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Wieści z Gminy

Konkurs wielkanocny w Gminnym 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Podobnie jak w latach ubiegłych 
również w tym roku Gminne Cen-
trum Kultury przygotowało atrak-
cje związane z okresem wielkanoc-
nym. Był więc kiermasz świąteczny, 
były wielkanocne stroiki z bukszpa-
nem i baziami i był konkurs wielka-
nocny. W tym roku obowiązywały 
jednak zupełnie nowe zasady kon-
kursowe. Nie było już szykowania 
przez uczniów stołów wielkanoc-
nych. Było dużo trudniej, ale chyba 
ciekawiej. 

Tegoroczny konkurs składał się z 
trzech części. W pierwszej uczestni-
cy musieli zaprezentować wykonane 
przez siebie palmy wielkanocne. Tech-
nika dowolna. Jedynym ogranicze-
niem była wielkość palm, nie mogły 
mieć więcej niż 2 metry. I praktycznie 
każda z dziewięciu drużyn- uczest-
ników konkursu wzięła sobie te wy-
miary do serca. Prezentowane palmy 
znacząco górowały nad stołami i gło-
wami uczestników. Komisja miała nie-
zwykle trudny orzech do zgryzienia. 
Wszystkie bowiem mieniły się kolora-
mi bibułkowych kwiatów i wstążek, 

zielenią bukszpanu i bielą baź. 
W drugiej części zmagań drużyny 

musiały przygotować potrawę wiel-
kanocną z powierzonych produk-
tów. Wszyscy dostali do dyspozycji 
ugotowane na twardo jajka, puszkę 
tuńczyka, paprykę, ogórka, pomido-
ra, sałatę, serek topiony, rzodkiew-
kę, chleb i majonez. I wyczarowali z 
tych wiktuałów prawie arcydzieła: jaj-
ka- kurczaczki faszerowane, myszki z 
rzodkiewkowymi uszami, sałatki, ka-
napeczki. Wszystko pięknie podane. 
Potraw próbowali i ocenę wystawiali: 
Adam Pałys- Wójt Gminy i Hubert Ha-
czyk- Szef Kuchni Malinowych Hoteli.

To była druga część oceny ogólnej. 
A na trzecią- najwyżej punktowaną, 
składał się quiz wiedzy o tradycjach 
wielkanocnych. Drużyny udzielały 
odpowiedzi na pytania quizowe za 
pośrednictwem swoich smartfonów. 
Liczyła się nie tylko prawidłowość 
odpowiedzi, ale i czas jej udzielenia. 
Pytań było 12 i dotyczyły bardzo róż-
nych aspektów, zarówno religijnych 
jak i tradycji świeckiej. Czy wiedzieli-
ście np. że niedziela palmowa to ina-

czej niedziela kwietna bądź wierzbo-
wa? A uczestnicy konkursu wiedzieli.

Po podsumowaniu punktów za 
każdą z konkurencji konkursowych 
okazało się, że zwycięzcą została kla-
sa VI ze Zborowa (27 pkt), II miejsce 
zdobyła klasa VII z Solca-Zdroju (26 
pkt). Obie klasy w nagrodę pojadą do 
Kielc na występ kabaretowy. Mieliśmy 
też dwa trzecie miejsca. Po 23 punk-
ty zdobyły klasy: V i VII ze Zborowa. 
Nagrodą dla nich były bilety wstępu 
na basen. Pozostałe klasy otrzymały 
wyróżnienia i słodycze.

Wszyscy też dostali książeczki 
„Wszystko o Wielkanocy”. Oj, będzie 
się działo w przyszłorocznym konkur-
sie!

(bs)
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-Zdrój
Panie Wójcie - rozmawiamy z 

Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – wielkimi krokami zbli-
ża się sezon turystyczny. Czy Gmi-
na Solec-Zdrój przygotowuje się na 
przyjęcie dużej liczby gości?

Solec-Zdrój jest uzdrowiskiem ca-
łorocznym, a więc kuracjusze przy-
jeżdżają do nas przez cały rok. I 
stale musimy być przygotowani na 
ich przyjęcie. Oczywiście sezon, czy-
li miesiące czerwiec – sierpień- to 
wzmożony ruch kuracjuszy i tury-
stów. Zależy mi bardzo, aby Solec-
-Zdrój był rozpoznawalny na mapie 
turystycznej kraju. I to nie tylko z ra-
cji wód siarczkowych – one są marką 
same w sobie, ale również z wysokie-
go poziomu usług tzw. okołouzdro-
wiskowych. Działania Gminy w tym 
zakresie nakierowane są na poprawę 
bezpieczeństwa drogowego, estety-
ki ciągów jezdnych i spacerowych, 
utrzymanie czystości gminy, ochronę 
środowiska naturalnego, stworzenie 
możliwości aktywnego spędzania 
czasu wolnego, poszerzenie oferty 
kulturalnej.

To szeroki zakres działań.
Tak. Bardzo szeroki. Dlatego sta-

ram się włączyć w jego realizację jak 
najszersze grono podmiotów działają-
cych na terenie gminy. Oczywiście nie 
spodziewam się, że stowarzyszenia, 
czy sołectwa zwolnią Gminę z obo-
wiązku prowadzenia działań inwesty-
cyjnych. O bezpieczeństwo turystów, 
ale i mieszkańców musi zadbać Gmi-
na. I robi to. Inwestujemy w drogi, 
chodniki, ścieżki rowerowe. Popra-
wiamy stan środowiska naturalnego, 
budujemy kanalizację sanitarną i bu-
rzową, oczyszczamy ścieki, usuwamy 
śmieci. Ale równocześnie staramy się 
stworzyć płaszczyznę dla wykorzysta-
nia potencjału społecznego. Wspie-
ramy zatem, głównie finansowo, ale 
nie tylko stowarzyszenia działające na 
terenie gminy, realizujemy projekty 
wspólne, prowadzimy spójne działa-
nia marketingowe na rzecz wypromo-
wania produktu turystycznego gminy. 
Chcę, aby Gmina Solec-Zdrój była ide-
alnym miejscem do poprawy stanu 
zdrowia i do wypoczynku.

To takie holistyczne spojrzenie 
na proces zdrowienia.

Uważam, że w dzisiejszych cza-
sach inaczej nie można. Gros ludzi 

przyjeżdża nie tylko 
z powodu wód siar-
kowych, chociaż one 
bezspornie są kołem 
napędowym rozwoju 
gminy, ale dla poprawy 
kondycji psychicznej, 
odreagowania stre-
sów, jak to się mówi 
„ w celu naładowania 
akumulatorów”, odzy-
skania sił witalnych. I 
dla tych osób musimy 
stworzyć odpowiednią 
bazę turystyczną. Nie 
uciekniemy od wize-
runku gminy turystycz-
no-uzdrowiskowej. W 
coraz szerszym zakre-
sie źródłem dochodów mieszkańców 
gminy jest turystyka i usługi z nią 
związane. I to dotyczy nie tylko wła-
ścicieli pensjonatów i kwater. Obiekty 
uzdrowiskowe i usługi okołouzdro-
wiskowe to główny rynek pracy dla 
mieszkańców. Nic więc dziwnego, że 
staramy się o niego zadbać.

Czyli co może Pan zaoferować 
turystom przyjeżdżającym do Sol-
ca-Zdroju, poza oczywiście kuracją 
uzdrowiskową.

Na pewno dzisiejszy turysta to 
turysta aktywny. Wiedząc o tym po-
szerzyliśmy znacznie dostępność cią-
gów komunikacyjnych pod kątem 
uprawiania turystyki rowerowej czy 
nordic walking. Staramy się przy tym 
rozśrodkować ruch turystyczny, wy-
prowadzić go z granic miejscowo-
ści Solec-Zdrój na teren całej gminy. 
Stąd trasy spacerowe w kierunku 
Zielonek, Włosnowic, Wełnina, Zbo-
rowa. Z roku na rok przyjeżdża coraz 
więcej osób. Wprawdzie nie grożą 
nam może problemy Wenecji czy 
Barcelony, ale z odpowiednim wy-
przedzeniem musimy myśleć o tym, 
aby turyści przyjeżdżający do nas nie 
deptali sobie po piętach, ale mieli od-
powiednią przestrzeń do wypoczyn-
ku. Poza tym gospodarstwa agrotu-
rystyczne powstają na terenie całej 
gminy i myślę, że taka tendencja się 
utrzyma. Zatem rozśrodkowanie ru-
chu turystycznego jest jak najbardziej 
wskazane. Oznakowane i opisane są 
najciekawsze miejsca w gminie: ka-
pliczki, miejsca widokowe, kursuje 
ciuchcia turystyczna, powstała sieć si-
łowni pod chmurką, są place zabaw, 

zagospodarowaliśmy zdewastowa-
ne wcześniej tereny gminne tworząc 
niezwykle ciekawe miejsce- aleję aro-
materapeutyczną, która świetnie się 
wpisuje w holistyczny proces zdro-
wienia człowieka, zakupiona została 
scena mobilna pod potrzeby imprez 
kulturalnych planowanych w tym se-
zonie. Generalnie stale coś się pozy-
tywnego dzieje. Każdy kto chciałby 
ciekawie spędzić u nas czas ma na to 
szansę. A ja spróbuję tę ofertę jeszcze 
poszerzyć.

Czyli rozumiem, że ma Pan w 
planach jeszcze jakieś działania 
związane z rozwojem turystycz-
nym gminy?

Oczywiście, że tak. Kto nie idzie 
do przodu ten się cofa. Mamy plany 
i to już takie bardzo realne. Przede 
wszystkim rewitalizacja centrum 
Solca-Zdroju. Ulica 1 Maja zostanie 
przekształcona w deptak z bogatą 
małą architekturą, zielenią, fontan-
ną. Planujemy też poszerzenie oferty 
kulturalnej Solca przez przekształ-
cenie sali gimnastycznej przy szkole 
podstawowej w Solcu-Zdroju w salę 
widowiskową, przebudowę Gmin-
nego Centrum Kultury, utworzenie 
ogólnodostępnego gminnego parku 
naturalnego, zagospodarowanie te-
renów publicznych na rogatkach Sol-
ca, rewitalizację parku w Zborowie. O 
budowie ścieżki rowerowej łączącej 
Solec z Buskiem już wspominałem. 

To faktycznie sporo. Pozostaje 
mi tylko życzyć, aby wszystkie te 
zamierzenia udało się zrealizować. 
Dziękuję za rozmowę.
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„Nowy Jork w moim obiektywie”

18 maja br. tak właśnie zatytułowana wystawa została otwarta w Sta-
rej Plebanii w Solcu-Zdroju. Na wernisaż o godzinie 18 przybyło sporo 
osób. Byli i Ci, którzy Nowy Jork widzieli w naturze, i Ci, którzy być może 
nigdy tam nie będą, ale są ciekawi świata i spojrzenia artysty na miasto 
uważane za tygiel kultur Ameryki.

Oczywiście najważniejszą osobą 
na wernisażu był sam autor fotografii 
-buszczanin Michał Nowak. Złotnik, 
fotograf i jak sam o sobie mówi „chy-
ba niezły kucharz”. Już spektrum zain-
teresowań i zajęć autora wskazuje na 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2018 r.:
Nowak Henryk lat 88 – mieszkaniec wsi Sułkowice 
Podesek Henryk lat 64 – mieszkaniec wsi Wełnin

Rodak Piotr lat 90 – mieszkaniec wsi Zagajów
Pochopień Halina lat 65 – mieszkanka DPS Zborów
Meuś Jerzy lat 64 – mieszkaniec wsi Piasek Mały

Pieńkowska Wiktoria lat 70 – mieszkanka DPS Zborów

w kwietniu 2018 r.:
Kwaśniewski Władysław lat 79 – mieszkaniec wsi Świniary

Zych Jan lat 87 – mieszkaniec wsi Zagajów

w maju 2018 r.:
Garbus Krzysztof lat 72 – mieszkaniec wsi Żuków

Chmura Anna lat 91 – mieszkanka wsi Wełnin
Walasek Leokadia lat 92 - mieszkanka wsi Wełnin
Chmura Leokadia lat 88 – mieszkanka wsi Wełnin

Kryczka Janina lat 98 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Kornacki Kazimierz lat 63 – mieszkaniec wsi Kików

Żelowski Stanisław lat 72 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Kornacki Stefan lat 67 – mieszkaniec wsi Kików 

duszę artysty. Towarzyszyła mu żona 
Kamila, ponoć spiritus movens całe-
go przedsięwzięcia. Prezentowane na 
wystawie zdjęcia to pokłosie prawie 
miesięcznego pobytu obojga w No-
wym Jorku. A fotografie to nieprzy-

padkowe. Aby uchwycić panoramę 
Nowego Jorku na tle zachodzącego 
słońca przez kilka godzin bez przerwy 
musieli strzec miejsca, na które polo-
wali również inni fotografowie. Oglą-
dających zadziwiały zdjęcia pustego 
metra (rzecz w Nowym Jorku nie do 
pomyślenia), w niektórych dopatry-
wano się analogii do polskich obiek-
tów (np. warszawskiego pałacu kul-
tury). Ci którzy Nowy Jork znali snuli 
opowieści o zwyczajach tam panują-
cych. O każdym też zdjęciu autor po-
wiedział słów kilka, przybliżając nam 
jeszcze bardziej klimat tego wyjątko-
wego na mapie świata miasta.

Wystawę można było zwiedzać 
do 1 czerwca. Jej organizatorem było 
Gminne Centrum Kultury w Solcu-
-Zdroju, a podwoi użyczyła Gminna 
Biblioteka Publiczna. Liczymy na na-
stępne tego typu wystawy!

(bs)
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„Zagrody nasze widzieć przychodzi…”
Boże Ciało w Solcu-Zdroju

A właściwie Uroczystość Naj-
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 
bo taka jest prawidłowa nazwa 
święta potocznie zwanego Bożym 
Ciałem. 

W kościele obchodzone jest ono 
na pamiątkę przeistoczenia chleba 
i wina w Ciało i Krew Chrystusa. I 
chociaż przemiana ta miała miejsce 
w Wielki Czwartek to uroczystości 
Bożego Ciała obchodzone są zawsze 
w czwartek po Uroczystości Trójcy 
Świętej, a więc na przełomie maja 
i czerwca (święto ruchome). Należy 
do świąt nakazanych - uczestnictwo 
we mszy świętej jest obowiązkowe. 
Kościół obchodzi tę uroczystość od 
XIII wieku. Wierni ruszają w procesji 
ulicami swoich miejscowości, zatrzy-
mując się na czytanie ewangelii przy 
czterech ołtarzach.

W Solcu-Zdroju w tym roku, ze 
względu na roboty remontowe, tra-
sa procesji była skrócona. Przeszli-
śmy ulicami: Cichą, Sienkiewicza, 
1 Maja i Kościelną. Tradycyjnie w 
procesji uczestniczyli strażacy (na 
galowo), dzieci komunijne w białych 
strojach, dziewczynki sypiące kwiat-
ki, ministranci, niesiono feretrony 
i chorągwie. Procesję poprowadził 
proboszcz soleckiej parafii ks. Mi-
rosław Tomasik, a nad strażakami 

czuwał wójt gminy dh Adam Pałys. 
Z pięknie przystrojonych ołtarzy 
uczestnicy procesji starali się urwać 
choć kawałek witki brzozowej, która 
później włożona za obraz ma chro-
nić dom przed piorunami. Wierzy 

Zdarzenia liczba
urodzenia 2
małżeństwa 6
zgony 2
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 2
zgony 17
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia  3
małżeństwa  2
zgony  8
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia 4
małżeństwa 0
zgony 6
rozwody 2

Zdarzenia liczba
urodzenia  40
małżeństwa  36
zgony  71
rozwody  4

Trochę statystyki

marzec 2018 r.

rok 2017 r.

kwiecień 2018 r.

styczeń – luty 2018 r.

maj 2018 r.

Liczba ludności w gminie na koniec 2017 roku - 5112

się też, że taka witka wetknięta w 
zagon chroni uprawę przed szkod-
nikami.

Po głównej uroczystości przycho-
dzi czas oktawy Bożego Ciała. Co-
dziennie przez osiem dni odbywać 
się będą podobne procesje, tyle, że 
krótsze – jedynie wokół kościoła. W 
ostatni, ósmy dzień oktawy święci 
się wianki i bukieciki ziół. One rów-
nież mają mieć wielką moc sprawczą 
i chronią przed wieloma nieszczę-
ściami. Może to i jakieś pozostałości 
pogańskich zwyczajów, ale chyba 
wszyscy potrzebujemy troszkę ma-
gii i tajemniczości. A jeszcze jeśli w 
zgodzie z odwieczną tradycją! Tylko 
wspierać.

(bs)
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LAURA ŁĄCZ W SOLCU-ZDROJUNie lada gratkę przygotowało 
mieszkańcom gminy i oczywiście 
kuracjuszom, Gminne Centrum Kul-
tury, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Solcu-Zdroju i Malinowe Hotele. 
Otóż na zaproszenie tych właśnie 
instytucji, w gościnnych progach 
Malinowego Zdroju, 3 czerwca br. 
mogliśmy uczestniczyć w recitalu 
Laury Łącz – znanej aktorki, a jak się 
okazało na spotkaniu -również pi-
sarki. Na pewno było warto i niech 
żałują nieobecni. 

Sala hotelowej kawiarni była peł-
na. I popłynęły, ku naszej wielkiej 
uciesze piosenki piękne, recytacje Le-
śmiana i Tuwima, popłynęły anegdoty 
o czasach dwudziestolecia między-
wojennego, ale i o współczesnych. A 
wszystkie opowiedziane z wielką swa-
dą, z uśmiechem i z życzliwością dla 
osób, które były przedmiotem tych 
opowieści. 

I jakże inaczej, jakże śpiewnie 
brzmiały w ustach tej znakomitej ak-
torki słowa ballad Leśmiana ze zbioru 
Łąka (m.in. pięknej ballady „Strój” czy 
„Ballady bezludnej”). 

Zresztą przy okazji recytacji tych 
ballad nie omieszkała Pani Laura Łącz 
zachwycić się naszymi soleckimi łą-
kami, bogactwem ich kwiecia, ich 
czerwcowym zapachem. Mało gdzie 

już takie można spotkać. 
Nasz zmysł estetyczny 
każe nam ciąć trawniki 
równiutko pod linijkę, 
traktując wszystko co 
nie źdźbłem trawy jako 
chwast. Wprawdzie to się 
powoli zmienia i nawet 
na miejskich trawnikach 
zaczyna się zostawiać łą-
kowe dzikie enklawy, ale 
gdzie im tam do naszych 
łąk. Doceniajmy więc to 
nasze bogactwo i może 
właśnie w takiej scenerii 
wróćmy do Leśmiana i 
do jego Łąki:

 „Niedostępna ludz-
kim oczom, że nikt po 
niej się nie błąka,

 W swym bezpieczu 
szmaragdowym rozkwi-
tała w bezmiar łąka…..”

A bezpośrednio po 
recitalu można było za-
opatrzyć się w książecz-
ki dla dzieci autorstwa 
Laury Łącz. I chętnych było co niemia-
ra. Ale też trudno się dziwić, bo czyż 
nie chcielibyśmy uczyć nasze dzieci i 

wnuki abecadła posiłkując się wesoły-
mi wierszykami?

(bs)

Złoty medal Łukasza
W dniach 8-10 czerwca 2018 

roku na Stadionie Głównym im. 
Zdzisława Krzyszkowiaka w Byd-
goszczy odbyły się mistrzostwa 
Polski osób niepełnosprawnych w 
lekkiej atletyce. W zawodach wzię-
ła udział krajowa czołówka lekko-
atletów, z medalistami igrzysk pa-
raolimpijskich i mistrzostw świata 
na czele. Wśród startujących w 
mistrzostwach znalazł się miesz-
kaniec Gminy Solec-Zdrój Łukasz 
Domański – zawodnik Zrzeszenia 
Sportu i Rehabilitacji Start w Kiel-
cach, który wywalczył złoty medal 
w rzucie oszczepem (w kategorii 
schorzeń F33).

- Osiągnięcie przeze mnie tak 
wysokich wyników nie byłoby możli-
we bez wsparcia udzielonego przez 
życzliwych ludzi i instytucje. Dlatego 
serdecznie chciałbym podziękować 
Wójtowi Gminy Solec-Zdrój – Panu 
Adamowi Pałys za pomoc finansową 

w postaci comiesięcznego stypedium, 
które otrzymuje już od 10 lat. Gorą-
ce podziękowania należą się również 
Panu Arturowi Grzesiak z buskiego 
klubu Bodymaniak za umożliwienie 
mi bezpłatnego 
korzystania z si-
łowni oraz Panu 
Marcinowi Jabłoń-
skiemu – trenero-
wi personalnemu, 
za udzielone pora-
dy w zakresie pra-
widłowego żywie-
nia. Szczególne 
podziękowania za 
ogromny wkład w 
mój sukces należą 
się firmie Malino-
we Hotele Sp. z 
o.o. za udostęp-
nienie basenu i 
siłowni oraz Prze-
w o d n i c z ą c e m u 
Rady Gminy w Sol-

cu-Zdroju Panu Pawłowi Patrzałkowi 
za wsparcie finansowe.

Mistrzowi serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów.

(pw)
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Turniej Wiedzy Pożarniczej

Obchody Gminnego Święta 
Strażaka

5 maja br. w Kiko-
wie odbło się Gminne 
Święto Strażaka po-
łączone z obchodami 
90 – lecia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ki-
kowie. 

Uroczystości roz-
poczeły się o godz. 
15.00 Mszą świętą 
odprawioną przez ks. 
Piotra Rojewskiego. Po 
nabożeństwie nastąpił 

przemarsz w zwartym szyku na plac 
przed budynkiem Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Kikowie oraz strażac-
ki ceremoniał, jakim było odegranie 
Mazurka Dąbrowskiego i wciągnię-
cie na maszt flagi w narodowych 
barwach.

Następnie przystąpiono do wrę-
czenia odznaczeń, które otrzymali:

„Złoty medal za zasługi dla po-
żarnictwa”:
dh. Dariusz Sowula
dh. Marcin Sowula

"Srebrny madal za zasługi dla 
pożarnictwa":
dh. Przemysław Sapa

"Brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa":
dh. Mateusz Nowak
dh. Rafał Kopeć
dh. Piotr Lewandowski
dh. Norbert Mortas
"Wzorowy Strażak":
dh. Marcin Bojdo
dh. Patryk Osak.

Po zakończeniu części oficjalnej 
uczestnicy obchodów udali się na 
poczęstunek.

W sobotnim wydarzeniu, wspól-
nie z mieszkańcami Kikowa oraz 
władzami samorządowymi Gminy 
Solec-Zdrój, uczestniczyli zaproszeni 
goście.

(pw)

W dniu 20 marca w Zespole Szkół 
w Solcu-Zdroju odbyły się gminne 
eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapo-
biega Pożarom’’. Celem turnieju jest 
popularyzacja przepisów przeciw-
pożarowych, zasad postępowania 
na wypadek pożaru oraz zdobywa-
nie umiejętności w zakresie ochrony 
środowiska.

Turniej poprowadzili: bryg. Zbi-
gniew Dziurewicz z Państwowej Straży 
Pożarnej w Busku-Zdroju, dh Czesław 
Stępień -prezes Zarządu Gminnego 
ZOSP RP w Solcu-Zdroju oraz Anna Bo-
gacz pracownik Urzędu Gminy Solec-
-Zdrój.

Uczniowie „walczyli’’ w dwóch 
grupach: podstawowej i gimnazjalnej.

Do eliminacji powiatowych zakwa-
lifikowali się: w grupie szkół podsta-
wowych:

I miejsce – Jakub Nalepa,
II miejsce – Kacper Zych,
III miejsce – Patryk Wojtaś
a w grupie gimnazjów:
I miejsce – Tomasz Bartnik,
II miejsce – Wiktoria Misiaszek,
III miejsce – Maciej Kalita.

Wieści z Gminy
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SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

Solec-Zdrój
Nazwę wsi bezspornie wywieść 

należy od słonych źródeł, które wy-
stępowały w tej okolicy. I choć pier-
wotnie nie badano szczegółowo skła-
du chemicznego tej wody to przecież 
empirycznie stwierdzono, że ma ona 
słonogorzki smak, a po odparowa-
niu wytrącają się z niej kryształki soli. 
Taki oto opis Solca znajdujemy w 
Biesiadzie Literackiej w tomie XXVI z 
1888 roku (nr 32 str. 86):

 „Solec wieś w powiecie Stopnic-
kim, guberni Kieleckiej, w odległości 
dziewięciu mil od Kielc, już z dawien 
dawna słynął ze swoich źródeł leczni-
czych. Oto co o nim napisze prof. Dietl: 
Za panowania Augusta III króla polskie-
go, wyjednał sobie ówczesny właściciel 
Solca hrabia Tarnowski pozwolenie na 
założenie warzenia soli. W tym czasie 
po nizinach Solca, dostrzegano krysz-
tałki soli, a nadto upewniała wiado-
mość nazwa tej wsi, która nadana jej 
była na pamiątkę źródeł słonych, jakie 
się dawniej tam znajdowały. O czem 
przekonano się później kopiąc głęboko, 
albowiem natrafiono na źródło słone, a 
ponieważ w owych czasach nie poznali 
jeszcze wartości tej wody, więc i źródło 
z biegiem czasu zupełnie zaniedbanem 
i zasypanem zostało. Dopiero w roku 
1815 rząd Królestwa Polskiego, poszu-
kując pokładów soli na lewym brzegu 
Wisły, polecił odnaleźć zasypane źródło 
w Solcu. Przekopawszy grube warstwy 
glinki i wapna, 300 stóp głębokie na-
trafiono na ił coraz bardziej w sól ob-
fity. Zapuściwszy świdry jeszcze na 100 
stóp, natrafiono na silny zdrój wody na-
syconej solą, która wkrótce cały szacht 
wypełniła. Wodę tę czuć było mocno 
zgiłemi jajami i z czasem zaczęto ją w 
rozmaitych chorobach używać, tak do 
picia jak i do kąpieli”.

Tak więc nazwę miejscowości mamy 
rozszyfrowaną. A co z przysiółkami?

 Otóż zgodnie z obowiązującym 
wykazem nazw miejscowości mamy w 
Solcu-Zdroju trzy oficjalne nazwy części 
wsi. Są to: Janów, Cegielnia i Las Straż-
nicki.

Janów. Kiedyś folwark, później sa-
modzielna wieś (jeszcze w1921 roku), 
a po wojnie część wsi Solec-Zdrój. 
Obecnie również ulica w Solcu-Zdro-
ju. Nazwa Janów to niechybnie forma 

dzierżawna, czyli wieś Jana. Kłopot tyl-
ko z ustaleniem o jakiego Jana chodzić 
może. Wszak źródła pisane wskazują, 
iż według podziału dóbr po rodzicach 
już w 1619 roku Gabriel hrabia Tarnow-
ski otrzymał dobra zborowskie wraz 
z zamkiem, Janowem, Solcem, Żuko-
wem, Piaskiem, Gadawą, Sułkowicami, 
Włosnowicami, Kikowem, Lubaszą, Lu-
baską Wolą, Górkami, Badrzychowica-
mi, Falęcinem, Suchowolą, Stopnicą i 
zamkiem Gródek. A skoro nie możemy 
ustalić tożsamości Jana, a w rodzinie 
każdy jakiegoś przodka Jana posiadał 
to i przypisać do Janowa się można. 
Kłopot tylko będzie z udokumentowa-
niem koligacji.

Cegielnia. Część wsi Solec-Zdrój za 
Janowem w kierunku Włosnowic-Teofi-
lowa. I tutaj etymologia tej nazwy nie 
nastręcza trudności. Wszyscy wiemy, że 
Solec iłami stoi. A iły idą w parze z wy-
palaniem cegły. Wprawdzie nie zacho-
wały się dokumenty na potwierdzenie 
tezy, że kiedyś działała w tym miejscu 
cegielnia, ale jest to bardzo prawdo-
podobne. Zwłaszcza, że w pobliskich 
Zielonkach cegielnia istniała i produko-

wała cegłę jeszcze nie tak dawno, bo 
prawie do końca lat dziewięćdziesią-
tych ubiegłego wieku.

Las Strażnicki. Część wsi Solec-Zdrój 
(ok. 100 ha) pokryta lasem, głównie so-
snowym, ciągnącym się od Zalewu w 
Solcu-Zdroju w kierunku Strażnika. Las 
ten to tradycyjnie teren spacerów kura-
cjuszy i mieszkańców.

 Jak widać nie było trudno wywieść 
znaczenia nazw części wsi Solec-Zdrój. 
Gdybyśmy jednak zagłębili się bardziej 
w historię to moglibyśmy już mieć nie-
złe kłopoty. Badając bowiem podział 
gminy Zborów (tak, tak - kiedyś gmina 
była w Zborowie) na gromady możemy 
dowiedzieć się, że w 1933 roku groma-
da Solec to: wieś Solec, wieś Solec-Ple-
bania, wieś Solec Poduchowny, folwark 
Zakład Kąpielowy, folwark Las Strażnic-
ki, kolonia Wikliny (teraz przynależna 
do wsi Zborów), kolonia Cegielnia, ko-
lonia Szyrokie, kolonia Janów, kolonia 
Włosnowice (III place), kolonia Janówek 
i kolonia Józefówka. Ufff, robi się trud-
niej. 

Poniżej zamieszczamy mapę oko-
lic Solca-Zdroju z lat trzydziestych XX 
wieku z naniesionymi niektórymi zwy-
czajowymi nazwami. A jeśli ktoś zna 
pochodzenie również innych nazw po-
zostających w obiegu lokalnym to za-
chęcamy do podzielenia się tą wiedzą 
z redakcją Gazety Soleckiej. Warto te 
dane zachować w pamięci.

Okolice Solca Zdroju na mapie z lat trzydziestych XX wieku. 
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WZOROWA GMINA SOLEC-ZDRÓJ

Kwartalnikowe ogłoszenia

Gmina Solec-Zdrój została laure-
atem tego konkursu w kategorii "In-
westycje". Statuetkę z rąk Agnieszki 

15 marca br. w Centrum Kongresowym Targów Kielce odbyła się Gala 
Finałowa Konkursu "Wzorowa Gmina", podczas której wręczano nagrody 
wyróżniającym się gminom województwa świętokrzyskiego. 

Piwnik – Piecyk – zastępcy dyrektora 
Kancelarii Zarządu Województwa 
Świętokrzyskiego - odebrał Sekre-

tarz Gminy Solec-Zdrój - Artur Cy-
gan. 

 Warto podkreślić, że na gali w 
Kielcach oprócz statuetki Gmina 
otrzymała również certyfikat po-
twierdzający, że Gmina Solec-Zdrój 
ma prawo używać nazwy „Wzorowa 
Gmina” przez okres 3 lat, czyli do 
końca 2020 roku. 

Ruszyła solecka ciuchcia
Od 1 czerwca znów możemy po-

dziwiać uroki Solca-Zdroju z ciuchci. 
Jak co roku w sezonie letnim wyruszy-
ła bowiem na soleckie ulice turystycz-
na ciuchcia. Kuruje na trasie: Baseny 
Mineralne- ul. Partyzantów- Kościu-
szki-Krakowska-Sienkiewicza-Cicha-
Kościelna-Kościuszki-Partyzantów-

ROZKŁAD JAZDY CIUCHCI
I KURS

8:50 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” obok 
Basenów Mineralnych
8:52 – ul. Partyzantów – Straż
8:54 – ul. Kościuszki – Kawiarnia „ARTY-
STYCZNA”
8:56 – ul. Krakowska – Pensjonat ORW 
„KRYSTYNA”
8:58 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat „SY-
RENKA”
9:00 – ul. Cicha – Pensjonat „CICHA ZDRÓJ”
9:02 – ul. Kościelna – Figura obok kościoła
9:04 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjerski
9:06 – ul. Partyzantów – Straż
9:08 – 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 „ARTY-
STYCZNA”
12:06 – ul. Krakowska – Pensjonat ORW 
„KRYSTYNA”
12:08 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat „SY-
RENKA”
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

Baseny Mineralne. Z ciuchci mogą 
bezpłatnie korzystać zarówno miesz-
kańcy gminy jak i kuracjusze w ra-
mach ponoszonej przez nich opłaty 
uzdrowiskowej.

Ciuchcia kursuje w dni robocze od 
poniedziałku do piątku wg poniższe-
go rozkładu jazdy:
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Dzień Matki

PORZĄDKOWANIE GOSPODARKI 
WODNO - ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 

GMINY SOLEC- ZDRÓJ 
Na pewno wiele osób zastanawia się z jakiego to 

powodu mamy tak rozkopane ulice w Solcu-Zdroju. A 
to Gmina realizuje projekt polegający na porządkowa-
niu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy. Za-
danie to niemałe. Jego wartość to przeszło 2,5 mln zł, z 
czego prawie 1,5 mln finansowane jest z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzy-
skiego. W ramach projektu przebudowana zostanie ( 
a częściowo już została) sieć kanalizacyjna w miejsco-
wości Solec-Zdrój w obrębie ulic: Słonecznej, Targowej, 
Żeromskiego, Szkolnej, 1 Maja, Krakowskiej, Polnej i 
Kościuszki o łącznej długości 3,90 km. Ponadto prze-
budowana zostanie sieć wodociągowa w Zborowie i 
Solcu-Zdroju o długości prawie 700 m i wykonany zo-
stanie monitoring ujęć wody w Zborowie, Piestrzcu i Ki-
kowie. Wymienione też zostaną chloratory i częściowo 
pompy na ujęciach wody. No cóż uporządkować sieć 
wodociągową i kanalizacyjną trzeba, nawet jeśli  musi-
my pogodzić się z pewnymi niedogodnościami. Tak to 
już jest. Żeby było lepiej najpierw musi być gorzej. 

(bs)

Chłodnik litewski
Są pierwsze grzyby Palce lizać ... bez cudów 

Jako że lato zbliża się wielkimi krokami a wraz z nim 
upały, w dzisiejszej rubryce kulinarnej  coś dla ochłody. Zupa 
na zimno, a nawet na bardzo zimno – chłodnik litewski.

Składniki:
1/4 litra zakwasu buraczanego (lub po połowie zakwas 

buraczany i z kiszonych ogórków), 1/4 litra gęstej świeżej 
śmietany, 1/2 l kwaśnego mleka (może też być maślanka 
lub jogurt), pęczek koperku, pęczek szczypiorku, pęczek 
rzodkiewki, świeży zielony ogórek, sól, cukier puder, cebula

Samo przygotowanie to kuchenna łatwizna. Zakwasy łą-
czymy ze śmietaną i mlekiem lekko ubijając. Solimy, doda-
jemy odrobinę cukru pudru i roztartą cebulę. Do takiej bazy 
dodajemy już tylko drobno posiekany koperek, szczypiorek, 
pokrojony w kosteczkę ogórek i rzodkiewkę w plasterkach. 
Tak przygotowaną zupę wstawiamy na jakieś dwie godziny 
do lodówki żeby smaki się 
przegryzły, a chłodnik był 
naprawdę zimny. Podajemy 
z jajkiem na twardo.

To tylko jedna z wersji 
chłodnika litewskiego. Jest 
też wersja wiosenna. Za-
miast zakwasu buraczane-
go możemy wykorzystać 
botwinkę. Dwa pęczki po-
krojonej botwinki zalewa-
my wrzątkiem, zakwaszamy 
sokiem z cytryny i gotujemy 
ok. 10 minut. Studzimy i 
dalej postępujemy jak w 
przepisie powyżej

Smacznego!

Dookoła susza co się zo-
wie, niektórzy wieszczą, że 
mamy wprost stan klęski ży-
wiołowej (i kto wie czy nie 
mają racji), a tymczasem w 
wełnińskim lesie 5 czerwca br. 
znaleziono takie oto wzorco-
we wprost brązowe kozaczki. 
Natura jak widać za nic ma 
suszę fizjologiczną, wyko-
rzystuje każdą kroplę wody i 
obdarza nas takimi okazami grzybów. Wyruszając jednak 
na grzybobrania pamiętajmy, że w lesie każda iskierka to 
groźba pożaru, a przy takiej suszy i spiekocie o nieszczę-
ście naprawdę nietrudno.

26 maja każdego roku obchodzimy w Polsce święto 
dedykowane osobom najbardziej kochanym – naszym 
Mamom. Kto żyw biegnie wtedy z kwiatkiem i życzeniami 
do tej najbliższej sercu osoby. Redakcja Gazety Soleckiej 
pragnie również do tych życzeń się dołączyć, dedykując 
wszystkim Mamom piękny wiersz Tadeusza Kubiaka pt. 
„Wiersz na Dzień Matki”

„W zielonych oczach Matki
Świeci wiosenna łąka.
Słońce na drzewach śpiewa
i budzi kwiaty w pąkach.
 W niebieskich oczach Matki
 szepcze kwitnący strumień.
 Tak opowiadać bajki
 to tylko Mama umie.
W błękitnych oczach Matki
pogodne niebo fruwa.
Kiedy zasypiasz - Matka
jak gwiazda nad snem czuwa.
 A w czarnych oczach Matki
 noc od samego świtu
 okrywa cię skrzydłami
 ze srebra i błękitu”

A oto wiersz, który na Dzień Matki napisała Anna Maria 
Doktór z Solca-Zdroju

„Nasze Kochane Mamy nas urodziły
I na wielki szacunek zasłużyły.
My Je za to bardzo kochamy
I Ich wielką wytrwałość podziwiamy.
 Matki wstają najwcześniej,
 A spać idą najpóźniej.
 Codziennie sumiennie pracują,
 Nawet wtedy, gdy źle się czują!
Matki chodzą jak w kieracie,
Na co dzień to znacie!
Cały czas nam poświęcają,
A dla siebie czasu nie mają.
 Matka dla nas jest najważniejsza:
 Mądra, szczera, życzliwa i najwspanialsza.
 W dniu święta Naszej Najdroższej Matki
 Ofiarujmy Jej wdzięczność, miłość i kwiatki!”
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Obwodowe komisje wyborcze

Kiedy pójdziemy do głosowania?

Obwodowa komisja wyborcza ds. przeprowadzenia 
głosowania wykonuje swoje obowiązki w dniu głosowa-
nia od czasu rozpoczęcia pracy komisji, tj. najpóźniej od 
godz. 6.00, do czasu zakończenia głosowania, zapieczę-
towania urny wyborczej i protokolarnego przekazania do-
kumentów z głosowania przewodniczącemu obwodowej 
komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania.

Natomiast obwodowa komisja wyborcza ds. ustalenia 
wyników głosowania wykonuje swoje obowiązki od czasu 
zakończenia głosowania, zapieczętowania urny i protoko-
larnego przekazania jej dokumentów z głosowania aż do 
momentu ustalenia wyników głosowania, sporządzenia 
protokołu głosowania, podania do publicznej wiadomości 
wyników głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie 
kopii protokołu w lokalu wyborczym, przekazania proto-
kołu terytorialnej komisji wyborczej, przekazania w depo-
zyt urzędnikowi wyborczemu dokumentów z wyborów 
oraz zatwierdzenia przez terytorialną komisję wyborczą 
protokołu głosowania w obwodzie.

A kto według nowych zasad może zostać członkiem 
obwodowej komisji wyborczej? 

Po zmianie Kodeksu wyborczego wiemy, że w tegorocznych wyborach samorządowych pracować będą dwa 
rodzaje komisji obwodowych: obwodowe komisje wyborcze do spraw przeprowadzenia głosowania w obwo-
dzie i obwodowe komisje wyborcze do spraw ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Otóż, w naszym przypadku, musi to być osoba ujęta 
w stałym rejestrze wyborców na obszarze województwa 
świętokrzyskiego oraz posiadająca prawo do głosowa-
nia. Są jednak pewne ograniczenia. Członkiem komisji nie 
może być osoba kandydująca w wyborach, pełnomocnik 
komitetu wyborczego (również pełnomocnik finansowy), 
mąż zaufania, ani też osoba blisko spokrewniona z kan-
dydatem (małżonek, rodzice, dziadek, babcia, syn, córka, 
wnuk, wnuczka - ani ich małżonkowie, rodzeństwo).

Ale same chęci kandydatów do pracy w komisji wybor-
czej nie wystarczą. Do składu komisji musi bowiem zgłosić 
takich kandydatów pełnomocnik komitetu wyborczego 
uczestniczącego w wyborach. A zatem w momencie kiedy 
Państwowa Komisja Wyborcza ogłosi wykaz tych pełno-
mocników będzie można zgłosić się do nich i wyrazić wolę 
pracy w komisji. 

Obwodowe komisje wyborcze powołują komisarze wy-
borczy w składach dziewięcioosobowych. Jedynie w obwo-
dach odrębnych, czyli w przypadku Gminy Solec-Zdrój w 
domach pomocy społecznej, te składy są sześcioosobowe.

Oczywiście wymagana jest zgoda kandydata na pracę 
w komisji.

Zgodnie z nowym Kodeksem wyborczym wybory sa-
morządowe zarządza Premier. Termin wyborów powinien 
ogłosić nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż 
na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Kadencja rad 
upływa zaś 16 listopada. Mówiąc zatem bardziej zrozu-
miałym językiem datę wyborów ogłosi Premier w okresie 
między 16 lipca a 16 sierpnia tego roku. A jaki dzień wy-
borów wchodzi w rachubę?

Kodeks wyborczy stanowi, że datę wyborów wyznacza 
się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej 
niż na 30 przed upływem kadencji rad i nie później niż 

na 7 dni przed upływem kadencji rad. A więc będzie to 
dzień wolny w okresie między 17 października a 9 listopa-
da 2018 roku.

W grę wchodzą zatem 3 możliwe terminy- niedziele: 
21 października, 28 października lub 4 listopada 2018 
roku. Jaki to będzie termin przekonamy się na przełomie 
lipca i sierpnia.

Wg „starego” Kodeksu wyborczego termin wyborów 
przypadał na ostatni dzień wolny od pracy przed upływem 
kadencji rad.

HERB GMINY SOLEC-ZDRÓJ
28 marca 2018r., po wielu perturbacjach w trakcie 

uzgodnień z Komisją Heraldyczną działającą przy Mini-
strze Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rada Gminy 
Solec-Zdrój przyjęła herb, flagę i pieczęć Gminy Solec-
-Zdrój. Zgodnie z tą uchwałą opis herbu przedstawia się 
następująco:

„Na błękitnym polu tarczy (od podstawy) znajduje się 
herb Jastrzębiec rodziny Zborowskich, czyli żółta pod-
kowa zwrócona barkiem do podstawy tarczy, z żółtym 
krzyżem kawalerskim w jej środku. Od głowicy tarczy 
biały Zdrój (fontanna) z czterema strumieniami wody, 
po dwa z każdej strony.”

Odwzorowaniem herbu jest flaga tautologiczna. Na 
pieczęci znajdują się godła z herbu i flagi otoczone na-
pisem majuskulnym jednoznacznie wskazującym, że jest 
to pieczęć Gminy Solec-Zdrój.

Herb, flaga i pieczęć Gminy Solec-Zdrój stanowią wła-
sność Gminy, są znakami prawnie chronionymi i mogą 
być używane wyłącznie w kształcie, proporcjach i kolo-

rach zgodnie z wzorami graficznymi i zasadami ustalony-
mi przez Radę Gminy.

Wzory herbu, flagi i pieczęci Gminy Solec-Zdrój przed-
stawiają się jak poniżej.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

„Jabłko czy cytryna” – akcja dzieci i Policji
 Dnia 7 maja 2018 dzielnicowy p. Damian Kozłowski 

z Komisariatu Policji w Solcu-Zdroju wspólnie z dziećmi 
przeprowadził akcję profilaktyczno-edukacyjną pod na-
zwą „ Jabłko- czy cytryna”. 

Dzieci wręczały jabłka kierowcom, niepalącym za kie-
rownicą, prawidłowo zachowującym się na drodze. Na-
tomiast kierowcy naruszający przepisy, zamiast mandatu 
otrzymywali kawałek cytryny, który musieli od razu zjeść. 
Podczas kontroli pan dzielnicowy przypominał o kon-
sekwencjach związanych z przekroczeniem dozwolonej 
prędkości, z nieużywaniem pasów bezpieczeństwa, ze 
skutkami przewożenia dziecka bez fotelika, czy jazdę bez 
dokumentów.

Akcja wśród kierowców spotkała się z dużą akcepta-
cją – szczególnie wśród tych, którzy w tym dniu uniknęli 
mandatu. Celem akcji było zwrócenie uwagi na bezpiecz-
ne poruszanie się po drodze i przestrzeganie przepisów 
ruchu drogowego oraz propagowanie zdrowego stylu 
życia. Dzieci z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w 
kontrolach drogowych i były bardzo zadowolone mogąc 
przyglądać się jak pracuje policja. 

Organizatorzy:
Dzielnicowy p. Damian Kozłowski, wych. B. Ratusznik, 

pedagog J. Pałys, wych. B. Walasek

Piknik ekologiczny w Rzędowie
11 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europej-

skich, Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzę-
dowie zorganizował Piknik Ekologiczny, na który dostali-
śmy zaproszenie. Gospodarze przygotowali strefę zabaw i 
gier dla najmłodszych oraz wiele innych ciekawych atrak-
cji. Odbyło się także uroczyste rozdanie nagród laureatom 
organizowanych przez RCEE konkursów.

Wśród 23 prac dostarczonych na IV Edycję konkursu 
,,Eko-Marzanna” oddziału przedszkolnego w Zborowie 
zdobyła wyróżnienie. 

W obecności rodziców i uczestników pikniku, Koziołka 
Matołka i Czerwonego Kapturka nasze przedszkolaki wraz 
z opiekunem panią Janiną Bąk odebrali nagrodę i dyplom. 
Oglądaliśmy wystawy prac konkursowych między innymi 
tegoroczne ,,Eko-Marzanny”, ekspozycję maszyn wykorzy-
stywanych do pracy w zakładzie przy zagospodarowaniu 
odpadów, pokaz ładowarek, mogliśmy także skosztować 
strażackiej grochówki.

Podczas tej niezwykłej imprezy nasza placówka jako je-
dyna otrzymała wyróżnienie za wieloletnią współpracę z 
Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie 
i propagowanie wiedzy ekologicznej wśród uczniów. Pu-
char i dyplom z rąk Prezesa Zarządu Roberta Stachowicza 
odebrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zborowie pan 
Zbigniew Szot.

J.B.
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Laureaci XV Jubileuszowego Gminnego 
Konkursu Matematycznego Klas I-III

„Matematyka jest drzwiami i kluczem do nauki”
Roger Bacon

W dniu 15 maja 2018r. w naszej szkole odbył się XV 
Jubileuszowy Gminny Konkurs Matematyczny Klas I-III, w 
którym uczestniczyło 30 uczniów szkół gminy Solec-Zdrój. 
Gościliśmy w naszych murach najlepszych matematyków 
wśród uczniów klas młodszych wraz z nauczycielami, ro-
dzicami i opiekunami. Otwarcia konkursu dokonał dyrek-
tor ZPPO w Zborowie pan Zbigniew Szot podkreślił rolę 
i znaczenie matematyki wśród innych nauk oraz życzył 
uczestnikom sukcesów. Nad prawidłowym przebiegiem 
konkursu czuwała komisja w składzie: Aleksandra Czupryś, 
Dorota Dalach, Teodozja Głowniak i Janina Bąk. Komisja 
ta dokonała oceny prac według wyznaczonych kryteriów i 
wyłoniła laureatów w poszczególnych kategoriach wieko-
wych klas I, II i III.

Tytuł „Mistrz Matematyk Edukacji Wczesnoszkolnej” 
otrzymał Igor Kafara uczeń klasy trzeciej Szkoły Podstawo-
wej w Solcu – Zdroju.

Tuż za nim, ze zbliżoną ilością punktów, na I miejscu 
uplasowało się pięcioro uczniów.

Są to: Gabiga Natalia SF Wełnin, Nalepa Wojciech SF 
Wełnin, Weronika Lubczyńska SP Zborów, Mateusz Wojtaś 
SF Wełnin, Natalia Studziżur SF Kików

W kategorii klas drugich pierwszego miejsca nie przy-
znano, a największą liczbę punktów zajmując II miejsce 
uzyskali następujący uczniowie: Nega Amelia ze SP w Sol-
cu-Zdroju; Sagan Julia SP w Solcu-Zdroju; Sajecka Alek-
sandra SF w Wełninie, Katarzyna Zych ze SP w Zborowie.

Wśród uczniów klas pierwszych I miejsce zdobyli: Oszy-
wa Zuzanna SP Zborów, Kokoszka Anna SF Wełnin, Jakub 
Szybka SF Wełnin.

Wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek i dyplo-
my, a najlepsi matematycy dodatkowe nagrody ufundo-
wane przez Radę Rodziców SP w Zborowie.

Gratulujemy laureatom i zapraszamy za rok.
Pomysłodawczynie i organizatorki konkursu:

Janina Bąk i Teodozja Głowniak

IV Gminny Konkurs Ortograficzny
22 maja br. w Szkole Podstawowej w Zborowie odbył 

się IV Gminny Konkurs Ortograficzny klas V-VII, zorgani-
zowany przez panią Małgorzatę Mastalińską. W ortogra-
ficznych zmaganiach wzięło udział 12 uczniów z dwóch 

szkół podstawowych naszej gminy. Test był jednakowy dla 
wszystkich grup wiekowych.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie, którzy uzyska-
li najlepsze wyniki w etapie szkolnym: Weronika Doktór, 
Marta Kalita, Marta Lesiak, Emilia Dyrdół, Maciej Kalita, 
Wiktoria Misiaszek.

Po przeprowadzeniu etapu gminnego jury wyłoniło 
zwycięzców.

Mistrzem Ortografii 2018 został Jakub Węgrzyn – uczeń 
SP w Solcu-Zdroju, II miejsce zajęła Emilia Dyrdół- uczen-
nica SP w Zborowie, III miejsce -Marek Matysek- uczeń SP 
w Solcu-Zdroju, IV miejsce -Marta Kalita - uczennica SP w 
Zborowie

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych ortogra-
ficznych sukcesów.

Dzięki środkom przekazanym przez Radę Rodziców 
ZPPO w Zborowie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy 
i upominki. Organizatorzy zadbali także o słodki poczę-
stunek.

(mm)

XIV Gminny Konkurs Recytatorski ,, Spotkania 
z poezją dziecięcą”

Dnia 20 kwietnia 2018 roku już po raz czternasty spo-
tkaliśmy się w SF w Kikowie, gdzie odbył się Gminny Kon-
kurs Recytatorski. Organizatorkami konkursu, który jak za-
wsze cieszył się ogromną popularnością wśród wszystkich 
uczniów, były panie: Dorota Dalach, Justyna Pałys i Dorota 
Ślusarska. W konkursie wzięło udział 32 recytatorów - od 
przedszkolaków do klasy trzeciej, ze SP w Solcu- Zdroju, 
SF w Wełninie, SP w Zborowie i SF w Kikowie. Publicz-
ność oklaskiwała gromkimi brawami wszystkich uczestni-
ków. Tematyka wierszy ,,Strofy dla Ojczyzny” nawiązywała 
do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Jury w składzie: p. Aleksan-
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dra Czupryś, p. Dorota Dalach, p. Justyna Pałys i p. Dorota 
Ślusarska wytypowało do Powiatowego Konkursu Recy-
tatorskiego w Busku- Zdroju następujących uczestników: 
Laurę Pompę i Nadię Puszyńską ze Szkoły Podstawowej w 
Solcu- Zdroju oraz Zuzannę Oszywę i Lenę Sapę ze Szkoły 
Podstawowej w Zborowie. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz nagrody książ-
kowe za I miejsca. Był też słodki poczęstunek. Gratulujemy 
zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim!

DD

III miejsce w Eliminacjach Powiatowych 
Turnieju BRD

10 maja w Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich 
odbyły się powiatowe eliminacje do Ogólnopolskiego Tur-

nieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Udział w nim 
wzięli uczniowie z 7 szkół podstawowych powiatu buskie-
go.

Uczestnicy eliminacji musieli wykazać się znajomością 
przepisów ruchu drogowego, umiejętnościami udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej i niezwykłą sprawno-
ścią podczas jazdy rowerem po torze sprawnościowym.

Drużyna naszej szkoły w składzie: Maciej Kalita, Kac-
per Zych, Maria Czapla i Oliwia Rabczak zajęła III miejsce 
(opiekun: Joanna Czapla).

Celem Turnieju BRD jest popularyzowanie przepisów i 
zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształto-
wanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników 
ruchu, nauka podstawowych zasad i umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie 
roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Już od września 2017 uczniowie naszej szkoły korzy-

stają z pracowni edukacji ekologiczno-przyrodniczej, 
która powstała dzięki znaczącemu wsparciu finan-
sowemu ( 80 % kosztów) Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
pozostałe 20% wzięła na siebie Gmina Solec-Zdrój. 

W związku z nową pracownią szkoła zobowiązała się 
do przeprowadzenia wielu działań edukacyjnych dla dzie-
ci, mających na celu szczególne zainteresowanie najmłod-
szych tematyką ekologiczną. Cóż się zatem działo- odwie-
dził nas leśnik z ciekawa prelekcją, dzieci zbadały natężenie 
hałasu w szkole i jej otoczeniu (jest źle), przeanalizowały 
zanieczyszczenie powietrza w okolicy swoich domów (jest 
dobrze), na wycieczce w Rzędowie dowiedziały się, że z 
segregowaniem śmieci w domach wciąż mamy problemy, 
sprzątały świat, badały zużycie energii elektrycznej i wody 
w budynku szkoły, brały udział w konkursach plastycz-
nych, rajdach, prezentowały się na Magnoliowym Dniu 
Wiosny (była inscenizacja ekologiczna, ekologiczny hap-
pening siódmoklasistów, wystawy i konkursy). 

W maju z kolei rozstrzygnęliśmy konkurs fotograficz-
ny „Drzewa i ptaki w obiektywie”. Celem konkursu było 
zachęcenie uczniów do wnikliwej obserwacji środowiska 
przyrodniczego, w którym żyjemy. Na konkurs wpłynęło 
wiele prac, komisja oceniająca miała problemy z podjęciem 

decyzji, które zdjęcie jest najlepsze. Możecie Państwo sami 
zobaczyć, że wybór był niełatwy, gdyż mamy przyjemność 
zaprezentowania nagrodzonych prac na kolorowej wkład-
ce Gazety. Przyznaliśmy ostatecznie 3 pierwsze miejsca 
dla: Edyty Grochowskiej, Zosi Pałys i Elwiry Chmury. Pawie 
sfotografowane przez Edytę, seria zdjęć, to kwintesencja 
piękna natury, feeria barw, oprócz tego zwraca uwagę 
świetna jakość techniczna zdjęć, umiejętność dostrzegania 
zabawnych momentów (pawie z kurami). Elwira Chmura 
stworzyła zdjęcie pełne niezwykłego klimatu. Praca Zosi 
oprócz doskonałej jakości technicznej niesie w sobie walor 
symboliczny. Były również 3 miejsca drugie – dla Szym-
ka Bławata, Magdy Walasek i Moniki Mudryk. U Szymka 
dostrzegliśmy niezwykłość spojrzenia, oryginalność, do-
strzeganie piękna w otoczeniu na pozór zwykłym. Magda 
Walasek została doceniona za umiejętność uchwycenia 
chwili, cudu natury, gdy pojawiają się 2 słońca. Wiktoria 
Mudryk przedstawiła dostojeństwo i piękno otaczającej 
nas przyrody. Dwa trzecia miejsca zajęły Zuzia Bernat i Na-
talia Osak. Zuzi Bernat udało się uchwycić ptaki zbierające 
się do lotu, za cierpliwość. Kasię Osak wyróżniliśmy za za-
chwyt nad detalem rzeczywistości.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu i zachę-
camy do uważnego przyglądania się światu, zwłaszcza na 
wakacjach!

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
PODSUMOWANIE X JUBILEUSZOWEGO 
FESTIWALU MUZYKI AKORDEONOWEJ 

W SOLCU- ZDROJU
X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akor-

deonowej: „Harmonia Zdrowia i Muzyki” dobiegł końca. 
Dwa dni festiwalowe minęły bardzo szybko. W piątek o 
godz. 19.00 na stadionie sportowym w Solcu-Zdroju od-
był się wyjątkowy Koncert Inauguracyjny. Licznie zgroma-
dzona publiczność miała możliwość wysłuchania koncertu 
Marcina Wyrostka z zespołem CARAZON w aranżacjach 
klasycznych, rockowych, jazzowych, popowych i wokal-
nych .

Marcina Wyrostka odkryto jako wirtuoza akordeonu, 
gdy w 2009 wygrywał drugą edycję programu „Mam ta-
lent”. Był to też rok, w którym odbył się pierwszy Festiwal 
Muzyki Akordeonowej. Charyzmatycznego artystę podzi-
wiały z zapartym tchem miliony telewidzów. Jest absol-
wentem i wykładowcą Akademii Muzycznej im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach, wykładowcą w Kolegium 
Nauczycielskim w Bytomiu oraz nauczycielem gry na akor-
deonie w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego i dru-
giego stopnia w Zabrzu. Współpracuje z Teatrem Muzycz-
nym w Gliwicach. Jest także członkiem Śląskiego Kwintetu 
Akordeonowego działającego przy Katedrze Akordeonu 
Akademii Muzycznej w Katowicach.
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Przez dwa dni w Kościele Parafialnym pw. św. Miko-
łaja w Solcu-Zdroju odbywały się przesłuchania konkur-
sowe w sześciu kategoriach. Uczestnicy Festiwalu pre-
zentowali na soleckiej estradzie ciekawy, zróżnicowany 
stylistycznie repertuar. W większości występów dało 
się zauważyć dużą swobodę wykonawczą, wirtuozerię, 
dbałość o detale, w tym artykulację i kulturę dźwięku. 

Jak twierdzi Przewodniczący Jury - prof. zw. dr hab. 
Jerzy Mądrawski- z Instytutu Edukacji Muzycznej Uni-
wersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tegorocz-
ny Festiwal miał bardzo wysoki i wyrównany poziom. 
Świadczą o tym tak licznie przyznane nagrody i wyróż-
nienia. Wszystkim uczestnikom składał gratulacje i ży-
czył dalszych osiągnięć. 

Zwieńczeniem festiwalu była sobotnia Gala Finałowa, 
którą rozpoczęło uroczyste ogłoszenie wyników i wrę-
czenie nagród laureatom. Nagrody wręczali członkowie 
Jury, dyrektor Festiwalu oraz Wójt Gminy Solec-Zdrój.

Poza nagrodami finansowymi jedna z laureatek – Ka-
teryna Pylypenko - reprezentantka Ukrainy otrzymała 
nagrodę Wójta Gminy Solec-Zdrój - Statuetkę akorde-
onisty, którą wręczył Wójt – Pan Adam Pałys.

Sara Wienczek i Konrad Nowakowski - duet z Akade-
mii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 
w nagrodę pojadą do Brukseli. Tę nagrodę ufundował dr 
Czesław Siekierski – Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Zdobywcą najwyższej nagrody - GRAND PRIX im. 
Włodzimierza Lecha Puchnowskiego – nestora polskiej 
akordeonistyki został duet z Akademii Muzycznej im. 
K. Szymanowskiego w Katowicach w składzie: Karol Ja-
błoński, Konrad Bargieł. Nagrodę GRAND PRIX im. W. 
L. Puchnowskiego wręczała jego żona – Pani Agnieszka 
Puchnowska. 

Na zakończenie odbył się Kon-
cert Laureatów.

To ważne wydarzenie muzycz-
ne zostało zorganizowane dzięki 
dofinansowaniu ze środków fi-
nansowych pochodzących z Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Po-
wiatu Buskiego oraz licznej rzeszy 
sponsorów. To właśnie dzięki ich 
wsparciu możemy kontynuować 
to przedsięwzięcie artystyczne. 
Pragniemy jeszcze raz serdecznie 
podziękować wszystkim ofiaro-
dawcom za okazaną pomoc.

Wsparli nas:
o Malinowe Hotele Sp. z o.o.
o Uzdrowisko Busko S.A.
o Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
o Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Sp. z o.o.
o KLANK OPTYK
o Sulphur Zdrój Exim
o Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju
o Dwór Dziekanów
o Tartak METROL- Dariusz i Stanisław Kiepura
o Prima - Producent wody mineralnej Solecczanka 
o Tadeusz Krzemiński „Motozbyt. Okręgowa Stacja 

Kontroli Pojazdów”
o Państwo Anna i Andrzej Glejzer – „Pensjonat Solan-

na”
o Restauracja Magnolia
o Pensjonat „Cicha Zdrój”

Organizatorzy: Gminne Centrum Kultury w Solcu 
- Zdroju, Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu - Zdroju, 
Urząd Gminy Solec – Zdrój. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy!
Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki zmagań 

konkursowych.

Protokół z posiedzenia Jury X Jubileuszowego Ogól-
nopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Har-

monia Zdrowia i Muzyki”
W dniach 08-09.06.2018 roku odbył się w Solcu-Zdroju 

X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeono-
wej „ HARMONIA ZDROWIA i MUZYKI” 

W Festiwalu udział wzięło:
19 solistów w trzech kategoriach - do lat 15 i 19 oraz 

kategorii studenci i absolwenci z następujących szkól mu-
zycznych i uczelni:
PSM I st. w Pruchniku
ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi
PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Stalowej Woli
OSM I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi
OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu
SM I st. w Dydni
 PSM I st. w Zgierzu
ZPSM im. S. Moniuszki w Bielsku Białej
ZSM im. O. Kolberga w Radomiu
Akademia Sztuki w Szczecinie
AM im. K. Lipińskiego we Wrocławiu
AM im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
Ługański Narodowy Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki 

oraz 12 zespołów kameralnych z towarzyszeniem akor-
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deonu do lat 15; 19; jak również studenci i absolwenci 
– z następującej szkół i uczelni muzycznych:
ZSM im. S. Moniuszki w Łodzi 
PSM I st. w Zgierzu 
PSM I st. w Pruchniku 
PSM I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybu-
nalskim
OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu 
AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
AM im. S. Moniuszki w Gdańsku
AM im. K. Szymanowskiego w Katowicach
AM im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi

Organizatorzy Festiwalu:
Gmina Solec-Zdrój
Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju

Opieka merytoryczna:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski- Instytut Edukacji 

Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach

Na podstawie wyników punktacji Jury w składzie:
Przewodniczący:
Prof. zw. dr hab. Jerzy Mądrawski – Dyrektor Instytutu 

Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 
w Kielcach

Członkowie:
Prof. nadz. dr hab. Janusz Król – Prorektor Uniwer-

sytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Prof. dr hab. 
Henryk Kuźniak - Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi ,Prof. 
Andrii Stashevskyi – Ługański Narodowy Uniwersytet im. 
Tarasa Szewczenki postanowiło przyznać nagrody i wy-
różnienia następującym wykonawcom:

KATEGORIA I – SOLIŚCI DO LAT 15:
- I nagroda – Dominik Dziubek - OSM I i II st. im. K. Szy-
manowskiego we Wrocławiu
- I nagroda - Mikołaj Wańkowicz - PSM I st. w Pruchniku 
- II nagroda –Filip Siwiecki - SM I st. w Dydni
- III nagroda- Barbara Bartold – OSM I i II st. im. K. Szy-
manowskiego we Wrocławiu
- III nagroda- Szymon Jankowski - PSM I st. w Zgierzu
- wyróżnienie – Bartłomiej Taper - PSM I i II st. im. I. J. 
Paderewskiego w Stalowej Woli

KATEGORIA II - SOLIŚCI DO 
LAT 19:
- II nagroda–Kamila Piecha - ZPSM 
im. S. Moniuszki w Bielsku Białej
- III nagroda - Bartosz Horyza - 
OSM I i II st. im. K. Szymanow-
skiego we Wrocławiu
- III nagroda- Mikołaj Skopek - 
ZSM im. O. Kolberga w Radomiu
- wyróżnienie – Kacper Brudel 
-OSM I i II st. im. H. Wieniawskie-
go w Łodzi

KATEGORIA III - SOLIŚCI STU-
DENCI I ABSOLWENCI:
- I nagroda - Nagroda Wójta Gmi-
ny Solec-Zdrój - Statuetka Akor-
deonisty - Kateryna 

 Pylypenko - Ługański Narodowy Uniwersytet im. T. Szew-
czenki – za wybitną 
 kreację muzyczną
- I nagroda –Kacper Stalewski - AM im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach 
- II nagroda –Bartosz Połomski - AM im. K. Lipińskiego we 
Wrocławiu
- III nagroda - Jakub Stefaniak -AM im. K. Szymanowskie-
go w Katowicach
- wyróżnienie -Andrzej Caniboł – AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach
- wyróżnienie –Kamil Dmochowski - AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach

KATEGORIA IVA – ZESPOŁY KAMERALNE DO LAT 15: 
- I nagroda - - DRUŻYNA MIECHA w składzie: Łukasz Ścisło, 
Patryk Lisowski, Jędrzej Jaroszewicz, Tomasz Jagusiak, Bar-
tosz Głowacki - PSM I stopnia w Zgierzu
- III nagroda - „KAMTRIO” w składzie: Joanna Jamrozik, 
Mikołaj Wańkowicz - PSM I st. w Pruchniku
-wyróżnienie – Julia Strączek, Wojciech Strączek - ZPSM 
im. S. Moniuszki w Bielsku Białej
- wyróżnienie – „Duo del Sole” w składzie: Krystyna Kar-
wowska, Szymon Zawadzki - ZSM im. S. Moniuszki w Ło-
dzi

KATEGORIA IVB – ZESPOŁY KAMERALNE DO LAT 19:
- II nagroda –Adrianna Szymczyk, Dawid Dróżdż- PSM 

I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim
- III nagroda - Stoczewski, Paweł Ramilowski, Bartosz 

Horyza - OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocła-
wiu 

KATEGORIA V– ZESPOŁY KAMERALNE – STUDENCI I AB-
SOLWENCI:
- Grand Prix im. Prof. W.L. Puchnowskiego – Karol Jabłoń-
ski, Konrad Bargieł –AM im. K. Szymanowskiego w Kato-
wicach 
- I nagroda - Julianna An, Martyna Podolska – AM im. S. 
Moniuszki w Gdańsku
- II nagroda - Dominika Pilis, Andrzej Caniboł - AM im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach
- III nagroda – Monika Mazur, Jakub Stefaniak – AM im. K. 
Szymanowskiego w Katowicach
- wyróżnienie – Sara Wienczek, Konrad Nowakowski - AM 
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy
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- wyróżnienie – Katarzyna Sut, Sylwia Trendowicz, Kamil 
Janik, Błażej Szostak, Damian Palka - AM im. G. i K. Bace-
wiczów w Łodzi

NAGRODY SPECJALNE: 
Sara Wienczek, Konrad Nowakowski - Wycieczka do 

Brukseli – nagroda ufundowana przez dr Czesława Siekier-
skiego – Posła do Parlamentu Europejskiego

MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY.
Impreza ta odbywała się już po raz dwunasty o go-

dzinie 12.00. Jej poprzednim edycjom towarzyszyły rok-
rocznie inne kwiaty – magnolia, która dała początek i na-
zwę temu wiosennemu wydarzeniu, później były bratek, 
stokrotka, pierwiosnek, tulipan, szafirek, żonkil, hiacynt, 
lawenda i aksamitka. W tym roku była to sasanka, która 
przyniosła tak długo oczekiwany powiew wiosny. 

XII 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 z Samorządowego Przedszkola w Solcu-Zdroju, 
ze Szkół Podstawowych z Solca-Zdroju, Zborowa, Kikowa 
oraz uczniów Samorządowego Gimnazjum w Solcu-Zdro-
ju i zespoły działające przy Gminnym Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju. Wydarzenie to ma charakter ekologiczny w 
związku z czym w programie znalazły się również EKO –
występy.

Roztańczeni i rozśpiewani młodzi artyści wprawili 
wszystkich w prawdziwie wiosenny nastrój. Przygoto-
wane przez młodzież utwory zdobyły uznanie licznie 
zgromadzonej pod budynkiem Urzędu Gminy publicz-

ności. Oprócz występów były również konkursy. Dzieci 
wzorowo odpowiadały na pytania zadawane przez kon-
feransjera, którym była dyrektor GCK Justyna Błaszczyk. 
Nagrodą była sasanka.

Wzorem lat ubiegłych nie mogło zabraknąć również 
sadzenia kwiatów przed budynkami użyteczności pu-
blicznej przez zaproszonych gości na czele z Wójtem 
Gminy Solec – Zdrój Panem Adamem Pałysem, Panem 
Sekretarzem Arturem Cyganem, Panią Edytą Patrzałek, 
Ks. Mirosławem Tomasikiem, Radnym Gminy Panem Ja-
nem Żubrowskim oraz dyrektorami szkół z terenu gminy 
Solec-Zdrój: Panią Beatą Bonar, Panem Zbigniewem Szo-
tem i Panem Pawłem Ślusarskim.
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Za rok spotkamy się znów, będzie to już trzynasta 
edycja Magnoliowego Dnia Wiosny. Ciekawe jakie kwia-
ty będą jej towarzyszyły?

NOC BIBLIOTEK W SOLCU-ZDROJU
Ogólnopolska akcja ,, Noc Bibliotek” na stałe wpisa-

ła się w kalendarz imprez organizowanych przez Gminne 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz Bibliotekę Publiczną 
w Solcu-Zdroju. To doskonała okazja, aby zachęcić mło-
dzież do odwiedzania naszej soleckiej biblioteki. W tym 
roku zadbaliśmy o to, by dzieci z terenu naszej gminy 
spędziły ten dzień aktywnie, a przy tym miło go wspomi-
nały. W programie tegorocznej nocy bibliotek znalazła się 
gra terenowa ,,Śladami polskich wieszczów narodowych” 
oraz ,,Escape room – sekrety soleckiej biblioteki”. 

Zadaniem gry terenowej było odnalezienie kodów QR 
miejsc znajdujących się w Solcu-Zdroju. W każdym punk-
cie ukryte były tytuły książek polskich wieszczów narodo-
wych powstałych w okresie zaborów. Zadaniem grup bio-
rących udział w grze terenowej było dotarcie do punktu 
końcowego ze wszystkimi tytułami książek.

Escape room to nowa ciesząca się coraz większą popu-
larnością forma rozrywki. Celem rozgrywki jest wydosta-
nie się z zamkniętego pokoju poprzez rozwiązanie wszyst-
kich zagadek się w nim znajdujących. Nasz escape room 
mieścił się w Sali kominkowej naszej biblioteki. Zadaniem 
dzieci było znalezienie kodu do skrzynki z kluczem otwie-
rającym drzwi do biblioteki.

Dzieci pomimo dużej trudności niektórych zadań nie 
miały problemu z ukończeniem zarówno gry terenowej 
jak i escape roomu. Świadczy to o ich dużej orientacji w 
terenie oraz sposobie logicznego myślenia. W niektórych 

przypadkach, zaskakiwały wręcz swoją kreatywnością. 
Zapraszamy za rok – czekają kolejne atrakcje!

(pf)

Niezłą książkę ostatnio czytałam„Tułacze dzieci”
Wpadła mi ostatnio w ręce 

książka napisana przez Hankę Or-
donównę Tyszkiewiczową (pseu-
donim Weronika Hort) pt. „Tułacze 
dzieci”. Mój egzemplarz to wyko-
nany w 1990 roku przez Państwo-
wy Instytut Wydawniczy przedruk 
bejruckiego wydania z 1948 roku. 

Można się zżymać, że to litera-
tura niezbyt wysokich lotów, ale 
temat –klękajcie narody. Ordonka, 
sama więźniarka łagrów sowieckich, 
zaangażowała się bardzo w ratowa-
nie polskich dzieci. Tych zabiedzo-
nych, zawszonych, wynędzniałych 
istot ludzkich, młodych wiekiem, ale 
jakże doświadczonych przez okrut-
ny los. Oderwane od rodziny, albo 
osierocone, po gehennie podróży 
przez „nieludzką ziemię” znalazły 
ostoję w rejonach objętych tworzą-
cą się na terenie Związku Sowiec-
kiego armią gen. Andersa. Stam-
tąd wywiezione zostały do Indii (o 
tych dzieciach właśnie pisze Hanna 
Ordonówna) lub na Bliski Wschód. 
Dzięki temu uratowały życie i po-
woli mogły dochodzić do siebie po 

morderczej wędrówce przez bezkre-
sy Związku Radzieckiego. Tak pisze o 
tym autorka:

„Wędrowali mali męczennicy w 
mrozy poprzez śniegi, o głodzie, po-
żerani przez wszy i dziesiątkowani 
chorobami, gasnąc po drodze, jak 
zdmuchnięte na wietrze świeczki. 
Sierocieli, samotnieli…” Dzięki doro-
słym, którzy sami okrutnie doświad-
czeni pochylili się nad niedolą tych 
najbardziej bezbronnych z bezbron-
nych, znaleźli schronienie i opiekę. 

A po wojnie? Cóż po wojnie było 
różnie. To znam już z rodzinnych 
opowieści rodzonej siostry mojego 
dziadka, która z dwójką dzieci z Po-
dola została wywieziona do Kazach-
stanu. Najstarszy syn (w czasie wy-
wózki był akurat w szkole) został na 
Podolu i staraniem rodziny jeszcze w 
czasie wojny został sprowadzony do 
Polski. Córka wylądowała w Indiach, 
młodszy syn na Bliskim Wschodzie, a 
ich matka w kołchozie w Kazachsta-
nie. Na szczęście po wojnie odnaleźli 
się, choć młodszy syn już do Polski 
nie wrócił. Ale gdyby nie udało im się 

wyjechać „ z Andersem” to pewnie 
jak wielu innych, pozostaliby gdzieś 
na stepach Kazachstanu.

Może warto o tej tułaczce naszych 
rodaków pamiętać w kontekście dzi-
siejszych dyskusji o imigrantach.

(bs)
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Jechałam do Buska po wałek do 
Mc Cormicka. Ciągniczek amery-
kański czy raczej teraz już włoski 
- sadownicze maleństwo, śliczny, 
kierownica chodzi lżej niż w samo-
chodzie, kabina przytulna, szczel-
na. I tylko strasznie trudno zgrać z 
nim polskie maszyny, bo nic się nie 
zgadza. I wtedy w Kikowie na za-
kręcie pod szkołą zobaczyłam coś 
pięknego- czerwony, super zadba-
ny traktorek, jak nic Ursus, jeszcze 
z okrągłym przodem, na tabliczce z 
przodu miał przypiętą datę – 1962. 
Od razu wiedziałam, że takie cu-
deńko musi mieć niezwykłego wła-
ściciela

Okazało się, że w Kikowie są dwa 
takie traktory. Oba wyszły spod ręki 
pana Andrzeja Czapli. Młody czło-
wiek, mechanik z wykształcenia, o 
wyglądzie nieco rockowym. 

Pan Andrzej pochodzi ze Szklano-
wa, ożenił się w Kikowie, ma 2 córki i 
uprawia ziemię traktorem C 328, rocz-
nik 1965. Kupił go w Górach Święto-
krzyskich jesienią 2010 roku. Ciągnik 
był na chodzie, ale bardzo wysłużony, 
biedactwo ciężko pracowało w lesie 
przy wycince drzew. Po 2 latach re-
habilitacji w warsztacie p. Czapli, po 
wymianie części i liftingu wyjechał 
jak nowy w pole wiosną 2012 roku. 
Efekt był tak spektakularny, że sąsiad 
też zamarzył o takim cudzie z Ursu-
sa. Tym razem zakupiono model na-
wet starszy C 325 z 1962 roku. Od 2 
lat w Kikowie są zatem 2 zabytkowe, 
lecz żwawe i urocze traktory. Nie zro-
zumcie mnie źle- nie chodzi o to, że 
p. Andrzej doprowadził je jedynie do 
stanu używalności, on zadbał o każdy 
detal, wycyzelował i wyglądają jakby 
właśnie dopiero wyjechały z fabryki. 
Ja nie interesuję się maszynami, dla 
mnie mają jeździć i się nie psuć, więc 
skoro taka osoba z wrażenia o mało 
nie wjechała do rowu na widok Ursu-
sa sprzed ponad pół wieku, to znaczy, 
że traktor musi być niesamowity.

Pan Andrzej pracuje teraz nad 
Ursusem C- 4011 (rocznik 1966). 
To cięższy ciągnik, dziadziuś naszej 
sześćdziesiątki, robiony w Ursusie na 
licencji czeskiego Zetora. Postano-
wił jednak dokonać w nim pewnych 
ulepszeń – nasi inżynierowie tego nie 
zrobili, a jego traktor doczeka się na-
pędu na przód. Zbiera też pieniądze 
na zakup kolejnego traktora, C- 325 
dla siebie. Martwi go jedynie, że ten 
model wzbudza też zainteresowanie 
Niemców, pewno kolekcjonerów, a co 
za tym idzie ceny idą w górę.

Wydawało mi się, że miejsce p. 
Czapli nie jest w warsztacie w Kikowie 
(nic temu miejscu nie ubliżając), ale w 
zakładach produkcyjnych, może przy 
desce kreślarskiej albo w jakimś mu-
zeum techniki. Że szkoda człowieka o 
takich umiejętnościach i pasji na mały 
przydomowy warsztat. P. Andrzej Cza-
pla ma inne zdanie, lubi swoje życie, 
radość i satysfakcję daje mu to, co robi 
i nie chciałby niczego zmieniać. Żeby 
tylko czasu i sił starczyło. Ma przecież 
jeszcze jedną pasję- motory. Cieszy go 
motocykl WSK z 60 roku, ma niecałe 4 
tysiące przebiegu, ale najbardziej jest 
dumny z kultowego Junaka z koszem. 
Sporo nim jeździ, nawet w dalekie tra-
sy, Junak był na Słowacji, w Czechach. 

O młodym człowieku 
i starych wiernych maszynach

Dziewczyny (córki p. Andrzeja, Magda i Marysia) na zabytkowych traktorach

Magda na pewno wyruszy kiedyś Junakiem w świat

Zauważyłam, że p. Andrzej naj-
większą estymą darzy stare dobre 
pojazdy, które wyszły spod ręki pol-
skich konstruktorów – Junaka zwano 
przecież polskim Harleyem, a Ursusy 
325 i 328 to bezpośredni przodkowie 
naszej tak udanej trzydziestki. Cieka-
we, czym jeszcze wyjedzie ze swojego 
podwórka. 

A ja pod wrażeniem czułości, jaką 
można mieć wobec wysłużonych 
sprzętów, postanowiłam doczyścić 
spracowane czółko mojego starej 
trzydziestki. Może nawet zrobię coś z 
jej światłami. I na pewno nie sprze-
dam, na starość takiej rzeczy nie 
mogę jej zrobić.

R. Szybowska
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Zdarzyło się u nas

Tak się święcił 1 Maja

Ja tam szłam, niewiele pamiętam, 
ale wierszyk („Gawędę o miłości zie-
mi ojczystej”) na pewno mówiłam, 
myślę, że z przejęciem. Podobno 
nawet tańczyłam krakowiaka ze Sta-
siem Bonarem ubranym w strój kra-
kowski -  gumiaczki i czapka z pawi-
mi piórami to były wtedy niezbędne 
elementy chłopięcego stroju kra-
kowskiego. Oboje pamiętamy też, 
że w 1978 wchodziliśmy (dzieci ze 
szkoły w Zborowie) do Solca z para-
dą, wrzeszczeliśmy – bombie wodo-
rowej – NIE, bombie atomowej –NIE, 
bombie neutronowej –NIE, NIE, NIE! 
Takie ładne hasło mieliśmy przygo-
towane. 

Szkoła solecka też stawała na 
wysokości zadania. Tu widać pięknie 
ubrane dzieci przy wejściu na aleję 
parkową. Jakoś to święto łączyło się 
ze sportem, sprawnością, tężyzną 
fizyczną, toteż chłopcy na przodzie 
niosą napis SKS, napis trochę się 
rozjechał, bo mały chłopiec  w gar-
niturku obok prawego S je już loda, 
pierwszego w tym roku, a reszta też 
by poleciała do kawiarenki czy do 

ografii. Szczególnie odpowiedzialne 
zadanie spoczywało na dziewczyn-
kach z hula hop. Cała drogę wyko-
nywały różne ewolucje, ale już przy 
dojściu pod trybunę koła układały 
się w symbol olimpijski i wszyscy 
jakoś wiedzieliśmy, że chodzi tu o 

z kontrafałdami i do tego miała (nie-
którzy pamiętają to dziś) obcisłe ko-
zaczki, wzbudzające zachwyt i pew-
no zazdrość (z paczki?, amerykański 
imperializm?).

Na trybunie honorowej byli 
przedstawiciele władzy lokalnej, 
kierownicy zakładów pracy. Były i 
poczty sztandarowe. Po lewej chyba 
widzę strażaków ze Zborowa – Ste-
fana Fortunę i Irka Plutę. No i dość 
nudne przemówienia, nawet stojący 
na trybunie nie udają, że są nim za-
interesowani. 

W 1975 roku pod arkadami zna-
lazł się  nawet portret Włodzimierza 
Lenina i chyba Wandy Wasilewskiej 
albo  Róży Luksemburg (obie panie 
zniknęły ze ścian instytucji tak daw-

Nie dlatego zamieszczamy zdjęcia z dawnych pochodów pierwszoma-
jowych, by wsadzać kij w mrowisko. Ale czas upływa, ostatnie pochody 
pierwszomajowe przeszły ulicami Solca  30 lat temu i coraz to ubywa 
osób niegdyś raźnie maszerujących 1 maja, a i pamięć zaciera wspomnie-
nia. Toteż spróbujmy spojrzeć na fotografie sprzed lat bez zarzekania się 
typu - ja w życiu nie szedłem w pochodzie czy szedłem, ale czułem we-
wnętrzny opór. 

pani Wójcikowskiej po lody, a tu się 
nie da. 

Przy wejściu do Łazienek dyscy-
plina wzrastała, już nikt się nie ga-
pił, bo trzeba było pilnować chore-

pokój na świecie. A ta młoda ener-
giczna pani to nie Kalina Jędrusik, a  
wuefistka, pani Zarębowa. Po pro-
stu trzeba było zamieścić to zdjęcie 
choćby dla niej – krótka spódniczka 

no temu, że teraz już ich nawet nie 
rozróżniamy). Po lewej stronie na 
dole widać nawet podobiznę Feliksa 
Dzierżyńskiego. I to już dziś niestety 
wydaje się mało zabawne.

A to zdjęcie zrobiono pod starym 
budynkiem straży pożarnej, pod ki-
nem i moim zdaniem jest najciekaw-
sze ze wszystkich. Dziewczynka o 
dwóch kruczoczarnych warkoczach 
to p. Beata Kupiec. Warkocze musia-
ła mieć koniecznie, bo wykonywała 
piosenkę o góralce, o której dwa 
warkocze pobili się dwaj górale ciu-
pagami. A że udało się zdobyć tyl-
ko czarną perukę, to wygląda dość 
egzotycznie. Zachwyca mnie pomy-
słowość i zaradność ludzi w tamtych 
trudnych, biednych czasach. Kierp-
ców nie było, to dziewczynkom 
wybielono tenisówki kredą i omo-
tano wokół kostek tasiemki. Górale 
przyszli tylko dwaj. Trzeci nie dotarł, 
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psując układ taneczny, i tłumaczył 
się później, że bolał go brzuch. Ale 
dzieci podejrzewały, że wstydził się 
wystąpić w kalesonach, co to mia-
ły udawać portki góralskie. Nie miał 
racji- na zdjęciu widać, że górale 
są super dostrojeni. Moim zdaniem 
przyćmiewa ich jednak wszystkich 
pan w garniturze i butach na ko-
turnach- jest rok 1977 i tak modnie 
się wtedy noszono (Travolta wła-
śnie tańczył w „Gorączce sobotniej 
nocy”, a na dyskotekach triumfy od-
nosił zespół Bee Gees).

Pokazuję najwięcej zdjęć zwią-
zanych ze szkołą solecką, ale takie 
przetrwały w kronice szkolnej i w 
domowych zbiorach nauczycieli. 
Żeby jednak nie wyszło na to, że 
innych instytucji nie było na pocho-
dach, to pokażę też fotografię z ar-
chiwum p. Teresy Pater. 

Jak łatwo policzyć jest 1 maja 
1966, na zdjęciu najprawdopodob-
niej pracownicy uzdrowiska (udało 
mi się rozpoznać 3 osoby).

Pewnie niewiele osób przeżywa-
ło to święto tak jak życzyliby sobie 
tego ideologowie. Dla ludzi doro-
słych był to dzień wolny od pracy, 
okazja, żeby spotkać się, pogadać 
ze znajomymi, poszaleć na potań-
cówce w parku, wystroić się.  Dzieci 
lubiły robić w szkole chorągiewki i 
gołąbki, cieszyły się na lody. A wszy-
scy lecieli przyjrzeć się magnolii w 
parku – z reguły zakwitała właśnie 
na 1 maja.

R. Szybowska 
ze wsparciem B. Kupiec i S. Bonara

(zdjęcia - W. Zaręba, T. Pater, M. Helis, 
kronika szkoły)
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Z życia stowarzyszeń

Doskonałym uzupełnieniem 
w.wym. działań jest realizacja zada-
nia dofinansowanego przez Zarząd 
Powiatowego Starostwa w Busku - 
Zdroju pn. „Cudze chwalicie, swe-
go nie znacie”. 

Uczniowie gimnazjum wzięli 
udział w cyklu wycieczek mających na 
celu poszerzenie wiedzy o własnym 
regionie. Zwiedzili Nowy Korczyn, 
Stopnicę, Wiślicę, Szydłów, Chmiel-
nik, Pińczów oraz Kielce. Odbyły się 
też wycieczki po najbliższej okolicy 
m.in. Ciuchcią, za co realizatorzy ser-

CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO NIE ZNACIE

decznie dziękują Urzędowi Gminy w 
Solcu-Zdroju. 

Wykonana podczas wyjazdów 
edukacyjnych dokumentacja fotogra-
ficzna dołączona zostanie do wysta-
wy „Przystanek Solec-Zdrój”, której 
organizacja dofinansowana jest przez 
Gminę Solec-Zdrój, Zarząd Starostwa 
Powiatowego oraz Zarząd Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego.  Ekspozycja 
czynna będzie do końca września w 
dniach pracy Galerii Stary Kufer przy 
ul. Kościuszki 24. Zapraszamy! 

Małgorzata Helis
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ

OGŁOSZENIE
W związku z planowaną organizacją wystawy związanej z 100 rocznicą odzyskania przez 

Polskę niepodległości pn. „Dla Niepodległej – Solecka sztafeta pokoleń”  Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ zaprasza aktualnych i byłych mieszkańców gminy So-
lec-Zdrój do wspólnego wyszukiwania śladów walk i wydarzeń związanych z walkami o 
wolność i niepodległość na przestrzeni wieków oraz ich uczestników. 

Czekamy na informacje, dokumenty, fotografie, pamiątki itp. zwłaszcza z początków XX 
wieku w naszej siedzibie przy ul Kościuszki 24 od poniedziałku do czwartku w godz. 15.30-
16.30 oraz w sobotę 10.00-12.00. 
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Wkrótce uczestnicy projektu - w 
oparciu o pozyskaną wiedzę dotyczącą 
lokalnej historii i kultury - opracują rów-
nież grę terenową, która służyć będzie 
ich rówieśnikom zarówno z miejsco-
wych szkół jak i przyjezdnym gościom. 

 W kwietniu odwiedził nas koordy-
nator projektu "Równać Szanse" pan 
Artur Łęga. Spotkanie było bardzo inte-
resujące i inspirujące. Miała też miejsce 
wizyta grupy młodzieży z Nowego Kor-
czyna, która realizuje podobny projekt. 
Gospodarze pokazali jej najciekawsze 
miejsca w Solcu, (przy okazji wypróbo-
wali trasę gry terenowej), przy ognisku 
wymienili się doświadczeniami z reali-
zacji działań a na koniec rozegrali mecz. 

9 maja uczestnicy projektu pojechali 
do Nowego Korczyna z rewizytą. Zosta-
li bardzo mile przyjęci, a na spotkanie 
przy ognisku przybył nawet pan wójt 
Paweł Zagaja. 

 W czerwcu młodzi ludzie wybrali 
się do Krakowa: w HistoryLandzie od-
byli interaktywną podróż przez dzieje, 
w Sukiennicach obejrzeli Galerię Sztuki 
Polskiej XIX wieku a w Ogrodzie Do-
świadczeń wzięli udział w empirycznym 
poznawaniu praw przyrody. 

Efekty wszystkich poczynań mło-
dzieży (film, projekty pamiątek, foto-
grafie, gra terenowa) przedstawione 
zostaną podczas finałowego spotkania, 
które odbędzie się w Galerii Stary Kufer 
przy ul. Kościuszki 24 w dniu 18 czerw-
ca o godz. 16.00. 

Projekt „Przystanek Solec-Zdrój” 
dofinansowany był przez Polsko-Ame-
rykańską Fundację Wolności w ramach 
Programu Regionalnego Polskiej Fun-
dacji Dzieci i Młodzieży „Równać Szan-
se`2017 oraz Zarząd Województwa 
Świętokrzyskiego w ramach zadania 
„Świętokrzyskie dla Młodych”. 

mh

PRZYSTANEK SOLEC-ZDRÓJ.

JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM

W kwietniu i maju 22 uczniów soleckiego gimnazjum rozwijało swoje 
umiejętności społeczne i artystyczne podczas warsztatów plastycznych, fo-
tograficznych i filmowych realizowanych w ramach projektu Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ „Przystanek Solec-Zdrój”. Efektem ich 
pracy są pamiątki, fotografie oraz film pt. „Odkrycie w Solcu-Zdroju” (https://
www.youtube.com/watch?v=U2-AmH_lP9Q). 

Z życia stowarzyszeń

8 czerwca o 10.00 uczniowie Ze-
społu Szkół w Solcu-Zdroju już po 
raz trzeci wzięli udział w ogólno-
polskiej akcji pn. „Jak nie czytam, 
jak czytam”. 

Zadanie polegało na wspólnym 
jednoczesnym czytaniu książek. Sym-
bolem wspólnej akcji jest rekord 
w liczbie osób czytających w jed-
nym momencie. Jej celem jest m.in. 
promocja czytania i książek wśród 
uczniów, inicjowanie mody na czyta-
nie oraz wspieranie dzieci i młodzieży 
aktywnych czytelniczo. Organizato-
rem głównym akcji „Jak nie czytam, 
jak czytam” jest redakcja miesięcznika 
„Biblioteka w Szkole”.

mh
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gminna fotokronika

Zdjęcia nagrodzone w konkursie Drzewa i ptaki w obiektywie

Koncert inaugurujący X Jubileuszowy Festiwal Muzyki Akordeonowej

I miejsce

II miejsce

III miejsce


