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Wieści z Gminy

Obchody Gminnego Święta Strażaka 18 maja br. w Piestrzcu odbyło 
się Gminne Święto Strażaka po-
łączone z obchodami 95 – lecia 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pie-
strzcu. 

Uroczystości rozpoczeły się o 
godz. 12.00 Mszą świętą odpra-
wioną przez ks. Kajetana Burzyń-
skiego. Po nabożeństwie nastąpił 
przemarsz w zwartym szyku na plac 
przed budynkiem Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piestrzcu oraz strażacki 
ceremoniał, jakim było odegranie 
Mazurka Dąbrowskiego i wciągnię-
cie na maszt flagi w narodowych 
barwach.

Historię Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Piestrzcu przedstawił Prezes Pa-
weł Fortuna.

Następnie przystąpiono do wrę-
czenia odznaczeń, które otrzymali:

"Złoty medal za zasługi dla po-
żarnictwa":
dh Marcin Oszywa
dh Piotr Nalepa
dh Sławomir Surdel

"Srebrny madal za zasługi dla 
pożarnictwa":
dh Mariusz Zębala

"Brązowy medal za zasługi dla 
pożarnictwa":
dh Artur Pałys
dh Adrian Kuc
dh Adrian Babiarz
dh Konrad Nalepa
dh Konrad Oszywa

"Wzorowy Strażak":
dh Łukasz Nalepa
dh Mateusz Maliga
dh Patryk Oszywa
dh Przemysław Domański
dh Hubert Walasek
dh Sebastsyan Pastva.

Po zakończeniu części oficjalnej 
uczestnicy obchodów udali się na po-
częstunek.
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Ruszyła kolejka turystyczna

ROZKŁAD JAZDY KOLEJKI TURYSTYCZNEJ

Kolejka kursuje na trasach: 
1. Baseny Mineralne – ul. Party-

zantów – ul. Kościuszki – ul. Kościelna 
– ul. Cicha – ul. Sienkiewicza – ul. 1 
Maja – ul. Kościuszki – ul. Partyzan-
tów – Baseny Mineralne

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju informuje, że od dnia 2 maja 2019 roku 
uruchomiona została kolejka turystyczna.

2. Baseny Mineralne – ul. Partyzan-
tów – ul. Kościuszki – ul. Polna – ul. 
Krakowska – ul. 1 Maja – ul. Żerom-
skiego – ul. Szkolna – ul. Polna – ul. 
Kościuszki – ul. Partyzantów – Baseny 
Mineralne

I KURS 

TRASA 1
9:00 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych
9:02 – ul. Partyzantów – Straż
9:04 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjer-
ski
9:06 – ul. Kościelna – Dom Sióstr Słu-
żebniczek
9:08 – ul. Cicha – Pensjonat “CICHA 
ZDRÓJ”
9:10 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat 
“SYRENKA”
9:12 – ul. 1 Maja – Uzdrowisko
9:14 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjer-
ski
9:16 – ul. Partyzantów – Straż
9:18 – ul. Partyzantów – “Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych

TRASA 2
9:30 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych
9:32 – ul. Partyzantów – Straż
9:34 – ul. Kościuszki – Kawiarnia „AR-
TYSTYCZNA”
9:36 – ul. Polna – Pensjonat “PRZYBY-
SZÓWKA”
9:37 – ul. Krakowska – Pensjonat 
”ZŁOTY ZDRÓJ”
9:39 – ul. 1 Maja – Ośrodek Zdrowia
9:41 – ul. Żeromskiego – Parking
9:42 – ul. Szkolna – Szkoła
9:43 – ul. Szkolna – Pensjonat “U RE-
NATY I KRZYŚKA”
9:44 – ul. Polna – Pensjonat “PRZYBY-
SZÓWKA”
9:46 – ul. Kościuszki – Kawiarnia “AR-
TYSTYCZNA”
9:48 – ul. Partyzantów – Straż
9:50 – ul. Partyzantów – “tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych

Z przejazdów mogą korzystać 
mieszkańcy oraz goście przebywa-
jący na kuracji. Pierwszeństwo prze-
jazdu mają goście i kuracjusze, któ-
rzy przedstawią dowód uiszczenia 
opłaty uzdrowiskowej.

Trasy przejazdów biegną ulica-
mi:

Trasa 1: Partyzantów (2 przystan-
ki: „Tramwaj” i Straż) – Kościuszki 
(przystanek: Zakład Fryzjerski) – Ko-
ścielna (przystanek: Dom Sióstr Słu-
żebniczek) – Cicha (przystanek: Pen-
sjonat „Cicha Zdrój”) – Sienkiewicza 
(przystanek: Pensjonat „Syrenka”) 
– 1 Maja (przystanek: Uzdrowisko) 
– Kościuszki (przystanek: Zakład Fry-
zjerski) – Partyzantów (2 przystanki: 
Straż i „Tramwaj”,

Trasa 2: Partyzantów (2 przystan-
ki: „Tramwaj” i Straż) – Kościuszki 
(przystanek: Kawiarnia „Artystycz-
na” – Polna (przystanek: Pensjonat 
„Przybyszówka”) – Krakowska (przy-
stanek: Pensjonat „Złoty Zdrój” – 1 
Maja (przystanek: Ośrodek Zdrowia) 
– Żeromskiego (przystanek: Parking) 
– Szkolna (2 przystanki: Szkoła i Pen-
sjonat „U Renaty i Krzyśka”) – Polna 
(przystanek: Pensjonat „Przyby-
szówka”) – Kościuszki (przystanek: 
Kawiarnia „Artystyczna”) – Party-
zantów (2 przystanki: Straż i „Tram-
waj”).

Kolejka turystyczna kursuje od poniedziałku do piątku w dni robocze 
w okresie od 2 maja do 6 września 2019 roku

II KURS

TRASA 1
12:00 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych
12:02 – ul. Partyzantów – Straż
12:04 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjer-
ski
12:06 – ul. Kościelna – Dom Sióstr Słu-
żebniczek
12:08 – ul. Cicha – Pensjonat “CICHA 
ZDRÓJ”
12:10 – ul. Sienkiewicza – Pensjonat 
“SYRENKA”
12:12 – ul. 1 Maja – Uzdrowisko
12:14 – ul. Kościuszki – Zakład Fryzjer-
ski
12:16 – ul. Partyzantów – Straż
12:18 – ul. Partyzantów – “Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych

TRASA 2
12:30 – ul. Partyzantów – „Tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych
12:32 – ul. Partyzantów – Straż
12:34 – ul. Kościuszki – Kawiarnia „AR-
TYSTYCZNA”
12:36 – ul. Polna – Pensjonat “PRZY-
BYSZÓWKA”
12:37 – ul. Krakowska – Pensjonat 
”ZŁOTY ZDRÓJ”
12:39 – ul. 1 Maja – Ośrodek Zdrowia
12:41 – ul. Żeromskiego – Parking
12:42 – ul. Szkolna – Szkoła
12:43 – ul. Szkolna – Pensjonat “U RE-
NATY I KRZYŚKA”
12:44 – ul. Polna – Pensjonat “PRZY-
BYSZÓWKA”
12:46 – ul. Kościuszki – Kawiarnia “AR-
TYSTYCZNA”
12:48 – ul. Partyzantów – Straż
12:50 – ul. Partyzantów – “tramwaj” 
obok Basenów Mineralnych

Z przejazdów mogą korzystać mieszkańcy oraz goście przebywający na ku-
racji. Pierwszeństwo przejazdu mają goście i kuracjusze, którzy przedstawią 
dowód uiszczenia opłaty uzdrowiskowej.
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„Turniej pokazowy osób niepełnosprawnych w zakresie 
popularyzacji sportu przez niepełnosprawnych”

W dniu 18 maja 2019 r. na hali 
sportowej w Solcu – Zdroju odbył 
się Turniej pokazowy osób niepeł-
nosprawnych w zakresie populary-
zacji sportu przez niepełnospraw-
nych. Pomysłodawcą i głównym 
organizatorem wydarzenia był Łu-
kasz Domański – niepełnosprawny 
sportowiec, zawodnik Zrzeszenia 
Sportu i Rehabilitacji „Start” Kielce.

Otwarcia zawodów dokonał Za-
sępca Wójta Gminy Solec-Zdrój Pan 
Piotr Kalita.

Pierwsze pokazowe mecze roze-
grały między sobą drużyny MEGA-
MOCNI Amp Futbol Kielce i Akademia 
Piłkarska Champions Busko – Zdrój, 
które zapoczątkowały wspaniałą ry-
walizację i entuzjazm sportowy za-
wodników. Następnie swoje umiejęt-
ności zaprezentowali starsi zawodnicy 
drużyn Amp Futbol Kielce i Gminnego 
Klubu Sportowego VITALPOL Solec – 
Zdrój. Rywalizacja była zacięta i nie-
zwykle emocjonująca, ale zgodna z 
zasadami fair play.

Niezwykle ciekawym elementem 
imprezy był pokaz łucznictwa w wy-
konaniu członków Klubu Sportowego 
„Stella” Kielce oraz pokaz gry w boc-
cia.

Wszyscy zawodnicy zostali uhono-
rowani medalami i dyplomami.

Sportowa rywalizacja odbyła się 
dzięki wsparciu finansowemu Wójta 

Gminy Solec – Zdrój, Nadwiślańskie-
go Banku Spółdzielczego w Solcu – 
Zdroju, Basenom Mineralnym w Solcu 
– Zdroju, HOLISTIC Centrum Terapii 

Mięśniowo – Powięziowej, Malinowe 
Hotele Medical Spa, Cafe Artystyczna, 
sklep Groszek Solec – Zdrój – firma 
Furgał, P.W. Prima Sp. z o.o. Zborów.

Gmina Solec – Zdrój rozpoczęła kampanię promocyjną po-
przez aplikację, która pobrana na telefon w prosty sposób in-
formuje turystów, kuracjuszy oraz mieszkańców o ciekawych 
wydarzeniach i atrakcjach na terenie Gminy. 

Aplikacja TripNavigo jest dostępna do pobrania za darmo. 

Specjalne zakładki umożliwiają łatwy dostęp do informacji na temat atrakcji turystycznych, bazy noclegowej i ga-
stronomicznej, nadchodzących wydarzeń kulturalnych. W aplikacji znajdziemy również informacje dla mieszkańców 
i przedsiębiorców.

Zachęcamy do korzystania z aplikacji.
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Turniej Tenisa Ziemnego 
Solec – Zdrój VIP Open o Puchar Wójta Gminy

W dniach 18-19 maja na kortach hotelu Malinowy Zdrój**** Hotel Me-
dical Spa odbył się „Turniej Tenisa Ziemnego Solec – Zdrój VIP Open o 
Puchar Wójta Gminy”. Uczestnicy turnieju – 18 mężczyzn - zmagali się w 
rozgrywkach deblowych. Udział w turnieju wzięli aktorzy, artyści kabare-
towi, sportowcy, prezenterzy telewizyjni oraz osoby ze świata kultury i 
biznesu m.in. Karol Strasburger, Tomasz Stockinger, Piotr Cyrwus, Tomasz 
Tomaszewski, Leszek Malinowski, Adam Romer.

Rozgrywki eliminacyjne odbyły się 
w sobotę, natomiast w niedzielę naj-
lepsi gracze zmierzyli się w finale.

Wybory sołtysów za nami. Zna-
my już nazwiska osób, które obej-
mą tę funkcję w sołectwach Gmi-
ny Solec-Zdrój na najbliższe cztery 
lata.

Wybory odbyły się w 19 sołec-
twach. Mieszkańcy wybrali swoich 
reprezentantów w tajnym głosowa-
niu.

Jako ostatni, sołtysa wybierali 
mieszkańcy Solca – Zdroju.

10 miejscowości zdecydowało 
ponownie obdarzyć zaufaniem po-
przednich przedstawicieli swoich so-
łectw. Funkcję sołtysa kolejną kaden-
cję będą pełnić:
Strażnik – Teresa Kardynał
Zagaje Kikowskie – Bogdan Pietrzyk
Zielonki – Jan Kaczmarczyk
Świniary – Stanisław Kapek
Zagórzany – Krystyna Liwara
Ludwinów – Wiesław Sowiński
Zborów – Ewa Kulik

Kików – Krzysztof Sowula
Wełnin – Adam Doktór
Solec-Zdrój – Waldemar Korniłowicz.

W 9 sołectwach mieszkańcy po-
stawili na zmianę, wybierając na 
swoich reprezentantów osoby do-
brze im znane z pracy na rzecz ich 
miejscowości. Kadencję 2019 – 2023 
w tych miejscowościach obejmą:
Żuków – Mieczysław Pompa
Sułkowice – Rafał Mazur
Chinków – Anna Kruk
Magierów – Robert Laskowski
Piestrzec – Renata Domańska
Włosnowice – Rafał Nega
Kolonia Zagajów – Hubert Łucarz
Piasek Mały – Anna Bujalska
Zagajów – Paweł Koźbiał

Wszystkim sołtysom serdecznie 
gratulujemy i życzymy samych suk-
cesów w pracy na rzecz rozwoju wsi.

Sołtysi wybrani

Niekwestionowanymi zwycięzcami 
Turnieju zostali Karol Stopa i marek Woj-
tulewicz. Drugie i trzecie miejsce zajęli 

odpowiednio Adam Romer i Grzegorz 
Wyrębski oraz Tomasz Stockinger i Artur 
Adamiec. Zaraz za podium uplasowali 
się Piotr Cyrwus i Andrzej Kozłowski.

W turnieju pocieszenia zwycięskie 
laury zdobyli: Leszek Malinowski i Ad-
rian Mazur, Mieczysław Bieniek i Karol 
Strasburger oraz Maurycy Polaski i Zbi-
gniew Mazur.

Wręczenia nagród dokonali: Wójt 
Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys, Prezes 
Spółki Malinowe Hotele Tomasz Kaleta 
oraz Dyrektor hoteli Malinowy Zdrój i 
Malinowy Raj Paweł Patrzałek.

Imprezę objęło patronatem medial-
nym Radio Kielce.
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Przedszkolaki 
z wizytą w Urzędzie

W środę 17 kwietnia najmłod-
si adepci szkolnictwa z Samo-
rządowego Przedszkola w Solcu 
– Zdroju odwiedzili Urząd Gminy 
ze świątecznymi stroikami i życze-
niami.

Dzieci przedświąteczną wizytę 
złożyły Wójtowi Gminy Panu Ada-
mowi Pałysowi, pięknie zaśpiewały 

wiosenną piosenkę i wspólnie wrę-
czyły świąteczne stroiki – a żeby 
uprzejmości były obustronne – wło-

darz gminy przygotował słodki po-
częstunek dla każdego z nich.

Kwartalnikowe ogłoszenia

Apel do mieszkańców 
o niezaśmiecanie gminy!

W związku z coraz częściej spotykaną 
nielegalną praktyką podrzucania śmieci w 
miejsca do tego nie dozwolone, Urząd Gmi-
ny w Solcu - Zdroju zwraca się z prośbą do 
mieszkańców o pozbywanie się odpadów 
komunalnych w sposób zgodny z obowią-
zującymi przepisami.

Ludzie zaśmiecają lasy, przydrożne rowy, 
łąki. Gmina Solec-Zdrój jest gminą uzdrowi-
skową, z uroków naszej małej ojczyzny korzy-
sta rocznie kilka tysięcy kuracjuszy. Turystyka 
połączona z "efektami specjalnymi" typu śmie-
ci pozostawione w niewłaściwych miejscach 
nie zachęcają do odpoczynku na powietrzu. 
Dbajmy wspólnie o naszą Gminę.

Przypominamy!! 
W ramach systemu gospodarki odpadami 

każdy mieszkaniec naszej Gminy może oddać 
firmie odbierającej odpady komunalne każdą 
ilość zmieszanych i segregowanych odpadów 
powstałych w gospodarstwach domowych 
zgodnie z obowiązującym harmonogramem. 
Ponadto mieszkańcy mogą oddać nieodpłat-
nie w ramach mobilnej zbiórki (raz w roku) 
odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt RTV 
i AGD. 
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PROGRAM MAMA 4+
Ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniają-

cym wchodzi w życie z dniem 1 marca 2019 r. Świad-
czenie przysługuje osobom, które wychowywały 
dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 
dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub in-
nej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze 
względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie 
nie spełniają warunków do otrzymania najniższej 
emerytury.

PRZYKŁADY:
1. Sześćdziesięcioletnia matka, która wychowała 

minimum czworo dzieci, i pobiera obecnie świadcze-
nie emerytalno-rentowe w wysokości 800 zł brutto. 
Po wejściu w życie w/w ustawy, będzie mogła ubie-
gać się o przyznanie rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego. Jego wysokość wyniesie w tym 
przypadku 300 zł. Po zsumowaniu kwota renty/eme-
rytury i świadczenia będzie równa najniższej emery-
turze.

2. W przypadku gdy matka, która osiągnęła wiek 
60 lat i wychowała minimum czworo dzieci, pobiera 
świadczenie emerytalno-rentowe w wysokości rów-
nej najniższej emeryturze (obecnie 1 100 zł) nie ma 
prawa do uzyskania świadczenia uzupełniającego. 

3. W przypadku gdy matka, która spełnia w/w 
warunki w zakresie wieku oraz ilości wychowanych 
dzieci, nie posiada prawa do żadnego świadczenia 
emerytalno-rentowego, może uzyskać rodzicielskie 
świadczenie uzupełniające w wysokości 1 100 zł. 

Ustawa zakłada możliwość przyznania (świadczenie 
ma charakter uznaniowy) rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały 
albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci wła-
sne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wycho-
wanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a 
także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzie-
ci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia 
przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania 
przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni 
to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych wa-
runków określonych w ustawie. 

Wśród warunków do uzyskania przez ww. osoby ro-
dzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustawodaw-
ca przyjął m.in. :

1) okres co najmniej 10 lat zamieszkiwania na tery-
torium Polski oraz posiadania po ukończeniu 16 roku 
życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych, 
(ośrodek interesów życiowych);

2) zamieszkiwanie w Polsce w trakcie jego pobiera-
nia;

3) osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 
65 lat mężczyźni);

4) brak niezbędnych środków utrzymania;
5) posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Pol-

skiej, a w przypadku gdy osoba nie jest obywatelem 
Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie prawa pobytu lub 
prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w przypadku obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfedera-
cji Szwajcarskiej, lub ewentualnie statusu cudzoziemca 
legalnie przebywającego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.

Ustawa przewiduje również przesłanki negatywne, 
które:

1) mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania 
osobie świadczenia tj. :

a) pozbawienie władzy rodzicielskiej lub ogranicze-
nie władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka lub 
dzieci w pieczy zastępczej; 

b) długotrwałe zaprzestanie wychowywania dzieci;
2) uniemożliwiają pobieranie świadczenia tj. :
a) tymczasowe aresztowanie;
b) odbywanie kary pozbawienia wolności (za wyjąt-

kiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w 
systemie dozoru elektronicznego);

c) posiadanie uprawnienia do emerytury lub renty w 
wysokości co najmniej najniższej emerytury.

Zgodnie z ustawą rodzicielskie świadczenie uzupeł-
niające przyznaje się na wniosek.

Organem właściwym do przyznawania rodziciel-
skiego świadczenia uzupełniającego będzie Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Prezes Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Świadczenie 
będzie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej 
po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w 
sprawie. Ustawa przewiduje, że od decyzji przyznają-
cej prawo do świadczenia oraz od decyzji odmawiającej 
przyznania prawa do świadczenia stronie przysługuje 
prawo do wniesienia do organu, który wydał decyzję, 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy na zasadach 
dotyczących decyzji wydanej w pierwszej instancji przez 
ministra. Na decyzję w sprawie przyznania lub odmo-
wy przyznania świadczenia oraz decyzję po ponownym 
rozpatrzeniu sprawy stronie będzie przysługiwała skar-
ga do wojewódzkiego sadu administracyjnego.

Ustawa ustala wysokość rodzicielskiego świadczenia 
uzupełniającego na poziomie nie wyższym niż najniższa 
emerytura. W przypadku pobierania emerytury lub 
renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, 
świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do 
wysokości najniższej emerytury. Rodzicielskie świad-
czenia uzupełniające będą wypłacane po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczek na poda-
tek dochodowy od osób fizycznych.

Kwartalnikowe ogłoszenia
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Od 1 stycznia 2019 roku weszły w życie istotne 
zmiany dotyczące Karty Dużej Rodziny. To właśnie od 
początku nowego roku mogą się starać o nią wszy-
scy rodzice, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu 
przynajmniej troje dzieci. Teraz ich wiek przestaje mieć 
znaczenie i nieistotnym jest, ile lat mają dzieci w mo-
mencie wydania Karty Dużej Rodziny.

Lista usługodawców, którzy honorują Kartę Dużej Ro-
dziny jest bardzo długa, obejmuje nie tylko sieci i obiekty 
ogólnopolskie, ale i pojedyncze lokalne sklepy.

Obecnie z Kartą Dużej Rodziny można skorzystać z do-
datkowych zniżek na stacjach PKN Orlen – rabat w wyso-
kości 8 groszy przy zakupie 1l zwykłego paliwa i zniżka o 
wartości 10 groszy przy zakupie 1l paliwa Verva oraz 20% 
upustu na zakup produktów gastronomicznych z oferty 
Stop Cafe i tyle samo rabatu na zakupy w myjni.

Za codzienne zakupy w supermarketach Carrefour 
można zyskać do 10% rabatu ich wartości w postaci e-bo-
nu drukowanego w kasie na kolejne zakupy.

Z Kartą Dużej Rodziny można taniej zjeść w sieci re-
stauracji McDonald´s.

Amatorzy wydarzeń kulturalnych mogą skorzystać ze 
zniżek w ramach programu Karty Dużej Rodziny dzięki 
partnerom:
• Teatr Stary w Lublinie – 10% zniżki na wszystkie (także 

ulgowe) bilety,
• Filharmonia im. K. Szymanowskiego w Krakowie – każ-

dy bilet za 10 zł,
• Krakowski Teatr Scena STU – 20 zł zniżki od ceny bile-

tu we wtorki, czwartki i niedziele (nie dotyczy premier, 
spektakli zamkniętych i gościnnych),

• Opera Krakowska - 10% rabatu na każdy spektakl z wy-
łączeniem premier i wydarzeń specjalnych,

• Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie – 35% raba-
tu na spektakle we wtorki i niedziele,

• Kino Helios – 20% rabatu na bilety do kina, 30% rabatu 
na napoje z dystrybutora oraz 30% zniżki na popcorn 
– zniżki obowiązują codziennie oprócz wtorków,

• Cinema 3D – bilety tańsze od 2 zł do 4 zł,
Transport kolejowy:

• PKP Intercity – 30% zniżki na przejazdy jednorazowe 
w 2 klasie w wybranych pociągach, jeśli przejazd będą 
odbywały jednocześnie minimum 2 osoby,

Zakupy:
• Lidl – 10% rabatu na warzywa, owoce, chleb, bułki, 

produkty marki W5, Cien, Solevita i słoiczki dla dzieci 
marek Bobovita, Bebiprima i Hipp,

• Vistula – 10% zniżki od cen regularnych na cały asorty-
ment,

• Wólczanka – 10% rabatu na cały asortyment,
• W. Kruk – 10% rabatu na biżuterię i 5% zniżki na zegar-

ki,
• Świat Książki – 20% rabatu na książki i audiobooki, 

15% rabatu na podręczniki, 20% zniżki na artykuły 
szkolne i papiernicze,
Lotos – 5 groszy rabatu na 1l paliwa Lotos On, Lotos 

LPG, Benzyna Lotos, 10 groszy rabatu na 1l paliwa Lotos 
Dynamic i Lotos Dynamic Diesel, 20% rabatu na wszyst-
kie produkty gastronomiczne w ofercie Cafe Punkt Lotos, 
20% rabatu na myjnię.

Karta Dużej Rodziny

Zdarzenia liczba
urodzenia  2 
małżeństwa  0 
zgony  0 
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia  0
małżeństwa  1
zgony  6
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  4 
zgony  7 
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  2 
zgony  9 
rozwody  2 

Zdarzenia liczba
urodzenia  8
małżeństwa  2
zgony  2
rozwody  0

Trochę statystyki
marzec 2019 r.

styczeń 2019 r. maj 2019 r.luty 2019 r.

kwiecień 2019 r.

Liczba ludności w gminie na koniec 2018 roku - 5099
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„Kołysanka z Auschwitz” 
Mario Escobar

Niezłą książkę ostatnio czytałam

Mario Escobar bazując na infor-
macjach zebranych z przekazów, 
pamiętników, opisów i wywiadów 
dotyczących funkcjonowania obo-
zu w Auschwitz opisał autentycz-
ną, niezwykle wzruszającą historię 
matki pięciorga dzieci, których oj-
cem był mężczyzna pochodzenia 
romskiego.

Główna bohaterka, Helene 
Hannemann, pielęgniarka urodzo-

na w Niemczech poślubiła wbrew konwenansom uta-
lentowanego muzycznie skrzypka narodowości rom-
skiej. Małżeństwo ma piątkę dzieci, w tym bliźnięta. 
Wśród ogólnie panującego chaosu II wojny światowej 
cała rodzina zostaje wywieziona do Auschwitz Birke-
nau. Helene co prawda mogła odejść wolno ze względu 
na pochodzenie, ale nie była wstanie zostawić swoich 
dzieci. Małżonkowie zostają rozdzieleni zaraz po opusz-
czeniu bydlęcego wagonu, który dowiózł ich do obozu.

Escobar opisuje sytuację Helene i jej dzieci w trud-
nych realiach obozowych, gdzie każdy dzień jest walką 
o przetrwanie - pasmem cierpień, głodu i nieuchron-
nego widma śmierci. Główna bohaterka dzięki swemu 
pochodzeniu, znajomości języka niemieckiego oraz 
zdolnościom organizacyjnym dostaje możliwość otwar-
cia oraz poprowadzenia przedszkola dla dzieci przeby-
wających w obozie. Jej poczynania nadzoruje doktor 
Mengele – lekarz, który przeprowadza na najmłodszych 
„obozowiczach” okrutne eksperymenty (szczególnie 
upodobał sobie doświadczenia na bliźniętach).

Powieść, moim zdaniem, bardzo wciągająca. Autor 
koncentruje się na podawaniu konkretnych informacji, 
unika zbyt długich opisów. Książka wzrusza do łez, skła-
nia do refleksji, ukazuje ogrom matczynej miłości. Mo-
mentami wprawia w osłupienie ogrom krzywd, jakich 
doświadczyło setki tysięcy ludzi.

Warto przeczytać.
(pw)

Sylwetki samorządowców

Marcin Nurek
Urodził się w 1976 roku 

w Busku-Zdroju. Od uro-
dzenia mieszka w Solcu-
-Zdroju. Drugą kadencję 
jest Radym Rady Gminy w 
Solcu-Zdroju. Mama po-
chodzi z Niegosławic gm. 
Pacanów, 

a ojciec ze Smogorzo-
wa w gminie Stopnica. 
Pan Marcin ma starszego 
brata Rafała. Do szkoły 
podstawowej uczęszczał 
w Solcu-Zdroju, a następ-
nie do technikum na kierunku związanym z rolnictwem. 
Kolejnymi etapami edukacji były: Medyczne Studium 
Zawodowe w Busku-Zdroju, specjalność: fizjoterapia; 
Wszechnica Świętokrzyska, Wydział Wychowania Fi-
zycznego i Turystyki oraz Uniwesytet Rzeszowski w Rze-
szowie, gdzie zdobył dyplom magisterski na Wydziale 
Pedagogicznym na kierunku: wychowanie fizyczne. 
Pan Marcin Nurek uzupełniał swoje kwalifikacje m.in. 
poprzez udział w studiach podyplomowych w zakresie 
organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia. 

Od 1999 roku Pan Marcin Nurek pracuje w Uzdrowi-
sku Busko-Zdrój S.A. Pierwsze zajmowane stanowisko 
to fizjoterapeuta, a następnie koordynator d/s rehabili-
tacji i obecnie Dyrektor Sanatorium „Marconi”. Od 2009 
roku, po zdaniu stosownego egzaminu w Ministerstwie 
Skarbu Państwa, jest również Członkiem Rady Nadzor-
czej Uzdrowiska, wybieranym spośród i przez pracow-
ników Spółki. 

Wraz z żoną Mileną i córką Zosią mieszka w Solcu-
-Zdroju, dlatego zależy mu na rozwoju miejscowości 
i gminy. Zdaje sobie sprawę, że wzrost atrakcyjności 
miejscowości „przyciągnie” klientów/kuracjuszy, dla-
tego uważa, że inwestycje w postaci zagospodarowy-
wania nowych terenów, remonty, termomeodernizacje 
i ogólnie rewitalizacja miejscowości są konieczne. Jest 
zaniepokojony faktem, że kontrakty z NFZ w sferze 
uzdrowiskowej, przy tak szybko rosnących kosztach, są 
coraz mniej opłacalne, ponieważ działalność uzdrowi-
skowa jest jedną z najistotniejszych dla gminy. 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2019 r.: 
Ireneusz Błoniarczyk lat 44 – mieszkaniec wsi Zielonki

Rozalia Chłosta lat 97 – mieszkanka wsi Piestrzec
Bogdan Krupa lat 61 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Elżbieta Pietrzyk lat 58 – mieszkanka wsi Kików 
Marianna Pietrzyk lat 94 – mieszkanka wsi Zagaje Kikowskie

Weronika Powroźnik lat 90 – mieszkanka wsi Żuków
Julianna Sadowska lat 82 – mieszkanka wsi Kików

Helena Solecka lat 95 – mieszkanka DPS Zborów
Zofia Zębala lat 71 – mieszkanka wsi Piestrzec

w kwietniu 2019 r.:
Marek Ambrożkiewicz lat 75 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Irena Boduch lat 89 – mieszkanka wsi Świniary
Ewa Górecka lat 76 – mieszkanka wsi Wełnin
Jan Jagieło lat 78 – mieszkaniec wsi Zborów

Adela Kaczor lat 96 – mieszkanka wsi Wełnin
Janina Maj lat 97 – mieszkanka wsi Zagajów

Janina Polak lat 94 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
XV Gminny Konkurs Recytatorski

W piątek 5 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej 
w Zborowie odbył się XV Gminny Konkurs Recytatorski. 
Wzięło w nim udział 27 uczniów z przedszkoli i szkół pod-
stawowych klas 0 – III z terenu gminy Solec – Zdrój. Uczest-
nicy recytowali wiersze pod hasłem ,, W krainie przyjaźni i 
miłych słów”. Celem konkursu było rozwijanie dziecięcych 
talentów i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości 
estetycznej oraz doskonalenie wyrazistej mowy. Ocenia-
jąc występy uczniów jury w składzie: D. Dalach, K. Osak, 
J. Pałys i D. Ślusarska brało pod uwagę opanowanie pa-
mięciowe, dykcję, właściwy dobór utworu, ogólne wra-
żenie artystyczne oraz tempo mówienia. Po wysłuchaniu 
wszystkich uczniów i burzliwej naradzie, jury przyznało 
miejsca w każdej kategorii wiekowej. Czworo dzieci – Pa-
tryk Lubczyński kl. ,,0” , Aleksandra Gałka kl. II i Lena Sapa 
kl. III ze SP w Zborowie oraz Szymon Starościak kl. I ze 
SP w Solcu- Zdroju będzie reprezentowało naszą gminę w 
Powiatowym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 
w Busku - Zdroju. Życzymy powodzenia!

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i 
drobne upominki, a zwycięzcy również nagrody książko-
we. 

Gratulujemy wszystkim uczestnikom, życzymy sukce-
sów w kolejnych konkursach recytatorskich.

(dd)

XVI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY 
KLAS I-III ZBORÓW 2019

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
Tytuł „Mistrz Matematyk Edukacji Wczesnoszkolnej” w 

2019 roku należy do: 
Amelii Nega i Nadii Puszyńskiej ze Szkoły Podstawowej 

w Solcu-Zdroju – opiekun
Jolanta Sztorc.
I miejsca w kategorii klas trzecich uzyskali:
Katarzyna Zych i Kacper Warzecha ze Szkoły Podstawo-

wej w Zborowie – opiekun
Barbara Ratusznik; oraz
Aleksandra Sajecka ze Szkoły Podstawowej w Wełninie 

opiekun Jolanta Kasperek.
Laureatami w klasach II są:
Aleksandra Walasek ze Szkoły Filialnej w Wełninie opie-

kun Jolanta Kasperek;

Igor Połetek ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju – 
opiekun Beata Szabra;

Hubert Kapusta ze Szkoły Podstawowej w Zborowie – 
opiekun Lucyna Idus.

W klasach I na pierwszym miejscu uplasowali się:
Marcel Gwóźdź i Karol Leżoń ze Szkoły Podstawowej w 

Zborowie – opiekun Janina Bąk;
Szymon Starościak ze Szkoły Podstawowej w Solcu-

-Zdroju – opiekun Elżbieta Grabda;
Maciej Chmura ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju 

– opiekun Lidia Kłapińska.
W konkursie brało udział 31 uczniów z klas I-III gminy 

Solec-Zdrój. Wszyscy otrzymali słodki poczęstunek i dyplo-
my ,a laureaci oprócz dyplomów drobne nagrody rzeczo-
we sfinansowane przez Radę Rodziców SP w Zborowie.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy wszystkim uczniom 
uczestniczącym w konkursie sukcesów na dalszych eta-
pach edukacyjnych. 

Organizatorki konkursu
Janina Bąk i Teodozja Głowniak

Wyróżnienie dla Marcela Gwoździa 
ucznia klasy I

Już po raz dziewiąty KRUS jest organizatorem Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci, który w 2019 
roku przebiegał pod hasłem: ,,Bezpiecznie na wsi mamy 
–maszyna pracuje, dziecko obserwuje”. Miał on na celu 
zwrócić uwagę na zapobieganie wypadkom, związanym z 
obecnością w gospodarstwach maszyn rolniczych. Zadanie 
konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej ilu-
strującej wyżej wymienione hasło dowolną techniką.

Wojewódzka Komisja Konkursowa wśród 1427 prac na-
desłanych do OR KRUS w 
Kielcach z powiatów, wy-
łoniła laureatów i zaprosiła 
na uroczyste podsumowa-
nie etapu wojewódzkiego 
konkursu.

3 czerwca w Centrum 
Geoedukacji w Kielcach 
podczas ogłoszenia wy-
ników praca wykonana 
przez Marcela Gwoździa, 
ucznia klasy I ze SP w Zbo-
rowie, została wyróżniona. 
Uczeń otrzymał dyplom i 
nagrody rzeczowe, które 
odebrał w asyście mamy i 
opiekuna pani Janiny Bąk.

Gratulujemy.
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Projekt: „Pasje zaklęte w nauce”
Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształ-
cenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji, w bieżącym 
roku szkolnym do projektu zgłosiło się 68 uczniów z klas 
IV-VIII. Dzięki realizacji projektu uczniowie zyskali dostęp 
do nowocześnie wyposażonych pracowni przedmioto-
wych. Zakupiono: laptopy, pracownię językową z tablicą 
interaktywną, pomoce dydaktyczne i meble. Pracownia 
komputerowa została wyposażona w 15 zestawów kom-
puterowych i wysokiej klasy sprzęt drukarski. W realizację 
projektu zaangażowanych jest 8 nauczycieli SP w Zboro-
wie, którzy podnieśli swoje kwalifikacje uczestnicząc w 
szkoleniach: ,,Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” i ,,E-nauczyciel”. 

WYCIECZKA DO WARSZAWY
W czwartek - 16 maja 2019 roku uczniowie 

Szkoły Podstawowej w Zborowie wraz z rodzi-
cami na zaproszenie Posła Krystiana Jarubasa 
odwiedzili Siedzibę Sejmu Rzeczpospolitej Pol-
skiej.

 Na Wiejskiej zostaliśmy poddani kontroli 
pirotechnicznej i radiologicznej przez funk-
cjonariuszy Biura Ochrony Rządu i Straż Mar-
szałkowską. Po dokładnym sprawdzeniu nas i 
bagaży w towarzystwie pana Posła i Pani Prze-
wodnik rozpoczęliśmy zwiedzanie Sejmu. Na 
początku obejrzeliśmy makietę budynków sej-
mowych. Dostaliśmy też lekcję historii o pol-
skim parlamentaryzmie. Po czym przeszliśmy 
do najbardziej znanej Sali w polskiej polityce- 

Sali Posiedzeń Sejmu. Widzieć takie miejsce na 
żywo, to coś zupełnie innego niż transmisje 
telewizyjne. Bardzo odczuwało się atmosfe-
rę czegoś reprezentacyjnego i doniosłego. Po 
wyjściu z Sali Posiedzeń udaliśmy się do Hal-
lu Głównego, gdzie obejrzeliśmy pamiątkowe 
tablice poświęcone nieżyjącym Parlamentarzy-
stom, oraz upamiętniające ważne wydarzenia 
w Sejmie np. wizytę papieża Jana Pawła II. Tam 
też ustawiliśmy się do zdjęcia obejmującego 
całą naszą grupę.

 Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w sto-
łówce mieszczącej się w Kancelarii Prezydenta 
RP, gdzie zjedliśmy smaczny obiad. Jak przy-
stało na gości- uczniowie podziękowali Panu 
Posłowi ziemi świętokrzyskiej za gościnę, a w 
zamian otrzymaliśmy materiały edukacyjne i 
gadżety.

 Ale to nie koniec naszej wycieczki i pobytu 
w Warszawie. Zza szyb autokaru podziwiali-
śmy piękne miejsca naszej stolicy. Zwiedzili-
śmy Stadion, Łazienki Królewskie, a z balkonu 
Pałacu Kultury i Nauki podziwialiśmy piękną 
panoramę Warszawy i okolic.

Kolacja – ostatni posiłek tego dnia to wizyta 
w McDonaldzie.

Do Zborowa pełni wrażeń wróciliśmy szczę-
śliwie tuż po 2200.

Uczestnicy wycieczki pragną jeszcze raz po-
dziękować Panu Posłowi za zaproszenie nas do 
tak ważnego dla Polaków miejsca. Może nigdy 
sami byśmy do niego nie dotarli. Dziękujemy.

Organizatorem wyjazdu było Biuro Posel-
skie Posła na Sejm RP Krystiana Jarubasa i Rada 
Rodziców SP w Zborowie.

JB



12 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Jak nie czytam , jak czytam

7 czerwca o 10.00 uczniowie Zespołu Szkół w Solcu-
-Zdroju już po raz czwarty wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji "Jak nie czytam, jak czytam". Według organizatora tj. 
wydawcy miesięcznika "Biblioteka w Szkole", głównym ce-
lem jest budowanie pozytywnego wizerunku książki tak, 
by czytanie kojarzyło się z czymś przyjemnym, z relaksem, 
wolnym czasem i rozrywką. Symbolem wspólnej akcji jest 
rekord w liczbie osób czytających w jednym momencie. Co 
roku czyta z nami ponad 400 tys. osób z całego kraju. Akcji 
towarzyszył plebiscyt na najciekawsze książki - uczniowie 
wrzucali do skrzynki zapisane tytuły pozycji książkowych, 
które chętnie widzieliby w swojej bibliotece szkolnej. Wy-
niki już we wrześniu.

Pasje zaklęte w nauce
W ramach projektu „Pasje zaklęte w nauce” w Szkole 

Podstawowej w Solcu-Zdroju odbywają się zajęcia wyrów-
nawcze i rozwijające z matematyki dla klas V-VIII.

Nowo zakupione komputery umożliwiały korzystanie z 
różnych ciekawych stron internetowych takich jak www.
matzoo.pl czy www.szaloneliczby.pl

Modele figur przestrzennych wraz z ich siatkami po-
magały w zdobywaniu i utrwalaniu wiadomości z zakresu 
geometrii przestrzennej. Dzieci budowały bryły z elemen-
tów konstrukcyjnych, obliczały pola i ich objętość. Nieza-
stąpiona okazała się nakładka tablicowa w kratkę, przy 
pomocy której oznaczały punkty kratowe, wykonywały 
ćwiczenia w układzie współrzędnych. W czasie zajęć wy-
korzystywane były plansze edukacyjne prezentowane na 
tablicy stojącej.

„RODZICE DZIECIOM”
W dniu 5 czerwca 2019 r. w Samorządowym Przed-

szkolu w Solcu – Zdroju odbyły się dwa przedstawienia 
pt. „Kaczka Dziwaczka” i „Lokomotywa” przygotowane 
dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Na scenie wystąpili rodzi-
ce przedszkolaków ubrani we wspaniałe bajkowe stroje, 
którzy odgrywali zabawne i z dużym poczuciem humoru 
scenki dla swoich pociech oraz całej społeczności przed-
szkolnej. Barwne, wesołe przedstawienie teatralne opar-
te zostało na podstawie wierszy J. Tuwima i J. Brzechwy. 
„Duzi aktorzy” zaprezentowali swoje umiejętności recyta-
torskie, taneczne oraz oryginalną dekorację. 

Niezwykłe sytuacje, które przydarzyły się tytułowej 
Kaczce Dziwaczce rozśmieszały, 

a zarazem wywoływały dumę na twarzy młodszych 
widzów, kiedy zobaczyli swoją mamusię lub tatusia gra-
jącego postać z ulubionej bajki. Po krótkiej muzycznej 
przerwie nastąpił dalszy ciąg występów, czyli druga insce-
nizacja pt. „Lokomotywa”. Również wtedy rodzice pora-
dzili sobie świetnie, wcielając się w podróżujących pasaże-
rów zajmujących poszczególne wagony. 

Całe przedsięwzięcie zakończyło się słodkim poczęstun-
kiem, wspólnym tańcem z wszystkimi przedszkolakami, a 
przede wszystkich mocnym uściskiem rodzica ze swoim 
dzieckiem. Ten uśmiech w jego oczach zrekompensował 
cały wysiłek, ogrom przygotowań i „niewielką” tremę ro-
dziców. 
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej 
w Solcu-Zdroju

Od czego by tu zacząć… Może od przedszkolaków, 
które odniosły duży sukces. Wykonana przez nich z od-
padów Eko - Marzanna zajęła pierwsze miejsce w konkur-
sie zorganizowanym przez Regionalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej w Rzędowie. Dzieci wzięły udział w Pikniku 
Ekologicznym w Rzędowie, a atrakcji tam nie brakowa-
ło. W nagrodę za zwycięstwo w konkursie przedszkolaki 
otrzymały bilety do kina w Połańcu na film w formacie 3D. 

Starsi uczniowie naszej placówki pisali egzamin na za-
kończenie klasy ósmej i ogromnie się stresowali, wkrótce 
wyniki. Co prawda większość ósmoklasistów mówiła, że 
było łatwiej niż się spodziewali, ale z doświadczenia wie-
my, że uczniowie zawsze tak mówią, nawet jak zadania 
wcale nie były banalne. Martwią się na pewno o dostanie 
się do szkół średnich, w tym roku przecież wybierają się do 
nich razem z ostatnim rocznikiem gimnazjalistów. Będzie 
tłoczno. Trzymajmy za nich kciuki.

Chyba takich zmartwień nie ma tylko kończąca gimna-
zjum Monika Grochowska z Piasku Małego. Jest laureat-
ką 2 wojewódzkich konkursów przedmiotowych: z języka 
polskiego (tytuł wywalczyła w ubiegłym roku, opieka p. 
Bożena Nowak) i tegoroczną laureatką konkursu z historii 
(opieka p. Paweł Ślusarski i p. Paweł Fortuna). Żeby zrozu-
mieć, jaki to wyczyn, trzeba uświadomić sobie, że laure-
atami z reguły zostaje około dwadzieścia kilka osób w ska-
li województwa. Monika była również laureatką konkursu 
humanistycznego dla uczniów szkół podstawowych (opie-
ka p. Renata Wojtal) i konkursu biblijnego (opieka s. Anna 
Kita). Nie będziemy tu pisać peanów, jaka to zdolna, miła, 
pracowita dziewczyna, bo zazdrośników nie brakuje. Ale 
Monika taka naprawdę jest. Życzymy jej wielu sukcesów.

W szkole dzieci uczyły się tolerancji i wrażliwości na po-
trzeby innych, zorganizowano akcję „Wkręć się” mającą 
na celu podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej 
osób z autyzmem i zespołem Downa.

 A tak już z ostatniej chwili (przed złożeniem tekstu 
do druku) – pod koniec maja w związku z Europejskim 
Tygodniem Sportu dla Wszystkich nasi uczniowie chodzili 
na rajdy, grali w badmintona, uczestniczyli w turniejach 
piłki siatkowej, najmłodsi uczyli się zabaw z dzieciństwa 
mamy i taty (ciuciubabka, gra w klasy, baloniki- a może 
to już nawet zabawy z dzieciństwa dziadków? ), niektórzy 
odwiedzili oceanarium, a jeszcze inni poszli na rajd.

 Pani Beata Kupiec zabrała grupę harcerzy na wę-
drówkę „Bartek”. Od kilku lat rajdy te odbywają się pod 
znakiem żonkila i mają na celu zwrócenie uwagi na ideę 
opieki hospicyjnej, często też zbierane są datki na rzecz 
hospicjum. W tym roku patrole losowały osiedla w Busku, 
tam harcerze rysowali kredą wielkiego żonkila, pisali także 
hasło „ Hospicjum to też życie” (tak, mieli na to zgody). Na 
znak solidarności z osobami chorymi puszczali także żół-
te baloniki. Niektórym pewno żonkil kojarzy się głównie z 
symbolem powstania w getcie warszawskim, ale zwyczaj 
darowania żonkila składającym datki na rzecz hospicjum 
przyszedł do Polski z Edynburga już blisko 20 lat temu, 
zatem ten pachnący kwiatek stał się znakiem dwóch wy-
darzeń.

Dzieciom życzymy szóstek na świadectwach i super 
wakacji. Dobrej pogody!

rsz
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Świetna pogoda, super zabawa 

i wspaniali ludzie!
To przepis na udaną imprezę. Według tego przepisu 

udało nam się zorganizować fantastyczne rodzinne święto 
nad zalewem rekreacyjnym w Solcu - Zdroju.

Moc atrakcji zapewnił Wójt Gminy Solec - Zdrój wraz z 
Gminnym Centrum Kultury.

Nie zabrakło licznych konkursów z nagrodami m.in. 
walki sumo. Dużym zainteresowaniem cieszyły się darmo-
we atrakcje takie jak dmuchane zjeżdżalnie czy suchy ba-
sen dla najmłodszych.

Impreza jak zawsze miała też charakter edukacyjny. 
Studenci biorący udział w projekcie "Projektor - wolon-
tariat studencki" przygotowali patriotyczne stoisko, na 
którym można było oglądać sprzęt wojskowy czy rozwią-
zywać zagadki i w nagrodę otrzymać Dyplom Młodego 
Patrioty.

Ponadto każdy mógł w ramach profilaktyki uzależnień 
założyć gogle imitujące stan po spożyciu alkoholu oraz 
narkotyków. Niektórych skutecznie odwiódł ten test od 
chęci choćby spróbowania takich substancji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta im-
preza tak się udała. Szczególnie dziękujemy dzieciom i ro-
dzicom za liczne przybycie i wspólną zabawę.

XI Ogólnopolski Festiwal Muzyki Akordeono-
wej: „Harmonia Zdrowia i Muzyki”

W tym roku już po raz jedenasty mieliśmy przyjemność 
uczestniczyć w Festiwalu Muzyki Akordeonowej „Harmo-
nia Zdrowia i Muzyki”. Tegoroczna edycja festiwalu odbyła 
się w nieco zmienionej formie. Przez ostatnie dwa week-
endy mogliśmy słuchać muzyki w wykonaniu wielu wspa-
niałych artystów z kraju i ze świata. O najwyższy poziom 
festiwalu dbali organizatorzy: Wójt Gminy Solec - Zdrój, 
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, Ochotnicza 
Straż Pożarna w Solcu-Zdroju oraz Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej. 

8 czerwca w Kościele Parafialnym pw. św. Mikołaja w 
Solcu-Zdroju odbył się koncert inauguracyjny. Klasykę lek-
ką zaprezentowali nam: Grzegorz Michta - akordeon oraz 
grający na klarnecie Jerzy Cygan.

Drugiego dnia festiwalu w „Kawiarence Coolturalnej” 
nad zalewem rekreacyjnym, mogliśmy usłyszeć muzykę z 
zakątków Argentyny w wykonaniu argentyńskiego zespo-
łu SANLUISTANGO, któremu towarzyszyła wspaniała wo-
kalistka Magdalena Lechowska. Następnie o godz. 20:30 
odbyła się Biesiada z akordeonem. Znane przeboje natych-
miast poderwały publiczność do tańca.

15 czerwca o godz. 18:00 w Kościele Parafialnym pw. 
św. Mikołaja 

w Solcu-Zdroju gościliśmy zespół w składzie: Zbigniew 
Wałach - skrzypce, śpiew, Wojciech Golec - akordeon, 
Marcin Żupański – klarnet basowy, saksofon. Koncert nosił 
nazwę „Barwy Ziemi – Głosy Natury”. W dźwiękach za-
mknięte zostały pejzaże miejsc – natury, która formowa-
ła pokolenia przez wieki, zgodnie ze zmianami pór roku 
i całą paletą cyklu przemijalności człowieka. Kompozycje 
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Zbigniewa Wałacha to odpowiedź współczesności na tra-
dycję. Nostalgiczne dźwięki obrazują wspomnienia, reflek-
sje nad upływającym czasem. 

Następnie o godz. 19:30 w „Kawiarence Coolturalnej” 
nad Zalewem „Pieśni Narodów Świata” zaprezentował 
nam zespół „Czeremszyna” z Tarnopola na Ukrainie. 

O godz. 20:30 ponownie odbyła się pełna tańców Bie-
siada z akordeonem.

Ostatniego dnia festiwalu w Amfiteatrze Hotelu Mali-
nowy Zdrój, podziwialiśmy wspaniałe trio akordeonowe 
„Ars Harmonica”. Mogliśmy usłyszeć muzykę m.in.: An-
tonio Vivaldiego czy Astora Piazzolli, ale również muzykę 
folkową o słowiańskim rodowodzie, którą muzycy zespołu 
sami opracowują i która, jak podkreślają, jest najbliższa ich 
sercu i najchętniej ją wykonują. Jej niepowtarzalny klimat 
wynika z połączenia nieregularnych rytmów oraz tempe-
ramentu muzyki bałkańskiej z niezwykle bogatą harmonią 
typową dla krajów środkowo-wschodniej Europy, co de-
cyduje że zespół w naturalny sposób swoim repertuarem 
trafił do serc słuchaczy – pozostawiając niezapomniane 
wrażenia muzyczne.

O godz. 19:00, w „Kawiarence Coolturalnej” nad za-
lewem rekreacyjnym zaprezentował się kwintet instru-
mentalny „Que Passa”. Zespół zaprezentował mieszankę 
muzyczną zakorzenioną w tradycji flamenco, world music, 
jazz, latin, tango, naznaczoną indywidualnością każdego 
z muzyków. Swój styl określają jako FLAMENCO FUSION. 
Muzycy swoim wykonaniem i bogactwem rytmów, a także 
wirtuozerią i pasją zachwycili słuchaczy

XI Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Zdrowia 
i Muzyki”, cieszył się ogromną popularnością zarówno 
wśród mieszkańców jak i gości odwiedzających uzdrowi-
skową Gminę Solec-Zdrój. Patronat honorowy nad festi-
walem sprawowali: Marszałek Województwa Świętokrzy-
skiego - Pan Andrzej Bętkowski. Wojewoda Świętokrzyski 
- Pani Agata Wojtyszek, Starosta Buski - Pan Jerzy Kolarz 
oraz Wójt Gminy Solec-Zdrój - Pan Adam Pałys. Patronami 
medialnymi byli: Radio Kielce, TVP3 Kielce, Echo Dnia, bu-
sko.com.pl, Tygodnik Ponidzia.

To ważne wydarzenie muzyczne zostało zorganizowa-
ne dzięki dofinansowaniu ze środków finansowych po-
chodzących z Województwa Świętokrzyskiego i Powiatu 
Buskiego oraz licznej rzeszy sponsorów. To właśnie dzięki 
ich wsparciu możemy kontynuować to przedsięwzięcie ar-
tystyczne. Z tego miejsca pragniemy jeszcze raz serdecz-
nie podziękować wszystkim ofiarodawcom za okazaną 
pomoc.

Wsparli nas:
• Malinowe Hotele Sp. z o.o.
• Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
• Zakład Metalowo-Kotlarski SAS Sp. z o.o.
• KLANK OPTYK- Zakład Optyczny Magdalena Klank
• „Dwór Dziekanów” w Zielonkach 
•  „VITALPOL” – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
• Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej „HOLISTIC” 
• Baseny Mineralne w Solcu-Zdroju
• Tartak METROL- Dariusz i Stanisław Kiepura
• PRIMA - Producent napojów i wody mineralnej „Solec-

czanka”
• Sulphur Zdrój Exim
• PPUH „DEMAROL” - Producent Maszyn Rolniczych
•  Zakład Usług Wielobranżowych „HYDROSVAT”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Latająca Akademia Cyfrowa
Latająca Akademia Cyfrowa, która zawitała do GCK 

w Solcu-Zdroju cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy. W czasie trwania projektu 
swoje kompetencje komputerowe podniosło już ponad 
70 mieszkańców naszej gminy.

Widząc wielkie zainteresowanie organizowanymi szko-
leniami ZHP Chorągiew Kielecka postanowił umożliwić 
udział w kursach jeszcze większej liczbie osób.

Obecnie organizowany jest nabór dla grup wiekowych 
18-34, 35-44.

Szczegółowe informacje i zapisy na szkolenia prowadzi 
Gminne Centrum Kultury w Solcu -Zdroju.

Prócz szkoleń w ramach realizacji projektu „ Latającej 
Akademii Edukacji Cyfrowej – podnoszenie kompetencji 
cyfrowych osób powyżej 18 roku życia” do Gminnego 
Centrum Kultury w Solcu -Zdroju trafił nowy komputer. 
Stanowisko komputerowe jest dostępne nieodpłatnie dla 
osób odwiedzających GCK. Już od pierwszych dni korzy-
stają z niego dzieci i młodzież.

Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu – Zdroju 
realizuje kolejny ciekawy projekt!

OSP w Solcu – Zdroju w 2018 r. złożyła wniosek o do-
finansowanie zadania pn. „Utworzenie miejsca rekreacji 
i kulturalno-sportowej infrastruktury poprzez zagospo-
darowanie działki nr 53/16 w Solcu-Zdroju” do Lokalnej 
Grupy Działania „ Królewskie Ponidzie”. Straż na ten cel 
otrzymała wsparcie w kwocie 20 760,00 zł.

W ramach operacji utworzone zostanie ogólnodostęp-
ne miejsce odpoczynku, rekreacji kulturalno-sportowej 
dla mieszkańców i turystów odwiedzających Gminę Solec-
-Zdrój oraz Ponidzie.
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Wskaźnikiem produktu jest zagospodarowanie działki 
zlokalizowanej przy blokach mieszkalnych w Solcu -Zdro-
ju, polegające na utwardzeniu nawierzchni czterech alejek 
prowadzących do okrągłego placu na którym znajdować 
się będą dwa stoły do gry w szachy wraz z ośmioma sie-
dziskami oraz pięć ławek parkowych z oparciami.

Realizacja operacji wpłynie na zaspokojenie potrzeb re-
kreacyjno-kulturalno-sportowych mieszkańców i turystów 
oraz zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej gminy. 
Projekt pozwoli na zachowanie specyfiki wiejskiej gminy 
uzdrowiskowej, znacząco poprawi estetykę przestrzeni 
publicznej, a także rozszerzy ofertę zagospodarowania 
czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Re-
alizacja zadnia poszerzy zaplecze infrastrukturalne nie-
zbędne do wzmocnienia funkcji turystyczno-uzdrowisko-
wej gminy i regionu.

Magnoliowy Dzień Wiosny
Za nami XII edycja Magnoliowego Dnia Wiosny! W tym 

roku po raz kolejny mieliśmy możliwość utwierdzenia się 
w przekonaniu jak zdolne są dzieci z terenu gminy So-
lec-Zdrój. Nauczyciele spisali się na medal, dzięki czemu 
program był wypełniony licznymi występami wokalno-
-tanecznymi. Na scenie zaprezentowali się uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Zborowie, Zespołu Szkół w Solcu-
-Zdroju oraz młodzież uczęszczająca na zajęcia muzyczne 
do Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Tegorocz-
ny Magnoliowy Dzień Wiosny odbywał się pod hasłem - ,, 
Gdy dalia zakwita, to wiosnę wita". I to właśnie dalia zasi-
liła tereny zieleni przed Urzędem Gminy podczas corocz-
nego, tradycyjnego sadzenia kwiatów.
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Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ

Z życia stowarzyszeń

Historia nitką pisana
W maju w galerii Stary Kufer można było obejrzeć wy-

stawę „Hafty, koronki, mereżki… Historia nitką pisana”. 
Ekspozycja zawierała kilkadziesiąt prac rękodzielniczych 
wykonanych w różnych technikach. Autorkami były miesz-
kanki Solca będące przedstawicielkami wielu pokoleń. 
Można więc było podziwiać misterne "ręko-dzieła" naszych 
prababć i babć jak i współczesne hafty. Wystawa cieszyła 
się dużą popularnością. 

Projekt dofinansowany był przez Gminę Solec-Zdrój w 
ramach zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej miejsco-
wości uzdrowiskowej poprzez organizację cyklu wystaw 
dotyczących Solca-Zdroju i jego mieszkańców".

Młodzież czaruje
20 maja troje uczestników naszego ubiegłorocznego 

projektu "Przystanek Solec-Zdrój" wzięło udział w  Świę-
tokrzyskiej Konferencji Programu Równać Szanse "Mło-
dzież czaruje". Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SO-
LEC ZDRÓJ w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności realizowanym przez Polską Fundację Dzieci i 
Młodzieży brało udział już siedmiokrotnie, co dało nam 
pozycję lidera w województwie świętokrzyskim w ilości 
wygranych konkursów na dofinansowanie wniosków.

Podczas spotkania młodzi ludzie zaprezentowali swój 
projekt oraz razem ze swoimi rówieśnikami  uczestniczyli 
w warsztatach.

Od pustych półek i szarości zaledwie 
pół kroku i nie więcej. 4 VI 1989.

W dniu 10 czerwca w siedzibie Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ otwarta została wysta-
wa upamiętniająca rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Otwarcie wystawy odbyło się przy udziale młodzieży 
gimnazjalnej, gości pamiętających tamten czas i bezpo-
średnio w te przemiany zaangażowanych. Dla młodzieży 

Gość na otwarciu wystawy – świadek tamtych wydarzeń Klementyna Helis 
członek założyciel NSZZ „Solidarność” na WSP w Kielcach zatrzymana 13 
grudnia 1981. Ponownie zatrzymana i następnie internowana 14 grudnia 

1981 roku.
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była to żywa lekcja najnowszej historii a także spojrzenie 
na wielkość przemian jakie dokonały się w naszej miejsco-
wości w ciągu ostatnich 30 lat. Wystawa wśród młodzieży 
wzbudziła zainteresowanie wielością nieznanych jej już 
sprzętów i dokumentami w wielu przypadkach oryginal-
nymi z tamtego czasu.

Projekt dofinansowany przez Województwo Święto-
krzyskie i Gminę Solec-Zdrój w ramach zadania „Posze-
rzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej po-
przez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego 
mieszkańców”.

„Co w naszym powietrzu, wodzie i glebie piszczy?”
 Od lutego Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC 

ZDRÓJ realizuje projekt w ramach programu Polskiej Funda-
cji Dzieci i Młodzieży „Równać Szanse`2018.

15 -osobowa grupa młodzieży z soleckiej szkoły pod-
stawowej i gimnazjum wykonała szereg doświadczeń, w 
których wykrywała obecność ozonu i dwutlenku węgla w 
powietrzu, badała odczyn, obecność chlorków i wodorowę-
glanów w wodzie, sprawdzała odczyn i właściwości sorpcyj-
ne gleby. Dodatkowo uczestnicy otrzymywali podstawowe 
składniki powietrza i badali właściwości  tlenu, dwutlenku 
węgla i wodoru. Wykonali pomiary wilgotności i ciśnienia 
powietrza. Osoby zafascynowane chemią mogły również 
wykonać samodzielnie różne ciekawe eksperymenty, sprepa-
rowali np. pastę dla słonia.

Wszystko to zostanie pokazane w krótkim filmiku i 
umieszczone na YouTube.

Równolegle z wykonywaniem tych doświadczeń młodzi 
ludzie za pomocą aplikacji na smartfonie śledzili obecność 
zanieczyszczeń w naszym powietrzu a odczyty przedstawiali 
na planszy.

Zgodnie z harmonogramem projektu, nawiązali kontakt 
z rówieśnikami  z Nowego Korczyna, również realizującymi 
projekt w ramach programu Równać Szanse oraz zorga-
nizowała wyjście do tutejszej oczyszczalni ścieków. W naj-
bliższych czasie odbędzie się wyjazd edukacyjny do PSSE w 
Busku -Zdroju i dwudniowa wycieczka do Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie.

Celem projektu „Co w naszym powietrzu, wodzie i gle-
bie piszczy?” jest podniesienie poziomu  wiedzy młodzieży 
o środowisku, nawiązanie relacji społecznych z rówieśnika-
mi, przedstawicielami instytucji, zwiększenie pewności siebie 
młodych ludzi.  

Marianna Masłowska, koordynator projektu
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Skrzydlate opowieści
Napisali do nas

Tym razem wilga. Jest naszym 
ukochanym ptakiem, wiosną nie 
możemy doczekać się jej przylotu. 
Pewnie wszyscy ją słyszeli, niewielu 
widziało, jest skryta, mimo że nale-
ży do występujących powszechnie, 
ale nielicznie. 

W Solcu i okolicy słychać je prawie 
każdego dnia od pierwszych dni maja 
do końca sierpnia. Kiedyś uważano, 
że przylatuje 15 maja, na Zofię, jej 
śpiew określano „zofijo”. Przylatuje 
do nas z równikowej Afryki. Na świe-
cie żyje 26 gatunków wilg, w Europie 
jedna (!), ta sama co w Solcu. Jest 
wielkością zbliżona do kosa. Samiec 
jest jaskrawożółty, skrzydła ma czar-
ne z małymi żółtymi plamkami. Sa-
mice są żółto-zielonkawe z ciemnymi 
skrzydłami, brzuch jasny z ciemnym 
kreskowaniem. Wydatny czerwony 
dziób. Jak wspomniałem ciężko ją 
zobaczyć mimo jaskrawej żółci, na-
tomiast bardzo łatwo usłyszeć. Wilga 
ma przepiękny, donośny śpiew, jest 
to miłe dla ucha fletowanie „didijo” 
lub „diude-lio”. Zaniepokojony ptak 
skrzeczy jak sójka. Okropieństwo. Za-
raz po przylocie rozpoczyna się bu-
dowanie gniazda i robi to niemal wy-
łącznie samica. Gniazdo wilgi należy 
do jednej z najbardziej kunsztownych 
konstrukcji w świecie ptaków. Jest 
budowane dość wysoko, najczęściej 
na topoli lub brzozie. Jest to zgrabny 
koszyczek, wpleciony w rozwidlenie 
poziomej gałęzi. Pierwsze kawałki bu-
dulca to długie mocne trawy sklejone 
śliną ptaka na gałęzi. Budowa tego 
cacka trwa do 10 dni, odbywa się 
rano i przedpołudniami.

Mimo że wilgi są skryte, to są też 
bardzo ciekawskie. Parę lat wstecz 
pod Włosnowicami wypatrzyłem mu-
chołówkę żałobną, jeszcze wtedy nie 
miałem jej zdjęcia. Zachowywała się 
jak ptak w okolicy gniazda. Następ-
nego dnia rozłożyłem tam namiot 
fotograficzny (czatownia), no i na-
siadówka. Po 15-20 min. przyleciała 
para wilg. Byłem na ich terenie, a taki 
teren to często 2 hektary. To był wspa-
niały spektakl ciekawości pomieszanej 
z wdziękiem. Skakały z gałęzi na ga-
łęź, wykrzywiając zgrabnie łebki aż 
zaspokoiły ciekawość. Mimo że wiele 
razy widziałem te ptaki, to tego wido-
wiska nigdy nie zapomnę. To zdjęcie, 
które widzicie (szkoda, że nie kolo-
rze), jest z tych popisów, przedstawia 
samca.

Wilga

Wilgi są świetnymi lotnikami, cza-
sami można je w locie pomylić z dzię-
ciołem zielonym. Samica składa 3-4 
jaja, młode wylęgają się po niespeł-
na 20 dniach. Są małymi, brzydkimi 
wypłoszami ze śmiesznie sterczącym 
puszkiem na głowie. Wiele lat wstecz 
u przyjaciół na Podlasiu obserwowali-
śmy takie młode przez tydzień, rosły 
jak na drożdżach i wbrew regule, o 
której pisałem, że robią gniazda wy-
soko, to gniazdo było na ok. 2 me-
trach w małym brzozowym zagaj-
niku. Nigdy nie widziałem dorosłej 
wilgi na ziemi, nie lubią „schodzić” 
z drzew. Natomiast młode ptaki, kie-
dy nie potrafią jeszcze latać, czasami 
spadają na ziemię. Wystarczy takiego 
ptaka posadzić na najbliższej gałęzi 
czy krzaku. Zresztą tak jest ze wszyst-
kimi ptakami. Nie zabierajcie ich do 
domu! Na początku sierpnia, kiedy 
młode potrafią już latać (są z wyglą-
du podobne do samicy), można przy 
odrobinie szczęścia zobaczyć „barasz-
kujące” po drzewach całe rodziny. 
Często z rodzicami i młodymi widuje 
się rodzeństwo urodzone rok wcze-
śniej. Ponieważ wilgi dojrzałość płcio-
wą osiągają w wieku 2 lat,  starsze 
rodzeństwo trzyma się rodziców, po-
maga karmić młode, co jest dość oso-
bliwe wśród ptaków a potem razem 
z rodzicami pilnują, żeby młodziaki 
nie popełniły jakiegoś głupstwa. Wilgi 
odżywiają się owadami, gąsienicami 
motyli, lubią czereśnie, wiśnie, jago-
dy. Jeśli macie w ogrodzie morwy to 
wypatrujcie wilg, uwielbiają je.

Pod koniec sierpnia przychodzi 

smutny dzień, kiedy nie budzi nas 
przepiękne fletowanie wilg. Nic to! 
Z pierwszymi dniami maja robimy się 
czujni i czekamy na ich śpiew o po-
ranku. I są ! Jest to najpiękniejszy po-
ranek po całej ponurej zimie.

M. i Z. Przybyszowie

„Dzień Ojca”
Dnia dwudziestego trzeciego czerwca,

to święto każdego Ojca!
Uroczyście ten dzień obchodzimy

i wszystko co najlepsze wspominamy.

Na świecie Ojcowie są różni:
mądrzy, dzielni i próżni!

Jest Naszym Ojcem i Go szanujemy,
wszystkie zalety i wady akceptujemy.

Ojciec jest głową rodziny
i na to się godzimy!

Od lat Ojcowie ciężko pracowali,
i swoje rodziny utrzymywali.

My Im za to bardzo dziękujemy
i Dzień Ojca godnie świętujemy.

Dla Naszego Drogiego Taty,
należy się szacunek, wdzięczność i kwiaty!

Wiersz przysłała 
Pani Anna Maria Doktór 

z Solca - Zdroju
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Ze starego kalendarza

IMIENINY
I oto, jak każdego roku w czerw-

cu, rozpoczął się sezon imieninowy. 
Dzień imienin to dzień życzeń i po-
darunków, towarzyskich spotkań 
przede wszystkim z osobami, które 
lubimy, a niekoniecznie z tymi, z 
którymi utrzymywanie towarzyskich 
kontaktów jest potrzebne dla ka-
riery czy załatwienia jakiejś sprawy. 
Takie konieczne, interesowne spo-
tkana niech nie zakłócają jednego z 
najmilszych dni w roku.

Podarunki
Podarunki, ach, te podarunki! 

Zawsze jest z nimi kłopot, bo prze-
cież powinny być znakiem pamięci i 
życzliwości, przyjaźni i wreszcie mi-

łości! Ważne jest też, by nie były 
zbyt kosztowne i nie stawiały ob-
darowanej osoby w trudnej sytu-
acji równie kosztownego rewanżu, 
który może spowodować dziurę w 
rodzinnym budżecie.

Co komu można ofiarować?
Prezent powinien być wybra-

ny starannie, tak aby sprawił au-
tentyczną, a, nie udawaną radość 
osobie obdarowanej. Co komu 
można ofiarować? Zadajemy so-
bie to pytanie kilka razy w roku. 
O tym powinien rozstrzygnąć sto-
pień zażyłości, takt, a czasem i 
delikatność. Panie chętnie obda-
rowują się drobnymi upominkami, 
kosmetykami i perfumami, a także 
książkami. Może to być wyjątko-
wo ładny szalik, apaszka, coś z ga-
lanterii skórzanej albo przedmiot, 

który wzbogaci domową kolekcję. 
Moja przyjaciółka na przykład zbie-
ra sowy. Tak, sowy! I ma już sporą 
ich kolekcję: wypchane, rzeźbio-
ne, malowane i gliniane. Ponieważ 
wiem, że to właśnie kolejna sowa do 
kolekcji sprawi jej największą przy-
jemność, odpowiednio wcześniej 
rozpocznę poszukiwania sowy. A 
jeśli pani domu lubi gotować, dużą 
radością będą dla niej niekonwen-
cjonalne, rzadko spotykane, ale do-
skonałe przyprawy. Nie przynosimy 
w prezencie np. pieprzu, ale szafran 
to już jest coś!

Mężczyzna może zawsze ofiaro-
wać pani kwiaty, elegancką bombo-
nierkę z czekoladkami, egzotyczne 
owoce, książki, a bardziej zaprzyjaź-
niony pan może przyjść z ulubiony-
mi przez panią perfumami - taki pre-
zent wywoła z pewnością zachwyt!

Surówka z kalarepki
Palce lizać... bez cudów

3-4 kalarepy dokładnie myjemy, usuwamy zdrewnia-
łe liście, zostawiamy młode listeczki. Obrane ze skórki 
kalarepki kroimy 
w drobne pasecz-
ki, a listki siekamy. 
Dodajemy dwie 
łyżki posiekanego 
koperku oraz dwie 
łyżki oleju. Dopra-
wiamy do sma-
ku solą, cukrem 
odrobiną soku z 
cytryny.

UPAŁY, UPAŁY...
Pamiętajmy, by w czasie upałów:

- nie nosić bielizny, która nie przepuszcza powietrza;
- na silnym słońcu nosió nakrycie główy, tym bardziej, 

że słomkowe kapelusze są bardzo modne, twarzowe, 
dodają uroku i - co niebagatelne - stanowią dodat-
kowe zabezpieczenie przed dziurą ozonową;

- pić wodę mineralną, używać nieco więcej soli ka-
miennej, bo przecież pocąc się tracimy potrzebne 
organizmowi składniki;

- nie perfumować się wychodząc na słonce ani nie 
odświeżać się przed wyjściem na słońce za pomocą 
wody kolońskiej, bo może to spowodować przebar-
wienia skóry;

- wychodząc na słońce nie smarować głowy sebo-
renem ani żadnym preparatem przeciw łupieżowi 
lub wypadaniu włosów. Pomoże na włosy, ale przy 
okazji - pod wpływem słońca - pozostawi trudne do 
usunięcia brązowe plamy na skórze. Z tego same-
go względu nie zażywamy przed wyjściem na słońce 
żadnego preparatu z dziurawca!

NA GORĄCE DNI
Kiedy jest bardzo ciepło, nie mamy ochoty na ciężki, 

mięsny obiad. Myślę, że z przyjemnością zjemy:

Naleśniki z borówkami 
(czyli czarnymi jagodami)

Do sześciu surowych żółtek dodajemy dwie łyżki topio-
nego masła, dwie łyżki cukru, pół litra mąki. To wszyst-
ko należy bardzo starań* nie rozkłócić dolewając mleko 
z kilkoma łyżkami wody mineralnej. Nie zapominamy o 
szczypcie soli. Kiedy ciasto jest gotowe, dodajemy pianę z 
sześciu białek. Smażymy naleśniki nieco grubsze niż zwy-
kle. Bierzemy żaroodporne szklane naczynie albo rondel, 
smarujemy je wewnątrz masłem i wysypujemy tartą buł-
ką. Na spód dajemy naleśnik, następnie warstwę jagód 
posypanych cukrem z wanilią, potem znowu naleśnik. W 
ten sposób układamy dowolną ilość warstw. Całość przy-
krywamy naleśnikiem, skrapiamy masłem i wstawiamy na 
kilka minut do niezbyt gorącego piekarnika, by owoce po-
zostały na wpół surowe. Naleśniki przybieramy bitą śmie-
taną, cukrem i wanilią.

Można też takie naleśniki przekładać innymi owocami, 
zawsze pamiętając, aby po upieczeniu pozostały na wpół 
surowe. Mogą to być poziomki, a także pozbawione pe-
stek czereśnie albo wiśnie, również truskawki.

W czasie upałów zapotrzebowanie na białko pokryje 
często śniadaniowa i kolacyjna wędlina. Dzięki owocom i 
jarzynom organizm odkwasza się i stopniowo usuwa na-
gromadzone w nim szkodliwe produkty przemiany mate-
rii. Taka jest korzyść letniej, surówkowo--owocowej diety.
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Zapiski gospodarskie z Magierowa
wiosna 2019

Kasztanowiec 
czerwony

Napisali do nas

Zdażyło się u nas

1 kwietnia – 26 kwietnia – sucho, skrajnie sucho, zie-
mia popękała, cebula nie ma szansy na wzejście, małym 
drzewkom trzeba choć z wiadro wody przynieść

27-29 kwietnia – 48  milimetrów deszczu, wreszcie!
3 maja- po południu mżawka, bardzo zimno, w pół-

nocnej i zachodniej części Polski zapowiadają przymrozki
8-12 maja – pada , kapie raczej, 15 milimetrów
12-15 maja, Ogrodnicy, zimno, ale bez przymrozków, 

mżawka, w sumie przez te kilka dni upadało 25 milime-
trów deszczu

16 maja – nagle bardzo ciepło!
19 maja – ciepło, gwałtowna burza, 15 milimetrów 

opadu
21-22 maja - opady ciągłe, niż Axel wiruje wokół nas, 

w ciągu doby, od godziny 10 do 10, spadło 103 milime-
try deszczu, rekordowy opad, wyją syreny w Pacanowie, 
woda weszła do piwnicy, podtopienia w Solcu, Łazienki 
zalane, woda w sadzawce magierowskiej równo z asfal-
tem, pola zamulone, żyto leży

23 maja - pada, kapie, raz ni z tego ni z owego walnął 
piorun blisko domu, 32 milimetry

31 maja – już są plamki parcha na liściach jabłoni, wy-
leciała nasionnica trześniówka, dwie jeszcze rozlezione, 
nieprzytomne muchy na lepie, czereśnie lecą z drzewa jak 
szalone, ogromny opad, na summicie zostało może z 15 % 
owoców, jabłek mało, a przecież jeszcze spadną, cebulka 
rokuje na przeżycie, bób piękny, słonecznik chyba popły-
nął z ulewą  do Zborowa, bo go nie ma

W sumie w maju spadło 190 milimetrów deszczu, do-
dając końcówkę kwietnia to około 240 milimetrów. Naj-
starsi ludzie takich opadów w maju nie pamiętają! Choć 
w wyjątkowo suchym i upalnym sierpniu 2017 dobowy 
opad zmierzony w Magierowie 20 sierpnia wyniósł 117 
milimetrów.

Spokojnego lata, dobrej pogody wszystkim zmartwio-
nym o marchewkę, ziemniaki, śliwki, zboże. No i żeby 
grzybki wysypały jesienią, bo te majowo-czerwcowe są 
niestety robaczywe, widać opryski lasu robione przez le-
śników mospilanem na chrabąszcza majowego grzybo-
wym robalom wcale nie zaszkodziły.  I żeby ten parch nie 
przepełzł z liści jabłoni na owoce!

rsz

Z dwóch popularnych odmian 
kasztanowca: krajowego zwyczaj-
nego zwanego też białym i krwi-
stego pochodzącego z Ameryki 
Północnej powstał kasztanowiec 
czerwony. 

Drzewo o czerwonych kwiatach 
dorasta do wysokości około 15-20 m. 
Jest więc nieco mniejsze od kaszta-
nowca zwyczajnego. Charakteryzuje 
się dosyć obficie rozgałęzioną koro-
ną, jednak nie tak wznoszącą się do 
góry jak u kasztanowca białego. Po-
nadto odmiana cechuje się prostym 
pniem oraz korą o brunatno – zielo-
nej barwie. Liście osiągają wielkość 
do 12 cm. Od liści kasztanowca zwy-
czajnego odróżnia je kolor oraz to, 
że są bardziej błyszczące. Nie ulegają 
przebarwieniu wraz z nadejściem je-
sieni, lecz opadają zielone. Najbar-
dziej niezwykłym elementem drzewa 
są kwiaty, które przybierają barwę 
niejednolicie czerwoną. Owoce mają 
torebki z niewielką liczbą kolców lub 
całkiem gładkie. Ich średnica to oko-
ło 4 cm.

Kasztanowiec czerwony ma za-
lety, które sprawiają, że wspaniale 
nadaje się na drzewko miejskie. Jest 
odporny na typowe zanieczyszczenia 
atmosfery i spaliny, jednak wrażliw-
szy na mróz niż kasztanowiec biały.
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gminna fotokronika

Dzień Matki i Dzień Dziecka
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Turniej Tenisa Solec - Zdrój VIP Open o Puchar Wójta Gminy

Zajęcia kulinarne w GCK


