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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
oraz Nowego 2019 Roku

serdeczne życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności
mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój i gościom

składa
Rada Gminy, Wójt

oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy

 ''...Weszli w kościół, a tu nagle kolędy-
 miękki żłóbek z siankową poduszką-
 nie ma cierni ni blasku krwawego,
 ale bije Jezusowe serduszko.
  Nie ma cierpień. Żadnej nie ma rany,
  zamiast burzy na morzu-kąpiółka-
  kołysane w ciepłej koszulinie
  śmiesznym uchem pstrokatego osiołka.''
  (ks. Jan Twardowski)
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Gazeta Solecka ma 10 lat
Wychodząc naprzeciw licznym postulatom mieszkań-

ców Gmina Solec-Zdrój podjęła trud wydawania kwartal-
nika gminnego, którego pierwszy numer trafił do Państwa 
w marcu 2009 roku. Decyzja o wydawaniu własnego cza-
sopisma nie była łatwa. I nie chodzi tu wcale o sprawy 
finansowe. Wydawana własnym sumptem, może trochę 
mniej profesjonalnie, ale za to bez angażowania dużego 
grosza publicznego, gazeta nie jest aż tak droga.

Znacznie ważniejsze wydawały się być kontrowersje 
co do zasadności wydawania gazet przez samorządy w 
ogóle. Wielu medioznawców, autorytetów w dziedzi-
nie samorządu oraz prawników do dziś neguje celowość 
powstawania takich gazet. Póki jednak przepisy ustawy 
Prawo prasowe jak i ustawa o samorządzie gminnym nie 
zakazują gminie takich działań, będziemy wydawać gaze-
tę. Postulaty mieszkańców w tej sprawie jasno wskazują, 
że jest to istotne dla wspólnoty samorządowej i leży w jej 
interesie.

Aby jednak uniknąć jakichkolwiek zakusów co do zbyt 
jednostronnego – urzędniczego wizerunku gazety, wystą-
piliśmy z propozycją do wszystkich jednostek organizacyj-
nych i stowarzyszeń o udostępnienie im stron gazety na 
własne publikacje, na prezentowanie ich działań i zamie-
rzeń. Liczyliśmy również na materiały od mieszkańców. Z 
założenia nasza gazeta miała być otwarta. Miała być miej-
scem prezentacji nie tylko informacji, obwieszczeń i ko-
munikatów urzędowych, ale również tekstów ze wszyst-
kich sfer zainteresowania mieszkańców.

Czy patrząc z perspektywy 10 lat udało nam się to? 
Myślę, że tak. W Gazecie publikują swoje materiały stowa-

rzyszenia działające na terenie gminy, a przede wszystkim 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec Zdrój, szkoły, 
instytucje, osoby prywatne. Przez te 10 lat podwoiliśmy 
objętość Gazety. W związku z dużym zainteresowaniem 
zwiększyliśmy nakład z 500 do 700 egzemplarzy. Cieszę 
się, że wiele osób na Gazetę czeka, że piszą ludzie z Polski, 
że piszą dawni mieszkańcy naszej gminy, dla których snuta 
na łamach Gazety historia jest częścią życia. A przez te 10 
lat pisaliśmy o historii wszystkich miejscowości gminnych, 
o miejscach godnych zobaczenia, o przyrodzie gminnej, o 
sprawach samorządowych.

Osobiście czułam się związana z tą Gazetą i odpowie-
dzialna za nią. 10 lat to szmat czasu. Kończąc teraz moją 
formalną pracę przy wydawaniu Gazety Soleckiej pragnę 
gorąco podziękować za słowa wsparcia, za wszechstron-
ną pomoc przede wszystkim Adamowi Pałysowi – Wójto-
wi Gminy oraz pracownikom Urzędu Gminy, szkół gmin-
nych, Gminnego Centrum Kultury. Dziękuję, że zawsze 
rozumieli, iż mamy deadline i byli na czas z materiałami. 
Szczególne podziękowania za pomoc i życzliwość przeka-
zuję Renacie Szybowskiej, której teksty ubogacały Gazetę 
i która zawsze znalazła dla Gazety czas oraz Lidiii Kłapiń-
skiej, która z wielkim wyczuciem artysty polowała na zdję-
cia, które mogłyby się znaleźć na stronie tytułowej.

Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy na przestrzeni 
tych lat wspierali mnie i umacniali w poczuciu sensu wy-
dawania Gazety. 

Myślę, że w nowej odsłonie będzie cieszyła mieszkań-
ców przez następne wiele lat.

Barbara Simon

Przyznawana od lat dwudziestu nagroda marszałka 
województwa świętokrzyskiego dla osób i instytucji 
zasłużonych dla rozwoju turystyki w województwie 
- „Wędrowiec Świętokrzyski” w tym roku trafiła do 
Kompleksu Basenów Mineralnych w Solcu-Zdroju. 

Wręczenie tej prestiżowej nagrody miało miejsce w 
klasztorze na kieleckiej Karczówce i zbiegło się w czasie 
z obchodami Dnia Turystyki. Nasze Baseny otrzymały na-
grodę w kategorii „atrakcja turystyczna”. I słusznie. Bez 

wątpienia jest to nie byle jaka atrakcja turystyczna i to nie 
tylko w skali województwa. Z roku na rok odwiedza nas 
więcej turystów i to coraz częściej nie tylko w ramach tu-
rystyki uzdrowiskowej, ale również innych form aktywnej 
turystyki: rowerowej, nordic walking … Przyjeżdżają czę-
sto całe rodziny, dla których baseny są atrakcyjną formą 
spędzania wolnego czasu. I niech ten trend utrzyma się 
jak najdłużej.

(bs)

Nagroda „Wędrowca Świętokrzyskiego” dla Kompleksu Basenów Mineralnych w Solcu-Zdroju
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Obchody 100 rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości w Solcu-Zdroju

„…Patrz! Mroki się rozpierzchły
 i w otchłani giną,

Jakaś ręka spuszczoną targnęła kurtyną,
Konrada jakaś postać prowadzi bezgłosa.

Kto to? Może robotnik albo dziewka bosa.
We wszystkich domach światła 

rozbłysły wśród nocy.
Uradujcie się w grobach, wolności prorocy! …”

(Jan Lechoń „11 listopada”)

Różnorakie formy przyjmuje świę-
towanie 100. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W Sol-
cu-Zdroju rozpoczęliśmy te obchody 
spotkaniem z poezją i pieśnią patrio-
tyczną. W sali kominkowej biblioteki 
publicznej spotkała się solecka mło-
dzież, mieszkańcy i kuracjusze. Były 
deklamacje, były pieśni legionowe, 
było też wspólne śpiewanie. 

rzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej, 
szkół. Prosto z cmentarza uczestnicy 
obchodów przeszli do kościoła pa-
rafialnego pw. św. Mikołaja, gdzie 
uroczystą mszę za Ojczyznę odpra-
wił proboszcz Mirosław Tomasik. Po 
mszy poczty sztandarowe, strażacy, 
harcerze, mieszkańcy i kuracjusze, z 
chorągiewkami w rękach i legiono-
wą pieśnią na ustach, przemaszero-
wali do hali sportowo-widowiskowej 
gdzie kontynuowano świętowanie. 
Było wręczenie nagród dla uczniów 
– uczestników konkursów o tema-
tyce niepodległościowej, było prze-
mówienie Adama Pałysa Wójta Gmi-
ny, inscenizacja słowno-muzyczna, a 
na koniec legionowa grochówka.

W samo południe odśpiewano 

Ten szczególny dzień 11 listopa-
da, a pogoda była piękna tego dnia, 
rozpoczęliśmy złożeniem biało-
-czerwonych wiązanek na mogiłach 
żołnierskich na cmentarzu parafial-
nym w Solcu-Zdroju. Kwiaty skła-
dali przedstawiciele Gminy, Towa-

hymn narodowy. Tym samym Gmina 
Solec-Zdrój włączyła się do projektu 
biura rządowego programu „Nie-
podległa” zbiorowego śpiewania w 
dniu 11 listopada o godz. 12 Ma-
zurka Dąbrowskiego. Niezwykłe jest 
poczucie wspólnoty, które dzięki 
temu wspólnemu śpiewaniu głębo-
ko odczuwamy. 

Tyle obchody oficjalne, a przecież 
sporo jeszcze było działań bardziej 
kameralnych, czy to w szkołach, 
czy w naszych domach. I nie da się 
ukryć, że w tym dniu kolorem domi-
nującym była biel i czerwień. I nasu-
wa się taka refleksja, żeby to doce-
nienie niepodległości nie było tylko 
od święta.

(bs)
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Wybory samorządowe 
2018

Nowy skład Rady Gminy Solec-Zdrój - kadencja 2018-
2023: 

Okręg 1 - KASPERKOWICZ Marek - bez głosowania
Okręg 2 - SOWULA Teresa - 121 głosów 
Okręg 3 - MASTALIŃSKI Marian - 78 głosów 
Okręg 4 - MADEJ Łukasz - 70 głosów 
Okręg 5 - POWROŹNIK Jan - 53 głosy 
Okręg 6 - KOŹBIAŁ Paweł - 124 głosy 
Okręg 7 - GRABOWSKI Eryk - 83 głosy 
Okręg 8 - GRABDA Włodzimierz - bez głosowania 
Okręg 9 - PATRZAŁEK Paweł - 106 głosów
Okręg 10 - NUREK Marcin - 91 głosów 
Okręg 11 - LASAK Grzegorz - 70 głosów 
Okręg 12 - FORTUNA Paweł - 110 głosów 
Okręg 13 - ŻELAZNY Stanisław - bez głosowania 
Okręg 14 - OSZYWA Marcin - 83 głosy 
Okręg 15 - DOMAŃSKA Renata - 65 głosów 

Wójt Gminy
Adam Pałys – PSL - 1 367 głosów - 58,42% 

Radni powiatowi wybrani w okręgu Nr 3 - Pacanów 
Solec-Zdrój

Andrzej Gądek - PSL -1405 głosów; 
Krzysztof Eliasz - PSL - 912 głosów
Jerzy Kordos - PSL - 467 głosów;
Stanisław Lolo - PiS - 426 głosów

Radni do Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wy-
brani w okręgu Nr 4 – powiaty: Busko, Pińczów, Kazimie-

rza, Jędrzejów, Włoszczowa
Adam Jarubas - PSL 31 980 głosów
Marek Bogusławski – PiS 15 368 głosów
Maciej Gawin – PiS 7 775 głosów
Mieczysław Sas – PSL 5 235 głosów
Artur Konarski - PiS 5 023 głosów
Leszek Wawrzyła – PSL 4 213 głosów
Jolanta Tyjas – PSL 3 651 głosów

Czytelnikom Gazety Soleckiej pozostaje tylko życzyć 
wszystkim wybranym, aby udało im się zrealizować ocze-
kiwania wyborców, aby mieszkańcy gminy, powiatu, 
województwa nie pożałowali swoich wyborów, aby nasi 
przedstawiciele umieli wykorzystać atuty tego terenu ku 
pożytkowi wszystkich jego mieszkańców. 

(bs)

W piątek 19 października br. w Gminnym Centrum Kul-
tury w Solcu-Zdroju odbyło się uroczyste spotkanie par mał-
żeńskich, które są ze sobą razem nieprzerwanie od 50 lat.

Szanownych gości powitała Joanna Tłustochowicz – Kie-
rownik Urzędu Stanu Cywilnego w Solcu-Zdroju, a obecny 
na tej uroczystości ks. Mirosław Tomasik udzielił Jubilatom 
błogosławieństwa. 

Wójt Gminy Solec-Zdrój – Pan Adam Pałys złożył wszyst-
kim parom serdeczne życzenia oraz podkreślił, iż 50 lat 
wspólnego pożycia to wielkie doświadczenie życiowe i 
przykład dla młodego pokolenia. Podkreślił, że małżeń-
stwo to wspólnota na dobre i na złe, to odpowiedzialność i 
wsparcie w radościach i smutkach codzienności.

Z rąk Pana Wójta, zaproszone pary otrzymały przyznane 
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę medale za długoletnie 
pożycie małżeńskie oraz stosowne legitymacje. Gospodarze 
uroczystości jubileuszowej przygotowali dla par małżeń-
skich prezenty rzeczowe oraz kwiaty.

Uroczystość uświetniły występy dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej z Solca-Zdroju, a także chóru działającego przy GCK.

Odśpiewano tradycyjne 100 lat i wzniesiono toast za 
wszystkich Jubilatów.

Po części oficjalnej Jubilaci oraz ich rodziny zaproszeni 
zostali na poczęstunek i okazały tort z okazjonalną dedy-
kacją.

Złote Gody obchodzili: Cieślak Zygmunt i Wiesława z 
Zagórzan, Dyrduł Ludwik i Stefania ze Świniar, Kogut Stani-
sław i Teresa z Piestrzca, Kostyra Roman i Janina z Piestrzca, 
Lolo Władysław i Danuta ze Zborowa, Marcinkowski Hen-
ryk i Cecylia ze Zborowa, Matus Jan i Bogusława z Zaga-
ja Kikowskiego, Mystek Józef i Elżbieta z Piestrzca, Nowak 
Stanisław i Helena z Magierowa, Połetek Zdzisław i Anna 
z Solca-Zdroju, Walasek Roman i Bogumiła z Solca-Zdroju, 
Brandys Władysław i Maria z Kikowa oraz Czekaj Stanisław 
i Bogusława z Wełnina.

(jt)

 „ZŁOTE GODY” W SOLCU-ZDROJU

Gmina Solec-Zdrój realizuje w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 duży projekt pn. 
„Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miej-
scowości Solec-Zdrój”. 

We wrześniu br. ogłoszony został konkurs na wyko-
nanie koncepcji architektonicznej wybranych obiektów 
tego projektu. Konkurs ma na celu wybór takiego roz-
wiązania, którego realizacja uatrakcyjni przestrzeń pu-
bliczną w Solcu-Zdroju. A dokładnie chodzi tu o prze-
budowę fragmentu ul. 1 Maja (od ul. Krakowskiej do 
ul. Kościuszki) i stworzenie w tym miejscu deptaka, ul. 
Kościuszki (od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów), ul. Ko-
ścielnej (od ul. 1 Maja do ul. Cichej), ul. Cichej, urzą-
dzenie na pow. 2,5 ha publicznego parku zdrojowego o 
charakterze przyrodniczo-ekologicznym, zagospodaro-
wanie terenu przy Zespole Szkół i wokół zalewu.

Całość kosztów tej inwestycji na pewno przekroczy 
9 mln zł. 

W ramach postępowania konkursowego na wykona-
nie koncepcji zagospodarowania tych obszarów przewi-
dziano pulę nagród w wysokości 50 tys. zł. I nagroda to 
25 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w trybie zamówie-
nia z wolnej ręki wykonania dokumentacji projektowej 
inwestycji.

Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na 20 
grudnia br., a do 11 stycznia 2019 r. prace będzie moż-
na zobaczyć na wystawie pokonkursowej.

(bs)

Kompleksowa 
i wieloaspektowa 

rewitalizacja miejscowości 
Solec-Zdrój
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Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej 

na 2018 rok

Wieści z Gminy

GMINA SOLEC-ZDRÓJ A DOCHODY 
PODATKOWE NA JEDNEGO MIESZKAŃCA

Pasje 
zaklęte w nauce

Główny Urząd Statystyczny 
opublikował zestawienie gmin wg 
średnich dochodów podatkowych 
przypadających na jednego miesz-
kańca w 2017 roku. Chodzi m.in. 
o dochody z tytułu opłat (np. eks-
ploatacyjnej) i podatków: od nie-
ruchomości, rolnego i leśnego, a 
także udziały we wpływach z CIT 
i PIT.

Nie tak dawno, bo w poprzednim 
numerze Gazety Soleckiej, chwalili-
śmy się, że Gmina Solec wcale nie 
taka biedna. Uplasowaliśmy się 
wszak na 4 miejscu w wojewódz-
twie świętokrzyskim i 315 miejscu w 
kraju z dochodami na 1 mieszkańca 
w wysokości 5 023 zł. Sporządzając 
ten ranking GUS brał pod uwagę 
nie tylko dochody własne gmin, ale 
również subwencje, dotacje i środ-

ki unijne. Stąd tak wysokie miejsce 
Gminy Solec-Zdrój.

Widać to wyraźnie jeśli prze-
analizujemy obecnie opublikowane 
zestawienie, które bazuje tylko na 
dochodach podatkowych gmin w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca. Tutaj 
Solec-Zdrój plasuje się dopiero na 
1773 pozycji z dochodami w wyso-
kości 1 013 zł na mieszkańca. Wy-
przedza nas przeszło 70% gmin! 

Największe dochody podatkowe 
osiąga gmina Kleszczów, w której 
na jednego mieszkańca przypada 31 
910 zł. Trudno się dziwić wysokiej 
„od zawsze” pozycji Kleszczowa. 
Wszak na jej terenie zlokalizowana 
jest kopalnia węgla brunatnego i 
elektrownia. Wpływy z podatku od 
nieruchomości mają więc olbrzymie. 
Zresztą podobnie jest w przypadku 
Sitkówki (cementownia) i Połańca 

(elektrownia), które również w tym 
rankingu okazały się jednymi z naj-
bogatszych, plasując się odpowied-
nio na miejscu 18 – Sitkówka-Nowi-
ny z dochodami podatkowymi 4 458 
zł na mieszkańca i 89 – Połaniec z 
dochodami 2 826 zł. 

Z kolei najniższe dochody podat-
kowe w przeliczeniu na mieszkańca 
odnotowano w gminie Potok Górny 
w woj. lubelskim. Dochody te wy-
niosły tam zaledwie 407 zł w przeli-
czeniu na jednego mieszkańca. 

Podsumowując należy podkreślić, 
że w przypadku Gminy Solec-Zdrój, 
dochody podatkowe stanowiły zale-
dwie 20% dochodu przypadającego 
na 1 mieszkańca w 2017 roku. Aż 
80% dochodów to środki pozyskane 
z zewnątrz, w tym oczywiście środki 
unijne.

(bs)

W dniu 11.10.2018 w Sol-
cu-Zdroju Wójt Gminy Solec-
-Zdrój Pan Adam Pałys oraz 
Skarbnik Gminy Zofia Kopeć 
podpisali z Marszałkiem Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego 
Panem Adamem Jarubasem 
umowę na dofinansowanie 
projektu „Pasje zaklęte w na-
uce”.

Celem projektu jest budowa 
i rozwijanie kompetencji klu-
czowych niezbędnych na rynku 
pracy oraz właściwych postaw, 
a także ukierunkowanie zainte-
resowań uczniów szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Solec-
-Zdrój. W ramach projektu w 
szkołach zostaną zorganizowa-
ne zajęcia pozalekcyjne z za-
kresu informatyki, matematyki, 
przyrody oraz języków obcych 
z wykorzystaniem aktywizują-
cych metod nauczania i nowo-
czesnych narzędzi edukacyjnych 
oraz e-podręczników.

Projekt obejmie również do-
radztwo edukacyjno – zawodowe 
oraz wsparcie psychologiczno – pe-
dagogiczne uczniów. Dzięki reali-
zacji projektu uczniowie uzyskają 
dostęp do nowocześnie wyposażo-
nych pracowni przedmiotowych.

Projekt dofinansowany z Re-
gionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014-2020 w 
ramach działania 8.3 Zwiększe-
nie dostępu do wysokiej jako-
ści edukacji przedszkolnej oraz 
kształcenia podstawowego, gim-
nazjalnego i ponadgimnazjalne-
go, poddziałania 8.3.2 Wsparcie 
kształcenia podstawowego w za-
kresie kompetencji kluczowych.

Wartość całkowita projektu 
wynosi 559.700,63 zł

Wartość przyznanego dofi-
nansowania 495.900,63 zł

Okres realizacji projektu 
2018-2020.

(www.solec-zdroj.eu)

Gmina Solec-Zdrój przy dofinan-
sowaniu pochodzącym z Samorzą-
du Województwa Świętokrzyskiego 
w ramach konkursu „Odnowa Wsi 
Świętokrzyskiej na 2018 rok” zreali-
zowała zadanie pn. „Stawiamy na 
aktywność fizyczną – doposażenie 
stadionu w Solcu – Zdroju”.

W ramach projektu na stadionie 
sportowym w Solcu-Zdroju zamonto-
wano dwie kabiny 10-cio osobowe dla 
zawodników rezerwowych.

Celem niniejszego projektu jest 
podniesienie atrakcyjności obiektu 
sportowo – rekreacyjnego oraz po-
prawa jego estetyki. Zamontowane 
kabiny stanowią bezpieczny element 
stadionu sportowego oraz zapewniają 
odpowiednie miejsce dla zawodników 
oczekujących na udział w rozgryw-
kach.

Z obiektu sportowego korzystają 
dzieci i młodzież, dla których zostały 
stworzone odpowiednie warunki, ma-
jące zachęcić do aktywności fizycznej.

Wartość całkowita zadania wynio-
sła 11.623,50 zł, z czego kwota dofi-
nansowania to 6.900,00 zł, a środki 
własne gminy to 4.723,50 zł. 

(za www.solec-zdroj.pl)
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-Zdrój
Panie Wójcie - rozmawiamy z 

Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – przede wszystkim 
gratuluję serdecznie wyboru na 
następną, tym razem pięciolet-
nią kadencję. Ten wybór to rów-
nocześnie kontrakt na niezłą ha-
rówkę. Ale rozumiem, że nie boi 
się Pan pracy i ma wizję dalszego 
rozwoju gminy.

Tak oczywiście. Wiem, że czeka 
mnie sporo pracy. W trakcie spo-
tkań z mieszkańcami dokładnie 
poznałem ich oczekiwania i mam 
zamiar je spełnić. Zresztą, zawsze 
reagowałem na potrzeby mieszkań-
ców więc to dla mnie nic nowego. 

Tak. Zdaję sobie sprawę jakie 
to ważne, aby włączyć miesz-
kańców do procesu zarządzania 
Gminą. Zresztą coraz częściej do 
głosu dochodzą teraz tzw. ruchy 
miejskie walczące zaciekle o swój 
udział w budżetach partycypacyj-
nych. Czy u nas będzie analogicz-
nie?

Budżety partycypacyjne dotyczą 
miast. Ale w naszej gminie, zanim 
jeszcze budżety partycypacyjne sta-
ły się tak powszechne, wykorzysty-
waliśmy bardzo podobną formu-
łę – mianowicie fundusz sołecki. 
To taki budżet partycypacyjny dla 
wsi. Ustawa o funduszu sołeckim 
obowiązuje od 2009 roku i w tym 
samym roku wprowadziliśmy go w 
gminie Solec-Zdrój. Początkowo co 
roku Rada Gminy musiała wyrażać 
wolę przyjęcia funduszu na następ-
ny rok, ale od 2014 roku jest on już 
wprowadzony na stałe, nie trzeba 
rokrocznie podejmować takiej de-
cyzji, a sołectwa same mogą decy-
dować na co chcą wydać przyznane 
im środki.

I korzystają z tej możliwości?
Tak. Przez cały okres funkcjo-

nowania funduszu sołeckiego nie 
zdarzyło się, aby któreś sołectwo 
z niego zrezygnowało. Wszystkie 
korzystają z szansy bezpośrednie-
go decydowania o podziale czę-
ści środków budżetowych. Zresztą 
sami mieszkańcy najlepiej wiedzą 
czego potrzebuje ich wieś.

Czy to znaczy, że mogą z tych 
środków korzystać dowolnie? 

No nie, dowolności nie ma. Fun-

dusz sołecki jest częścią budżetu 
gminy i musi rządzić się tymi sa-
mymi prawami co reszta środków 
budżetowych. Sołectwo może je 
wydatkować jedynie na zadania 
własne gminy i to takie, które są 
zgodne ze strategią rozwoju gminy 
i służą poprawie życia mieszkań-
ców. Sołectwa dobrze wykorzystują 
te pieniądze – doposażają świetlice, 
remizy, budują place zabaw, remon-
tują drogi. Autentycznie czują się 
odpowiedzialni za swoje „małe oj-
czyzny”.

 Obowiązują jakieś procedury 
przy przyznawaniu tych środków?

Procedura jest prosta i po 10 
latach stosowania nie nastręcza 
sołectwom żadnych problemów. 
Do 31 lipca każdego roku sołtysi 
otrzymują ode mnie informację ile 
środków będą mieli do dyspozycji w 
roku przyszłym. W terminie najpóź-
niej do 30 września muszą zwołać 
zebrania wiejskie, ustalić na co chcą 
przeznaczyć przydzielone im środ-
ki i tym samym terminie tj. do 30 
września sołtys musi złożyć do mnie 
stosowny wniosek. Ja z kolei mam 7 
dni, aby te wnioski przeanalizować, 
sprawdzić czy mieszczą się w kate-
gorii zadań własnych gminy i czy 
spełniają pozostałe wymogi. Jeżeli 
ocena wypada pozytywnie to przy-
jęte przez sołectwo zadania zostaną 
wpisane do budżetu gminy.

Czy są to duże pieniądze? 
No całkiem spore. Na rok 2019 

fundusz sołecki w gminie Solec-

-Zdrój wynosi przeszło 400 tys. zł. 
Oczywiście nie dzieli się go po rów-
no. W ustawie zapisany jest specjal-
ny wzór na wyliczenie kwoty przy-
padającej poszczególnym wsiom. 
Im większa wieś, tym tych pienię-
dzy więcej. Najwięcej, bo prawie 46 
tys. ma do dyspozycji Solec-Zdrój. 
Niewiele mniej, bo przeszło 41 tys. 
Zborów, przeszło 37 tys. Piestrzec. 
Najmniej, bo niecałe 12,5 tys. ma 
Kolonia Zagajów.

I na co sołectwa je przeznaczają?
W większości na remonty dróg. 

Po analizie wniosków na rok 2019 
struktura planowanych wydatków 
przedstawia się następująco: re-
monty i utrzymanie dróg - prze-
szło 52% ogólnej kwoty funduszu, 
kultura i kultura fizyczna – prawie 
30%, utrzymanie przestrzeni pu-
blicznej - przeszło 13%. Reszta 
obejmuje zadania z zakresu bezpie-
czeństwa pożarowego, gospodarki 
gruntami, promocji. Na przykład 
Kolonia Zagajów, z najmniejszym 
funduszem, całość swoich środków 
przeznaczyła w przyszłym roku na 
wyposażenie placu zabaw. Wieś o 
największym udziale w funduszu 
tj. Solec-Zdrój przeznacza w przy-
szłym roku środki na remonty dróg, 
utrzymanie czystości, zieleni, małej 
architektury i placu zabaw. Widzimy 
więc, że sołectwa bardzo rozsądnie 
dysponują swoimi pieniędzmi. 

Pozostaje mi tylko życzyć, aby 
tak pozostało. Dziękuję za rozmo-
wę.



8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Święty Mikołaj 
– patron soleckiej parafii

Wieści z Gminy

Niewiele jest dokumentów doty-
czących życia i działalności świętego 
Mikołaja. Na pewno jest postacią au-
tentyczną. Wiadomo, że urodził się 
w mieście Patras na terenie obecnej 
Turcji. Nie jest znana dokładna data 
urodzin świętego. Przyjmuje się, że 
było to ok. 270 roku. Pochodził z 
zamożnej rodziny, ale umiał dzielić 
się majątkiem. Jedna z legend mówi 
jak to obdarował posagiem trzy nie-
zamożne panny, umożliwiając im 
tym samym zamążpójście. Już jako 
biskup Miry pochylał się nad losem 
biednych i skrzywdzonych. W czasie 
zarazy ryzykował własnym życiem 
niosąc pomoc chorym i cierpiącym. 
Zmarł 6 grudnia (stąd ten dzień 
właśnie poświęcony jest św. Miko-
łajowi) miedzy 345 a 352 rokiem. 

Pochowany został w Mirze, miejscu 
gdzie sprawował posługę biskupią. 
9 maja 1087 jego doczesne szczątki 
przeniesiono do Bari we Włoszech, 
do specjalnie w tym celu wystawio-
nej bazyliki. A święty Mikołaj stał się 
głównym patronem Bari. Grób świę-
tego zdobi obraz łaskami słynący. 
Legenda mówi, że z grobu świętego 
wydobywa się pachnący płyn, który 
po dziś dzień przyciąga do Bari rze-
sze pielgrzymów. Wiele świątyń w 
Europie jest pod wezwaniem świę-
tego Mikołaja – niezwykle czczone-
go w kościele świętego. Wśród nich 
jest również nasz solecki kościół, 
w którym mamy też barokowy ob-
raz świętego, niedawno odnowio-
ną jego figurę, a przed kościołem 
kapliczkę z jego wizerunkiem. W 

ikonografii przedstawiany jest jako 
biskup z takimi atrybutami jak: trzy 
złote kule, pastorał, księga, trzech 
młodzieńców w cebrzyku, trzy sa-
kiewki.

Święty Mikołaj jest patronem ma-
rynarzy, kupców, panien na wydaniu, 
młynarzy, literatów i pasterzy. A na 
pamiątkę hojności świętego w dzień 
jego święta każdego roku dzieci ob-
darowywane są upominkami.

A w Solcu-Zdroju tworzy się jesz-
cze jeden zwyczaj. Otóż od trzech 
lat w niedzielę najbliższą 6 grudnia 
odbywa się Bieg Mikołajowy. I mali, 
i trochę więksi i tacy całkiem dorośli 
biegną ulicami Leśną i Nad Zalew, 
gdzie czekają nagrody i poczęstu-
nek. Jak przystało na mikołajowe 
święto wszyscy są odpowiednio wy-
posażeni w mikołajowe czapeczki.

(bs)
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Exegi monumentum 
- listopadowe wspominki

„W dniu Zaduszek, 
 W czas jesieni, 

 Odwiedzamy bliskich groby, 
 Zapalamy zasmuceni 

 Małe lampki - znak żałoby. 
 Światła cmentarz rozjaśniły, 

 Że aż łuna bije w dali, 
 Lecz i takie są mogiły, 

 Gdzie nikt lampki nie zapali.” 
(Władysław Broniewski „Zaduszki”)

minkowym powinien być 2 listopada 
– zaduszki. To święto wprowadzone 
przez kościół pod koniec X wieku stało 
się jakby kontynuacją przedchrześcijań-
skich wierzeń w obcowanie z duszami 
zmarłych. Pogańskie uroczystości ku czci 
zmarłych najdłużej przetrwały u Słowian 
Wschodnich i Południowych. Mowa tu 
o obchodzonych na Litwie i Białorusi 
dziadach. Obrzędową ucztę z dziadami 

związaną i wywoływanie dusz zmarłych 
opisał w 1823 roku w II części Dziadów 
nasz wieszcz Adam Mickiewicz.

 Zresztą i pismo święte często okre-
śla śmierć jako drogę, którą muszą 
przejść wszyscy. Do dziś umierającym 
udzielana jest Eucharystia jako viaticum 
– prowiant na drogę, wzmocnienie 
przed przejściem do wieczności.

(bs)

Wiele się dzieje w Kikowie. Coraz 
to słyszymy o nowych działaniach 
na rzecz integracji mieszkańców 
tej wsi. Poszerza się oferta możli-
wości spędzania wolnego czasu w 
centrum integracji wsi. Mieszkań-
cy mają już do swojej dyspozycji 
boisko, plac zabaw, siłownię „pod 
chmurką”, altanę i urządzone tere-
ny zieleni. 

Tym razem prężnie w Kikowie dzia-
łające Koło Gospodyń Wiejskich wyszło 
z inicjatywą skorzystania przez wieś z 
programu „Odnowa Wsi Świętokrzy-
skiej na 2018 rok”. Gmina Solec-Zdrój 
pozyskała stosowne środki od Mar-
szałka Województwa Świętokrzyskie-

go i tym samym możliwe stało się zre-
alizowanie projektu pn. „Wyposażenie 
miejsca integracji społecznej miesz-
kańców wsi Kików. W ramach tego 
zadania zakupiono na potrzeby wsi 74 
krzesła i 10 stołów. Dzięki temu łatwiej 
będzie organizować wszelkiego rodza-
ju imprezy okolicznościowe, zebrania 
wiejskie, czy warsztaty ( np. kulinarne, 
które ostatnio miały tam miejsce). Ła-
twiej też będzie się spotkać i dzieciom, 
i dorosłym ot tak, bez konkretnego po-
wodu, żeby tylko pobyć ze sobą. A to 
przecież bardzo ważne, szczególnie te-
raz w dobie komputerów, smartfonów 
i portali społecznościowych.

(bs)

INTEGRACJA SPOŁECZNA WSI KIKÓW
 W listopadzie, a dokładnie 1 i 2 

listopada w sposób szczególny wspo-
minamy naszych bliskich zmarłych. 
Odwiedzamy cmentarze, na grobach 
stawiamy kwiaty, zapalamy znicze. 
1 listopada to w kościele katolickim 
wspomnienie wszystkich świętych. I 
może z racji tego, że jest to dzień wol-
ny od pracy przyjęło się wtedy właśnie 
odwiedzać groby naszych bliskich 
zmarłych. Zresztą nie tylko bliskich. 
Z reguły nie przechodzimy obojętnie 
obok grobów zapomnianych. Na nich 
też stawiamy choćby maleńki sym-
boliczny znicz. Bo jak pisała noblist-
ka Wisława Szymborska „umarłych 
wieczność dotąd trwa, dokąd pamię-
cią się im płaci”. A my winni jesteśmy 
pamięć tym, którzy odeszli.

 Ale właściwie takim dniem wspo-
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Zaduszkowe opowieści„jeszcze przed nami niewiadome
niepojęte

niedotknięte zawieszone
na nici światła nam rozpiętej”

epitafium na kieleckim cmentarzu

Nie znałam mojego dziadziusia, 
zmarł tydzień wcześniej zanim się 
urodziłam. Rodzina mamy opowiada, 
że za życia był takim dobrym duchem 
wsi. Jak komuś urodziło się cielątko 
albo oprosiła się maciora, to wołali 
dziadka, żeby obejrzał nowonarodzo-
ne zwierzątka, bo gdy spojrzał na nie, 
to się chowały, nie chorowały. Można 
chyba powiedzieć, że miał dobre oko 
(w opozycji do osób o złych oczach, 
które nawet jak nie chcą, to sprowa-
dzają do obór, chlewików kłopoty i 
choroby zwierząt, a i do wózka z ma-
łym dzieckiem lepiej nie pozwolić im 
zaglądać, bo urok pewny).

Ja byłam pierwszą wnuczką i nie 
mógł mnie zobaczyć i objąć swo-
im życzliwym spojrzeniem. A jednak 
mnie widział. Zdarzyło się to wkrótce 
po tym, gdy się urodziłam. Mama obu-
dziła się w nocy i zobaczyła swojego 
nieżyjącego tatę w drzwiach pokoju. 
Zajrzał do becika, w którym leżałam, 
przyjrzał mi się i odszedł. Mama opo-
wiada, że leżała całkiem świadoma. 
Nie wystraszyła się, ucieszyła się, że 
widzi tatę, ale nie mogła się do niego 
odezwać, była jak sparaliżowana. 

Na drugi dzień przyszła do nasze-
go domu sąsiadka, bo miała sen. Śnił 
jej się Stachu, mój dziadek, i powie-
dział jak to sąsiad sąsiadce, że był u 
swojej malutkiej wnusi zobaczyć ją. 
„No ładna dziewczynka, zadowolony 
jestem”. 

Przeżyłam wiele lat po tym błogo-
sławiącym spojrzeniu dziadka raczej 
w dobrym zdrowiu, a i mnie samej 
jako małemu dziecku też się przyśnił. 
To może wciąż ma nade mną pieczę i 
pilnuje, by coś złego mi się nie stało.

Opowiedziała 
B.K. Z Solca-Zdroju

Mój wujek Antek zmarł w lip-
cu, kilka lat temu, bardzo w domu 
przeżyliśmy jego śmierć, bo byliśmy 
mocno zżyci, często odwiedzał nas i 
spędzał w Magierowie dużo czasu, to 
była taka najbliższa osoba. 

Ponieważ w naszym domu jak tyl-
ko coś złego się działo, babcia biegła 
do klasztoru stopnickiego prosić o 
pomoc św. Antoniego, to i my żyli-
śmy w przekonaniu, że ważne sprawy 
załatwia się za pośrednictwem Świę-
tego. Toteż zaraz po śmierci wujka 

zapowiedziałam, że trzeba zamówić 
mszę za niego w klasztorze. I nie za-
mówiłam, bo wiecznie miałam jakieś 
sprawy. Aż w końcu wujek zaczął mi 
śnić, dobrze - opiekował się po tam-
tej stronie moim zmarłym tatą, swoim 
młodszym bratem. Za każdym razem, 
gdy się obudziłam, pamiętałam, że 
trzeba do klasztoru, mszę zamówić. 
I jeszcze jabłka zebrałam i przyszło 
Boże Narodzenie, a ja do klasztoru 
nie pojechałam.

A zimą ktoś dzwonił do drzwi na-
szego domu. Długo, bardzo długo. 
Nikogo za drzwiami nie było, nikt 
nie naciskał na dzwonek, widziałam 
te drzwi, patrzyłyśmy obie z mamą 
na ten dzwonek i nikt tam nie stał. 
A dzwonek dzwonił. Nie wiem, 
może to dałoby się jakoś wytłuma-
czyć- jakieś sprężenia, czy inne męt-
ne wywody fizyków. Dla mnie było 
oczywiste- z wujkiem sprawa jest 
nie załatwiona. W ogóle się nie wy-
straszyłam, bo wujka Antka miała-
bym się bać? Takiego dobrego czło-
wieka? Normalna, porządna osoba 
zameldowałaby się u furtiana klasz-
tornego następnego dnia. Ale mnie 
znów coś zajęło. W końcu wchodzi-
łam do samochodu na parkingu i 
pod nogami zobaczyłam 50 złotych. 
Ja nie z tych, co znajdują jakieś rze-
czy. Może logicznie rzecz biorąc to 
czysty przypadek, na zasadzie „tra-
fiło się ślepej kurze ziarno”, ale ja 
się ogromnie zawstydziłam. Bo aż 
trzeba mi było podrzucać pieniądze, 
żebym wreszcie spełniła obietnicę? 
Pojechałam do Stopnicy od razu z 
tymi pieniędzmi i nawet zakupionej 
kiełbasy po drodze do domu nie za-
wiozłam.

To wszystko, co opowiedziałam, 
to takie zwyczajne przypadki, no z 
tym dzwonkiem to trochę dziwne. 
Ale mogło być i tak, że umiałam zro-
zumieć znaki z innej rzeczywistości. 
Nie wiem, ale gdy z czymś nie mogę 
sobie poradzić, to proszę wszystkich 
moich magierowskich po tamtej 
stronie, żeby mi pomogli. I poma-
gają.

R.Sz. z Magierowa

Nie ma duchów, nie ma żadnych 
znaków. Tyle osób najbliższych mi 
odeszło i nikt się ze mną nie skontak-
tował, chociaż chciałam, żeby tak się 
stało.

Opinia B. K. z Magierowa

Dziadziuś opowiadał mi taką hi-
storię o nieżyjącym już dziś panu S. ze 
Świniar. Ten pan kiedyś wracał z ka-
walerki późnym wieczorem. Latarnie 
w tamtych czasach jeszcze się w Świ-
niarach nie świeciły, nawet elektrycz-
ności na wsi jeszcze nie było.

Koło cmentarza zobaczył wóz za-
przężony w jednego konia i woźnicę. 
Przechodził koło zaprzęgu zwyczajnie, 
ot ktoś opił się i przysnął na furman-
ce. Zagadał nawet do woźnicy. I na-
gle ogarnął go taki okropny strach, że 
zaczął uciekać na oślep przez zarośla, 
rowy, byle dalej od tego widmowego 
wozu i dziwnego woźnicy. A wóz ru-
szył za nim, całym pędem, koń stawał 
dęba tuż za jego plecami. Ubrudzony, 
podrapany przez krzaki dotarł wresz-
cie do domu. Czapkę tylko zgubił.

Następnego dnia, gdy się rozwid-
niło, poszedł szukać zguby. Szedł po 
swoich śladach, bo śladów wozu, ani 
konia na ziemi nie było.

Opowiedział Piotr. L. ze Świniar

Ja chyba nie wierzę w duchy, na 
pewno się ich nie boję. Ale raz zdarzy-
ło się coś dziwnego i niewytłumaczal-
nego. Mój tato był w szpitalu. Późno 
w nocy obudziło mnie bardzo mocne 
uderzenie w szybę. Wystraszyłam się, 
spojrzałam na zegarek, była druga. 
A trzeba dodać, że nasze mieszkanie 
było w bloku na dziesiątym piętrze. 
Już nie zasnęłam, raniutko pobiegłam 
do szpitala i dowiedziałam się, że tato 
miał w nocy kolejny atak serca i mimo 
natychmiastowej akcji reanimacyjnej 
zmarł o 2 w nocy. Jestem racjonal-
na. Ale uderzenie w okno o drugiej 
w nocy w krakowskim bloku na dzie-
siątym piętrze? I czy mógłby to być 
zbieg okoliczności? Jak to racjonalnie 
wytłumaczyć?

B.S. z Solca-Zdroju

Ta historia wydarzyła się ze 30 lat 
temu. Opowiedział mi ją kolega, który 
w tamtym czasie pełnił obowiązki gra-
barza w Solcu. Do soleckiego księdza 
proboszcza przyjechało z Katowic mał-
żeństwo w średnim wieku. Matka jed-
nego z nich pochodziła z Pułanek, ale od 
wielu lat mieszkała na Śląsku i zmarła w 
bardzo podeszłym wieku. Przed śmier-
cią upominała rodzinę, żeby pochować 
ją na cmentarzu w Solcu. Prawdę mó-
wiąc, zlekceważyli jej prośbę. Pochowali 
ją w Katowicach, bo tak łatwiej czy na 
Wszystkich Świętych, czy w niedzie-

Napisali do nas
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lę świeczkę zapalić. Po pogrzebie w 
domu zaczęło się źle dziać. Ktoś mani-
festował swoje niezadowolenie, tłukąc 
się w mieszkaniu. Mieli niedobre sny. 
Zamawiali msze o spokój duszy. Zde-
sperowani sprowadzili nawet do domu 
księży egzorcystów. Ale i oni nie pomo-
gli. Musieli przeprowadzić ekshumację i 
odbył się ponowny pochówek na solec-
kim cmentarzu. Podobno wszystko się 
natychmiast uspokoiło, minęło, ucichło.

Druga historia wydarzyła się w mo-

Napisali do nas

jej bliskiej rodzinie. W styczniu 2000 
zmarł w szpitalu w Busku teść mojego 
brata, miał 87 lat. Było bardzo zimno, 
a na pogrzeb miała się zjechać rodzi-
na z różnych stron Polski. Toteż żona 
zmarłego w przeddzień pogrzebu 
wzięła się za gotowanie rosołu, żeby 
wszystkich przyjąć jakimś ciepłym po-
siłkiem. Było gdzieś koło 23, kroiła ma-
karon, gdy usłyszała w przedpokoju 
chrapliwy oddech swego męża (a palił 
za życia mnóstwo), szuranie jego kapci 

i wyraźny głos z pretensjami: „ Matka 
(tak zwracał się do żony), paska żeście 
mi nie przynieśli!” Kobieta, zważyw-
szy okoliczności, przyjęła to dość spo-
kojnie, ale następnego dnia rano zięć 
poleciał do szpitala zanieść zmarłemu 
pasek, o który się upomniał.

A. D. ze Zborowa

I my o zmierzchu pomódlmy się za 
nich.

W sylwestra każda z Pań chce 
się czuć i wyglądać wyjątkowo. 
Zwracamy uwagę nie tylko na 
kreację, ale również na makijaż i 
fryzurę, które podkreślają urodę i 
są doskonałym dopełnieniem sty-
lizacji. Co zrobić aby w Nowy Rok 
wyglądać jak milion dolarów? 

Makijaż dobieramy do ubioru i 
typu urody, ale przede wszystkim 
musimy się w nim czuć atrakcyjnie i 
komfortowo. Podstawą jest wypielę-
gnowana cera, dlatego pamiętajmy 
o złuszczaniu i nawilżaniu skóry. W 
sam dzień imprezy możemy zaplano-
wać dla siebie chwilę relaksu i nało-
żyć na twarz maskę kremową lub w 
płacie dopasowaną do naszego typu 
cery. Na tak przygotowaną bazę mo-
żemy śmiało nakładać makijaż.

Mocnym trendem utrzymującym 
się już od dłuższego czasu jest błysk 
w postaci mieniącego się brokatu 
lub perłowych, metalicznych cieni. 
Możemy go dodać do naszego ma-
kijażu w formie delikatnego detalu 
lub mocno odbijającej światło ta-
fli. W drogeriach mamy sporo opcji 
do wyboru, ale pamiętajmy, że je-
śli kupujemy brokat to musi być on 
przeznaczony do okolic oczu. Grubo 
zmielone ozdoby do ciała mogą być 
zbyt ostre i niebezpieczne dla tak 
wrażliwej partii naszej twarzy.

Drobiny brokatu najlepiej nakła-
dać na specjalną bazę (do kupienia 
w drogeriach internetowych) a cienie 
perłowe i metaliczne na mokro lub 
palcem. Aby wydobyć jak najwięcej 
blasku należy lekko zwilżyć pędzel, 
a następnie nałożyć nim cień na całą 
powiekę, jedynie na jej środek lub 
w wewnętrzny kącik oka. Jeśli nie 
mamy pędzla to śmiało możemy na-
łożyć produkt palcem wprasowując 
pigment w skórę. Kolory powinny 
podkreślać naszą urodę i pasować 
do noworocznej kreacji. Nie bój-
my się sięgać po połyskujące złote i 
srebrne odcienie.

Kolejnym trendem jest makijaż 
smoky eyes. Taki make-up przepięk-
nie podkreśla nasze atuty i powodu-
je, że spojrzenie jest bardziej wyra-
ziste. Aby go wykonać potrzebujemy 
kredki i cienia do powiek. Na począt-
ku nakładamy kredkę na powiekę 
ruchomą (nie musi być bardzo pre-
cyzyjnie) i rozcieramy granice. Na-
stępnie na tak przygotowaną bazę 
nakładamy cień i rozmywamy kra-
wędzie w załamaniu powieki (śmiało 
możemy wyjść z cieniem nieco po-
nad załamanie). Sekretem udanego 
przydymionego makijażu oka jest 
mocne rozmycie krawędzi cienia. Do 
tego zadania idealnie sprawdzi się 
puchaty pędzel, którym wykonujemy 
okrężne ruchy przeciągając włosiem 
wzdłuż oraz ponad załamaniem po-
wieki na granicy nałożonego wcze-
śniej cienia. Kolorystyka jest dowolna 

Zabłyśnij w sylwestra!
jednak najbardziej uniwersalne jest 
smoky eyes w odcieniach brązu, 
taki makijaż pasuje absolutnie każ-
demu.

Dla Pań, które źle czują się w 
mocnym makijażu oczu polecam 
nałożyć jedynie maskarę na rzęsy i 
skupić się na ustach. W tym sezonie 
modne są odcienie śliwkowe, głę-
bokie czerwienie i burgundy. Wargi 
pokryte szminką w soczystym kolo-
rze są bardzo kobiece i na pewno 
zwrócą na siebie uwagę podczas 
sylwestrowych szaleństw. 

Na koniec pozostaje nam już je-
dynie dobra zabawa. Marylin Mon-
roe powiedziała kiedyś, że najlep-
szym makijażem jaki może nosić 
kobieta jest uśmiech. Tak więc śmia-
ło z uśmiechem na twarzy powitaj-
my Nowy Rok! 

(ak)
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

ŚLUBOWANIE KLASY I – ZBORÓW 2018
Jedną z najważniejszych imprez szkolnych na stałe 

wpisanych do kalendarza uroczystości jest ślubowanie. 
Ceremoniał szkoły uwzględnia strój galowy, przysięgę na 
sztandar oraz pasowanie przez dyrektora.

 Uroczystość ta w naszej szkole od lat połączona jest z 
obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

12.10.2018.r w obecności zaproszonych gości: Wójta 
Gminy Pana Adama Pałysa, Skarbnika Gminy Pani Zofii 
Kopeć, Kierownika Referatu Oświaty Pani Edyty Patrzałek, 
Sekretarza Gminy Pana Artura Cygana, ks. Proboszcza Mi-
rosława Tomasika, grona pedagogicznego, rodziców, wy-
chowawcy i społeczności szkolnej pierwszoklasiści złożyli 
ślubowanie .

Najpierw jednak zaprezentowali program artystyczny: 
recytowali wiersze, śpiewali piosenki dobrane do okoliczno-
ści związanej z tym wydarzeniem, a nawet zatańczyli ,,po-
loneza” na 100-lecie Niepodległości Polski. Siedemnaścioro 
najmłodszych uczniów ślubowało: godnie reprezentować 
szkołę, sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, dbać o przy-
rodę , kochać swoją ojczyznę, okazywać szacunek rodzicom 
i nauczycielom. Dyrektor szkoły Zbigniew Szot, dokonał pa-
sowania z dumą przyjmując ich do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej w Zborowie. Ukoronowaniem pasowania na 
ucznia było wręczenie dyplomów przez wychowawczynię. 
Było uroczyście, odświętnie i wzruszająco. Przedstawiciele 
gminy na czele z Wójtem Adamem Pałysem, dyrektor szkoły 
oraz członkowie samorządu szkolnego dokonali uroczyste-
go otwarcia klasy edukacyjno- przyrodniczej. Zwieńczeniem 
uroczystości było poświęcenie sali przez ks. proboszcza Mi-
rosława Tomasika. 

W dalszej części chór szkolny pod kierunkiem Jolanty 
Rachuny przygotował i zaprezentował dedykację muzycz-
ną dla nauczycieli. Samorząd szkolny dołączając się do 
życzeń wręczył nauczycielom kwiaty. Wiele słów uznania 
szacunku dla pracy nauczycieli padło z ust Wójta Gminy 
oraz dyrektora szkoły. Popłynęły życzenia dla pierwszaków 
, grona pedagogicznego, gratulacje dla rodziców. Pierw-
szoklasiści otrzymali życzenia i upominki od przedszkola-
ków, zerowiaków, kolegów i koleżanek z klas: II i III, harce-
rek. Podczas tej uroczystości Wójt Gminy Pan Adam Pałys 
wręczył nagrody uczestnikom konkursu „Zachowaj trzeź-
wy umysł”. Na zakończenie spotkania wykonano wspólną 
fotografię, a rodzice swoim pociechom wręczyli niespo-
dzianki w postaci kuferków obfitości.

POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY 
100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

W dniu 9 października br. w buskim Starostwie Powia-
towym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach 
Powiatowego Konkursu „100 lat niepodległości”. Kon-
kurs organizowany był w związku z przypadającą w 2018 
r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Jego celem było podtrzymywanie tradycji narodowej, pie-
lęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości naro-
dowej i obywatelskiej, zwiększenie świadomości na temat 
wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej 
państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć re-
gionalna, wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej w 
oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwo-
wą i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowa-

nie godności i praw człowieka, rozpo-
wszechnianie godnych naśladowania 
wzorców osobowych i moralnych zwią-
zanych z odzyskaniem niepodległości, 
m.in.: Józefa Piłsudskiego, Wincentego 
Witosa, Romana Dmowskiego, Ignace-
go Jana Paderewskiego.

Konkurs został objęty patronatem 
Pana Adama Jarubasa Marszałka Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego. Patronat 
medialny nad Konkursem objęło Radio 
Kielce.
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stwo-
rzenie jednej autorskiej pracy, w postaci:

a) plakatu wykonanego w dowolnej technice 
plastycznej lub

b) filmu (od 3 do 6 minut).
Siedmioosobowa Komisja Konkursowa pod 

przewodnictwem Pana Stanisława Klimczaka - 
Wicestarosty Buskiego przyznała nagrody, któ-
re w dniu 9 października br. wręczył Laureatom 
Konkursu Jerzy Kolarz Starosta Buski. Wśród na-
grodzonych znaleźli się uczniowie kl. VII z naszej 
placówki:

w kategorii plakat w grupie wiekowej pierw-
szej (VII – VIII klasa szkoły podstawowej i II - III 
klasa gimnazjum):

III miejsce: Katarzyna Kozłowska oraz wyróż-
nienia : Oliwia Rabczak i Kacper Zych.

Miłym akcentem był poczęstunek przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w 
Busku - Zdroju.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dzię-
kujemy ponadto za ich wkład włożony w uczczenie 100 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

DD

W związku z setną rocznicą odzyskania przez Pol-
skę niepodległości w naszej szkole odbyło się mnóstwo 
różnorodnych imprez, spotkań, konkursów. Dziś tylko o 
niektórych z nich.

8 listopada wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły 
przyszli ubrani w biało-czerwone barwy. Razem stwo-
rzyliśmy polską żywą flagę. Było przy okazji bardzo we-
soło, ale cel był dość poważny, mieliśmy okazję uprzy-
tomnić sobie, że nasza ojczyzna to my wszyscy i od nas 
zależy jaka jest i będzie.

Powstały także schody – „Droga do Niepodległości” 
wykonane przez harcerki 93 BDH „Wędrowcy”. Szkol-
ne schody mają przypominać najważniejsze wydarze-
nia, jakie miały miejsce w naszym kraju, począwszy od 
utraty niepodległości w 1795 roku, po odzyskanie nie-
podległości w 1918 roku. Co prawda Wielka Emigracja 
przeskoczyła w ferworze prac o jakieś 3 schodki, tj. z 50 
lat wstecz, ale p .Paweł Fortuna pocieszał, że wystar-

czy obciąć słowo 
Wielka i będzie do-
brze - jak nic z Polski 
przedrozbiorowej 
też przecież ktoś 
emigrował. Harcer-
ki poprawiły jednak 
porządnie, jest po 
powstaniu listopa-
dowym. Kolorystyką 
schody nawiązują 
do polskiej flagi.

Wszyscy ucznio-
wie klasy V zatań-
czyli pięknego ma-
zura na szkolnych 
oraz gminnych uro-
czystościach zwią-
zanych ze Świętem 
Niepodległości. Tań-
ca dzieci nauczyła p. Beata Kupiec. Dostojeństwa i uro-
ku mazurowi dodawały specjalnie przygotowane na tę 
uroczystość stroje nawiązujące do epoki Księstwa War-
szawskiego. Trzeba ten taniec jeszcze gdzieś zaprezen-
tować, szkoda by było, gdyby skończyło się na dwóch 
wykonaniach.

Najmłodsi uczniowie napisali laurki dla szacownej 
Jubilatki. Życzenia były naprawdę mądre i piękne. Nie-
które jakby wprost nawiązywały do „Modlitwy” Julia-
na Tuwima z „Kwiatów polskich”, której przecież takie 
małe dzieci nie znają. 
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Pewnie my wszyscy mogliby-
śmy się pod słowami Dominika 
podpisać. Życzenia dla Polski są 
wyeksponowane na szkolnym 
korytarzu.

W szkole rozpoczęliśmy reali-
zację zadań związanych z pro-
jektem „Pasje zaklęte w nauce”. 
Dzieci uczestniczą m.in. w zaję-
ciach dodatkowych z matema-
tyki, języka angielskiego, infor-
matyki. Wkrótce szkoła otrzyma 

nowe komputery i tablice multimedialne. Projekt po-
trwa 2 lata.

Zaczyna się już gorączka świąteczna. Mikołaj odwie-
dził wszystkie dzieci, nawet te trochę niegrzeczne. Na 
szkolnych korytarzach mamy już choinki. A najmłodsi 
zaczęli pracować nad ozdobami bożonarodzeniowy-
mi. Niektóre z wykonanych dekoracji trafiły na konkurs 
eko-ozdoby do Rzędowa. Wśród nich znalazł się taki 
uśmiechnięty szyszkowy aniołek.

Życzymy wszystkim radości w przygotowaniach 
świątecznych, pięknych choinek, śniegu, a jak jakieś 
kąty zostaną w domu nieposprzątane, to niech to niko-
mu humoru nie psuje. WESOŁYCH ŚWIĄT!

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Podsumowanie projektu ,,Nauka i zabawa 

z OSP - Soleckie wakacje".
„Nauka i zabawa z OSP – soleckie wakacje!” - taki tytuł 

nosił projekt realizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną 
w Solcu – Zdroju. Projekt realizowano we współpracy z 
Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju oraz spółką 
Malinowe Hotele.

Na organizację projektu składał się szereg warsztatów 
tematycznych, w których uczestniczyły dzieci oraz mło-
dzież z terenu gminy Solec-Zdrój. Były to warsztaty: te-
atralne 9 h, kulinarne 3 h, cyrkowe 12 h, malarskie 9 h, 
break dance 6 h, cheerleader 6 h, fotograficzne 3 h, eko-
logiczne 8 h i muzyczne 6 h. Łącznie 72 godziny. Każde 
rozpoczęcie warsztatów zostało poprzedzone zajęciami z 
udzielania pierwszej pomocy, które przeprowadzili straża-
cy z OSP Solec-Zdrój. Na potrzeby zajęć, zakupiono fan-
toma – niezbędny rekwizyt do nauki pierwszej pomocy. 
Wszystkie warsztaty zakończyły się pokazami zdobytych 
umiejętności na spotkaniu podsumowującym, w którym 
udział wzięły dzieci oraz młodzież uczestnicząca w zaję-
ciach, ich najbliższa rodzina oraz strażacy OSP Solec-Zdrój. 
Druhowie przygotowali również pokaz ratownictwa dla 
przybyłych gości. Podczas spotkania zorganizowano ani-
macje dla dzieci, konkursy i zabawy, a także poczęstunek 
dla wszystkich uczestników. 

Realizacja zadnia była możliwa dzięki wsparciu otrzy-
manemu z projektu granatowego z Lokalnej Grupy Dzia-
łania „Królewskie Ponidzie” realizowanego w ramach 
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020”

Konkurs recytatorski 
„Świętujemy Niepodległą”

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu – Zdroju od-
był się gminny konkurs recytatorski „Świętujemy Niepod-
ległą” zorganizowany w ramach obchodów roku niepod-
ległości.

Konkurs miał na celu uwrażliwienie na piękno literatu-
ry polskiej, popularyzacje poezji patriotycznej, rozwijanie 
uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recyta-
torskich.

Wzięło w nim udział 21 uczniów ze szkół z terenu Gmi-
ny Solec – Zdrój. Wszyscy uczestnicy musieli przygotować 
do oceny jeden utwór poetycki, którego czas recytacji nie 
mógł przekroczyć 5 minut. Ocenie podlegały elementy ar-
tystyczne, językowe i wizualne.

100 lat Niepodległej w Solcu-Zdroju.
Przyśniła się dzieciom Polska 

czekana przez tyle lat, 
do której modlił się ojciec, 

za którą umierał dziad. 
(E. Słoński)

Dziś to już nie sen. Żyjemy w wolnym kraju od 100 lat. 
Dziś wyjątkowe święto z jednej strony pełne smutku, bo 
wiele bólu i cierpienia musiały doświadczyć wcześniejsze 
pokolenia byśmy mogli cieszyć się wolną ojczyzną. Dzieje 
naszej ojczyzny są tyleż piękne co i dramatyczne. Tak ważne 
jest by pielęgnować pamięć o naszej trudnej przeszłości. By 
każde kolejne pokolenie umiało docenić, to że może mówić 
w języku ojczystym, że ma swoje barwy narodowe, godło i 
hymn. By nikt nigdy nie zapomniał o tym, że Polska to nasz 
wspólny dom, o który musimy dbać i doceniać.
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W Solcu – Zdroju, tak jak w całej Polsce odbyły się uro-
czyste obchody odzyskania przez nasz kraj niepodległości. 
Rozpoczęły się one od oddania hołdu poległym w walce o 
niepodległość. Złożono wiązanki na cmentarzu parafial-
nym w Solcu – Zdroju na grobach nieznanego żołnierza 
oraz na mogiłach dwóch żołnierzy walczących w czasie I 
wojny światowej Józefa Iżyckiego oraz Mikołaja Kruszew-
skiego, obaj przebywali czasowo na ternie gminy Solec 
– Zdrój i tutaj też zostali pochowani. Wiązanki składali: 
Wójt Gminy Solec – Zdrój – Adam Pałys Przewodniczący 
Rady Gminy Solec – Zdrój – Paweł Patrzałek Przedstawicie-
le Urzędu Gminy, Uczniowie Szkół w Solcu – Zdroju oraz 
w Zborowie, Harcerze, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi So-
leckiej, Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne. Po złoże-
niu wiązanek uczestnicy obchodów udali się do Kościoła, 
gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji ojczy-
zny. Pięknym pochodem z pieśnią patriotyczną na ustach 
mieszkańcy i kuracjusze udali się na Halę Sportową, gdzie 
odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów 
szkół z Solca - Zdroju i Zborowa. Tegoroczny pochód był 
wyjątkowy poprowadzili go harcerze niosący dwudzie-
stometrową biało – czerwoną flagę. W pochodzie wzię-
ło udział blisko pięćset osób. Każdy uczestnik otrzymał 
śpiewniki przygotowany specjalnie na tą okazję i biało-
-czerwone chorągiewki. W hali sportowej odbyła się ko-
lejna część uroczystości. Wszystkich przybyłych powitali 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
– Justyna Błaszczyk oraz dyrektor Zespołu Szkół w Solcu 
– Zdroju – Paweł Ślusarski. Na początek swój patriotycz-
ny występ zaprezentowały dzieci z Przedszkola w Solcu – 
Zdroju. W pięknych krakowskich strojach recytowały wier-
sze i tańczyły krakowiaka. Po wprowadzającym występie 
zostały wręczone nagrody w konkursach organizowanych 
z okazji święta niepodległości przez placówki oświatowe i 
Gminne Centrum Kultury. Nagrody w konkursach wręczali 
Wójt Gminy – Adam Pałys wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy – Pawłem Patrzałkiem, którzy jednocześnie byli fun-
datorami nagród.

Cały program uroczystości został tak przygotowany 
by punktualnie w południe razem z całą Polską odśpie-
wać Hymn w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu". Tuż 
przed tym ważnym punktem uroczystości swoje przemó-
wienie wygłosił Wójt Gminy – Adam Pałys. Wspomniał w 
nim m.in. słowa wielkiego wodza Marszałka Józefa Piłsud-
skiego "Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie 
zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do 
przyszłości". Odzwierciedleniem tego jak dla mieszkańców 
gminy jest ważna nasza przeszłość była inscenizacja słow-
no – muzyczna przygotowana przez dzieci i młodzież, któ-
ra poprowadziła nas przez trudne dzieje narodu Polskie-

go. Słuchaliśmy pieśni i poezji twórców kultury polskiej 
w czasie zaborów, którzy odgrywali i odgrywają ogromną 
rolę w umacnianiu świadomości narodowej Polaków.

Przewodniczący Rady Gminy – Paweł Patrzałek podzię-
kował pod koniec uroczystości wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w obchody setnej rocznicy odzyskania niepod-
ległości i zaprosił do obejrzenia wystawy przygotowanej 
przez Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne pn. Dla Nie-
podległej, SOLECKA SZTAFETA POKOLEŃ.

Po obejrzeniu wystawy organizatorzy częstowali 
uczestników Legionową Grochówką.

Uroczystość ta była wyjątkowa i z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci tych wszystkich, którzy wzięli w niej 
udział.

Mobilna gra terenowa z okazji 100-lecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości.
W przeddzień obchodów stulecia odzyskania niepod-

ległości przez Polskę mieszkańcy gminy Solec-Zdrój mieli 
możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z okresu zaborów 
biorąc udział w mobilnej grze terenowej. 

W wydarzeniu udział wzięło 58 uczestników, którzy in-
dywidualnie bądź w grupach przemieszczali się po ulicach 
Solca-Zdroju i w oparciu o aplikację Terra Run docierali 
do wyznaczonych na mapie punktów. We wspomnianych 
punktach czekały na nich pytania o różnym stopniu trud-
ności. Zadaniem uczestników gry było zaliczenie wszyst-
kich lokalizacji w jak najkrótszym czasie, udzielając jak 
największą ilości poprawnych odpowiedzi. O zwycięstwie 
bowiem nie decydowała tylko szybkość ale i znajomość 
historii Polski. Za każdą niepoprawną odpowiedź grupa 
otrzymywała karną minutę do czasu, w którym ukończyła 
gry. 

Gra sprawiła wiele emocji uczestnikom, którzy w pocie 
czoła docierali do końcowego punktu, którym był budy-
nek Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. W na-
grodę każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy dyplom. 
Trzy najlepsze zespoły uhonorowane zostały na akademii 
z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, która odbyła 
się w hali sportowej w Solcu-Zdroju. Byli to: 1 miejsce- 
Monika Grochowska, Sylwia Grochowska; 2 miejsce- Mi-
lena Bartusiak, Amelia Bartusiak, Olga Nalepa; 3 miej-
sce- Edyta Chmura, Inez Chmura, Oliwia Misiaszek, Maja 
Żółtak, Natalia Gabiga. Gra była nie tylko świetnym sposo-
bem uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości przez 
nasz kraj, ale pokazała również, że można w alternatywny 
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sposób poznawać historię doskonale się przy tym bawiąc. 
Szczególnie cieszy fakt, że w grze brało udział wiele du-
etów rodzinnych (rodzeństwa, rodzice z dziećmi). 

Aplikacja Terra Run do pobrania w sklepie Google Play. 
Zachęcamy do pobrania i spróbowania swoich sił – na-
prawdę warto! Wydarzenie odbyło się w ramach akcji 
,,Dumni z Polski”, a jego organizatorem było Gminne Cen-
trum Kultury w Solcu-Zdroju.

Piknik Rodzinny w Kikowie.

W dniu 9 września w Kikowie miało miejsce wydarze-
nie skierowane do całych rodzin. Organizatorzy bowiem 
przygotowali dla każdego coś ciekawego. Dzieci mogły 
korzystać z darmowych atrakcji – suchy basen, dmucha-
na zjeżdżalnia, karuzela, malowanie twarzy i. in. Koło Go-
spodyń Wiejskich w Kikowie częstowało smakołykami dla 
dużych i małych. Był żurek, kiełbasa z grilla, pączki, ciasta 
i in. Program tego spotkania wypełniał czas dzieciom i ich 
rodzicom. Były liczne gry, konkursy i animacje dla całych 
rodzin. W międzyczasie przygrywał zespół CAL, który po-
prowadził na koniec zabawę taneczną. Kiedy tylko poja-
wiał się na scenie, parkiet zapełniał się po brzegi. Przy ta-
kiej muzyce nogi same rwały się do tańca.Organizatorami 
pikniku byli: Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju, 
Adam Pałys- Wójt Gminy Solec – Zdrój, Teresa Sowula – 
Radna Rady Gminy w Solcu – Zdroju, Krzysztof Dziekan 
– Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz 
Andrzej Gądek – Przewodniczący Rady Powiatu Buskiego.

Spotkanie z Ewą Dałkowską
W dniu 20 listopada 2018r. mieliśmy zaszczyt gościć 

Panią Ewę Dałkowską – aktorkę teatralną, radiową oraz 
filmową. Od lat występowała na wielkich scenach teatral-

nych m.in. w Katowicach i Warszawie. Obecnie związana 
jest z Nowym Teatrem w Warszawie.

Wizyta Pani Ewy związana była z projektem pod nazwą 
,,Wspomnienie o Marszałku Józefie Piłsudskim" pod pa-
tronatem fundacji ,,Zatrzymać Czas". W trakcie spotkania 
aktorka prezentowała zaadaptowane fragmenty książki 
pt. ,,Ścieżka obok drogi", autorstwa Kazimiery Iłłakowi-
czówny. Powyższa pozycja jest wspomnieniem o Józefie 
Piłsudskim z okresu pracy poetki w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych.

Występ pani Ewy Dałkowskiej przy akompaniamencie 
Michała Lisa zrobiła ogromne wrażenie na naszej widow-
ni. Aktorka zachwycała kunsztem teatralnym, hipnoty-
zując publiczność. Na zakończenie każdy z uczestników 
spotkania otrzymał pamiątkowe audio-booki wydane spe-
cjalnie na tę okoliczność.

Festiwal Gier Logicznych.
Po raz pierwszy w Solcu – Zdroju odbył się Festiwal Gier 

Logicznych.
Wydarzenie to udało się zorganizować dzięki współ-

pracy jaką podjęło Gminne Centrum Kultury w Solcu – 
Zdroju z Polskim Towarzystwem Kulturalnym.

Festiwal Gier Logicznych był doskonałą okazją do ak-
tywnego spędzenie wolnego czasu z przyjaciółmi czy 
rodziną. Uczestnicy mieli możliwość wytężenia swojego 
umysłu, poćwiczenia zręczności jak i strategicznego my-
ślenia.

Na początku spotkania wolontariusze PTK zapozna-
li uczestników z regułami prezentowanych gier logicz-
nych. W trakcie festiwalu można było zagrać w takie 
gry jak np.: Quarto, Pentago, Off Board, itp. Jednak naj-
większym zainteresowaniem wśród małych jak i dużych 
uczestników Festiwalu cieszy się gra zręcznościowa spe-
ed stacks polegająca na jak najszybszym układaniu kub-
ków w odpowiedniej, ustalonej regułami gry kolejności.

Pod koniec spotkania przeprowadzany został mini-
-turniej w układaniu speed stacks dla dzieci i dorosłych, 
w którym nie było przegranych, ponieważ każdy uczest-
nik otrzymał nagrodę sponsorowaną przez Wójta Gmi-
ny – Adama Pałysa oraz Przewodniczącego Rady Gminy 
– Pawła Patrzałka.

Biała sobota - 29 września 2018 r.
W atrakcyjnej formie przygotowano badania dla 

dzieci (m.in. badanie stóp i wad postawy) oraz zabie-
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gi dla dorosłych. Przed 
badaniami dzieci chęt-
nie malowały twarze. 
Po badaniach kiedy 
rodzice relaksowali się 
m.in. podczas masażu 
ich pociechy bawiły się 
wspólnie z animatora-
mi Akademii Piłkarskiej 
Champions. Organiza-
torzy zadbali także o to 
by nikt nie był głodny! 
Palił się grill, a na nim 
różne smakowite da-
nia. Każdy mógł spalić 
nadmiar kalorii ska-
cząc na Euro Bungee. 
Wszystkie atrakcje były bezpłatne.

Organizatorzy wydarzenia: Gminne Centrum Kultury 
w Solcu -Zdroju, Wójt Gminy Solec – Zdrój – Adam Pa-
łys, Przewodniczący Rady Gminy Solec - Zdrój – Paweł 
Patrzałek, Radny Gminy Solec - Zdrój – Marcin Nurek.

Koncert muzyki 
W dniu 16.09.2018r. w Kościele Parafialnym pw. 

św. Mikołaja w Solcu-Zdroju odbył się koncert muzyki 
poważnej w wykonaniu artystów Cezarego Wieprzow-
skiego oraz Jarosława Mrożka. Pan Cezary Wieprzowski 
jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej. W trak-
cie studiów ukończył PSM II stopnia w klasie fagotu i 
saksofonu w Katowicach. Jego wielką pasją jest muzyka 
baroku, zwłaszcza kompozycje J.S. Bacha oraz F.G. Tele-
manna. Dokonał wielu transkrypcji oraz własnych opra-
cowań z innych instrumentów dętych jak fagot, obój 
czy flet m.in. sonaty na fagot F.G. Telemanna, arie na 
sopran J.S. Bacha. Jako solista - wykonuje utwory na 
saksofonie sopranowym, tenorowym oraz na synteza-
torze dętym EWI AKAI. Towarzyszył mu Jarosław Mrożek 
– pianista jazzowy, organista i kompozytor.

Absolwent studiów magisterskich na Uniwersytecie 
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku edu-
kacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej o specjal-
nościach: prowadzenie zespołów muzycznych i muzyka 
kościelna.

W wykonaniu naszych artystów mogliśmy usłyszeć 
bardzo znane utwory muzyki poważnej oraz kościelnej 
m.in.: „Aria na strunie G”, „Chorał z kantaty no.147”. 
J.S Bacha, „Ave Maria” G. Cacciniego czy też „Pieśń So-
lvejgi” E. Griega. Publiczność w zachwyt wprowadziły 
również solowe improwizacje na saksofonie oraz pia-
ninie. Wspaniałym dopełnieniem koncertu była poezja 
ponadczasowego człowieka Jana Pawła II czytana przez 
Monikę Grochowską.

WIECZÓR POEZJI PATRIOTYCZNEJ
Polska wydała na świat wielu wybitnych poetów, 

którzy cieszyli się światową sławą. Patriotyzm był jed-
nym z głównych tematów poruszanych w ich wierszach, 
szczególnie w okresie, kiedy nasz kraj zniknął z mapy 
Europy. Wieczór poezji patriotycznej w Bibliotece Pu-
blicznej w Solcu-Zdroju był zatem świetną okazją, aby 
przypomnieć sobie ich wspaniałe dzieła. 

Uczniowie Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju pod okiem 

Pani Bożeny Nowak zafundowali nam emocjonalną po-
dróż do czasów walki o niepodległość, pobudzając na-
sze patriotyczne uczucia. To był niesamowity wieczór 
nasycony patriotyczną poezją i śpiewem. Wydarzenie 
odbyło się w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Dumni z Pol-
ski”.

BIEG MIKOŁAJOWY
Już po raz trzeci mieliśmy okazję być świadkami nie-

samowitej świątecznej atmosfery jaką niesie za sobą 
solecki Bieg Mikołajowy. Impreza zainicjowana przez 

przez ks. Łukasza Buckiego cieszy się dużym zaintere-
sowaniem już od pierwszej edycji. Pomysłodawca biegu 
nie skusił się tym razem do pokonania trasy, ale zapew-
niał uczestnikom duchowe wsparcie.

Pomimo ekstremalnych warunków pogodowych 
na start zgłosiło się 84 zawodników . Wśród nich byli 
uczniowie szkół z terenu naszej gminy, rodziny z dzieć-
mi, strażacy z ochotniczych straży pożarnych oraz inni 
pasjonaci biegów długodystansowych. Bieg gościł za-
tem nie tylko osoby na co dzień uprawiające sport, ale 
także amatorów dla których liczy się rodzinna atmosfe-
ra. A na naszym biegu na takową zawsze można liczyć.

Wszyscy wyżej wymienieni uczestnicy w mikołajo-
wych czapeczkach ruszyli w liczącą 2 km. trasę. A sygnał 
do startu dał nie kto inny jak..... prawdziwy św. Mikołaj! 
Zapewne miało to niebagatelny wpływ na motywację 
naszych zawodników, no bo kogo jak kogo, ale Mikołaja 
zawieść nie wypadało. 

Nasi biegacze w komplecie dotarli na metę biegu, 
gdzie czekała na nich gorąca herbata oraz fasolka po 
bretońsku serwowana przez firmę ,,Holistic – Cen-
trum Terapii Mięśniowo-Powięziowej". Cieszyła się ona 
ogromnym powodzeniem i była świetnym uzupełnie-
niem sił po wyczerpującej trasie. Niektórzy z zawodni-
ków zdradzili, że docierali do mety za zapachem domo-
wej kuchni. 

Na zakończenie biegu każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkowy medal, a najlepsi zawodnicy w swo-
ich kategoriach otrzymali puchary. Bieg mikołajowy nie 
mógł się obyć bez prezentów, które rozlosowano wśród 
wszystkich biegaczy w specjalnej mikołajowej loterii. 

Organizatorami biegu byli: Wójt Gminy Solec-Zdrój 
Pana Adam Pałys, Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-
-Zdroju, Parafia pw. św. Mikołaja w Solcu-Zdroju oraz 
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Impreza zo-
stała dofinansowana ze środków Województwa Świę-
tokrzyskiego.

 

MIKOŁAJOWY WEEKEND W SOLCU-ZDROJU
W ostatni weekend Solec-Zdrój gościł samego św. 

Mikołaja. Od czwartku przechadzał się po ulicach naszej 
uzdrowiskowej miejscowości rozdając mieszkańcom i 
przybyłym gościom – cukierki. W piątek i sobotę zawi-
tał do Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, by 
wręczyć dzieciom oraz osobom niepełnosprawnym wy-
marzone prezenty. W ostatni dzień swojej wizyty wziął 
udział w III Biegu Mikołajkowym. To był dla niego pracu-
jący weekend, lecz jako patron soleckiej parafii zawsze 
daje z siebie wszystko, aby jego wizyta na długo została 
zapamiętana. 

Gminne Centrum Kultury proponuje

Napisali do nas
Biesówko koło Biesowa. Biesów 

koło Biskupca. Biskupiec na Ma-
zurach. Przyjechaliśmy odwiedzić 
Marcina, który zaprosił nas na parę 
dni. 

Szwendamy się po okolicy, roz-
glądamy po drzewach za ptakami. 
Jest lato. Bardzo chcemy spotkać 
żurawie. Żurawie!... Cudne, pełne 
wdzięku i dostojności ptaki, których 
póki co, ani widu ani słychu. Zaszło 
już słońce, robi się szaro i chłodno 
jakoś się zrobiło…Trzeba wracać. 
Mijamy właśnie dwie duże pryzmy 
żwiru, gdy miga nam coś szarego, 
maleńkiego, przemykającego między 
skąpymi trawkami. Myszy? O matko, 
myszy?!!! Ot tak, na żwirowisku? 
Dopiero teraz chwytamy za lornetki. 
Mąż jest szybszy: „To jakieś maleń-
stwa, ptaszki! Ale co to jest?” Ma-
leńkie szare kuleczki biegają jak na-
kręcane zabawki. Stoimy bez ruchu, 
próbujemy wykombinować, skąd te 
cudeńka się tu wzięły. Mąż dostrzega 
w końcu jakiś inny obiekt w szarzeją-
cym coraz bardziej świetle- to matka! 
To ona wiedzie te kuleczki. Siewecz-
ka! Jeszcze nie wiemy, że w Polsce 
są dwa gatunki sieweczek: rzeczna 
i obrożna. Obrożna jest rzadsza. W 
domu Marcina, byłym spichlerzu, 
rzucamy się na atlasy ptaków. Po dys-
kusji uznajemy, że mama- sieweczka 
obrożna chciała nam dyskretnie dać 
znać, że populacja sieweczek obroż-
nych zwiększyła się o 4 maluszki.. A 
wszystkich w Polsce jest około 1000 
par. To naprawdę mało. Sieweczki są 
zagniazdownikami, czyli opuszczają 
miejsce urodzenia zaraz po wykluciu. 
No i ten moment dane nam było za-
obserwować. Matko naturo, dzięki!

Sieweczki są rozkoszne. Są bia-

ło-szaro-brązowymi ptasz-
kami odrobinę większymi od 
wróbla na zgrabnych długich 
nóżkach. Nóżki są różowe (a, 
co!) lub pomarańczowe. Na 
tych nóżkach sieweczki, bez-
ustannie drobiąc, ganiają za 
owadami, bezkręgowcami ży-
jącymi na brzegach różnych 
zbiorników wodnych. Pociesz-
ne te ich gonitwy, bo pędzą, 
pędzą, pędzą- raptem: stop, 
cap! I znowu pędzą, pędzą, 
pędzą! Znowu: stop, cap! I 
znowu… I tak cały dzień. A te nóżki 
tak śmigają, że prawie nie widać ich 
ruchu. 

Takiego ptaszka mój mąż wypa-
trzył nad soleckim zalewem. Śmigał 
z prędkością światła, nie zważając 
na pierwszych plażowiczów. Znowu 
ciężko było ustalić, która to z siewe-
czek. Dopiero seria zdjęć pozwoliła 
nam upewnić się, że ta w Solcu to z 
kolei sieweczka rzeczna. Po czym po-
znaliśmy? Po różowych nóżkach! W 
dodatku mąż wytropił, że ta zniosła 
już jajeczka w dołeczku wśród kamy-
ków żwirowych. Że co to za gniaz-
do? Dołeczek? A spróbujcie, patrząc 
na zdjęcie, wypatrzeć, gdzie te ja-
jeczka leżą! 

Sieweczki są bardzo troskliwymi, 
zaradnymi rodzicami. Jeśli zauważą, 
że jajeczka są zbyt nagrzane, biegną 
nad wodę, moczą brzuszek i wodą, 
która zamoczyła im piórka, schładza-
ją jajeczka. Gdyby w pobliże gniaz-

da-dołeczka zakradł się jakiś drapież-
nik, robią przedstawienie w stylu 
teatralnym. Oddalają się szybko od 
gniazda i hałaśliwie piszcząc, uda-
ją, że maja złamane skrzydło. Niby 
uciekają, wlokąc za sobą to niby- zła-
mane skrzydełko. Nawet potrafią się 
położyć na boku, aby tylko odwrócić 
uwagę napastnika. Same są zbyt ma-
lutkie, żeby podjąć walkę, ale me-
toda aktorska najczęściej zaskakuje 
amatora smakowitych jajek. Goni za 
niby-łatwą zdobyczą, a zdobycz w 
odpowiednim momencie podrywa 
się do lotu, okrężną drogą wraca do 
gniazda i wysiaduje dalej. Mądry, za-
radny, drobny ptaszek. Ale zuch!

Kiedy snujemy naszą opowiastkę, 
sieweczki przebywają już w Afryce, 
na południe od Sahary. Do Afryki od-
latuje wiele ptaków, które znamy z 
Polski. I nie są to tylko nasze ukocha-
ne boćki…

M. i Z. Przybyszowie

Skrzydlate opowiastki

Sieweczka
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Niezłą książkę ostatnio czytałam

Zdażyło się u nas

Przez kuchnię i od frontu

Trzydzieści siedem lat temu 
wprowadzono w Polsce 

stan wojenny

Różne wspomnienia łączą się 
dla mieszkańców Gminy z datą 
13 grudnia 1981roku, czyli datą 
wprowadzeniu stanu wojenne-
go. Sporo z nich było pochodną 
zakazów jakie znalazły się w ob-
wieszczeniu Przewodniczącego 
Rady Państwa Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej - prof. Henryka 
Jabłońskiego. 

W niedzielę 13 grudnia o godz. 
6.00 rano gen. Wojciech Jaruzelski 
ogłosił, że na terenie całego kraju 
wprowadzony został stan wojenny. 
W nocy z 12 na 13 grudnia miały 
miejsce w Polsce masowe zatrzy-
mania i internowania działaczy 
opozycji. W sumie internowano ok. 
10 tys. osób. Wiele osób (w tym 
pisząca te słowa) oniemiało kiedy 
po przebudzeniu zamiast przysło-
wiowego już teleranka wysłuchało 
przemówienia Jaruzelskiego. A póź-
niej zaczęły się kontrole rozmów 
telefonicznych, wojsko na ulicach, 
niemożność wyjazdu poza teren 
gminy bez specjalnej przepustki, 
godzina milicyjna.

Stan wojenny został zniesiony 
22 lipca 1983 roku. 

Dziś prezen-
tujemy auten-
tyczne, po kry-
jomu zdarte 37 
lat temu w Zbo-
rowie, obwiesz-
czenie Przewod-
niczącego Rady 
Państwa Polskiej 
Rzeczypospolitej 
Ludowej o wpro-
wadzeniu sta-
nu wojennego 
ze względu na 
bezpieczeństwo 
państwa. My-
ślę, że na nowo 
odczytany tekst 
skłoni do wła-
snych przemy-
śleń i osobistych 
w s p o m n i e ń 
tych, którzy te 
czasy pamiętają.

(bs)

Polecam do przeczytania książ-
kę Miry Michałowskiej pod tytułem 
„Przez kuchnię i od frontu”. Książka 
trochę o jedzeniu, a więc w okresie 
świątecznym bardzo na czasie. Ale z 
tym jedzeniem trochę przesadziłam, 
bo właściwie w książce najciekawsze 
są dygresje i odniesienia wywoła-
ne kuchennym tematem. Jak sama 
autorka pisze we wstępie zatytuło-
wanym „Zakąska”: „Pisałam to na 
wielkim luzie. Takie skojarzenia na 
temat wszystkiego co się łączy ze 
sprawami jedzenia i kuchni. Z czyje-
go poduszczenia powiem na deser”. 
No i na koniec książki, jak po dobrym 
obiedzie jest i deser. A z niego do-
wiadujemy się, że spiritus movens 
całego przedsięwzięcia był Marian 
Eile- założyciel i długoletni redaktor 
naczelny krakowskiego tygodnika 
„Przekrój”. A Mira Michałowska? 
Jako Maria Zientarowa publikowała 
w tymże „Przekroju” historyjki, któ-
re stały się kanwą dla serialu „Wojna 
domowa”. Jako żona ambasadora 
PRL w Wielkiej Brytanii, Nowym Jor-
ku i Waszyngtonie bywała, jak to 

się mówi, „na salonach”. I właśnie z 
opowieści przeżytych, zasłyszanych, 
wyczytanych powstała ta książka peł-
na anegdot- nie tylko kulinarnych. 
Właściwie mam problem, żeby jed-
noznacznie określić o czym jest ta 
książka. Bo jak w kilku zdaniach okre-
ślić te różnorodne treści, powiązane 
jedynie kuchnią i życiem, które wokół 
tej kuchni się toczy. A czasami to życie 
dotyczy sfer zaiste tak wysokich jak 
dwór królewski w Anglii, czy postaci 
tak ciekawych jak pisarka Gertruda 
Stein. O czymże jest np. taki rozdział 
II książki? „O książkach kucharskich, 
o wielkich gastronomach, o ośmioja-
jowej pianie, o okoniu dla Picassa, o 
Dumasa ojca przyprawie do sałaty, o 
polowaniu na gazpacho, o łaskawych 
i mściwych kelnerach i żabim udku 
na co dzień.” Brzmi ciekawie? Dla 
mnie super. I taka jest cała książka- 
lekka, łatwa i przyjemna, ale niosąca 
niemały zasób wiedzy i ciekawostek. 
Wprawdzie jeszcze nie wypróbowa-
łam, ale właśnie z książki Miry Micha-
łowskiej dowiedziałam się o tym, że 
można uniknąć krokodylich łez przy 

krojeniu cebuli. Wystarczy, starym 
arabskim zwyczajem, położyć na 
czubku głowy w czasie krojenia ce-
buli jej koniuszek, tę tzw. cebulową 
piętkę. Ciekawe czy się sprawdzi przy 
przygotowywaniu wigilii? Ale nawet 
jeśli nie – to nic nie szkodzi. Książkę i 
tak czyta się świetnie. Polecam.

(bs)
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Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Dla Niepodległej. 

SOLECKA SZTAFETA POKO-
LEŃ.

Stowarzyszenie zaprasza na wy-
stawę z okazji setnej rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 
Otwarcie wystawy odbyło się pod-
czas gminnych obchodów setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości 
w dniu 11 listopada. Ekspozycja udo-
stępniana będzie w Galerii Stary Ku-
fer do końca grudnia. Jednocześnie 
zwracamy się do wszystkich z prośbą 
o uzupełnianie informacji na temat 
udziału mieszkańców w walkach na-
rodowo-wyzwoleńczych.

Wystawa przygotowana została 
w ramach realizacji zadania współ-

finansowanego przez Województwo 
Świętokrzyskie, Starostwo Powiato-
we w Busku-Zdroju, Gminę Solec-
-Zdrój pn. „Opowieści Starego Kufra 
– poszerzenie oferty kulturalnej miej-
scowości uzdrowiskowej poprzez or-
ganizację wystaw dotyczących Solca 
–Zdroju i jego mieszkańców”. 

CZUWAMY! PAMIĘTAMY!
Z okazji 100 rocznicy odzyska-

nia niepodległości Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ 
wyremontowało znajdujący się na 
soleckim cmentarzu grób Józefa 
Iżyckiego, żołnierza I i II wojny świa-
towej. Organizację wsparła w tym 
finansowo Fundacja Orlen „Dar Ser-
ca” w ramach programu „Czuwamy! 

Pamiętamy!”. 
Program Czu-

wamy! Pamięta-
my! ma na celu 
przywrócenie pa-
mięci o bohaterach 
II Wojny Świato-
wej. W ramach 
Programu można 
uzyskać fundusze 
na upamiętnienie 
Miejsc Pamięci, 
ze szczególnym 
uwzględnieniem 
tych, które zostały 
przez lata zapo-
mniane i zaniedba-
ne. 

Upamiętnienie 
Miejsca Pamięci 
może być realizo-
wane m. in. po-
przez umieszczenie 
lub wymianę brzo-
zowych krzyży czy 
też rewitalizację 
miejsca pochów-
ku. Działanie to ma 
także walor eduka-
cyjny, ma zachęcić 
najmłodsze poko-
lenia do poznania 
lokalnej historii i 
przechowania pa-
mięci o żołnierzach 
II Wojny Świato-

wej. 
 W dniu 11 listopada mieszkań-

cy Solca-Zdroju na czele z Wójtem 
Gminy Solec-Zdrój Adamem Pałysem 
i Przewodniczącym Rady Gminy Paw-
łem Patrzałkiem oddali cześć temu 
pochowanemu na cmentarzu solec-
kim żołnierzowi I i II wojny światowej. 
Złożyli również wiązanki kwiatów na 
wcześniej odrestaurowanym grobie 
Mikołaja Skarbka Kruszewskiego, ka-
pitana Wojsk Polskich z wojny 1920 r. 

Stowarzyszenie zwraca się do 
wszystkich z prośbą o uzupełnianie 
informacji na temat udziału mieszkań-
ców w walkach narodowo-wyzwoleń-
czych oraz o miejscach ich pochówku.

REKORDOWA KWESTA 
NA RZECZ ZABYTKOWYCH 

NAGROBKÓW
Podczas zorganizowanej przez 

Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne SOLEC ZDRÓJ pierwszolisto-
padowej kwesty udało się zebrać 4 
392,32zł 1 2 CZK 100 HUF.

Jest to największa kwota spośród 
wszystkich dotychczas przeprowa-
dzonych zbiórek na soleckim cmen-
tarzu. 

W tegorocznej akcji wzięli udział: 
Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys, 
sekretarz gminy Artur Cygan, prze-
wodniczący rady gminy Paweł Patrza-
łek, zuchy i harcerze 100 BDW im. ks. 
Kazimierza Lutosławskiego z ZPPO w 
Zborowie ze swoimi drużynowymi 
hm.Teresą Pater i pwd. Joanną Bąk, 
harcerze 93 BDH „Wędrowcy” z ZS w 
Solcu-Zdroju, członkowie Stowarzy-
szenia Społeczno-Kulturalnego SO-
LEC ZDRÓJ oraz uczniowie Zespołu 
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Szkół w Solcu-Zdroju. 
Wszystkim kwestarzom i ofiaro-

dawcom serdecznie dziękujemy. 
Dotychczas dzięki ofiarności spo-

łecznej i wsparciu Świętokrzyskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków udało się odrestaurować 8 
starych nagrobków. 

W bieżącym roku przy udzia-
le funduszy uzyskanych przez Sto-
warzyszenie w wyniku konkursu 
ŚWKZ z zakresu ochrony dóbr kul-
tury (8061,28 zł) odnowiony został 
zabytkowy nagrobek Nepomuceny 
Kopczyńskiej (1841-1923). Prace re-
nowacyjne wykonała pani konserwa-
tor Joanna Pytlewska.

17 września br. Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Soleckiej podpi-
sało z Lokalną Grupą Działania 
„Królewskie Ponidzie” umowę na 
dofinansowanie środkami Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
realizowanego przez Towarzystwo 
zadania pn. „Dzieje Gminy Solec-
-Zdrój – publikacja”. 

Stosowny wniosek o dofinanso-
wanie tej publikacji Towarzystwo 
złożyło jeszcze w roku ubiegłym i 
jak widać doczekał się on swojego 
czasu realizacji. To duże zadanie za 
blisko 50 000 zł obejmuje wydanie 
3000 egzemplarzy książki pt. „Z 
dziejów Gminy Solec-Zdrój”. Książ-
ki obszernej (240 stron + kolorowa 
wkładka), bogato ilustrowanej i za-

wierającej mnóstwo wiedzy archi-
walnej i informacji do tej pory cał-
kowicie nieznanych, przynajmniej 
dla większości mieszkańców gminy 
(tak jak np. prezentowane przy tym 
tekście zdjęcia starego soleckiego 
kościoła). Publikacja ta powstała 
dzięki trójstronnej umowie Gminy 
Solec-Zdrój, Towarzystwa i Malino-
wych Hoteli. Gmina wniosła wkład 
rzeczowy w postaci tekstu książki o 
wartości 18 tys. zł, Malinowe Hotele 
wzięły na siebie organizację spotka-
nia autorskiego, a cała reszta dzia-
łań tj. przygotowanie dokumentacji 

zadania, druk pu-
blikacji i jej pro-
mocja przypadła 
To w a r z y s t w u . 
Wkład środków 
unijnych nie po-
krył niestety peł-
nych kosztów wy-
dania „Dziejów.” 
Była to wprawdzie 
kwota znacząca, 
bo wyniosła pra-
wie 25 tys. zł, ale 
i tak Towarzystwo 
musiało wnieść 
wkład własny w 
wysokości pra-
wie 6000 zł. I tu 
wielkie podzięko-
wania dla Nadwi-
ślańskiego Banku 
Spó łdz i e l c zego 
w Solcu-Zdroju, 
który, nie po raz 
pierwszy zresztą, 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej

wyszedł naprzeciw potrzebom To-
warzystwa i wsparł nas kwotą 3000 
zł. To zdecydowanie pomogło nam 
w wydaniu publikacji. Nie ukrywam, 
że tak obszerna publikacja wyma-
gała od nas wiele pracy. Ale chyba 
warto było. Zresztą ocenią to miesz-
kańcy. Ideą projektu było, aby książ-
ka ta „trafiła pod strzechy”, stąd tak 
duży nakład. Każdy więc będzie miał 
szansę zmierzyć się z kawałkiem hi-
storii. Pierwszy krok uczynili już Ci, 
którzy przyszli 6 grudnia do Malino-
wego Zdroju na spotkanie autorskie 
z Dariuszem Kaliną. Autor publikacji 
z wielką swadą dał nam przedsmak 
tego co przynosi książka, a wszyscy 
zebrani otrzymali jej egzemplarz z 
dedykacją autora.

(bs)
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O SPOTKANIU W JĘDRZEJOWIE
Napisali do nas

Kwartalnikowe ogłoszenia

„Nigdy z królami nie będziem 
w aliansach,

Nigdy przed mocą 
nie ugniemy szyi.

Bo u Chrystusa my na ordynansach 
Słudzy Maryi!”

Juliusz Słowacki „Ksiądz Marek”

Pewnie osoby 50+ znają skądś 
ten tekst i co bardziej muzykalni po-
trafią nawet zanucić. Dawno jednak 
nie słyszało się „Pieśni Konfedera-
tów Barskich”, nie śpiewa się jej w 
kościele ani na uroczystościach pa-
triotycznych. Tym większe wrażenie 
zrobiło zatem wykonanie pieśni w 
Solcu-Zdroju przez chóry szkolne na 
Święcie Niepodległości. 

Dzieci przygotowane przez p. Radka 
Kornasia zaśpiewały pięknie, aranżacja 
była porywająca, marszowa. I wiele 
osób słyszących to wykonanie mówiło 
o ciarkach, które pojawiły się w trakcie 
słuchania. 

Rozmawialiśmy o emocjach, jakie 
wywołała pieśń i wtedy p. Beata Ku-
piec opowiedziała ciekawą historię, 
która zdarzyła się 8 sierpnia 1984 roku. 
III Piesza Pielgrzymka Kielecka po po-

łudniu wchodziła do Jędrzejowa, tam 
na placu pod klasztorem pielgrzymi 
mieli mieć nocleg. Gdy wchodzili do 
miasta, zobaczyli, że po obydwu stro-
nach drogi stali w kordonie milicjanci, 
jeden przy drugim. Szpaler ciągnął się 
przez cały jędrzejowski rynek. Dlaczego 
tak się ustawili, czy chcieli przestraszyć 
pielgrzymów? Czy naprawdę aż tylu 
ich było potrzeba, żeby dopilnować 
porządku? W pielgrzymce szli głównie 
młodzi ludzie, nastoletni, takie więk-
sze dzieci. I to nie z tych, którzy zry-
wają kostkę brukową czy łamią znaki. 
Grzeczne, dobre dzieci, Lucia, Ewa , 
Zbyszek Walasek, Robert i inni. Przera-
zili się tej demonstracji siły, a pamiętaj-
my, że były to czasy stanu wojennego. 
I wtedy ktoś zaintonował „Pieśń Kon-
federatów Barskich”. „Nigdy z królami 
nie będziem w aliansach, / Nigdy przed 
mocą nie ugniemy szyi…” śpiewali ile 
sił w płucach. Naprawdę tak głośno jak 
się tylko dało. Ksiądz Marek Szeląg ze 
Stopnicy tak zachrypł od tego śpiewu, 

że do samej Częstochowy nie mógł 
powiedzieć słowa. A kilku milicjantów 
zdjęło czapki z głów, czy to dlatego, że 
z przodu szedł biskup Jaworski z krzy-
żem czy może tak ich przejęła ta pieśń. 
Słowa pieśni wszyscy znali. Pielgrzy-
mów soleckich nauczył chyba ksiądz 
Kazimierz Blicharski, który prowadził 
wtedy scholę, a zresztą pieśni śpiewano 
prawie cały czas w trakcie pielgrzymki, 
toteż kto nie umiał, miał okazję się na-
uczyć.

I jakoś ta opowieść sprzed lat pozo-
staje w pamięci i potrafi zawładnąć wy-
obraźnią. Może dlatego, że włączyła się 
w nasze polskie wypominki wywołane 
jubileuszem wolnej Polski. A może cho-
dzi o moc wielkiej poezji Słowackiego, 
która nie przestała poruszać. Sam po-
eta przepowiadał przecież, że zostawi 
po sobie siłę, która nas zjadaczy chleba 
w aniołów przerobi. Na to na razie się 
nie zanosi. Ale 8 sierpnia 1984 kilku mi-
licjantów zdjęło czapki. Moc struchlała.

rsz

„Rozwój kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy Solec-Zdrój”

W ramach wniosku „e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców wo-
jewództwa małopolskiego i świętokrzyskiego” współfinansowanego z Projektu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” 
Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Gmina Solec-
-Zdrój będzie realizowała projekt pt. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Solec-
-Zdrój”. 

Chętni mogą uczestniczyć w szkoleniach w różnych obszarach tematycznych. Będą one prze-
prowadzane w okresie od października 2018 r. do października 2019 r. w grupach 12 osobo-
wych, w wymiarze 16 godz. dydaktycznych.
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Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  4 
zgony  3 
rozwody  3 

Zdarzenia liczba
urodzenia  27
małżeństwa  27
zgony  46
rozwody  6

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  0
zgony  1
rozwody  1

Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  5
zgony  4
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  40
małżeństwa  36
zgony  71
rozwody  4

Trochę statystyki

wrzesień 2018 r.

rok 2017 r.

październik 2018 r.

styczeń – sierpień 2018 r.

listopad 2018 r.

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2018 r.: 

Janina Misterkiewicz lat 67 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Irena Czajkowska lat 86 – mieszkanka wsi Świniary

Józef Łukasik lat 76 – mieszkaniec DPS Świniary
Stanisława Macias lat 74 – mieszkanka wsi Świniary 

w październiku 2018 r.:

Zofia Tkacz lat 88 – mieszkanka wsi Zborów
Jan Sadowski lat 98 – mieszkaniec wsi Kików

Helena Wapniewska lat 69 – mieszkanka wsi Wełnin

w listopadzie 2018 r.:

Józef Stępiński lat 72 – mieszkaniec wsi Kików

Jak wieść gminna niesie

Trochę statystycznej historii
Tak przedstawia się statystyka urodzin, ślubów i zgo-

nów w gminie Solec-Zdrój przez okres 10 lat wydawania 
Gazety Soleckiej

 Rok  Urodze-
nia

 Małżeń-
stwa

 Zgony

 2008  67  65  69

 2009  41  56  68

 2010  44  38  71

 2011  53  43  68

 2012  49  45  76

 2013  43  32  67

 2014  39  42  70

 2015  42  43  61

 2016  46  41  62

 2017  40  36  71

A tak przedstawia się statystyka demograficzna sporzą-
dzona w 1947 roku przez księdza Jana Olesińskiego probosz-
cza parafii Świniary w ramach sprawozdania o stanie parafii. 
Oczywiście dane liczbowe nie są porównywalne; pierwsze 
dotyczą całej gminy Solec-Zdrój, drugie parafii Świniary, któ-
ra w 1947 roku liczyła 3876 mieszkańców. Tendencja jest 
jednak oczywista - dawniej przybywało mieszkańców. Poza 
jednym wyjątkiem (rok 1945) zdecydowanie więcej osób się 
rodziło niż umierało. Dziś mamy sytuację odwrotną.

Rok  Urodze-
ni

 Zaślubie-
ni

 Zmarli

1931  136  28  81

1932  132  31  83

1933  97  39  71

1934  118  28  62

1935  105  35  53

1936  112  35  63

1937  102  32  63

1938  111  31  65

1939  121  41  61

1940  92  37  81

1941  85  26  74

1942  98  35  57

1943  119  51  81

1944  100  15  74

1945  88  31  102

1946  104  55  37

Dane zaczerpnięto z książeczki ks. Pawła Tkaczyka 
„Uśmiech Pana Boga w parafii Świniary”
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Kutia
Palce lizać... bez cudów

Lada moment Boże Narodzenie. 
Cóż zatem się dziwić, że w rubryce 
kulinarnej przepis na kutię – potra-
wę typowo wigilijną. Przyznam się 
szczerze, że nie słyszałam, aby ktoś 
poza okresem świątecznym przygoto-
wywał ten przysmak. A charakter ma 
kutia wyjątkowy. Przypomina arab-
skie słodkości. Za wiele się jej nie zje, 
zwłaszcza, że podajemy ją na koniec 
wieczerzy, kiedy wszyscy są już zdro-
wo objedzeni. Ale co to za święta bez 
kutii. Robimy więc kutię, choć często 
gęsto po świętach spora jej porcja lą-
duje w śmieciach. Możemy temu za-
pobiec nie dodając śmietanki od razu 
do całej porcji, ale tylko do tej, którą 

stawiamy na stole. Będziemy mieć kutię 
na dłużej.

A oto przepis na kutię w wersji ma-
łopolskiej.

Składniki:
1 szklanka maku, 1 szklanka ziaren 

pszenicy, pół szklanki cukru pudru, pół 
szklanki miodu bakalie: 20 dkg posie-
kanych orzechów, 10 dkg posiekanych 
migdałów, 5 dkg sparzonych rodzynek, 
5 dkg fig i daktyli, 2 łyżki kandyzowanej 
skórki pomarańczowej, skórka otarta z 
cytryny (tylko żółta warstwa), szklanka 
słodkiej śmietanki, szczypta soli

Sposób przyrządzenia.
Namaczamy na noc pszenicę, na-

stępnego dnia gotujemy ją do mięk-
kości, kilka razy zmieniając wodę. Od-
cedzamy i studzimy. Mak płuczemy, 
zalewamy gorącym mlekiem i gotujemy 

na małym ogniu do miękkości tak, aby 
można go było łatwo rozetrzeć. Na-
stępnie co najmniej trzykrotnie mieli-
my go przez drobne „makowe” sitko 
w maszynce do mięsa. Podgrzewamy 
miód, wszystkie składniki dokładnie 
mieszamy (pamiętając o możliwości 
porcjowania śmietanki) i wstawiamy 
do lodówki. Bezpośrednio przed po-
daniem mieszamy ze śmietanką. Po-
dajemy kutię solidnie schłodzoną.

Smacznego!

Znaleziono w archiwum

Samorząd u progu niepodległości
10 listopada 1918 roku do Warsza-

wy przybył Józef Piłsudski. Warszawski 
magistrat złożył mu hołd jako przywód-
cy narodu. Rozpoczął się też proces 
tworzenia struktur administracyjnych 
młodego państwa. Początkowo utrzy-
mano obowiązujące w poszczególnych 
zaborach formy funkcjonowania samo-
rządu. W dawnym Królestwie Polskim 
utrzymano w mocy ustawę o samorzą-
dzie gminnym z marca 1864 roku. Zmo-
dyfikowano ją jednak dekretem naczel-
nika państwa z 27 listopada 1918 roku. 
Na mocy tych postanowień wójtowie i 
sołtysi byli jednocześnie funkcjonariu-
szami państwowymi i przedstawicielami 
władzy samorządowej. Wybierało ich 
zgromadzenie gminne. Nowym orga-
nem była rada gminy wybierana także 
przez zgromadzenie gminne na okres 3 
lat. Rada przygotowywała wnioski i bu-
dżet, zawiadywała majątkiem i fundu-
szami gminnymi, kontrolowała urzęd-
ników gminnych i wójta. Rada zbierała 
się przynajmniej raz w miesiącu lub czę-
ściej na żądanie co najmniej 5 członków. 
Do ważności posiedzeń potrzebowano 
quorum (połowa składu). Uchwały po-
dejmowano większością głosów. Raz w 
roku rada gminy przedstawiała wyniki 
swojej działalności na forum zebrania 
gminnego. Wójt gminy reprezentował 
gminę. Zawierał umowy w imieniu gmi-
ny. Dokumenty takie musiały mieć pod-

pis jego i dwóch radnych. Wójt miał do 
pomocy aparat urzędniczy z pisarzem 
gminnym (sekretarzem) na czele. Urząd 
gminy składał się z kilku urzędników- 
pomocników sekretarza. 

Nad działalnością gminy czuwał 
wydział powiatowy w starostwie po-
wiatowym. Wybór wójta musiał być 
przez niego zatwierdzony, podobnie jak 
wybór sołtysa. Sołtys wykonywał zada-
nia zlecone przez wójta gminy. Wybór 
sołtysa wymagał zgody wydziału po-
wiatowego, ponieważ sołtys był także 
urzędnikiem państwowym. Ówczesne 
prawo pochodziło z czasów carskich 
i było dosyć restrykcyjne. Gdy na przy-
kład sołtys chciał zrezygnować ze stano-
wiska to wydział powiatowy mógł nie 
wyrazić na to zgody i za uchylanie się 
od swoich obowiązków oporny sołtys 
trafiał do więzienia. W 1923 roku roz-
szerzono jeszcze uprawnienia wydziału 
powiatowego nad gminą. W przypadku 
nie uchwalenia budżetu wydział po-
wiatowy mógł zarządzić nowe wybory. 
Dodatkowo wszystkie podatki samoist-
ne (gminne) musiały być zatwierdzane 
przez władze powiatowe.

Gmina Zborów w czasie spisu po-
wszechnego z 1921 roku liczyła 663 
domy i 3 799 mieszkańców. Wśród nich 
notowano 3 626 katolików, 2 prawo-
sławnych i 171 Żydów. Pod względem 
narodowościowym 3 748 osób podało 

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Na dopiero 
co odrodzone państwo składały się cztery różne jednostki państwowe z 
zaboru rosyjskiego, austriackiego, pruskiego i Królestwa Polskiego. Każda 
z nich miała różne tradycje, język urzędowy i własną strukturę samorzą-
dową. 

narodowość polską, 49 Żydów i 2 Rusi-
nów. Gmina składała się z następujących 
miejscowości: Chinków wieś, Janów 
wieś, Kików folwark, Kików wieś, Kików 
Kamienna Góra kolonia, Kików Kosinów 
kolonia, Kików Pułanki Kolonia, Kików 
Zagaje Kolonia, Magierów wieś, Marja-
nów folwark, Piotrówka wieś, Rzegocin 
folwark, Rzegocin wieś, Solec wieś, Staż-
nik wieś, Włosnowice wieś, Włosnowice 
folwark, Włosnowice Nowe wieś, Zaga-
je folwark, Zagaje wieś, Zagórzany fol-
wark, Zagórzany wieś, Zborów folwark, 
Zborów wieś, i Żuków wieś. Nie zacho-
wały się niestety do naszych czasów 
akta gminy Zborów, zapewne zaginęły 
w czasie ostatniej wojny. 

Pewne informacje o gminie można 
odnaleźć w aktach Wydziału Powiato-
wego Starostwa Powiatowego Stop-
nickiego z siedzibą w Busku. Dotyczą 
one głównie lat trzydziestych.  Z 
akt tych wynika, że stanowisko wójta 
gminy Zborów od 1 lipca 1927 roku 
sprawował Jan Galus, jego zastępcą 
był Piotr Otręba. Zgromadzenie Gmin-
ne w 1927 roku wybrało na radnych: 
Jana Tarnowskiego z Żukowa (56 lat), 
Marcina Maternę z Żukowa (55 lat), 
Aleksandra Komola z Żukowa (51 lat), 
Antoniego Dąbrowskiego z Solca (60 
lat), Marcina Ksyka z Janowa (51 lat), 
Wojciecha Jaworskiego z Włosnowic 
(56 lat), Stanisława Koselę z Piotrówki 
(37 lat). Władysława Chałonia z Zagó-
rzan (41 lat), Józefa Osaka z Magiero-
wa (35 lat), Franciszka Stracha ze Zbo-
rowa (41 lat) i Jana Nizioła z Zagajowa 
(38 lat).

Tak w początkach naszej państwo-
wości wyglądał samorząd gminy Zbo-
rów.
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STOP SPALANIU ŚMIECI !!! 
Jesienią rozpoczyna się w naszych domach sezon 

grzewczy. A wraz z nim rozpoczyna się problem smogu, 
do którego powstawania przyczynia się w dużej mierze 
spalanie śmieci w domowych piecach i kotłowniach. Nie-
stety, nie każdy używa przeznaczonych do ogrzewania 
materiałów opałowych jak drzewo, węgiel, ekogorszek 
czy pelet. W wielu domach ciągle spotykane jest zjawisko 
spalania śmieci w piecach. 

Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że domowe piece 
się do tego po prostu nie nadają, gdyż generują zbyt niską 
temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady. 

Niebezpieczne substancje, gazy i metale 
ciężkie, które wydzielają się podczas spa-
lania odpadów wywołują alergie, choroby 

układu oddechowego oraz nowotwory!

Pamiętajmy , że spalanie odpadów w domu nie tylko 
przyczynia się do zniszczenia pieca ale też doprowadza do 
zatykania kominów, które mogą spowodować pożar oraz 
zaczadzenie!

Źródło PAP/EPA

Musimy pamiętać, że domowy piec to nie spalarnia 
śmieci!

To, czym się pali w domowym piecu, nie jest wbrew 
pozorom prywatną sprawą właściciela lokalu. Zgodnie z 
przepisami, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 
a także wójt, burmistrz lub prezydent miasta, mogą zlecić 
kontrolę domowej kotłowni. Kontrole ma prawo przepro-
wadzać również policja, straż miejska lub gminna.

Za spalanie odpadów w domowym piecu grozi 
grzywna - nawet 5.000 zł !!!

Prawo jasno określa czego nie wolno spalać w piecach 
i domowych kotłowniach.

Nie wolno spalać w piecu!:
• plastikowych pojemników i butelek po napojach,
• zużytych opon, odpadów z gumy,
• przedmiotów z tworzyw sztucznych,
• elementów drewnianych pokrytych lakierem, mebli,
• sztucznej skóry, ubrań,
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony 

roślin,
• opakowań po farbach i lakierach,
• pozostałości farb i lakierów,
• plastikowych toreb, itp.

 Wydawałoby się, że groźba grzywny ograniczy pro-
ceder spalania śmieci w piecach. Niestety, jest on ciągle 
bardzo rozpowszechniony o czym świadczą wielkie chmu-
ry wydobywającego się z domowych kominów czarnego 
dymu, który przyczynia się do powstawania tak niebez-
piecznego dla zdrowia smogu.

Ale co to właściwie jest ten SMOG?
Smog to nic innego jak unoszące się nad miastem za-

nieczyszczenia powietrza. To głównie dwutlenek siarki, 
benzen i toksyczne pyły, powstające na skutek działalności 
człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych. 

Zanieczyszczenia te są bardzo niebezpieczne dla czło-
wieka, bowiem wdychane pyły mogą wywoływać kaszel i 
trudności z oddychaniem, a także zwiększać ryzyko m.in. 
chorób serca i nowotworów układu oddechowego.

Dlatego pamiętajmy, że domowy piec nie jest przezna-
czony do spalania śmieci! 

Widzisz komin, z którego wydobywa się gęsty, 
śmierdzący dym? Zawiadom odpowiednie 

służby! Nie bądź obojętny!

Artykuł napisany w ramach realizacji Projektu pn. „Działania 
w zakresie edukacji ekologicznej na rzecz rozpowszechniania pra-
widłowych zasad postępowania z odpadami komunalnymi – kon-
kursy, warsztaty, doposażenie RCEE” dofinansowanego ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach. 

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Rzędowie
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PRZESTAŃ SIĘ TRUĆ! 
TO MY TWORZYMY ATMOSFERĘ.

Nie ma co ukrywać, że coraz bardziej pogarsza 
się nasza jakość życia jeśli chodzi o to czym od-
dychamy. Powietrze jest niestety coraz bardziej 
zanieczyszczone. A to już bezpośrednio przekła-
da się na nasze zdrowie. Zanieczyszczone powie-
trze może powodować niedokrwienność serca, 
zaburzenia pracy wątroby, choroby płuc, alergie, 
nowotwory, bóle głowy. 

Tylko w Polsce z powodu chorób wywołanych 
zanieczyszczeniami w powietrzu umiera rocznie 45 
000 osób. To bardzo dużo, przeszło 5 razy więcej 
ludzi niż liczy nasza gmina.

A w dużej mierze przyczyniamy się do tego sami 
poprzez spalanie kiepskiej jakości paliw stałych w 
przestarzałych piecach i kotłach domowych.

W ramach licznych konkursów ekologicznych 
uczniowie naszych szkół dawali nam szereg do-
brych rad jak ograniczyć tę tak bardzo szkodliwą 
niską emisję:
- nie pal odpadów i nie pozwól palić innym,
- jeśli nie musisz, nie jedź samochodem, a jeśli mu-

sisz to przynajmniej używaj samochodu w pełni 
sprawnego,

- dbaj o zieleń, ona pochłania sporo zanieczysz-
czeń,

- maksymalnie redukuj straty ciepła,
- zainwestuj w nowoczesny, energooszczędny ko-

cioł na opał dobrej jakości.
Naprzeciw temu ostatniemu postulatowi wycho-

dzi program pn. „Czyste powietrze”. Ma on na celu 
zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie emisji 
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do 
atmosfery przez domy jednorodzinne. Realizacja 
programu przewidziana jest na lata 2018 – 2029 i 

przeznaczono na nią kwotę 103 mld zł. Właściciele 
domów jednorodzinnych mogą ubiegać się zarów-
no o dotację jak i pożyczkę. Warunkiem jest prze-
znaczenie dofinansowania na następujące działa-
nia:
- wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów 

na paliwa stałe) lub zakup i montaż nowych,
- docieplenie przegród budynku,
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
- montaż lub modernizację instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
- instalację odnawialnych źródeł energii tj. kolek-

torów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej,
- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

ciepła.

Działania te to nie tylko ochrona środowiska, ale 
i spore oszczędności finansowe dla gospodarstw 
domowych. Wysokość dotacji uzależniona jest od 
miesięcznego dochodu w danym gospodarstwie. 
Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie cią-
głym aż do 2027 roku, a składać je należy, w na-
szym przypadku, w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. O 
szczegółach programu można dowiedzieć się ze 
strony internetowej WFOŚiGW lub bezpośrednio w 
siedzibie Funduszu po adresem:
WFOŚiGW w Kielcach
25-155 Kielce
al. ks. J.Popiełuszki 41
Tel. (41) 366-15-12
www.wfos.com.pl
biuro@wfos.com.p

(bs)
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