy 
V-VI oraz uczniowie gimnazjum klasy 
I-III. W tych kategoriach przyznano in-
dywidualne nagrody rzeczowe za zaję-
cie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia i 
dyplomy. W kategorii uczniowie szkół 
podstawowych - klasy V – VI przyzna-
no 21 wyróżnień, a w kategorii ucznio-
wie gimnazjum klasy I-III 13 wyróżnień. 
Łącznie indywidualne nagrody rzeczo-
we otrzymało czterdziestu uczniów 
z terenu gminy Solec-Zdrój. Nagrody 
wręczył Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam 
Pałys na zakończenie roku szkolnego. 
Narody indywidualne stanowił sprzęt 
elektroniczny. Zwycięzcami w konkur-
sie fotograficznym w kategorii ucznio-
wie szkół podstawowych klasy V-VI są: 
Adam Piotrowicz uczeń klasy VI Szkoły 
Podstawowej w Solcu-Zdroju oraz Ka-
tarzyna Kozłowska i Magdalena Sowula 
uczennice klasy V Szkoły Podstawowej 
w Zborowie. 

Zwycięzcami w kategorii uczniowie 
gimnazjum są Weronika Zych, Małgo-
rzata Osak i Tomasz Żółtak. Wyróżnieni 
uczniowie klas V i VI, którzy nagrodzeni 
zostali nagrodami indywidualnymi to: 
Kacepr Kosecki, Julia Masłowska, Kacper 
Fijał, Wiktoria Misiaszek, Piotr Piotro-
wicz, Natalia Kowalska, Wiktoria Piotro-
wicz, Zuzanna Maliga, Zofia Pałys, Julia 
Marcinkowska, Miłosz Wolański, Oliwia 
Jaros, Karolina Dryndos, Oliwia Prokop, 
Kacper Kapusta, Sebastian Łuszcz, Mar-
cin Dufaj, Filip Kunat, Hubert Gwoźdź, 
Kacper Zych, Karolina Kapusta. Wy-

różnieni uczniowie gimnazjum to: Zu-
zanna Satora, Izabela Prokop, Natalia 
Bugdalska, Aleksandra Sapa, Szczepan 
Maj, Dawid Nogaj, Grzegorz Kapusta, 
Katarzyna Lewandowska, Ewelina Ka-
czor, Natalia Błaszczak, Kinga Czekaj, 
Magdalena Garbus, Julia Jabłońska.

W ramach konkursu plastycznego 
wykonanych zostało 14 prac, co odpo-
wiada liczbie klas biorących udział w 
konkursie. Konkurs polegał na wyko-
naniu pracy plastycznej zgodnej tema-
tycznie z jednym z trzech zagadnień: 
instalacje służące ochronie środowiska, 
odnawialne źródła energii, obiekty/
zakłady będące przyczyną degradacji 
środowiska. Uczciwie wykazali się sze-
roką znajomością ww. zagadnień oraz 
kreatywnością. Pierwsze miejsce zajęła 
klasa IV ze Szkoły Podstawowej w Sol-
cu-Zdroju, drugie klasa II ze szkoły Fi-
lialnej w Wełninie, trzecie miejsce klasa 
III ze Szkoły Podstawowej w Zborowie 
i klasa II ze Szkoły Filialnej w Kikowie. 
Uczniowie z tych czterech klas uczest-
niczyli w wycieczce przyrodniczej do 
Świętokrzyskiego Parku Narodowego 
(ŚPN). Na miejscu uczniowie spotkali się 
z pracownikami ŚPN – przewodnikami, 
którzy towarzyszyli im w czasie całej 
wycieczki. Na ścieżkach edukacyjnych w 
ŚPN prowadzone były zajęcia edukacyj-
ne, uczniowie zwiedzali galerię widoko-
wą na gołoborzu, Muzeum Przyrodni-
cze na Świętym Krzyżu oraz Klasztor na 
Świętym Krzyżu. 

Realizacja programu edukacji eko-
logicznej w gminie Solec-Zdrój w 2017 
roku przyczyniła się do popularyzacji 
piękna przyrody i krajobrazu w gminie 
uzdrowiskowej Solec-Zdrój. Uczniowie 
pogłębili wiedzę w zakresie ochrony 
środowiska, ze szczególnym zwróce-
niem uwagi na ochronę przyrody oży-
wionej i nieożywionej, w tym formy 
ochrony przyrody oraz ochronę ga-
tunkową roślin i zwierząt oraz zwracali 
uwagę na konsekwencje oddziaływania 
człowieka na środowisko przyrodnicze. 
Dowodem tego są zdjęcia wykonane 
w ramach konkursu fotograficznego. 
Konkurs plastyczny przyczynił się do 
pogłębiania wiedzy dzieci i młodzie-
ży w zakresie ochrony środowiska, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na 
zasady segregacji odpadów u źródła, 
ponowne wykorzystanie odpadów oraz 
ograniczenie ilości odpadów opakowa-
niowych, właściwe gospodarowanie 
odpadami, w tym segregacje odpadów 
u źródła, ponowne wykorzystanie od-
padów, ograniczenie ilości odpadów 
opakowaniowych.

(ek-p)
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Sylwetki samorządowców

W dniu 24 marca b.r. w Woje-
wódzkim Domu Kultury w Kielcach 
odbył się finał XXVI edycji woje-
wódzkiego konkursu pn. „Ekolo-
gia, my i region w którym żyjemy” 
organizowanego przez Zespół 
Świętokrzyskich i Nadnidziańskich 
Parków Krajobrazowych. 

Wzięło w nim udział 15 cztero-
osobowych zespołów uczniowskich 
ze szkół podstawowych, gimna-
zjalnych oraz ponadgimnazjalnych. 
Uczniowie Zespołu Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Zborowie 
przygotowali prezentację multime-
dialną na temat ,,Segreguj Odpady, 
Oszczędzaj i dbaj o wodę, Korzystaj 
z alternatywnych źródeł energii” - 
na przykładzie gminy Solec-Zdrój. W 
etapie finałowym uczniowie rozwią-
zywali test oraz rozpoznawali chro-
nione gatunki roślin i zwierząt. Łącz-
na punktacja po pierwszym i drugim 
etapie decydowała o zajętym miej-

Uczniowie ze szkoły w Zborowie w finale XXVI edycji wojewódzkiego konkursu pn. 

„Ekologia, my i region w którym żyjemy”

Paweł Koźbiał 
rocznik 1991, mieszka-

niec Zagajowa, najmłodszy 
radny Gminy Solec - Zdrój. 
To Jego pierwsza kaden-
cja w Radzie. A startował 
w okręgu Nr 6 – niezwy-
kle trudnym, bo obejmu-
jącym aż 5 miejscowości: 
Chinków, Kolonię Zagajów, 
Strażnik, Zagajów i Zagó-
rzany. Trzeba było pozyskać 
głosy nie tylko ,,swoich” ale 
i sąsiednich ( a nawet cza-

sami wcale nie sąsiednich) wiosek. 
Kandydatów było 3. A udało się właśnie Pawłowi. I to w 

jakim stylu! Uzyskał 126 głosów – II wynik w całej Gminie 
(najwięcej - 128 głosów uzyskał, nieżyjący już, Stanisław 
Doktór). To startowanie do Rady to była konsekwencja 
wcześniejszej aktywności. Paweł Koźbiał był takim spiri-
tus movens reaktywacji działalności grupy kolędniczej w 
Zagajowie. Pociągnął za sobą młodych i przyjęli pałeczkę 
po rodzicach. Tata Pawła – Mirosław Koźbiał – przed laty 
również działał w grupie kolędniczej, wcielał się w postać 
Żyda. To właśnie głównie tata i Stanisław Kokoszka poma-
gali przy odtworzeniu starych tekstów i całego scenariu-
sza jasełek. Najpierw było zdziwienie, że im się w ogóle 
chce, ale z każdym rokiem zainteresowanie mieszkańców 
było coraz większe. Teraz zapraszani są na występy i do in-
nych wsi, i na przeróżne przeglądy grup kolędniczych. Że 

scu. W kategorii szkoła podstawowa 
V miejsce zajęła drużyna z Zespołu 
Publicznych Placówek Oświatowych 
w Zborowie w składzie: Emilia Dyr-
dół, Wiktoria Misiaszek, Maciej Kali-
ta, Filip Kunat. 

Atrakcyjne nagrody dla finali-

jednak jasełka to tylko krótki okres aktywności zimowej, w 
2015 roku założyli stowarzyszenie ,,Młodzi dla wsi Zaga-
jów”. Poza jasełkami kultywują tradycję starosłowiańskich 
wianków i obrzędów dożynkowych. 

A wspólna praca przy wieńcu, przy przygotowywaniu 
inscenizacji łączy i młodych, i tych trochę starszych. Ludzie 
robią coś razem, rozmawiają, a nie zamykają się w czte-
rech ścianach własnych domów. 

Paweł Koźbiał, podobnie jak Jego tata, jest rodowitym 
Zagajowiakiem. Póki co kawaler, ale wróble ćwierkają, że 
już niedługo. Zrobił licencjat z zakresu finansów i rachun-
kowości w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Me-
dycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a w 2016 
obronił pracę magisterską na kierunku ekonomia, specja-
lizacja – doradztwo gospodarcze. Pracuje zawodowo od 
momentu ukończenia szkoły średniej. Jeśli chodzi o plany 
na najbliższy czas działalności samorządowej to ma ich 
wiele. Przede wszystkim trzeba wybudować place zabaw 
w Strażniku i Kolonii Zagajów. W Chinkowie koniecznie 
trzeba pozyskać działkę na stworzenie miejsca wspólnych 
spotkań mieszkańców. To ważny element integracji wsi. W 
dobrej sytuacji są Zagórzany – mają i świetlicę i plac za-
baw. Teraz tylko czekają na kanalizację i może uda się do-
budować trochę punktów świetlnych. No i najbliższy sercu 
Zagajów, w którym też trzeba stworzyć miejsce spotkań 
mieszkańców. Może będzie to altana, a obok niej siłownia 
zewnętrzna tzw. ,,pod chmurką”. I koniecznie trzeba wy-
czyścić zbiornik wodny. 

Jest co robić, ale i zapału nie brakuje więc są to plany 
jak najbardziej realne. Powodzenia Panie Pawle. 

bs.

stów, szkół i opiekunów zostały 
ufundowane ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w 
Kielcach oraz przez Zespół Święto-
krzyskich i Nadnidziańskich Parków 
Krajobrazowych. 
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Panie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – wszyscy czekają na 
ożywienie inwestycyjne związane 
z nowym rozdaniem środków unij-
nych. Doczekamy się?

Oczywiście, że tak. Zresztą pro-
ces inwestycyjny w Gminie Solec-
-Zdrój toczy się nieprzerwanie. Tyle 
tylko, że nie są to może tak spekta-
kularne inwestycje jak te z wykorzy-
staniem środków unijnych. Ale cały 
czas przecież remontujemy drogi, 
budujemy chodniki, modernizujemy 
infrastrukturę i prowadzimy bieżąca 
działalność. No i oczywiście przygo-
towujemy się do sięgnięcia po środki 
zewnętrzne. A to proces długotrwa-
ły. Trzeba przeprowadzić analizy, 
opracować koncepcje, przygotować 
dokumentację. Jednym słowem wy-
konać całą tą biurokratyczną robotę 
bez której wnioskowanie o środki 
unijne byłoby niemożliwe.

W tym roku też zakończyliśmy 
modernizację oświetlenia uliczne-
go na terenie gminy. Wymieniliśmy 
1235 opraw na oświetlenie LED. To 
było duże zadanie za prawie 2 400 
tys. zł. Ale 85% tej wartości zosta-
ło sfinansowane z funduszu szwaj-
carskiego. Mam też nadzieję, że ta 
inwestycja przełoży się na oszczęd-
ności z tytułu mniejszego zużycia 
energii elektrycznej.

Rozumiem. A jakie są najbliższe 
plany? Czy mamy już przyobiecane 
jakieś pieniądze?

Tak. Przede wszystkim na kanali-
zację. Mamy już podpisaną pre- umo-
wę na dofinansowanie uporządko-
wania gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy.

 Pod tym hasłem kryje się prze-
budowa sieci kanalizacyjnej w miej-
scowości Solec-Zdrój, a dokładnie 
w ulicach: Słonecznej, Targowej, 
Żeromskiego, Szkolnej, 1 Maja, Kra-
kowskiej, Polnej i Kościuszki o łącznej 
długości przeszło 3 km oraz przebu-
dowa sieci wodociągowej w Zboro-
wie i Solcu-Zdroju. Łączna wartość 
tego zadnia to 1 837 tys. zł, ale liczy-
my na 80% dofinansowania z RPO.

 Mamy też podpisaną pre-umowę 
na budowę instalacji odwadniania i 
kompostowania osadów ściekowych 
w naszych oczyszczalniach ścieków. 
Tu mamy już nawet pozwolenie na 
budowę. Wartość tej inwestycji to 2 

587 tyś zł, ale 
i tu dofinanso-
wanie z fun-
duszy unijnych 
wynosi 80%.

A jak już 
jesteśmy przy 
kanalizacji to 
muszę wspo-
mnieć też o 
inwestycji, na 
którą bardzo 
czekają miesz-
kańcy połu-
dniowo-zachodniej części gminy, a 
mianowicie budowie kanalizacji sa-
nitarnej o długości około 17 km w 
sołectwach: Strażnik, Chinków, Za-
górzany, Zagajów i Kolonia Zagajów, 
przeszło 2 km sieci wodociągowej w 
Strażniku i Kolonii Zagajów oraz 14 
przydomowych oczyszczalni. Koszt 
tego zadani to 3 797 tyś zł. I tu nie-
stety dofinansowanie z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich jest 
dużo niższe i wynosi niecałe 64%. 
Wniosek złożyliśmy, został pozytyw-
nie oceniony i czekamy teraz na pod-
pisanie umowy z Marszałkiem. Miej-
my nadzieję, że nie będziemy musieli 
długo czekać.

No tak to faktycznie duże zada-
nia, ale z rodzaju tych co tak nie 
bardzo są widoczne.Wszystko w 
ziemi, a samo korzystanie z kanali-
zacji staje się normalnością i szyb-
ko się zapomina ile zachodu trzeba 
żeby taką inwestycję zrealizować.

I dobrze, że tak jest. Przecież każ-
demu z nas należy się godne życie. 
Ale w planach mamy też inne spek-
takularne zadania.

Mamy już na przykład podpisaną 
pre- umowę na budowę edukacyj-
nej ścieżki rowerowej łączącej dwie 
świętokrzyskie gminy uzdrowisko-
we: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój.

Łączna długość trasy to 18,5 km. 
Myślę, że w połowie przyszłego roku 
będziemy mieć już dokumentację. 
Opracowanie to już zostało zlecone, 
ale ze względu na jej skomplikowa-
ny charakter, szczególnie jeśli chodzi 
o stosunki własnościowe gruntu po 
trasie, będzie to trwało aż 14 miesię-
cy. To zadanie to przeszło 7 mln zł z 
dofinansowaniem z RPO w granicach 
60%.

To ciekawe i na pewno napę-
dzi koniunkturę turystyczną w 

obu gminach 
uzdrowisko -
wych. Ale wła-
śnie co mieści 
się pod poję-
ciem ,, ścieżka 
rowerowa”?

To bez-
pieczny szlak 
rowerowy o 
b i t u m i c z n e j 
n a w i e r z c h n i 
szerokości 3 m 
z miejscami po-

stojowymi dla rowerów wyposażo-
nymi w stojaki, ławki, kosze, stojaki, 
wiaty postojowe, punkty widokowe.

Wszystko to ma być dobrze ozna-
kowane i eksponować najcenniejsze 
przyrodniczo miejsca - wszak cała 
ścieżka biegnie przez obszary chro-
nionego krajobrazu.

Chcemy też, aby możliwe było 
skorzystanie z roweru w Solcu- prze-
jazd do Buska- pozostawienie tam 
roweru i powrót już innym środkiem 
lokomocji. Lub oczywiście odwrot-
nie.

Brzmi nieźle. Ale poza usługami 
sportowymi Solec cierpi na niedo-
bór obiektów kulturowych. Koncer-
ty odbywają się w kościele, jak aura 
nie sprzyja to właściwie nie ma 
gdzie zorganizować imprez. Czy tu 
możemy liczyć na jakąś poprawę?

Jestem pewny, że będzie poprawa. 
Już złożyliśmy nawet wniosek do RPO 
na poszerzenie oferty kulturalnej na 
terenie gminy Solec-Zdrój skierowa-
nej do mieszkańców, turystów oraz 
kuracjuszy.

Wniosek został oceniony pozy-
tywnie- znalazł się na liście rezerwo-
wej i czekamy na kolejny nabór. W 
między czasie opracowujemy doku-
mentację. Zadanie obejmuje rozbu-
dowę Gminnego Centrum Kultury, 
przebudowę sali gimnastycznej przy 
szkole podstawowej na profesjonal-
ną salę widowiskową oraz zakup 
sceny mobilnej z nagłośnieniem i 
oświetleniem, która będzie wyko-
rzystywana na imprezy plenerowe. 
Myślę, że wtedy nie będzie już pro-
blemu z organizacją imprez, kon-
certów, a biblioteka publiczna oraz 
stowarzyszenia znajdą w rozbudo-
wanym budynku GCK odpowiednie 
warunki do działania. W przypadku 
tego zadania przewidywane jest do-

Rozmowa z Wójtem Gminy Solec-Zdrój Adamem Pałysem
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Kocham, więc badam

Wieści z Gminy

finansowanie z RPO aż w 80%. Jest 
więc o co powalczyć.

No to faktycznie jest nad czym 
pracować.

Faktycznie jest. A to nie koniec na-
szych planów inwestycyjnych.

Przed nami sztandarowa inwesty-
cja jaką jest rewitalizacja przestrzeni 
publicznej miejscowości Solec-Zdrój. 
Koncepcja była szeroko prezentowa-

Wielkanoc 
w Solcu-Zdroju

na mieszkańcom. Teraz czekamy na 
ogłoszenie naboru wniosków. W trak-
cie przygotowywania jest też wniosek 
na termomodernizację obiektów pu-
blicznych w Gminie tj. 4 szkół, ośrod-
ka zdrowia i urzędu gminy.

Przymierzamy się też do wspólnej 
inwestycji ze Stopnicą, a mianowicie 
na wykonanie instalacji kolektorów 
słonecznych oraz ogniw fotowolta-

icznych na potrzeby gospodarstw w 
obu tych gminach. To zadanie bardzo 
duże. A przecież cały czas jest coś do 
roboty. Nie czekamy tylko na duże 
projekty. Życie cały czas się toczy.

Życzymy w takim razie sukce-
sów i pozyskanie wszystkich tych 
funduszy, o które tak usilnie Pan 
zabiega.

Dziękuję za rozmowę

Z bezpłatnych badań mogło sko-
rzystać każde dziecko zamieszkałe na 
terenie Gminy w wieku od 9 miesięcy 
do 6 lat. 

W specjalistycznym ambulansie zo-
stało przebadanych 40 małych pacjen-
tów. Lekarz dokonał oceny stanu zdro-
wia następujących części ciała: szyi, 
jamy brzusznej oraz u chłopców mosz-
ny, natomiast u dziewczynek narządów 

„ Pisanych jojecek, 
wiźbowych bazicek, 
kiełbasy świnconej, 
dużo krzanu do niej, 
baby polukrzonej, 
kukiełki pieconej, 

Zmartwychwstanio w duszy 
i wiesny.....po usy! ”

Jeszcze przed niedzielą palmo-
wą widać było w Solcu, że Świę-
ta Wielkanocne blisko. Zaczął się 
okres generalnych porządków i 
przygotowań. Okres składania so-
bie wzajemnych życzeń rozpoczęły 
przedszkolaki, które 10 kwietnia 
odwiedziły Urząd Gminy z głośno 
wydeklamowanymi życzeniami. 
Jeszcze wcześniej, tuż przy biurze 
obsługi interesanta, dzieci umieści-
ły własnoręcznie (no może czasem 
przy niewielkiej pomocy rodziców 
i pani wychowawczyni) wykonane 
ozdoby świąteczne. Technika różno-
rodna, a kolory iście wiosenne. 

A pod arkadami restauracji Ma-
gnolia odbywał się we wtorek 11 
kwietnia kiermasz świąteczny. Były i 
stroiki, i serwetki do koszyczka i wie-
le różnorakich wiosennych ozdób 
przygotowanych przez Gminne 
Centrum Kultury, Stowarzyszenie 
Społeczno- Kulturalne Solec Zdrój i 
DPS w Świniarach.

W środę natomiast w Gminnym 
Centrum Kultury konkurs stołów 
wielkanocnych. Oj będzie się działo!

Zaopatrzeni w świąteczne akce-
soria, nastrojeni wiosennie (mimo 
kapryśnej aury) czekamy teraz na 
Wielką Niedzielę, aby przy dźwię-
kach dzwonów rezurekcyjnych roz-
począć prawdziwe świętowanie.

(bs)

12 maja na placu obok Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju została zorga-
nizowana przez Wójta Gminy Solec-Zdrój we współpracy z fundacją "Sło-
neczna Przyszłość" akcja "Kocham, więc badam", której celem było wykry-
cie bądź wykluczenie zmian nowotworowych u dzieci.

miednicy mniejszej. 
W sumie zostało 
wykonanych 120 
profilaktycznych 
badań USG. Ro-
dzice na miejscu 
otrzymywali wyniki 
badań oraz mogli 
liczyć na konsulta-
cję lekarską w przy-
padku ewentualnej 
dalszej diagnostyki. 

Akcja cieszy-
ła się ogromną popularnością wśród 
mieszkańców – była doskonałą okazją 
do zbadania stanu zdrowia dziecka bez 
kolejek, na miejscu i oczywiście bez-
płatnie.

Rodzice pochwalili inicjatywę, 
zwłaszcza, że jak sami przyznawali 
codzienne obowiązki i brak czasu nie 
pozwalają na regularne wykonywanie 
badań swoich pociech.

(pw)

Jak obyczaj stary każe....

Zniżki na zabiegi rehabilitacyjne
Dobra wiadomość dla miesz-

kańców - Gminy Solec – Zdrój ra-
bat na zabiegi rehabilitacyjne w 
Centrum Medycznym Basenów 
Mineralnych. 

Już na etapie zawierania umowy 
koncesyjnej na budowę Kompleksu 
Basenów Mineralnych, Gmina za-
gwarantowała mieszkańcom 10% 
upusty cenowe na korzystanie z 
tych basenów. W międzyczasie Wójt 
Gminy wynegocjował zwiększenie 
tej zniżki do wysokości 20% raba-
tu cenowego za korzystanie przez 
mieszkańców z basenów od ponie-
działku do czwartku.

Z uwagi jednak na trudności z po-
zyskaniem z Narodowego Funduszu 
Zdrowia kontraktu na zabiegi reha-
bilitacyjne  świadczone nieodpłatnie 
w Solcu – Zdroju,  Wójt Adam Pałys 
czynił  starania o podobne zniżki dla 
mieszkańców Gminy na zabiegi re-
habilitacyjne świadczone w Centrum 
Medycznym Basenów Mineralnych. 

I udało się!
Mieszkańcy gminy Solec – Zdrój 

mogą korzystać z zabiegów rehabili-
tacyjnych w Centrum Rehabilitacji na 
Basenach Mineralnych z 20% zniżką 
cenową. 
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Były wzruszenia, czasem łzy, ale też pewnie radość z wa-
kacji i snucie planów na przyszły rok. Jedni z dumą niosą 
świadectwa do domu a w rękach dzierżą nagrody, inni tro-
chę skromniej, ale pewnie też z westchnieniem ulgi opusz-
czają mury szkoły. Przez rok przecież każdy, na miarę swo-
ich możliwości, pracował solidnie zdobywając wiedzę. Tym, 
którzy osiągnęli najlepsze wyniki, Adam Pałys Wójt Gminy 
i Paweł Patrzałek Przewodniczący Rady Gminy wręczyli sty-
pendia – nagrody pieniężne, a rodzicom listy gratulacyjne. 
A nie było łatwo takie stypendium uzyskać. Trzeba było osią-
gnąć na świadectwie średnią ocen co najmniej 5,5, być lau-
reatem bądź finalistą olimpiad i wojewódzkich konkursów 
przedmiotowych lub posiadać wybitne osiągnięcia w sporcie 
czy działalności artystycznej.

Mieliśmy takich osób 17. Poniżej przedstawiamy 
wszystkich stypendystów.

Stypendium z tytułu wysokiej średniej ocen otrzymali:

Lp. Imię i nazwisko
Adres zamieszkania

Średnia 
ocen

1 Emilia Dyrdół – Zborów 5,64
2 Wiktoria Misiaszek - Zborów 5,55
3 Natalia Lalewicz – Solec-Zdrój 5,9
4 Marek Matysek – Solec-Zdrój 5,6
5 Monika Grochowska – Piasek Mały 5,64
6 Zuzanna Satora – Solec-Zdrój 5,50

Finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Lp. Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania

Finalista konkursu 
wojewódzkiego

1 Dominik Rajczak – 
Solec-Zdrój

Finalista konkursu 
przedmiotowego z geografii

2 Jakub Węgrzyn – 
Solec-Zdrój

Finalista Wojewódzkiego 
Konkursu Humanistycznego

3 Piotr Lisek - Świniary Finalista Diecezjalnego 
Konkursu Biblijnego

4 Mikołaj Kapusta – 
Solec-Zdrój

Finalista wojewódzkich 
konkursów przedmiotowych 

z języka angielskiego i 
chemii

Za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie, działaniach 
artystycznych stypendia otrzymali:

Lp. Imię i nazwisko 
Adres zamieszkania

Osiągnięcia

1 Szczepan Pochopień 
– Solec-Zdrój

I miejsce w Wojewódzkim 
Konkursie „Scena dla 

Ciebie” - Kielce
2 Natalia Deszcz - 

Żuków
II miejsce w Wojewódzkim 

Konkursie „Scena dla 
Ciebie” - Kielce

3 Natalia Kowalska - 
Świniary

I miejsce w Konkursie 
Wokalnym „Otwarta scena” 

- Pińczów
4 Edyta Grochowska – 

Piasek Mały
Wyróżnienie w 

Międzynarodowym Konkursie 
„Kangur Matematyczny”

5 Natalia Gabiga - 
Wełnin

Wyróżnienie w 
Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur 

Matematyczny”
6 Natalia Lalewicz – 

Solec-Zdrój
Wyróżnienie w 

Międzynarodowym 
Konkursie „Kangur 

Matematyczny”
7 Jakub Bojdo - Kików Laureat Diecezjalnego 

Konkursu Plastycznego 
„Razem z Rodziną głoszę 

Ewangelię”

Niektórzy byli tak świetni, że spełniali kilka warunków. 
Niestety stypendium jest tylko jedno. Za to powód do 
chwały wielki.

A poniżej przytaczamy wiersz Pani Zofii Walasek ze 
Zborowa, który mówiła w szkole 63 lata temu na zakoń-
czenie roku szkolnego:

„Z radosnym sercem stoimy Kochana Pani
by Ci w dniu zakończenia roku szkolnego

złożyć serdeczne życzenia.
Po rodzicach naszych, jesteś nam Droga Pani

najbliższą osobą.
Ty nas nauką i dobrym przykładem ćwiczysz,

otwierasz nam oczy na prawdę
i niestrudzenie pracujesz nad naszym wychowaniem.

Za naukę i trudy Twoje
składamy Ci podziękę.

Przyrzekamy w niczym nie sprawiać Ci przykrości,
a kiedy dorośniemy

i owoc Twej szlachetnej pracy dojrzeje
będzie ta wdzięczność naszą 

największą zapłatą”.

Rok szkolny 2016/2017 zakończony

W Solcu-Zdroju koniec roku szkolnego odtrąbiono 23 czerwca, a w Zborowie dzień później. Pożegnano gim-
nazjalistów, życząc im wyboru właściwej drogi w świat, w który ruszają. 

Wieści z Gminy
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Nasze sady w 2017
Tym razem było inaczej. W 2017 

przyszła cała seria złych wydarzeń. 6 
stycznia tego roku nad ranem tempe-
ratura spadła do -26 stopni. To tempe-
ratura graniczna dla przetrwania drzew 
czereśniowych, całe szczęście, że nie 
były rozhartowane wcześniejszym ocie-
pleniem, ale ten mróz na pewno drze-
wom nie pomógł i poważnie uszkodził 
jesienne nasadzenia. Trudniejszy mo-
ment przydarzył się w nocy z 16 na 
17 kwietnia, w Święta Wielkanocne, 
wtedy gdy prawie wszystkie odmiany 
czereśni, oprócz Reginy, były w pełni 
kwitnienia, w nocy przyszedł mróz (-3 
stopnie), a 18 kwietnia rozszalała się 
śnieżyca. Była potężna, dość powie-
dzieć, że samochody na nieroztropnie 
zmienionych letnich oponach po kilka 
razy podjeżdżały pod magierowskie 
wyniesienia, a stopiony śnieg pokazał 
imponujący wynik: 52 milimetrów opa-
du. Po tym ataku zimy wiele słupków 
drzew czereśniowych sczerniało, ale 
wciąż jeszcze mieliśmy nadzieję. Nieste-
ty, było wciąż bardzo zimno i wietrznie, 
na kwitnące drzewa wciąż nie mogły 
wylecieć owady. 25 kwietnia przez pół 
dnia świeciło słońce i była wciąż jakaś 
szansa, wyszły pszczoły. Z reguły kwit-
nienie drzew trwa 8-10 dni, tym razem 
drzewa broniły się, kwitły przez około 3 
tygodnie, walcząc o możliwość wyda-
nia owoców. Miały trudno - od 25 po 
południu do 29 kwietnia było zimno, 
paskudnie, lało, spadło 55 milimetrów 
deszczu. Początek maja też był desz-
czowy, do 6 maja dopadało jeszcze 20 
milimetrów. Zaglądaliśmy do drzew, 
biadali, ze sklepów ogrodniczych znik-
nęły wszystkie butelki Asahi (pomaga 
drzewom w sytuacjach stresowych) i 
Topsinu (brunatna zgnilizna uwielbia 
deszcz w trakcie kwitnienia), ale najgor-
sze miało dopiero przyjść. Nocą z 9 na 
10 maja przyszedł mróz, właśnie mróz 
a nie przymrozek. Utrzymywał się przez 
wiele godzin i dokończył dzieło znisz-
czenia w sadach. Nie pomogło palenie 
ognisk. Podobno jedynie zraszacze ura-

towały niektórym plony, ale kto je ma. 
Załamani ludzie próbowali nawet opry-
skiwać drzewa aspiryną (to nie żart – na 
forum sadowniczym radzono 15 table-
tek na hektar). Inni sadownicy zamiast 
aspiryny radzili kolegom wziąć coś na 
uspokojenie, inni sugerowali dołożenie 
do beczki z aspiryną rutinoskorbinu. To 
już były takie nieco wisielcze żarty, bo 
do śmiechu nikomu nie było i nie jest.

Wiele gospodarstw w Polsce sta-
nęło na granicy bankructwa. Profesor 
Eberhard Makosz ocenia, że przymroz-
ki najbardziej dotknęły region grójecki, 
Lubelszczyznę, region sandomierski 
- zagłębia sadownicze. Ocalała Wielko-
polska. Profesor stwierdził, że najbar-
dziej ucierpiały drzewa pestkowe i po-
dał wstępne, czynione jeszcze w maju, 
prognozy zbiorów. W skali kraju, w 
stosunku do zbiorów ubiegłorocznych, 
w tym roku plony drzew pestkowych 
mogą wynieść:

• morele i brzoskwinie - do 5%
• czereśnie - 10 – 20%
• wiśnie - 25 – 30%

• śliwki - 35 – 45%

Takie są szacunki jednego z najbar-
dziej cenionych autorytetów sadowni-
czych. A jak to widać z Magierowskiej 
Górki? Wydawało się nam, że może nie 
jest tak źle, morele i brzoskwinie prze-
marzły, ale wierzyliśmy, że część czere-
śni, śliwek przetrwała. Jednak okazuje 
się, że drzewa masowo zrzucają owoce, 
nawet całkiem już duże. I to nie tylko 
Summit i Regina, których humory zna-
my. Nawet niezawodne Sylwia i Kordia 
pozbywają się zawiązków. Ciekawi nas 
Hedelfińska uprawiana na naszym te-
renie od czasów przedwojennych, wy-
cinaliśmy ją, bo wchodziły nowe, bar-
dziej handlowe odmiany, a tu okazało 
się, że kto wie, czy ona nie przetrwała 
najlepiej. 

 Nie wiemy jak zachowają się drzewa 
ziarnkowe- jest trochę jabłek i gruszek, 
ale przecież nadejdzie opad świętojań-
ski i może się okazać, że na drzewach 
nie ma owoców. 

Żeby było choć trochę, bo my bez 
swoich sadów już nie umiemy się odna-
leźć. Nikogo nie pociesza fakt, że komi-
sja oceniła jego straty bardzo wysoko. 
Jest nam przykro, a tym, dla których sa-
downictwo jest jedynym źródłem utrzy-
mania, po prostu strach jak przetrwają 
cały rok. Mimo braku plonów trzeba 
przecież zapobiegać chorobom i szkod-
nikom, kosić trawę, niszczyć chwasty, 
a na wiosnę zasilić drzewa nawozami. 
A czy 2018 będzie lepszy? Trzeba w to 
wierzyć.

rsz

2017 zapiszemy w notatkach gospodarczych jako fatalny dla sadow-
nictwa. Pewno nawet i zapisywać nie trzeba, bo zapamiętamy, tak jak 
zapamiętaliśmy 1987. Minęło dokładnie 30 lat od tamtego czasu. Wtedy, 
po wyjątkowo mroźnej zimie, cała Polska odnotowała ogromne straty w 
sadownictwie. Dość powiedzieć, że w Magierowie nie było wtedy w ogó-
le czereśni, kilka owoców przetrwało jedynie na gałązkach przysypanych 
śniegiem. Ale w późniejszych latach było już nie tak źle – przetrwaliśmy 
mróz z 1na 2 maja 2007, klęskę sadowniczą w 2011 – śnieżyce i mrozy, 
począwszy od 3 maja 2011, kiedy to pogoda wykończyła plony w Wielko-
polsce. Nasze położenie ocaliło nas w tych trudnych latach.

Składniki: 
• 2 pęczki rzodkiewek
• 2 kalarepy
• 3 świeże ogórki sałatkowe
• pęczek dymki ze szczypiorem
• 1 sałata
• 3 ugotowane jajka (bezwzględ-

nie od kur z wolnego wybiegu)
• 4-5 łyżek gęstej kwaśnej śmieta-

ny (dla odchudzających się może 
być gęsty jogurt)

• 2 łyżki majonezu
• sól, pieprz

Przygotowanie
Rzodkiewki i kalarepę grubo ście-

ramy na tarce (kalarepę posolić i od-

Sałatka wiosenna Alicji
Palce lizać ... bez cudów cisnąć), ogórki ze skórką kroimy w 

kostkę lub w półplasterki, wszystko 
mieszamy w salaterce z posiekaną 
drobno dymką i jajkami. Sałatę rwie-
my w niewielkie kawałeczki. Miesza-
my ze śmietaną i majonezem. Przy-
prawiamy solą i pieprzem do smaku.

Napisali do nas
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Dzień Dziecka w Solcu-Zdroju!

Dzień Dziecka był znakomitą okazją do beztroskiego 
świętowania. Gminne Centrum Kultury wraz Zespołem 
Szkół w Solcu-Zdroju przygotowało dla naszych najmłod-
szych mieszkańców mnóstwo atrakcji. Zjazdy na dmucha-
nych zjeżdżalniach, nurkowanie w basenie z kulkami a na-
wet namiastka rodeo - pozwoliły naszym dzieciakom dać 
upust swojej fantazji. Dla tych, których nudziło stanie w 
kolejce czas organizowała pani animator. Dzieci mogły po-
tańczyć do znanych przebojów, a także przyozdobić swoją 
twarz pięknymi malunkami. Między czasie w zacisznej sali 
gimnastycznej młodzież pod okiem pani Małgorzaty Helis 
biła rekord czytania w tym samy miejscu. Nieco starsza 
młodzież mogła uczestniczyć w trwającym od 26 maja - 
Europejskim Tygodniu Sportu.

Podsumowanie Festiwalu 
Muzyki Akordeonowej

IX Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeonowej: „Har-
monia Zdrowia i Muzyki” dobiegł końca. Trzy dni festiwa-
lowe minęły bardzo szybko. W piątek o godz. 19.00 w Ko-
ściele Parafialnym pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju odbył 
się Koncert Inauguracyjny. Licznie zgromadzona publicz-
ność wysłuchała koncertu akordeonowego w wykonaniu 
zespołu „Accordions for World”. 

Trio akordeonowe istnieje od czerwca 2015r i od po-
czątku pracuje pod kierunkiem mgr Tomasza Gieronia. 
Grupę tworzą Piotr Motyka, Piotr Poterała oraz Mikołaj 
Skopek - uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oska-
ra Kolberga w Radomiu. Młodzi muzycy z są zdobywcami 
wielu prestiżowych nagród nie tylko w kraju , ale też poza 
jego granicami. Ciągle też doskonalą swoją wiedzę mu-
zyczną na licznych warsztatach i kursach mistrzowskich, 
pracując pod okiem wybitnych profesorów z Polski i zza 
granicy. Przede wszystkim jednak cenią sobie codzienną 
pracę pod okiem swoich nauczycieli i mistrzów z najbliż-
szego otoczenia. 

Przez dwa dni odbywały się przesłuchania konkursowe 
w sześciu kategoriach. Najliczniejszą grupę stanowili soli-
ści w kategorii do lat 19, oraz soliści studenci i absolwenci.

Jury w tym roku miało bardzo „trudny orzech do zgry-
zienia”. Świadczą o tym tak licznie przyznane nagrody i 
wyróżnienia. Laureaci otrzymali nagrody pieniężne oraz 
nagrody rzeczowe: Statuetkę Akordeonisty oraz cztery 
zestawy kosmetyków ufundowane przez firmę Sulphur 

Zdrój Exim z Buska Zdroju.
Oprócz przesłuchań odbywały się też warsztaty dla 

młodych akordeonistów. Uczestnicy mogli skorzystać z fa-
chowych porad wykładowców.

Zwieńczeniem festiwalu był niedzielny Koncert Laure-
atów, który również odbył się w Kościele pw. Św. Mikołaja.

To ważne wydarzenie muzyczne zostało zorganizowa-
ne dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych po-
chodzących z Województwa Świętokrzyskiego, Powiatu 
Buskiego, Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie 
oraz Sponsorów. 

Należą do nich:
• Malinowe Hotele
• Uzdrowisko Busko S.A.
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
• Zakład Metalowo-Kotlarski Mieczysław Sas
• Sulphur Zdrój Exim
• Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju
• Tartak METROL- Dariusz i Stanisław Kiepura
• Państwo Anna i Andrzej Glejzer- Pensjonat Solanna
• Restauracja Magnolia
• Prima- Producent wody mineralnej Solecczanka

Festiwal Filmowy ,,Kinolub” 
zawitał do Solca-Zdroju!

W ramach współpracy Gminnego Centrum Kultury z 
Fundacją IKS reprezentowaną przez panią Monikę Piń-
dziak-Dudkiewicz w dniach 6-9 czerwca 2017 r. nasza 
młodzież miała okazję obejrzeć bogaty repertuar filmów 
z kina azjatyckiego. Sala widowiskowa w Gminnym Cen-
trum Kultury zamieniła się w miejsce projekcji filmów peł-
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nometrażowych. Seanse cieszyły się ogromnym zaintere-
sowaniem młodych widzów, na których czekała specjalna 
niespodzianka – spotkanie z pochodzącymi z Mongolii: re-
żyserem Sengedorj Janchivdorj oraz scenarzystką Nomu-
unzul Turmunkh. Dzieci zalały naszych gości gradem pytań 
dotyczących kulisów powstawania filmu, funkcjonowania 
branży filmowej, a także informacji na temat życia w Mon-
golii. Nie obyło się także bez pamiątkowych zdjęć z fil-
mowcami, którzy po spotkaniu mogli pozwiedzać naszą 
miejscowość z wagonów soleckiej ciuchci.

„Aksamitny powiew wiosny ‘’ 
-pod takim hasłem odbył się dziś tj. 26 maja w Solcu - 

Zdroju tegoroczny MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY.
Impreza ta odbywała się już po raz jedenasty… Jej po-

przednim edycjom towarzyszyły rok rocznie inne kwiaty – 
magnolia, która dała początek i nazwę temu wiosennemu 
wydarzeniu później były bratek, stokrotka, pierwiosnek, 
tulipan, szafirek, żonkil, hiacynt i lawenda . W tym roku 
była to aksamitka, która przyniosła tak długo oczekiwany 
powiew wiosny.

XI Magnoliowy Dzień Wiosny rozpoczął się tradycyjnie 
barwnym korowodem, który przeszedł ulicami Solca-Zdro-
ju, ul. 1 Maja, Magnoliową, Cichą, Kościelną . Ostatnim 
punktem na trasie był plac przed Urzędem Gminy, na któ-
rym odbyły się występy artystyczne przygotowane przez 
uczniów ze Szkół Podstawowych z Solca-Zdroju, Zborowa, 
Wełnina, Kikowa oraz uczniów Samorządowego Gimna-
zjum w Solcu-Zdroju i zespoły działające przy Gminnym 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. 

Dzisiejszy dzień był także okazją do złożenia życzeń 
wszystkim mamom w dniu ich święta. Uczniowie szkół z na-
szego terenu nie zapomnieli o tym szczególnym dniu i przy-
gotowali muzyczne występy z dedykacją dla swoich mam, u 
których pojawiły się łzy wzruszenia. 

Roztańczeni i rozśpiewani młodzi artyści wprawili wszyst-
kich w prawdziwie wiosenny nastrój. Przygotowane przez 
młodzież utwory zdobyły uznanie licznie zgromadzonej pod 
budynkiem Urzędu Gminy – publiczności. 

Wzorem lat ubiegłych nie mogło zabraknąć również sa-
dzenia kwiatów przed budynkami użyteczności publicznej 
przez zaproszonych gości na czele z zastępcą Wójta Gminy 
Solec – Zdrój Panem Arturem Cyganem, Panią sekretarz Bar-

barą Simon, Panią skarbnik Zofią Kopeć oraz dyrektorami 
szkół z terenu gminy Solec-Zdrój: Panem Zbigniewem Szo-
tem i Panem Pawłem Ślusarskim.

Za rok spotkamy się znów, będzie to już dwunasta edycja 
Magnoliowego Dnia Wiosny. 

NOC BIBLIOTEK – CZYTANIE PORUSZA
Tegoroczna Ogólnopolska akcja ,, Noc Bibliotek’’ odby-

wała się po raz trzeci 3 czerwca pod hasłem „Czytanie poru-
sza ‘’. W Bibliotece Publicznej w Solcu -Zdroju również moż-
na było wziąć udział w tej akcji. Biblioteka Publiczna wraz 
z Gminnym Centrum Kultury przygotowała dla odwiedzają-
cych liczne atrakcje. Program podzielony był na dwie czę-
ści, dla dzieci i dla dorosłych. Dzieci spotkanie rozpoczęły od 
oglądania filmu pt. „Biuro detektywistyczne …Stella Nostra”. 
Kolejnym punktem spotkania była gra terenowa , zadaniem 
dzieci było odnalezienie ośmiu punktów, które znajdowały 
się na terenie Solca-Zdroju. Następnie były tam wskazówki 
z których mieli za zadanie ułożenia hasła. Zabawa ta była 
naprawdę ciekawa i na czas, dzieci miały możliwość wyka-
zania się znajomością orientacji w terenie i pracy w grupie. 
Były również konkursy z nagrodami, a jak nagrody to i wielka 
radość dla zwycięzców. Na zakończenie przypomnieliśmy so-
bie kilka przysłów grając w kalambury. Każde dziecko wyszło 
z upominkiem i wielkim uśmiechem na twarzy.

Dorośli natomiast mogli obcować z kryminałem Joan-
ny Chmielewskiej pt. ,,Lesio’’. W czasie spotkania czytano 
wspólnie fragmenty kryminału. Toczyły się także ciekawe 
dyskusje, którym nie było końca. 

Było smacznie, kolorowo i świątecznie! 
– Festiwal Stołów Wielkanocnych w GCK.
Dnia 12.04.2017 w Gminnym Centrum Kultury w Sol-

cu-Zdroju odbyła się trzecia edycja konkursu ,,Festiwal 
Stołów Wielkanocnych”.

Było kolorowo, smacznie i świątecznie. Dzieci i mło-
dzież ze szkół z terenu Gminy Solec-Zdrój wykazała się 
wspaniałymi umiejętnościami kulinarnymi oraz znajo-
mością tradycji wielkanocnych. Kolorowe serwetki, stro-
iki, ręcznie wykonane ozdoby świąteczne to wszystko to 
wszystko robiło wrażenie, a przygotowywane potrawy 
były przepyszne.

Jury w składzie: Sekretarz Gminy Pani Barbara Si-
mon, Pani Edyta Patrzałek, Pani Renata Jamroży oraz Pani 
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Agnieszka Kozłowska - stanęło w obliczu trudnego zada-
nia, aby wyłonić laureatów naszego konkursu. Wszystkie 
klasy zaprezentowały się znakomicie, wkładając w swoje 
potrawy masę serca i pracy. I tak po burzliwych naradach 
klasyfikacja III Festiwalu Stołów wigilijnych ukształtowała 
się następująco:

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

I miejsce ex aequo zajęły: Klasa V Szkoły Podstawowej 
w Solcu-Zdroju oraz Klasa VI Szkoły Podstawowej w Zbo-
rowie.

II miejsce zajęły klasy: III b Gimnazjum W Solcu-Zdroju 
oraz IV kl. Szkoły Podstawowej w Zborowie.

III miejsce zajęła klasa V Szkoły Podstawowej w Zbo-
rowie.

Na uwagę zasługuje fakt, że zespoły które zajęły pierw-
sze miejsce złożone było tylko i wyłącznie z samych chłop-
ców. Wygląda na to, że na naszym terenie wyrasta dobry 
materiał na przyszłych mężów:)

Na laureatów czekały nagrody. Zwycięzcy otrzymali 
wejściówki na Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju, zdobyw-
cy drugiego miejsca będą mogli skosztować słodkich dese-
rów w hotelu Malinowy Raj, a ostatnie miejsce na podium 
weźmie udział w warsztatach kreatywno-artystycznych w 
GCK.

Fundatorami nagród byli: Malinowe Hotele sp. Z O.O., 
Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju oraz Gminne Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju.

Najbliższe imprezy organizowane 
przez GCK w Solcu-Zdroju!

2.07.2017 – Powitanie Wakacji. (Stadion Sportowy w 
Solcu-Zdroju) Start: godz 15.00. Gwiazda wieczoru ETNA.

6.07.2017 – Koncert w ramach Festiwalu Krystyny 
Jamroz. (Hala Sportowa w Solcu-Zdroju). Występ zespołu 
GRADIMIR SERBIA. 

16.07.2017 – Na kulinarnym szlaku Ponidzia. (Zalew 
rekreacyjny w Solcu-Zdroju)

30.07.2017 – Soleckie lato nad Zalewem. ( Zalew re-
kreacyjny w Solcu-Zdroju). Gwiazda wieczoru KORDIAN.

Szczegółowe informacje odnośnie zbliżających się im-
prez na stronie GCK w Solcu-Zdroju gcksolec.naszgok.pl 
oraz fanpage GCK na facebooku.

Szkoła Podstawowa w Zborowie
III miejsce w powiatowym Turnieju BRD

12 maja drużyna naszej szkoły w składzie: Oliwia Rab-
czak, Magdalena Maliga, Jakub Świtkowski i Maciej Kalita 
reprezentowała gminę Solec Zdrój w powiatowych elimi-
nacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w 
Ruchu Drogowym zajmując III miejsce. Uczniowie musieli 
wykazać się wiedzą z przepisów ruchu drogowego, zasad 
udzielania pierwszej pomocy oraz umiejętnościami jazdy 
rowerem po torze przeszkód. Opiekunem szkolnego koła 
BRD jest p. Joanna Czapla.

Sukcesy w konkursach plastycznych
Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Jakub 

Bojdo z klasy I zajął I miejsce w Biblijnym Konkursie Prac 
Plastycznych w Diecezji Kieleckiej. Kuba wykonał pracę na 

temat: „Razem z Rodziną głoszę Ewangelię”. Uroczysta 
gala wręczenia nagród odbyła się 17 maja w Muzeum Na-
rodowym w Kielcach. Wzięli w niej udział: Biskup Kielecki, 
Kurator Oświaty, dyrektor Wydziału Katechetycznego i wi-
zytatorzy. Kuba otrzymał dyplom i piękne nagrody, a także 
udzielił wywiadu radiu Kielce.

 Na wakacje rowerem z plecakiem i piłką? Czemu nie. 
Takie nagrody między innymi otrzymali nasi uczniowie w 
konkursach plastycznych za pomysłowe i twórcze prezen-
towanie tematyki ekologicznej i dotyczącej bezpieczeń-
stwa w najbliższym środowisku.

W Powiatowym Konkursie „Mój świat jest EKO”, pro-
wadzonym w ramach programu edukacyjno - ekologiczne-
go „Chrońmy naszą planetę” uczeń IIII klasy Kamil Prokop 
zdobył I miejsce w kategorii klas I-III, natomiast Karolina 
Wielgo uczennica II klasy SF Kików zajęła III miejsce. W 
powyższej kategorii troje uczniów naszej szkoły zdobyło 
wyróżnienia: Zuzanna Dybowska, Natalia Studziżur oraz 
Oskar Piechociński . W kategorii klas IV-VI uczennica klasy 
V Kinga Ból otrzymała wyróżnienie. Sukcesy są tym więk-
sze, że na konkurs nadesłano 183 prace z całego powiatu. 

Wielki sukces osiągnął również uczeń V klasy Kacper 
Zych zajmując III miejsce w Powiatowym Konkursie Pla-
stycznym „Stop! Nie wypalaj traw – chrońmy środowisko, 
chrońmy lasy”.
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Prace uczniów klas I-VI : Emilii Dyrdół, Marty Lesiak, 
Katarzyny Kozłowskiej, Wojciecha Bonara, Natalii Sieja, 
Zuzanny Dybowskiej, Natalii Łukasiewicz, Emilii Banaś, Ja-
kuba Bojdo, Szymona Bojdo, oraz Magdaleny Sowuli zdo-
były wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Bezpiecznie na wsi to podstawa - środki chemiczne to nie 
zabawa”. Uczeń klasy III Wojciech Grosicki zajął III miejsce 
w powiatowych eliminacjach przeprowadzonych przez 
KRUS w Busku-Zdroju.

W powyższych konkursach nagrodzono uczniów, któ-
rych opiekunami byli p. Janina Bąk, p. Joanna Czapla i p. 
Teresa Pater.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i życzymy 
im dalszych sukcesów.

XIV Gminny Konkurs Matematyczny
,,Matematyka jest delikatnym kwiatem,

Który rośnie nie na każdej glebie
I zakwita nie wiadomo kiedy i jak”.

 Jean Fabre’a 

22 maja 2017 r. w Szkole Podstawowej w Zborowie od-
był się adresowany do uczniów klas I-III Gminny Konkurs 
Matematyczny. Komisja w składzie: p. Jolanta Sztorc, p. 
Dorota Dalach, p. Teodozja Głowniak i Janina Bąk zadbała 
o prawidłowy przebieg konkursu i dokonała oceny prac 
według opracowanych kryteriów dla poszczególnych klas.

Najlepszymi matematykami kończącymi pierwszy etap 
edukacji, a tym samym zdobywcami tytułu ,,MISTRZ MA-

TEMATYK EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ ”w roku szkol-
nym 2016/2017 są uczniowie: EDYTA GROCHOWSKA i 
BARTOSZ KOWALSKI ze Szkoły Podstawowej w Solcu-
-Zdroju. Warto nadmienić, że są to laureaci poprzednich 
edycji konkursu.

W kategorii klas pierwszych pierwsze miejsca otrzymują: 
PATRYK ŻELAZNY SP SOLEC ZDRÓJ
KATARZYNA ZYCH SP ZBORÓW
DOMINIK PAŁYS SP SOLEC-ZDRÓJ
W kategorii klas drugich miejsce pierwsze zdobyli:
NATALIA STUDZIŻUR SF KIKÓW
OLIWIA JACHER SP SOLEC-ZDRÓJ
NATALIA GABIGA SF WEŁNIN
INEZ CHMURA SP SOLEC-ZDRÓJ
WOJCIECH NALEPA SF WELNIN

Ponadto wśród uczniów klas trzecich pierwsze miejsca 
przyznano:
PIOTROWI FRĄCZEK SF WELNIN
JULII WÓJCICKIEJ SP SOLEC-ZDRÓJ
KAMILOWI SAJECKIEMU SF WEŁNIN
ZUZANNIE WALASEK SF WEŁNIN
BARTOSZOWI PAZDRO SP ZBORÓW
KACPROWI SOBIEGRAJ SF WEŁNIN
WITOLDOWI BARTUSIAK SP SOLEC-ZDRÓJ 

(jb)

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Wiadomości ze Szkoły Podstawowej 

w Solcu-Zdroju
Wiosna była w naszej szkole pod znakiem spotkań 

międzykulturowych. Co kraj, to obyczaj, a w świecie też 
trzeba umieć się odnaleźć. Dzieci poznawały kulturę róż-
nych społeczeństw - począwszy od poszukiwania infor-
macji, poprzez malowanie flag, zabawy w gry lubiane 

przez dzieci w odległych krajach, po naukę tańców róż-
nych narodów, było więc amerykańskie country, a nawet 
taniec afrykański. 

Pracowaliśmy również nad aspektem kulinarnym. 
Przygotowaliśmy się teoretycznie (filmiki o brytyjskiej 
etykiecie) i praktycznie do herbatki z królową Elżbietą II 
(filiżankę podnosimy razem ze spodkiem; jeśli siedzimy 
przy niskim stoliku, żadnego odginania małego palca, a 
łokcie na stole mogłyby wywołać skandal - to tylko nie-
które z zasad). Najciekawsze było jednak spotkanie z kul-
turą chińską, tym bardziej, że w tajniki jedzenia pałecz-
kami wprowadzali nas wybitni fachowcy rodem z Chin, 
Alicja i Aleksander.

Trzeba przyznać, że okazali się bardzo profesjonalni, 
także od strony dydaktycznej- chwalili za postępy i wy-
baczali potknięcia, a nauka posługiwania się pałeczka-
mi bez pewnych katastrof się nie obyła. Jedliśmy ryż z 
warzywami (niektórzy bez), dzieci twierdziły, że pyszny. 
Wszyscy chcieli spróbować, zwłaszcza najmłodsi, entu-

Co nowego w szkołach
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zjazmu nie brakowało, choć początkowo ryż lądował na 
stole. Najbardziej ambitni wkładali ziarenka palcami mię-
dzy pałeczki. Jednak wiele osób spośród naszych kursan-
tów spokojnie może w restauracji chińskiej obyć się bez 
widelca, nauczyliśmy się, co można poczytać za osobisty 
sukces Alicji i Aleksandra.

Dbaliśmy również i o sprawność fizyczną. W tym roku 
15 dzieci ze szkoły w Wełninie wraz z małymi kolega-
mi ze szkoły w Zborowie bierze udział w programie po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Kurs nauki 
pływania obejmuje 20 godzin i jest prowadzony przez 
instruktorów na basenach mineralnych w Solcu-Zdroju. 
Dzieci początkowo oswajały się z wodą i uczyły bezpiecz-

nego zachowania na basenie. Teraz, kiedy trenują już od 
dwóch miesięcy, pływają, pokonując nie tylko coraz dłuż-
sze dystanse, ale także własne lęki i ograniczenia. Dzię-
ki zajęciom wielu uczniów po raz pierwszy skorzystało 
z zajęć na pływalni. W ramach projektu odbyło się tak-
że spotkanie z ratownikiem ze Stowarzyszenia Święto-
krzyskiego WOPR, który przeprowadził zajęcia na temat 
„Bezpiecznie wypoczywam nad wodą”

Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznych, wspania-
łych, słonecznych wakacji!

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2017 r.:
Waleria Bugaj lat 92 – mieszkanka wsi Wełnin

Florentyna Kornacka lat 95 – mieszkanka wsi Zborów
Karol Stanek lat 33 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Marianna Woźniakowska lat 56 – mieszkanka wsi Włosnowice
Daniela Grosicka lat 84 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój

Wacław Szcześniak lat 86 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

w kwietniu 2017 r.:
Włodzimierz Molisak lat 68 – mieszkaniec wsi Piestrzec
Genowefa Dupońka lat 88 – mieszkanka wsi Świniary

Julian Oracz lat 77 – mieszkaniec wsi Zielonki
Władysław Kostek lat 94 – mieszkaniec wsi Zborów

Marian Koprowski lat 65 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Irena Satora lat 58 – mieszkanka wsi Strażnik 

w maju 2017 r:
Marian Wieczorek lat 60 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

Marian Drozdowski lat 79 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Jan Lebida lat 80 – mieszkaniec wsi Piasek Mały

Tadeusz Parchatko lat 66 – mieszkaniec wsi Zborów
Zygmunt Burzawa lat 68 – mieszkaniec wsi Wełnin

Daniel Zajac lat 72 – mieszkaniec wsi Wełnin
Kazimiera Żelazna lat 77 – mieszkanka wsi Świniary

Zdarzenia liczba
urodzenia  2 
małżeństwa  3
zgony  6
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  5
małżeństwa  0
zgony  10 
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  2
zgony  7
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  0 
zgony  6 
rozwody  3

Zdarzenia liczba
urodzenia  46
małżeństwa  41
zgony  62
rozwody  6

Trochę statystyki

marzec 2017 r.

rok 2016 r.

kwiecień 2017 r.

styczeń – luty 2017 r.

maj 2017 r.
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JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Z życia stowarzyszeń

W piątek 10 czerwca o godzinie 10.00 uczniowie Ze-
społu Szkół w Solcu-Zdroju przyłączyli się do ogólno-
polskiej akcji masowego czytania „Jak nie czytam, jak 
czytam”. W tym samym czasie uczniowie z całej Polski 
zebrali się w swoich szkołach lub poza nimi, aby wspól-
nie czytać swoje ulubione książki. Przy organizacyjnej 
pomocy bibliotek stworzyli niespotykaną dotąd ogól-
nopolską akcję, ustanawiając rekord czytania w jednym 
momencie.

Spotkanie było również okazją do zainaugurowania 
regionalnej akcji „Świętokrzyskie czyta Żeromskiego”. 
Fragmenty „Syzyfowych prac” czytała pani sekretarz 
gminy Barbara Simon oraz pan dyrektor szkoły Paweł 
Ślusarski.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne SOLEC ZDRÓJ ukończyło prace przy renowacji 
renesansowego nagrobka (prawdopodobnie Samuela 
Zborowskiego): zamontowana została stylowa kamien-
na tablica informacyjna. Koszty tablicy pokryte zostały z 
datków zebranych podczas kwesty 1 listopada.

5 czerwca w niedzielę w Tokar-
ni odbył się już XI Świętokrzyski 
Jarmark Agroturystyczny. A na 
nim dobroci wszelakich co nie-
miara. Tegoroczny konkurs kuli-
narny odbywał się pod hasłem ,, 
Wiejskie smaki dzieciństwa". 

Oczywiście nie mogło zabraknąć 
w Tokarni Koła Gospodyń Wiejskich 
z Kikowa. W tym roku reprezentacja 
kikowska była bardzo liczna, aż 20 
osób pojechało na jarmark. Swoje 
wyroby kikowianki prezentowały 
na dwóch stoiskach.

A było co rozkładać: gołąbki (te 
cieszyły się największym powodze-
niem) łazanki, pierogi, bigos, mło-
da kapusta zasmażana, paszteciki, 
drożdżówki i ciasta wszelakie. Prawie 
wszystko rozeszło się jak przysłowio-
we świeże bułeczki. Ale nie ma się co 
dziwić, wszak gospodynie z Kikowa 
słyną ze swoich specjałów i choć tym 
razem do zmagań konkursowych nie 
przystąpiły to przecież nieraz w Tokar-
ni były nagradzane. Mimo wielkiego 
upału impreza nad wyraz udana.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH 
Z KIKOWA Z GOŚCINĄ W TOKARNI
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Dzień Strażaka w Gminie Sole-Zdrój

Dnia 30 kwietnia 2017 r. coroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie So-
lec-Zdrój uświetnił jubileusz 95-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Solcu-Zdroju. OSP jest instytucją pożytku publicznego, która od czasów 
międzywojennych budziła szacunek i sympatię społeczeństwa polskiego.

„MAM SZCZERĄ WOLĘ SŁUŻYĆ BOGU I POLSCE…”

Nic więc dziwnego, że garnęło się 
do niej tak wielu ochotników, którzy 
gotowi byli poświęcić swoje życie dla 
ratowania życia i mienia innych. OSP 
w Solcu-Zdroju może się poszczycić 
bogatą historią i tradycją, kultywo-
waną z pokolenia na pokolenia przez 
kolejnych druhów. Wielu z nich mi-
łość do straży zaszczepiła wśród swo-
ich dzieci, a nawet wnuków. Dziś OSP 
Solec-Zdrój w dalszym ciągu wypełnia 
swoją misję niesienia pomocy potrze-
bującym, konfrontując się ze śmier-
cionośnymi żywiołami. Jest ostoją 
mieszkańców gminy i gwarantem 
bezpieczeństwa.

Dumę z przynależności do szere-
gów OSP można było zauważyć w 
tym szczególnym dla każdego straża-
ka dniu św. Floriana. Po mszy świętej 
na placu przed strażnicą w Solcu-
-Zdroju zgromadzili się druhowie ze 
wszystkich jednostek OSP z terenu 

gminy Solec-Zdrój. Mieszkańcy oraz 
goście mogli obejrzeć uroczystą de-
filadę, którą poprowadził komendant 
gminny dh Henryk Pałys. 95-lecie OSP 
Solec-Zdrój było świetną okazją by 
uhonorować strażaków ochotni-
ków wyróżnionych przez prezydium 
ZOSP RP w Kielcach. Złoty medal za 
zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali druhowie: Da-
riusz Bielat i Paweł Pałys. 
Srebrnym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa 
wyróżnieni zostali dru-
howie: ks. Mirosław To-
masik, Damian Szlosek, 
Marcin Nalepa. Brązo-
we medale za zasługi 
dla pożarnictwa otrzy-
mały druhny: Justyna 
Błaszczyk, Ewa Frączek, 
Agnieszka Kozłowska 
oraz druhowie: Krzysz-

tof Rodak, Marcin Nurek i Konrad 
Patrzałek. Ponadto odznakę Wzoro-
wego Strażaka uhonorowani zostali 
druhowie: Kamil Kornaś, Rafał Pałys, 
Mariusz Rodak i Konrad Wolański. 
Całość obchodów poprowadził pre-
zes OSP w Solcu-Zdroju – dh Adam 
Pałys. 

A w sobotę 20 maja świętowali 
druhowie z OSP Świniary i OSP Par-
chocin, wspominając tych strażaków, 
którzy już odeszli i dziękując tym, któ-
rzy aktualnie niosą pomoc w potrze-
bie.

Tak rozpoczyna się Przyrzeczenie 
Harcerskie i wierni od zawsze są tej 
idei harcerze ze Szkoły Podstawowej 
w Zborowie.

Harcerstwo w naszej szkole ma już 
bogatą historię, która trwa do dziś. 
100 Buska Drużyna Wielopoziomowa 
im. Księdza Kazimierza Lutosławskiego 
– twórcy krzyża harcerskiego przyjęła 
imię tego bohatera w 2005 roku, kiedy 
drużynową została harcmistrzyni Teresa 
Pater. Drużyna jest w strukturach Związ-
ku Harcerstwa Polskiego i działa w bu-
skim Hufcu, jest w pełni umundurowa-
na, posiada swój proporzec i plakietkę 
drużyny. Zuchów i harcerzy ze Zborowa 
możemy poznać po barwach drużyny, a 
jest to zielona chusta z białą tasiemką. 
Od roku 2014 drużyna jest wielopozio-
mowa, należą do niej i zuchy i harcerze, 
pion zuchowy przyjął nazwę „Zielone 

Ufoludki” , a drużynową jest przewod-
niczka Janina Bąk. Działają w niej dwie 
szóstki: I szóstka „Kosmitki” : Emilia Ba-
naś - szóstkowa, zuchenki – Natalka Ka-
czor, Nikola Guździoł, Natalka Łukasie-
wicz, Patrycja Piotrowska i Marysia Zych. 
II szóstka „Ufoludki”: Oskar Piechociński 
– szóstkowy, zuchy – Wojtek Bonar, Woj-
tek Grosicki, Kuba Nalepa, Kamil Prokop 
i Michał Ząbek. Harcerze przyjęli nazwę 
„Słoneczni”: Emilia Dyrdół – zastępowa, 
Filip Kunat - proporcowy, druhny i dru-
howie: Zuzia Maliga, Filip Chmura, Kuba 
Świtkowski, Karolina Dryndos, Sebastian 
Nowak, Karolina Leżoń i Oliwia Mazur. 
Zuchy i harcerze biorą udział w licznych 
akcjach hufca i gminy: Rocznica Bitwy 
pod Broniną, Rajd nocny „Po omacku”, 
Dzień Papieski, rocznica bitwy pod Gro-

chowiskami, Betlejemskie Światło Poko-
ju, Turniej Śpiewających Szóstek, rajd zu-
chowy „Bartek”, Majówka z harcerzami. 
Jesteśmy organizatorami Hufcowego 
Przeglądu Przedstawień Jasełkowych, 
współorganizatorami zimowego rajdu 
„Zmarzlaczek”, od 11 lat wspólnie z 
drużyną z Solca „Wędrowcy” organizu-
jemy biwak zimowy „Śnieżynka”, a także 
letni biwak „Pod czarnym Bocianem” w 
Magierowie. Od 12 lat włączamy się w 
kwestę na zabytkowe nagrobki w Solcu 
– Zdroju. Opiekujemy się mogiłą żołnier-
ską w Magierowie. Bierzemy udział we 
Mszy św. za Ojczyznę 11 listopada i 3 
maja, zaciągamy warty, modlimy się za 
poległych za Ojczyznę. Jesteśmy współ-
organizatorami akcji „Pieśni żołnierskie 
i patriotyczne – rozśpiewana przerwa”. 
Zuchy przygotowują Dzień Babci i Dziad-
ka, a harcerze przygotowują spotkanie 
opłatkowe. Aktywnie włączamy się w 
Magnoliowy Dzień Wiosny. Odwiedza-
my z programem artystycznym pensjo-
nariuszy Domu Pomocy Społecznej w 
Zborowie i Świniarach . Otrzymaliśmy 
statuetkę na 100-lecie harcerstwa na 
Ziemi Buskiej, posiadamy liczne dyplomy 
i podziękowania. 

Zawsze przyświeca nam hasło: „Na 
słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy”.

Hm. Teresa Pater

Z życia stowarzyszeń
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Napisali do nas

Rzeźby w Zagajowie

SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

Zagajów
 Etymologię nazwy tej wsi możemy 

wywodzić dwojako. Możemy przyjąć 
patronimiczne (odojcowskie) indywi-
dualno – własnościowe pochodzenie 
nazwy wsi Zagajów – jako stanowiącej 
własność Zagai. Może na to wskazywać 
końcówka – ów w nazwie wsi. Nie da 
się jednak ukryć, że zdecydowanie bar-
dziej prawdopodobne jest pochodze-
nie tej nazwy od lasów – zagajników. 
Zwłaszcza, że tych w okolicy wiele, a 
część wsi Zagajowa nosi nawet nazwę 
Podlesie – czyli tej pod lasem.

Jest też w Zagajowie część wsi o na-
zwie Podymacz. I tu zagadka, bo może-
my wywieść tę nazwę z trzech źródeł. 
Pierwsze to dym, czyli dawniej chałupa 
– wg ilości tych chałup naliczano kiedyś 
podatki – tzw. podymne. I to chyba bę-
dzie najbardziej prawdopodobne po-

chodzenie nazwy tej części Zagajowa. 
Może też nazwa ta pochodzić od ko-
walskiego dymania – czyli dmuchania 
powietrza miechem. W żadnych jednak 
opracowaniach nie spotkałam się z in-
formacją, aby w Zagajowie była kuźnia 
i kowale. 

Mamy jeszcze trzecią możliwość, a 
mianowicie wywiedzenie nazwy Pody-
macz od słowa podyma czyli elementu 
wozu konnego łączącego śnice (śnica-
-osada dyszla złożona w dwóch drąż-
ków). To jednak też mało prawdopo-
dobne, bo o cieślach w Zagajowie też 
nie było słychać. 

Kolonia Zagajów .
A z Kolonią Zagajów to było tak. 

Aż do końca 2005 roku funkcjono-
wała pod oficjalną nazwą Zagajów-

-Kolonia. Tak była zapisana w Wykazie 
Nazw Miejscowości w Polsce. Ale dla 
mieszkańców to była Kolonia Zagajów. 
Stąd też na wniosek Rady Gminy Solec 
– Zdrój Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji rozporządzeniem z dnia 
27 grudnia 2005 roku w sprawie usta-
lenia, zmiany i znoszenia urzędowych 
nazw niektórych miejscowości oraz 
obiektów fizjograficznych zmienił do-
tychczasową nazwę Zagajów – Kolonia 
na Kolonię Zagajów. Ale i tak niektórzy 
mieszkańcy uważają, że to żadna Kolo-
nia Zagajów tylko Młynek. Nawet listy 
na Młynek piszą. A Młynek oficjalnie to 
część wsi Kolonia Zagajów. Kiedyś stał 
tam młyn – stąd nazwa. Mówiło się też 
na tę część wsi Zakupniki. To po tym 
jak podzielono folwark w Piasku Wiel-
kim a działki ,,zakupił” Zagajów. Ale 
nazwa Zakupniki funkcjonuje już tylko 
w pamięci mieszkańców, z oficjalnych 
wykazów zniknęła. Przypominamy te 
zapomniane już nazwy, aby zachować 
je dla historii, aby całkiem nie zniknęły z 
ludzkiej pamięci. 

(bs)

Wzrok przejeżdżających przez 
Zagajów przyciąga posesja pana 
Bogdana Naporowskiego. 

Wejścia na podwórze strzegą rzeź-
by drewnianych głów ustawione na 
słupkach ogrodzenia oraz figury wo-
jów. Oczy ciekawskich wypatrzą na 

podwórzu kilka grup rzeźb wkom-
ponowanych w krajobraz (zauważyć 
można kapelę wiejską oraz kilka po-
staci na tle kwitnących różaneczni-
ków). Pan inżynier Naporowski wrócił 
do Zagajowa po wielu latach spę-
dzonych w Chełmku. Już tu zostanie, 

gdzież by mu było lepiej. A jego rzeźb 
przybywa i zdążyły wrosnąć w plener. 
Ludzie się nimi interesują i niektórzy 
myślą o postawieniu na swojej posesji 
którejś z rzeźb. Czekamy na kolejne 
prace pana Naporowskiego. I życzy-
my mu, żeby znalazł idealny kawałek 
lipowego drewna, w którym czeka na 
jego rękę św. Franciszek, Roch lub ko-
lejny woj Chrobrego.

rsz
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Za stawami w Zagajowie
Zagajów jest małą miejscowo-

ścią, jednak znaną wielu osobom 
w kraju. Tutaj od wielu lat przy-
jeżdżali ludzie szukający pomocy 
zielarki.

Pani Teodozja Piotrowicz ma po-
nad dziewięćdziesiąt lat i jak mówi 
nie czuje się już na siłach, by wspie-
rać chorych, mimo tego, że zazna-
ła w życiu wielu wyrazów ludzkiej 
wdzięczności, a i teraz zdarza się, że 
ludzie szukają u niej pomocy. Tego 
zmęczenia jednak po niej nie widać. 
Wygląda młodo i wciąż samodziel-
nie zajmuje się swoim ogródkiem, 
tak trudne w uprawie różaneczniki i 
azalie mają się u niej wspaniale, tak 
jakby nie odczuły skutków mroźne-
go stycznia, ani kwietniowo-majo-
wych szaleństw pogody. Ogromne 
krzewy w trakcie naszej wizyty były 
obsypane pąkami. Kwiaty ją lubią. A 
pewnie i inne rośliny też.

Historia z leczeniem zaczęła się 
w Zagajowie bardzo dawno temu. 
Mama pani Piotrowiczowej jako trzy-
nastoletnia dziewczynka wyjechała 
do Stanów Zjednoczonych, do stryja. 
Tam musiała pójść do pracy- zatrud-
nienie znalazła u pochodzącego z 
Polski lekarza leczącego ziołami. Na-
uczył ją wszystkiego. Do Polski wró-

ciła w 1920 roku. Najpierw udzielała 
pomocy rodzinie i sąsiadom. Dobra 
opinia o skuteczności jej kuracji 
szybko jednak rozprzestrzeniała się 
i do Zagajowa ściągało więcej i wię-
cej osób. Mamie trzeba było pomóc 
przy wypisywaniu składów miesza-
nek i właśnie wtedy pani Piotrowi-
czowa i jej starsza siostra (Wanda 
Kaczor, mieszka po sąsiedzku) po-
znały różne sekrety ziołolecznictwa. 
Jak twierdzi, zioła można stosować 
przy każdym schorzeniu, skuteczne 
są jednak zwłaszcza przy chorobach 
układu pokarmowego, problemach 
skórnych i w dolegliwościach natury 
reumatycznej. Nie ma jednej najlep-
szej, wyjątkowej rośliny, wszystkie 
są cenne i mają dobroczynne skutki, 
ważna jest jednak przede wszystkim 
właściwa diagnoza. 

Wydaje się niestety, że licząca 
blisko 100 lat historia zielarstwa w 
Zagajowie nie znajdzie kontynuacji, 
żadne z dzieci ani wnuków pani Pio-
trowiczowej nie związało się z me-
dycyną (choć nie do końca, bo jed-
na z wnuczek jest weterynarzem). 
Żeby choć znane jej tajemnice roślin 
zostały spisane! Nam nie zdradziła 
żadnych sekretów. Doradziła tylko 
jak długo zachować zdrowie i do-
bre samopoczucie – jeść mało mię-
sa, mało produktów 
smażonych, za to 
dużo warzyw, owo-
ców (zaleca jedno 
jabłko dziennie). 
Pani Piotrowiczowa 
nie używa margary-
ny. Poleca olej lnia-
ny i makowy. A jeśli 
już koniecznie trze-
ba coś usmażyć, to 
już lepiej użyć smal-
cu. Można się napić 
czerwonego grono-
wego wina. Po nie-
śmiałych sugestiach 
mojej koleżanki, że 
i orzechówka jest 
zdrowa i skuteczna, 
zwłaszcza przy pro-
blemach żołądko-
wych, pani Piotro-
wiczowa przyznała 
jej rację.

Tego już co 
prawda pani Pio-
trowiczowa nie po-
wiedziała, ale wy-

Jak co roku

Tyle już powitań było.
Tyle szczęścia, i miłości.
I jest jak co roku miło.

Przeżywamy to z radością.

I wnet rdza, i smutek znika,
Uciekają gdzieś zmartwienia,
Radość życia już w nas pika, 
Jakże czułe są westchnienia.

Rozkwitają w nas marzenia.
Chcemy witać się co dnia.

Teraz spełnią się pragnienia.
Wiosna dłoń swą daje nam.

Wiec powiedzmy teraz szczerze, 
Kto tak ciepło wita nas?

Bo ja, w wiosny miłość wierzę,
W wiosny urok, i wiosenny czas.

   
( KenaJ)

Jan Wesołowski

wnioskowałyśmy z obserwacji – aby 
świetnie wyglądać do późnego wie-
ku, trzeba zamieszkać w sąsiedztwie 
przepięknej dąbrowy, w domu z wi-
dokiem na łąki i lasy, tuż za dwoma 
stawami. I dobrze mieć dużą rodzi-
nę. A z roślinami warto się zaprzy-
jaźnić. 

rsz. jł.

A autorem zdjęć pejzaży za-
gajowskich jest Adam Piotrowicz 
uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej 
w Solcu-Zdroju i prawnuk Pani Teo-
dozji Piotrowicz.

Napisali do nas
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Ruszyła ciuchcia
Aura już sprzyjająca, na polu ciepło i zielono, w sam raz 

na przejażdżki po uzdrowisku.
Podobnie jak w ubiegłym roku uruchomiona została 

ciuchcia. Kursuje na trasie Baseny Mineralne - ul. Party-
zantów – Kościuszki – Krakowska – Sienkiewicza – Cicha – 
Kościelna – Kościuszki – Partyzantów – Baseny Mineralne. 

Ciuchcia ma być zarówno atrakcją turystyczną jak i 
wsparciem dla kuracjuszy, którzy mają problemy z prze-
mieszczaniem się po Solcu. Miejmy nadzieję, że spełni 
swoje zadanie. A poniżej szczegółowy rozkład jazdy – z 
przystankami i godzinami odjazdu.

I KURS
9:00 –  ul. Krakowska – Pensjonat ORW „KRYSTYNA”
9:02 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat „SYRENKA”
9:04 – ul. Cicha – Pensjonat „CICHA ZDRÓJ”
9:06 – ul. Kościelna – Figura obok kościoła 
9:08 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjerski 
9:10 – ul. Partyzantów – Straż
9:13 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” obok Basenów 
           Mineralnych

II KURS
12:00 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” obok Basenów 
            Mineralnych
12:02 – ul. Partyzantów – Straż
12:04 – ul. Kościuszki – Kawiarnia „ARTYSTYCZNA”
12:06 – ul. Krakowska – Pensjonat ORW „KRYSTYNA”
12:08 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat „SYRENKA”
12:10 – ul. Cicha – Pensjonat „CICHA ZDRÓJ”
12:12 – ul. Kościelna – Figura obok kościoła
12:14 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjerski

12:16 – ul. Partyzantów – Straż
12:18 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” obok Basenów 
             Mineralnych

III KURS

14:30 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” obok Basenów 
             Mineralnych
14:32 – ul. Partyzantów – Straż
14:34 – ul. Kościuszki – Kawiarnia „ARTYSTYCZNA”
14:36 – ul. Krakowska – Pensjonat ORW „KRYSTYNA”
14:38 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat „SYRENKA”
14:40 – ul. Cicha – Pensjonat „CICHA ZDRÓJ”
14:42 – ul. Kościelna – Figura obok kościoła
14:44 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjerski
14:46 – ul. Partyzantów – Straż
14:48 – ul. Partyzantów –  „Tramwaj” obok Basenów 
             Mineralnych

Kursy od poniedziałku do soboty w dni robocze.

Kronika wydarzeń

Święto OSP w Solcu-Zdroju
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VIII Sobótkowe  Spotkanie Integracyjne Nad Zalewem

Solec-Zdrój w Tokarni

Magnoliowy Dzień Wiosny

Wielkanoc Festiwal Muzyki Akordeonowej - koncert inauguracyjny

Kronika wydarzeń


