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Wójt z życzeniami u stulatki

Kosz słodkości, przytulny koc oraz bukiet kwiatów, a przede wszystkim 
gratulacje i życzenia zdrowia przekazał Wójt Gminy Solec – Zdrój Pani Ma-
riannie Kamińskiej, która właśnie skończyła 100 lat.

Pani Marianna, mieszkanka Zbo-
rowa, sto lat skończyła w niedzie-
lę 8 września. Wychowała pięcioro 
dzieci, doczekała się 11 wnucząt, 16 
prawnucząt i 2 praprawnuczat. Ju-
bilatka jest osobą pogodną, tryska-
jącą humorem i mimo swoich stu lat 
cieszy się dobrym zdrowiem.

Panią Mariannę odwiedził Wójt 
Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys 
wraz z Zastępcą Wójta Piotrem Ka-
litą i kierownikiem USC w Solcu 
– Zdroju Joanną Tłustochowicz, a 
także przedstawiciele buskiego od-
działu Kasy Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Wójt w imieniu 
własnym, władz samorządowych 
oraz wszystkich mieszkańców gminy 
Solec – Zdrój wręczył list gratulacyj-
ny i złożył życzenia długich lat życia.

O Pani Mariannie nie zapomnieli 
również mieszkańcy Zborowa, któ-
rzy 8 września stawili się tłumnie na 
niedzielnej mszy świętej w Kościele 
p.w. św. Mikołaja w Solcu – Zdroju, 
aby złożyć Jubilatce życzenia uro-
dzinowe i odśpiewać przygotowaną 
specjalnie na tę okazję piosenkę.

Takie oto życzenia popłynęły z ust 
sołtysa wsi Zborów Pani Ewy Kulik:

„Szanowna Jubilatko 
Marianno 

Otrzymałaś taki 
wspaniały, bogaty dar 
– życie, jego własną 
drogę poprzez mądrość 
wewnętrzną i doświad-
czenia. Jesteś seniorką 
dla swojej rodziny i dla 
nas, naszej wspólnej 
wiejskiej społeczności. 
Jesteśmy z tego dumni 
i pragniemy złożyć Ci 
najcieplejsze i najpięk-
niejsze, płynące wprost 
z naszych serc życzenia 
oraz wielu lat życia w 
dobrym zdrowiu, ra-
dości i szczęściu. Twój 
zaraźliwy optymizm, 
uśmiech, dobre słowo 
i serce niech nam dłu-
go, długo towarzyszą 
w życiu. Twoja miłość 
i bliskość niech daje 
oparcie i umacnia więzi 

rodzinne. Twój dom – Wasze rodzin-
ne gniazdo, niech zawsze będzie 
siedliskiem, do którego Twoi bliscy 
będą często wracać ze swoich życio-
wych wędrówek i grzać się w cieple 
domowego ogniska. Bo tak napraw-

Piosenka dla Pani Marianny:

1.Tobie dziś szumi wiatr
Zborów i cały świat
Śpiewa dla Ciebie
Te wszystkie kwiaty w krąg
Dla Ciebie właśnie są
I życzeń wiele

2.Dla Ciebie dzisiaj
Te wszystkie kwiaty
Storczyki, róże, gerbery i maki
Do Ciebie dzisiaj słońce się śmieje
Na dalsze lata Bóg daje nadzieję

3.Trudno uwierzyć w to,
Że już minęło sto
Zim i jesieni
Teraz życzymy Ci
Siły na dalsze dni,
Słońca promieni

Ref. 
Żyj nam Marianno setkę następną
Jesteś potrzebna
Niech kwiaty nie więdną
Niech Bóg da zdrowia, kolejne lata
By każdy bliski do ciebie mógł wracać.

dę, jedyne co tak naprawdę posia-
damy własnego, to historia naszego 
życia i pamięć o nim. 

Jubilatko Marianno! Jesteś do-
brym człowiekiem, a dobrzy ludzie 
są jak gwiazdy na niebie – świecą i 
rozjaśniają, czyniąc wokół dobro.

Dziękujemy, że jesteś z nami.
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DOŻYNKI GMINNE 2019 
W SOLCU - ZDROJU

Tegoroczne gminne święto plo-
nów przyciągnęło do Solca – Zdro-
ju tłumy mieszkańców gminy, tu-
rystów i kuracjuszy. 

W czwartek, 15 sierpnia, na ob-
chody tego najważniejszego dla 
rolników święta przybyli przed-
stawiciele władz samorządowych, 
zaproszeni goście, reprezentanci 
gminnych sołectw, delegacje wień-
cowe. Swoją obecnością zaszczycili 
nas: Podsekretarz stanu w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych Pan 
Piotr Wawrzyk, były poseł do Parla-
mentu Europejskiego Pan Czesław 
Siekierski, Poseł na Sejm RP Pan 
Michał Cieślak, Przedstawiciel Wo-
jewody Świętokrzyskiego Pan Jan 
Bartosik (Radny Rady Powiatu Bu-
skiego), Starosta Powiatu Buskiego 
Pan Jerzy Kolarz, Przewodniczący 
Rady Powiatu Pan Andrzej Gądek, 
Członek Zarządu Powiatu Buskiego 
Pan Tomasz Mierzwa, Radny Rady 
Powiatu Buskiego Pan Jerzy Kordos, 
Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica 
Pan Ryszard Zych, Zastępca Naczel-
nik Urzędu Skarbowego w Krakowie  
- Nowej Hucie Pani Agata Olbrich, 
radni Rady Gminy Solec – Zdrój oraz 
sołtysi poszczególnych sołectw wraz 
z radami sołeckimi i delegacjami 
wieńcowymi. Dożynki Gminy So-
lec – Zdrój rozpoczęły się uroczystą 
mszą świętą dziękczynną w kościele 
pw. św. Mikołaja w Solcu – Zdroju. 
Odprawił ją ksiądz proboszcz Mi-
rosław Tomasik. Po mszy barwny 
korowód dożynkowy prowadzony 
przez Orkiestrę Dętą ze Szczucina 
oraz starostów dożynek – Jolantę 
Kasperkowicz i Waldemara Wala-
ska przemaszerował z kościoła na 
stadion sportowy. Pod sceną złożo-
no 10 pięknych wieńców dożynko-
wych. Po uroczystym odśpiewaniu 
Hymny Państwowego i przywitaniu 

zaproszonych gości starostowie do-
żynek przekazali na ręce Wójta Gmi-
ny Solec – Zdrój Pana Adama Pałysa 
chleb dożynkowy ze słowami, by 
był on dzielony sprawiedliwie i aby 
nikomu go nie zabrakło. Po prze-
mówieniu Wójta Gminy, zgodnie z 
tradycją, podzielono się chlebem z 

licznie zgromadzoną publicznością.
Jak co roku, Wójt Gminy Adam 

Pałys wraz z Przewodniczącym Rady 
Gminy Solec – Zdrój Pawłem Patrzał-
kiem wręczyli nagrody honorowe 
dla osób szczególnie zasłużonych 
dla Gminy. Statuetkę Magnolii 2019 
otrzymały dwie osoby – Pan Lucjan 
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Dożynkowy nadszedł czas 
Plony zebrał każdy z nas 
Już pokoszone 
zboża omłócone 
Świętujemy wszyscy wraz 

Dookoła moc wieńców 
Każdy niesie w podzięce 
A ten Zborowski 
Ten z naszej wioski 
Zawsze jest najpiękniejszy 

Bedzie chlebek z pszenicy 
Z żyta będzie wódeczka 
I kasza z prosa 
Z kukurydzy popcorn 
No a ze słomy sieczka 

Owies miał być dla konia 
Ale dawno sprzedany 
Krowy też nie ma 
Bo za niska cena 
Nie ma mleka, śmietany 

Trzymajcie się rolnicy 
Cud się znowu nie stanie 
Zboże sypało 
A w kieszeni mało 
Bo jak zwykle za tanie

Dziś chce każdy zdrowo jeść 
Więc doceńmy polską wieś 
Tu robić trzeba 
Nic nie spada z nieba 
Więc rolnikom chwała cześć 

Nasza gmina rozkwita 
Bo ma dobrych włodarzy 
To im w podzięce 
Składamy te wieńce 
Niech nam dalej się darzy 

Ale się pożalimy 
Zborów gdzieś zapomniany 
Już wszyscy maja swoje altany 
A my ciągle czekamy 

Panie Wójcie Adamie 
Gdzie jest park nasz Zborowski 
Za to że nie ma 
Musisz obtańcować 
Wszystkie mieszkanki wioski 

Tośmy se pośpiewali 
Tańczyli odrobinę 
Będziem świętować 
I Bogu dziękować 
Do następnych dożynek

Przyśpiewka dożynkowa - Zborów

Swatek – przedsiębiorca, społecznik, 
aktywny uczestnik lokalnych inicja-
tyw oraz Pan Stefan Nurek – były dy-
rektor miejscowej szkoły, wieloletni 
nauczyciel zaangażowany z działa-
nia na rzecz lokalnej społeczności. 
Nagroda Samorządowca Roku tra-
fiła w ręce Pana Czesława Zeliasza 
– wieloletniego zarówno sołtysa wsi 
Piestrzec, jak i radnego Rady Gminy. 
Część obrzędową zakończył konkurs 
na najpiękniejszy wieniec dożynko-
wy. W tym roku w szranki do kon-
kursu stanęło aż 10 sołectw: Zbo-
rów, Zagajów, Włosnowice, Wełnin, 
Świniary, Sułkowice, Solec – Zdrój, 
Piestrzec, Piasek Mały, Kików. Ko-
misja w składzie: Przewodnicząca 
– Agata Olbrich, członkowie – Ju-
styna Błaszczyk, Renata Szybowska, 
Edyta Patrzałek, Piotr Kalita została 
postawiona przed nie lada wyzwa-
niem, albowiem wszystkie delegacje 
wieńcowe były doskonale przygoto-
wane. Ostatecznie zwyciężył wieniec 
z miejscowości Kików, który będzie 
reprezentował naszą gminę na do-
żynkach powiatowych.  Dodatkowe 
nagrody dla delegacji wieńcowych 
ufundowali Państwo Agnieszka i 
Tomasz Kaleta – Właściciele Spółki 
Malinowe Hotele oraz Pan Paweł Pa-
trzałek - Przewodniczący Rady Gmi-
ny Solec – Zdrój.

W czasie radosnej biesiady do-
żynkowej publiczność bawiła się 
przy występach kapeli „Buskowia-
nie” oraz zespołu „Blue Rey”. Mie-
liśmy także okazję wysłuchać twór-
czości poetyckiej Pana Stanisława 
Dybały. Zabawa trwała do późnych 
godzin nocnych.

Ogromne podziękowania nale-
żą się organizatorom dożynek oraz 
sponsorom.

pw

Zdarzenia liczba
urodzenia  1 
małżeństwa  3 
zgony  8 
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia 3
małżeństwa 4
zgony 4
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  6
małżeństwa  5
zgony  4
rozwody  1

Trochę statystyki

czerwiec 2019 r. sierpień 2019 r.lipiec 2019 r.

Liczba ludności w gminie na koniec 2018 roku - 5099

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2019 r.: 
Mirosław Chmura lat 62  

– mieszkaniec wsi Wełnin 
Genowefa Dudek lat 88  

– mieszkanka wsi Piestrzec
Agnieszka Kapa lat 82  

– mieszkanka wsi Chinków
Zdzisław Olszewski lat 72  
– mieszkaniec wsi Kików 
Marianna Pietrzyk lat 94  
– mieszkanka wsi Zborów

w lipcu 2019 r.:
Krystyna Cieślak lat 68  

– mieszkanka wsi Piasek Mały
Tadeusz Nurek lat 90  

– mieszkaniec wsi Wełnin
Ireneusz Pluta lat 79 

– mieszkaniec wsi Zborów
Stefan Zając lat 75 

– mieszkaniec ŚDS w Świniarach

w sierpniu 2019 r.:
Genowefa Cepil lat 81 

– mieszkanka wsi Piestrzec
Stefan Czapka lat 89 

– mieszkanka wsi Kików
Janina Dyrdół lat 92

 – mieszkanka wsi Zborów
Daniel Kamiński lat 87 

– mieszkaniec wsi Wełnin
Henryk Pawelec lat 75 

– mieszkaniec wsi Wełnin
Ryszard Rajczewski lat 61 
– mieszkaniec wsi Kików
Adam Wesołowski lat 78 

– mieszkaniec wsi Strażnik
Dariusz Wiśniewski lat 50 

– mieszkaniec wsi Piasek Mały
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Edukacja ekologiczna 
w gminie Solec-Zdrój 

W ramach realizacji zadania prze-
prowadzono międzyszkolny konkurs 
ekologiczny  pn. „Przygody z ekologią.” 
Przedmiotem konkursu było wykona-
nie zespołowej pracy plastycznej - ko-
miksu w formie książeczki opisującej 
przygody wymyślonego bohatera, któ-
ry podejmując określone działania w 
zakresie korzystania z zasobów środo-
wiska ponosi potem ich konsekwencje. 
Oceny prac dokonała  pięcioosobowa 
komisja powołana przez Wójta Gminy 
Solec-Zdrój. Prace oceniono w dwóch 
kategoriach: uczniowie szkół podsta-
wowych klasy I-IV oraz  klasy V-VII. W 
pierwszej kategorii wiekowej pierw-

W dniu 28.08.2019 roku Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys podpisał 
umowę dotacji  na dofinasowanie realizacji  zadania pn. Realizacja Programu 
Edukacji ekologicznej w gminie Solec-Zdrój w 2019 roku. Koszt całkowity za-
dnia wynosi 5 000 zł, dotacja z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie do 3 000 zł stanowi 60 
% kosztów kwalifikowanych ww. zadania. 

sze miejsce zajęły ex aequo klasa III z 
Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Zborowie oraz klasa III z 
Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju, miejsce 
drugie zajęła klasa I z Zespołu Publicz-
nych Placówek Oświatowych w Zboro-
wie, a miejsce trzecie klasa II ze Szkoły 
Podstawowej w Wełninie.  W drugiej  
kategorii wiekowej miejsce pierwsze 
zajęła klasa V z Zespołu Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Zborowie, miej-
sce drugie klasa VI z Zespołu Szkół w 
Solcu-Zdroju, miejsce trzecie klasa VII z  
Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Zborowie.

Nagrodzonym zespołom oraz ich 

opiekunom serdecznie gratulujemy. 
Nagrodzone zespoły uczestniczyły 

w wycieczce edukacyjno-przyrodniczej 
do Europejskiego Centrum Edukacji 
Geologicznej w Chęcinach, w ramach 
której przeprowadzone zostały warsz-
taty o tematyce ekologicznej z dosto-
sowaniem poziomu zajęć do wieku 
uczestników.  

Działania Gminy w zakresie edukacji 

ekologicznej mają na celu zwiększenie 
świadomości ekologicznej mieszkań-
ców, zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz 
popularyzację zagadnień ochrony śro-
dowiska ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na racjonalne wykorzystanie 
zasobów  środowiska przyrodniczego, 
obszary chronione oraz konsekwencje 
negatywnego oddziaływania  na śro-
dowisko.

Na stronie obok: Jedna z nagro-
dzonych  prac wykonana przez klasę 
V ze Szkoły Podstawowej w Zboro-
wie w ramach „Programu edukacji 
ekologicznej w Gminie Solec – Zdrój 
w 2019 roku”.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Nowy rok szkolny rozpoczęty!!!
2 września 2019r. uroczyście rozpoczęliśmy rok szkol-

ny 2019/2020. W bieżącym roku szkolnym w klasach I-VIII 
będzie uczyło się 147 uczniów, natomiast do przedszkola i 
oddziału przedszkolnego zapisano 43 dzieci. 

Znowu w szkole
Wprawienie w ruch takiego organizmu, jakim jest 

szkoła, po dwóch miesiącach wakacji nie jest wcale łatwe. 
Plany, dowozy, podręczniki, dyżury, obiady, maluchy w 
przedszkolu, pierwszaki w szkole- początek jest zawsze 
trudny. Ale nie ma rady – 2 września ruszyliśmy.

Dyrektor szkoły, p. Beata Bonar otwarła nowy rok 
szkolny 2019/2020. W tym roku w trakcie uroczystości to-
warzyszył nam też p. Adam Pałys, Wójt Gminy Solec-Zdrój, 
który wręczył akt mianowania p. Radkowi Kornasiowi po 

pomyślnie zdanym przez niego egzaminie na stopień na-
uczyciela mianowanego.

Kto wie, gdzie odbędzie się kolejna uroczystość roz-
poczęcia roku szkolnego.  Od wakacji trwają przecież 
prace przy przebudowie naszej starej, wysłużonej sali 
gimnastycznej na salę widowiskową. Przedsięwzięcie jest 
poważne – rozebrano dach, pociągnięto mury w górę, 
rozbudowuje się strefa wejściowa poza obecny obrys bu-
dynku, powstanie także łącznik między halą sportową a 
powstającą salą widowiskową, w sumie pojawią się do-

datkowe 124 m kwadratowe.  Wykonawca ma 
wyposażyć budynek, zamontować system elekro-
akustyki, zadbać o odpowiednie oświetlenie i me-
chanikę sceny.  Przewidziano także, że w nowej sali 
mogą odbywać się seanse filmowe. Sala widowi-
skowa ma mieć 230 miejsc siedzących. Całkowity 
koszt budowy jej budowy to aż 8,4 mln, z czego 
dofinansowanie wynosi 4,94 mln. Prace mają się 
zakończyć w sierpniu przyszłego roku.

No i super, będzie świetne miejsce również na 
szkolne uroczystości. Ale nauczycielom wychowa-
nia fizycznego pewnie głupio, gdy widzą jak z ich 
dawnej sali gimnastycznej została tylko namalowa-
na na ścianie bramka, choć przecież wymarzli się 
w tej sali do bólu.  A dyrektor Nurek przechodzi, 
zagląda przez siatkę do robotników i przypomina 
sobie różne historie – a to jak ktoś pobazgrał kredą 
świeżo pomalowane lamperie, a to parkiet, którym 
się tak przejmował. A ile uroczystości ta sala pamię-
ta. Choć, powiedzmy szczerze, zdjęcia tam nigdy 
nie wychodziły dobrze. 

No i trudno, tak się po prostu dzieje. I cieszmy 
się, że zmienia się na lepsze. 

Dobrego roku szkolnego 2019/2020!
rsz
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Gminne Centrum Kultury proponuje

XXV Międzynarodowy Festiwal Muzyczny 
im. Krystyny Jamroz zagościł również 

w Solcu-Zdroju. 
Podobnie jak w ubiegłych latach mieszkańcy Gminy 

Solec-Zdrój wraz z odwiedzającymi naszą gminę gośćmi 
mieli możliwość wzięcia udziału w koncertach w ramach 
XXV Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego im. Kry-
styny Jamroz w Busku-Zdroju. W tym roku odbywały się 
one w scenerii znanej już stałym bywalcom Ogólnopol-
skiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej - we wnętrzach 
kościoła pw. św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. Jego akustyczne 
walory i klimat umożliwiły artystom danie niesamowitego 
pokazu umiejętności muzycznych, który zachwycił tłumnie 
przybyłych na koncert. 

Koncerty odbyły się w następujących składach:
G.B. Pergolesi  - Stabat Mater
Iwona Socha – sopran
Małgorzata Idzik - mezzosopran
Czesław Grabowski - dyrygent
Narodowa Akademicka Orkiestra Kameralna Wirtuozi 
Lwowa ( Ukraina)
 
Strauss Ensemble
Renata Drozd – sopran
Klaudia Duda - sopran
Jakub Oczkowski – tenor
Jakub Milewski - baryton
Strauss Ensemble

Festiwal Kolorów nad soleckim zalewem.
Uśmiechnięci ludzie, muzyka w tle i zabawa kolorami 

- to  przepis na udaną niedzielę. Po raz pierwszy do Sol-

ca-Zdroju zawitała jedna z najbardziej kolorowych imprez 
ciesząca się zainteresowaniem na całym świecie - Festiwal 
Kolorów. Jak było? Sprawdźcie sami oglądając poniższą 
fotorelację!

Solec-Zdrój 
na Kulinarnym Szlaku Ponidzia 2019

Na półmetku wakacji mieliśmy okazję, by po raz ko-
lejny miło spędzić czas w Solcu-Zdroju. Pod koniec lipca 
nad zalewem rekreacyjnym odbyła się impreza pn. ,,Solec-
-Zdrój na kulinarnym Szlaku Ponidzia”,  która już na stałe 
zawitała do naszego kalendarza imprez.

Świetna pogoda sprawiła, że nad soleckim zalewem 
tłumnie zjawili się nie tylko nasi mieszkańcy, ale i goście 
odwiedzający w tym okresie naszą gminę. Stali bywalcy 
zapewne pamiętali, że jest to impreza na której można 
skosztować lokalnych smakołyków. W tym roku królowa-
ła strażacka zalewajka, przyrządzona przez druhów z OSP 
Solec-Zdrój pod fachowym okiem kucharzy z Malinowych 
Hoteli.

W bogatym programie imprezy każdy mógł znaleźć coś 
dla siebie.  Czas umilały występy młodzieży uczęszczają-
cej na zajęcia muzyczne do Gminnego Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju. Najmłodsi mogli brać udział w animacjach, 
czy też korzystać z mini wesołego miasteczka. 

Podczas imprezy gościliśmy Wojskową Komendę Uzu-
pełnień w Busku-Zdroju oraz studentów biorących udział 
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w projekcie ,,Projektor-wolontariat studencki”. Nasi go-
ście prezentowali sprzęt wojskowy, a także organizowa-
li konkursy, w których w nagrodę można było otrzymać 
Dyplom Młodego Patrioty. Ponadto w ramach profilaktyki 
uzależnień każdy mógł założyć specjalne okulary imitujące 
stan po spożyciu alkoholu i narkotyków.

Zwieńczeniem tego pięknego niedzielnego popołudnia 
były występy kabaretu Czwarta Fala oraz zespołu Luka 
Rosi.  Na najbardziej wytrwałych czekała zabawa taneczna 
do późnych godzin nocnych.

NOC KUPAŁY
Pradawne obrzędy słowiańskie z roku na rok cieszą się 

coraz większym zainteresowaniem. Nic więc dziwnego że 
tegoroczna ,,Noc Kupały”, która miała miejsce 22 czerwca 
nad soleckim zalewem swoim mistycznym klimatem przy-
ciągnęła liczną publikę.   

W tym roku nad zalewem w Solcu -Zdroju słowiańskie 
święto miało wyjątkowy charakter. 

Pojawiły się nowe elementy wydarzenia, które na do-
bre wpisało się w nasz kalendarz imprez.

Poza piękną inscenizacją przygotowaną przez solecką 
młodzież  puszczano lampiony szczęścia, a do tańca zaba-
wiał zespół Metrum.

Wakacje w GCK!
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju tradycyjnie 

przygotowało bogatą ofertę zajęć letnich dla dzieci. Wa-
kacyjny program obfitował w różnego rodzaju atrakcje. 

Dzieci oglądały teatrzyk „Czarnoksiężnik w krainie Oz”. 
Były również na wycieczce w Połańcu w pracowni rzeź-
biarskiej Pana Józefa Reguły. Uczyły się tworzyć własny 
film na Zajęciach Poklatkowych prowadzonych przez Pa-
nią Monikę Pindziak-Dutkiewicz. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w siedzi-
bie Państwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Dzie-
ci poznały pracę strażaka. Miały okazję zobaczyć sprzęt 
strażacki. Świetną lekcją jak unikać zagrożeń i jak radzić 
sobie w sytuacji pożaru była wizyta na ścieżce edukacyjnej 
„Bezpieczny Dom”. 

Wizyta w Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju połą-
czona z degustacją wody leczniczej również bardzo im się 
podobała.

Warsztaty Break 
Dance to było  to, 
na co dzieci czekały 
najbardziej! Bardzo 
chętnie uczestniczyły 
w lekcjach tego nie-
łatwego tańca po-
prowadzonych  przez 
B-BOYa Żurka.

Oprócz tych 
wspomnianych zajęć 

dzieci odwiedziły Park Rozrywki FlySky, Dziecięcą Krainę  
Quadów, Regionalne Centrum Naukowo - Technologicz-
ne w Podzamczu Chęcińskim, Hutę Szkła w Grzybowie, 
Energetyczne Centrum Nauki w Kielcach oraz Europejskie 
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Centrum Bajki w Pacanowie. Miały również okazję uczest-
niczyć w wycieczce po terenie Gminy Solec-Zdrój naszą 
solecką ciuchcią.

Ale wakacje to również ruch. W ramach zajęć sporto-
wych dzieci korzystały z placu zabaw, boiska sportowego, 
siłowni zewnętrznych. Brały też udział w zajęciach na Ba-
senach Mineralnych w Solcu-Zdroju.

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju dużą rolę 
przykładało do bezpieczeństwa dzieci i działań profilak-
tycznych. Świadczyć o tym mogą wizyty połączone z pre-
lekcją na temat różnych zagrożeń i  niebezpieczeństw:  
dzielnicowego tutejszego Komisariatu Policji - mł. asp. 
Damiana Kozłowskiego, Przedstawicieli KRUS w Busku-
-Zdroju, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Busku-Zdroju, jak również przedstawiciela Państwowej 
Inspekcji Pracy w Kielcach – Pana Stanisława Golmento.  

Podczas  wakacji udział w naszych zajęciach wzięło po-
nad 130 uczestników.

POWITANIE WAKACJI
Pod takim hasłem mieszkańcy i goście bawili się na im-

prezie zorganizowanej w dniu 30 czerwca 2019 roku na 
stadionie sportowym w Solcu-Zdroju.

Każdy z obecnych znalazł coś dla siebie. Dla najmłod-
szych  zostało zorganizowanych mnóstwo atrakcji (m.in. 
animacje, warsztaty przygotowane przez Europejskie 
Centrum Bajki, wesołe miasteczko). Liczne gry i konkursy 
przyciągnęły przed scenę zarówno najmłodszych, jak też 
starszych widzów.

W konkursach można było wygrać bardzo atrakcyjne 
nagrody: bilety wstępu na Baseny Mineralne (rodzinne, 
OPEN), balneokosmetyki oraz inne drobniejsze upominki.

Dla amatorów słodyczy nie zabrakło pysznych gofrów, 
czy też kolorowych sorbetów lodowych.

Zgromadzonej publiczności czas umilały występy arty-
styczne dzieci z zespołów działających przy GCK oraz chór 
z Bejsc.

Występ gwiazd wieczoru - zespołu Rompey oraz Ło-
buzy przyciągnął przed scenę ogromną grupę miłośników 
muzyki disco polo.

Soleckie Lato Nad Zalewem 2019
14 lipca odbył się festyn, który na stałe wpisał się do 

kalendarza naszych imprez – Soleckie Lato nad Zalewem. 
Choć początkowo pogoda nie napawała optymizmem, z 
biegiem czasu nad solecką sceną zawitało słońce. Można 
by rzec ,,w samą porę!”, gdyż organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji, zarówno dla młodszej publiki jak i tej nieco 
starszej.

Liczne konkursy i animacje sprawiły że solecki zalew 
stał się w niedzielne popołudnie idealnym miejscem dla 
dzieci i młodzieży. Starsza część publiki korzystała z bo-
gatego menu Kawiarenki Coolturalnej w oczekiwaniu na 
biesiadę cygańską oraz występ gwiazdy wieczoru.

 Gorące rytmy cygańskiej muzyki porwały publiczność 
do tańca. Zaprezentowało się również wiele dotąd nieod-
krytych, młodych talentów wokalnych. O godzinie 21:00 
swój występ dała gwiazda wieczoru, czyli zespół Toporki. 
Impreza została dofinansowana ze środków finansowych 
powiatu Buskiego.

„Fotografia jest kwestią chwili 
- nie zaś miejsca” 

W murach Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu – 
Zdroju od 7 lipca br. można było podziwiać autorską wy-
stawę Grzegorza Kielesińskiego pt. „ obok…”
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Grzegorz Kielesiński fotografuje ludzi w ich codzien-
ności oraz artystów sceny polskiej w trakcie muzycznych 
imprez i festiwali. Fotografie jakie mogliśmy podziwiać w 
Bibliotece przedstawiały otaczający nas świat w innej od-
słonie.

Autor jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Eduka-
cji Plastycznej. Jego fotografie znajdują się w prywatnych 
domach w Warszawie, Bydgoszczy, Kielcach, Skarżysku-
-Kamiennej, Busku–Zdroju oraz w Chicago i Fort Collins 
- USA. 

Hasłem, które towarzyszy mu w wędrówce z aparatem 
fotograficznym przez życie jest: „Fotografia jest kwestią 
chwili - nie zaś miejsca.” 

Wystawa przyciągnęła licznych odbiorców. Jedną 
z osób które przyjechały ją podziwiać była Elżbieta Dzi-
kowska – podróżniczka, autorka wielu książek, audycji ra-
diowych i programów telewizyjnych oraz wystaw sztuki 
współczesnej. Słowa uznania skierowała do autora prac, 
życząc dalszych sukcesów w pracy twórczej z obiektywem.

XXVIII Wyścig Kolarski 
im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju.

W niedzielę 1 września na ulicach Solca-Zdroju odbyła 
się XXVIII edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy. 
Ponieważ wyścig jest imprezą cykliczną,

nie zabrakło stałych uczestników. Gośćmi specjalnymi 
były: siostry Andrzeja Imosy,

które przekazały na ręce Wójta Gminy Adama Pałysa 
obraz namalowany przez brata patrona wyścigu – Michała 
Imosę. 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach byli: 
1. Maluchy dziewczyny (do lat 4):
I miejsce: Magdalena Kokoszka
II miejsce: Zofia Łukasik 
2. Maluchy chłopcy (do lat 4):
I miejsce: Filip Szałach
II miejsce: Jan Pałys 
III miejsce: Ignacy Krzemiński 
3. Dziewczyny (5-6 lat):
I miejsce: Julia Bojdo
II miejsce: Oliwia Tkacz
III miejsce: Emilia Sobieraj 
4. Chłopcy (5-6 lat):
I miejsce: Antoni Pałys
II miejsce: Sebastian Wolański
III miejsce: Albert Wroński 
5. Dziewczyny (7-8 lat):
I miejsce: Kinga Sadowska
II miejsce: Anna Kokoszka
III miejsce: Gabriela Krzemińska 

6. Chłopcy (7-8 lat):
I miejsce: Jakub Wolański
II miejsce: Szymon Bojdo
III miejsce: Aleksander Domagała 
7. Dziewczyny (9-11 lat)
I miejsce: Oliwia Sadowska
II miejsce: Natalia Szałach
III miejsce: Marcelina Grabda 
8. Chłopcy (9-11 lat):
I miejsce: Wiktor Swatek
II miejsce: Kacper Baran
III miejsce: Jakub Bojdo 
9. Chłopcy (12-14 lat):
I miejsce: Maciej Kalita
II miejsce: Mateusz Grabda
III miejsce: Kacper Seremak 
10. Kobiety (30-39 lat):
I miejsce: Małgorzata Chmura 
11. Kobiety (40-49 lat):
I miejsce: Beata Tometczak 
12. Mężczyźni (18-29 lat):
I miejsce: Jakub Prośniak (Busko-Zdrój) 
13. Mężczyźni (30 -39 lat):
I miejsce: Rafał Oleś (Skarżysko Kamienna)
II miejsce: Rafał Zapaśnik (Sosnowiec)
III miejsce: Łukasz Jaworski (Pionki) 
14. Mężczyźni (40-49 lat):
I miejsce: Paweł Szymański (Busko-Zdrój)
II miejsce: Artur Wojniak (Pińczów)
III miejsce: Tomasz Pawłowski (Busko-Zdrój) 
15. Mężczyźni (50-59 lat):
I miejsce: Jerzy Nogaś (Busko-Zdrój)
II miejsce: Paweł Piątek (Kazimierza Wielka)
III miejsce: Bogusław Mączyński (Busko-Zdrój) 
16. Mężczyźni (60-69 lat):
I miejsce: Tadeusz Mycek (Chmielów „Zorza Tarnobrzeg”)
II miejsce: Longin Kusal (Skarżysko Kamienna)
III miejsce: Andrzej Szczepanik (Kazimierza Wielka „Rolmet”) 
17. Mężczyźni (70-75 lat):
I miejsce: Antoni Szklarz (Tarnobrzeg)
II miejsce: Edward Nisztuk (Katowice)
III miejsce: Andrzej Śledzik (Gliwice) 
18. Mężczyźni powyżej 75 lat:
I miejsce: Stefan Kowalczyk (Siesławice) 

Organizatorami wyścigu byli: Wójt Gminy Solec-Zdrój, 
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, Towarzystwo 
Przyjaciół Ziemi Soleckiej, Ochotnicza Straż Pożarna w Sol-
cu-Zdroju.

XXVIII Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy został dofi-
nansowany ze środków finansowych Województwa Świę-
tokrzyskiego.
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Zupa krem z dyni
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
Około pół kilograma dyni, 250 g ziemniaków, 1/4 kost-

ki masła, Cebula, Łyżeczka kurkumy, Bulion warzywny, 
Szklanka mleka

Wykonanie:
Miąższ dyni i ziemniaki pokroić w kostkę. W dużym 

garnku zeszklić na maśle cebulkę. Dodać dynię i ziem-
niaki, a następnie zalać je bulionem i gotować około 10 
minut. Doprawić kur-
kumą. Po ugotowaniu 
(warzywa musza być 
miękkie) odczekać aż 
zupa nieco ostygnie. 
Następnie zmiksować 
całość na gładki krem 
wlewając co chwilę 
odrobinę mleka.. Zupę 
można podać z natką 
pietruszki lub prażo-
nymi migdałami.

Smacznego.

„Siedem spódnic Alicji” 
Joanna Jurgała - Jureczka

Niezłą książkę ostatnio czytałam Kwartalnikowe ogłoszenia

W słonecznym por-
tugalskim Nazare roz-
staje się wyjątkowa 
para – współczesny 
hrabia Adam Franciszek 
Przebłocki i Alicja Mo-
drzewska – fascynatka 
polskiej arystokracji. 
Kończy się piękna baj-
ka, a Alicja powraca do 
rzeczywistości i życia w 
urokliwych Stawiskach, 
by tam w pałacowym 
hotelu „U Hrabiny”, u 
boku babci Łucji Śliw-
kowej na nowo odbu-
dować swoje życie. Jed-
nak w sielankowy czar 

ziemskiego majątku i leżącej w pobliżu wsi wdziera się 
popularny aktor, Dawid Zan, który wszem i wobec wy-
raża swoje niezadowolenie z przymusowego pobytu na 
„zacofanej prowincji”. Pod fasadą ekstrawanckiego i 
płytkiego celebryty kryje się jednak bogata i ujmująca 
natura. Czyżby Alicja spotkała nieoczekiwanie bratnią 
duszę? A może miłość? 

Tytułowe siedem spódnic to metafora związana ze 
starym portugalskim zwyczajem. Każda kolejna warstwa 
spódnicy symbolizuje czas oczekiwania na ukochanego 
mężczyznę i wiarę w to, że pewnego dnia powróci do 
domu. W przypadku powieści to czas niepewności, cze-
kania na miłość, na ostateczną odpowiedź, ale jedno-
cześnie czas odrodzenia, przemian, nowych znajomo-
ści i odpoczynku dla serca. Miejscem, które przyniesie 
ukojenie jest głęboka prowincja, z dala od miejskiego 
zgiełku, codziennego pędu i sztucznego tłoku. Stawiska 
inspirują do przemyśleń, do szukania swojej drogi, na-
wet jeśli prowadzi do wyimaginowego skarbu. Można 
odnieść wrażenie, że w takim miejscu wszystko samo 
się ułoży, wskoczy na właściwe tory.

„Siedem spódnic Alicji” to niezwykle ciepła, pełna 
swojskiego uroku i poczucia humoru opowieść o przy-
jaźni i miłości, przeplatana historyjkami i anegdotami 
sprzed lat. Gorąco polecam.

pw

Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza na bezpłatne 
szczepienia przeciw grypie  wszystkich mieszkań-
ców Gminy Solec-Zdrój w wieku powyżej 70 lat. 
Szczepienia będą wykonywane do 15 listopada 
2019 roku, od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 18.00 w Przychodni Eskulap sp. z 
o.o. ul. 1 Maja 14, Solec-Zdrój.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA
O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 
NA TERENIE GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje, że w dniu 30 sierp-
nia 2019 r. Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła uchwałę w 
sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości 
tej opłaty. 

wysokość stawek opłat obowiązujących od 1 paź-

dziernika 2019 r. (od osoby/miesiąc)

7,50 zł – jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób 
selektywny a odpady ulegające biodegradacji groma-
dzone są w przydomowych kompostownikach

12,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny

26,00 zł – jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i 
odbierane w sposób selektywny

Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 1 paź-
dziernika 2019 r.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 
2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) każdy właściciel nierucho-
mości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wy-
liczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas 
złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym ter-
minem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 listopada 
2019 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieru-
chomości nie mają obowiązku składania nowych de-
klaracji.
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Nr obwo-
du głoso-

wania

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Sołectwa: Sułkowice, Kików, 
Zagaje Kikowskie

Szkoła Podstawowa w Kikowie, Kików 67, 28-131 Solec-Zdrój

2 Sołectwa: Zborów, Magierów, 
Żuków

Szkoła Podstawowa w Zborowie, 
Zborów ul. Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3 Sołectwa: Wełnin, Solec-Zdrój Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, 
ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4 Sołectwa: Włosnowice, Świnia-
ry, Ludwinów, Zielonki

Remiza OSP w Świniarach, Świniary 44, 28-131 Solec-Zdrój

5 Sołectwo: Piestrzec Remiza OSP w Piestrzcu, Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdroj

6 Sołectwa: Strażnik, Chinków, 
Zagajów, Kolonia Zagajów, Za-
górzany, Piasek Mały

Świetlica wiejska w Piasku Małym, 
Piasek Mały 83, 28-131 Solec-Zdrój
Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7 Dom Pomocy Społecznej w Świ-
niarach

Dom Pomocy Społecznej w Świniarach, 
Świniary 25, 28-131 Solec-Zdrój

8 Dom Pomocy Społecznej w Zbo-
rowie

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie, 
Zborów ul. Pałacowa 4, 28-131 Solec-Zdrój

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 12 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt 
Gminy Solec-Zdrój podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez 
pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 
dzień 13 października 2019 r.:

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu nie-
pełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrud-
nianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Kielcach II 
najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 
r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 

pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Solec-Zdrój najpóźniej do 
dnia 4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Wójt Gminy Solec-Zdrój

Adam PAŁYS
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Z uwagi na problem zanieczyszczenia i zadymienia 
powietrza w sezonie grzewczym Urząd Gminy w Sol-
cu-Zdroju przypomina mieszkańcom o bezwzględnym 
zakazie spalania odpadów oraz zakazie spalania za-
nieczyszczonych odpadów drewna w domowych pa-
leniskach. Zakaz wynika z obowiązujących przepisów. 
Spalanie odpadów w piecach domowych jest szkodliwe 
dla zdrowia i środowiska i niezgodne z prawem. Zakaz 
spalania dotyczy także pozostałości roślinnych powsta-
jących na terenach ogródków przydomowych.

Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie tru-
jące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, na-
wet śmiertelnych chorób. Zanieczyszczenia emitowane 
są z tzw. źródeł niskiej emisji, czyli niskich kominów do-
mostw lub małych lokalnych kotłowni, czego efektem 
jest lokalny wzrost ilości substancji zanieczyszczających 
w powietrzu atmosferycznym. 

Musimy być świadomi i przekazywać innym infor-
macje o tym, że spalanie odpadów w domowych pie-
cach i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które 
są szkodliwe dla ludzi. Substancje, które wydzielają się 
w trakcie spalania odpadów wywołują alergie, niewy-
dolność układu oddechowego, udary mózgu, choroby 
serca, porażenia i nowotwory. Szczególnie wrażliwe 
na działania toksyn są dzieci. Paląc w domowym piecu 
odpadami szkodzimy przede wszystkim samym sobie, 
najbliższej rodzinie oraz sąsiadom. Dodatkowo kominy, 
w wyniku palenia odpadów często zapychają się sadzą, 
co może skończyć się zaczadzeniem domowników oraz 
zapaleniem przewodu kominowego.

Pamiętaj! Domowy piec nie jest przeznaczony do 
spalania odpadów! Spalanie odpadów w domowych 
piecach oprócz tego, że jest niebezpieczne dla na-
szego zdrowia to grozi wysoką grzywną. 

W domowych paleniskach nie można spalać:
• plastikowych pojemników, butelek i toreb, 
• zużytych opon 
• innych odpadów z gumy, 
• przedmiotów z tworzyw sztucznych, 
• elementów drewnianych pokrytych lakierem, 
• sztucznej skóry, 
• opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochro-

ny roślin, 
• opakowań po farbach i lakierach, 
• pozostałości farb i lakierów, 
• papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem 

farb kolorowych. 

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podle-
ga karze grzywny albo aresztu. Ponadto w sytuacji, gdy 
dochodzi do złamania przepisów przeciwpożarowych 
i spowodowania uciążliwości w wyniku palenia odpa-
dów można ukarać właściciela nieruchomości, zgodnie 
z art. 144 ustawy Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1145), gdyż jest on zobowiązany powstrzymywać 
się od działań, które zakłóciłby korzystanie z nierucho-

mości sąsiednich ponad przeciętną miarę wynikającą ze 
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomo-
ści i stosunków miejscowych. 

Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych 
lub na wolnym powietrzu grozi mandat do 500 zł lub 
grzywna do 5 000 zł, gdy sprawa trafi do sądu.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.).
Art. 155 [Nakaz prowadzenia termicznego prze-

kształcania odpadów w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów] 

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się 
wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspa-
larniach odpadów, z zastrzeżeniem art. 31 (dotyczy ze-
zwolenia marszałka województwa). 

Art. 191. [Naruszenie nakazu termicznego prze-
kształcania odpadów w spalarni odpadów lub współ-
spalarni odpadów] 

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie prze-
kształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspa-
larnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1454 z późn. zm.).

Art. 5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku] 
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie 

czystości i porządku przez:
- pkt1 ) wyposażenie nieruchomości w pojemniki słu-

żące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymy-
wanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitar-
nym, porządkowym i technicznym,

- pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nie-
ruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepi-
sami odrębnymi;

Przepisy karne Art. 10. [Odpowiedzialność za wykro-
czenia] 

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w 
art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Przypominany mieszkańcom, iż na terenie gminy 
prowadzony jest bieżący monitoring jakości powierza, 
w tym pomiary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Kielcach. Nie wykluczone jest także uży-
cie drona w przypadku podejrzenia spalania odpadów. 

Zgodnie z art. 183 Kodeku karnego (t.j. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1600 z późn. zm.), jeśli w wyniku spalania odpa-
dów występuje zagrożenie życia lub zdrowia człowieka 
lub spowoduje to istotne obniżenie jakości powietrza, 
to osoba odpowiedzialna podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W przypadku spalania odpadów mieszkańcy mu-
szą liczyć się z przykrymi konsekwencjami karnymi i 
finansowymi. 

Ochrona powietrza w sezonie grzewczym 
– bezwzględny zakaz spalania odpadów 
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Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Historia Nitką Pisana

,,Polski Splot” – pod takim hasłem odbywały się tego-
roczne Europejskie Dni Dziedzictwa w Solcu Zdroju. W ra-
mach akcji Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju oraz 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Solec-Zdrój przy-
gotowały dla uczestników moc atrakcji, z których można 
było skorzystać w dniach 14-15 września. 

Tematyka  tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
nawiązywała do okresu odbudowy państwa polskiego po 
123 latach zaborów. Była to zatem świetna okazja, żeby 
przybliżyć młodzieży kulisy odradzającej się po I wojnie 
światowej – Rzeczpospolitej. Wydarzenie ,,Historia Nitką 
Pisana” w ramach EDD łączyło w sobie elementy zabawy, 
warsztatów rękodzielnictwa, a także wykładu historyczne-
go.

Pierwszego dnia akcji celem naszych uczestników było 
pokonanie ,,Pokoju Zagadek” w siedzibie Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego - ,, Starym Kufrze”. W trakcie za-
dania uczestnicy musieli przebrnąć przez szereg łamigłó-
wek, odnajdując po drodze elementy mapy przedstawia-
jącej ,,II Rzeczpospolitą”. Puzzle te posłużyły za szablon 

do patchworkowego rękodzieła, które wspólnymi siłami 
stworzono na warsztatach prowadzonych przez Panią Bo-
żenę Nowak.  ,,Polski splot” powstały z kawałków mate-
riałów sprawił biorącej w warsztatach młodzieży ogrom-
ną radość, ale i satysfakcję z rzetelnie wykonanej pracy. 
Po warsztatach młodzież wzięła udział w wykładzie pn. 
,,Kształtowanie się granic II Rzeczpospolitej”, w trakcie 
którego mogła poznać proces tworzenia się niepodległej 
Polski. Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w teście 
wiedzy zdobytej podczas wykładu. Najlepsi z nich zostali 
nagrodzeni tematycznymi upominkami.

Drugiego Dnia w ,,Starym Kufrze” odbyła się wystawa 
,,Okruchy Pamięci” poświęcona wojennym i okupacyjnym 
wspomnieniom mieszkańcom Solca-Zdroju oraz okolic. W 
trakcie wystawy podziwiać można było efekt sobotnich 
prac uczestników naszych warsztatów – patchworkową 
mapę II Rzeczpospolitej. 

W przygotowaniu wydarzanie brali udział: Paweł For-
tuna, Bożena Nowak oraz Małgorzata Helis. 



17 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-ZdrójZ życia stowarzyszeń

OKRUCHY PAMIĘCI
Wystawę rozpoczynają fotografie  przedstawiające ob-

raz spokojnej prowincji i tętniącego życiem przedwojen-
nego uzdrowiska. Sielanka zostaje przerwana 9 września 
1939, kiedy przez Solec  najpierw przemieszcza się gros sił 
Armii Kraków a następnie pod koniec dnia po ostrzale arty-
leryjskim wkraczają Niemcy i rozpoczyna się trwająca blisko 
pięć i pół roku okupacja.                .

Obraz Solca z lat 1939-1945 uzupełniają artefakty zwią-
zane z militarną stroną naszych dziejów – wykopane z oko-
licznych pól pozostałości po karabinach piechoty Mauser i 
Mosin a także ciekawostka - czeska łuska od haubicy 150 
mm vz.25 używanej przez Wehrmacht w ataku na Polskę.

W dalszej części wystawy można  znaleźć  informacje, 
liczby, i fakty dotyczące wojennych losów mieszkańców 
Solca i okolic. Istotną część ekspozycji stanowią relacje bez-
pośrednich uczestników i świadków wydarzeń wojennych 
oraz spisane przez wnuków wspomnienia wojenne i oku-
pacyjne  ich dziadków i pradziadków.

Do stworzenia ekspozycji posłużyły archiwalia zgroma-
dzone w wyniku dotychczasowej działalności Stowarzysze-
nia oraz materiały przekazane od byłych i aktualnych miesz-
kańców. Szczególnie cennym nabytkiem jest przekazany 
przez panią Honoratę Głuską oryginalny patent oficerski 
Tadeusza Rożniakowskiego, podporucznika walczącego we 
wrześniu w 1939 r. w 156 pułku piechoty (rezerwowym), 
zmarłego wskutek ran odniesionych prawdopodobnie w 
pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim.

Kolekcja stale się powiększa. Jeśli posiadają Państwo 
jakiekolwiek dane lub materiały o przebiegu wydarzeń 
wojennych na tym terenie bądź o losach okupacyjnych 
mieszkańców Solca i okolic,  zachęcamy do zgłaszania tych 
informacji do Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SO-
LEC ZDRÓJ tel. 504324761, e-mail: stowsolec.pl.  Zaprasza-
my również do naszej siedziby w Galerii Stary Kufer przy ul. 
Kościuszki 24.

Od tamtych wydarzeń minęło 80 lat i to już chyba ostat-
ni moment na zebranie relacji od świadków tamtych tra-
gicznych czasów i uchronienie ich przed zapomnieniem.

Wystawa czynna będzie do końca października.  
Małgorzata Helis

Wystawa "Okruchy pamięci. Wspomnienia wojenne i 
okupacyjne mieszkańców Solca-Zdroju i okolic" przygoto-
wana została w ramach zadania wspieranego przez Gminę 
Solec-Zdrój i Zarząd Powiatu w  Busku - Zdroju pn. "Posze-
rzenie oferty kulturalnej miejscowości uzdrowiskowej po-
przez organizację wystaw dotyczących Solca-Zdroju i jego 
mieszkańców"

Wśród eksponatów prezentowanych na wystawie znajduje się kore-
spondencja z Oflagu.*Ppłk Leon Metelski - Szef Uzbrojenia Armii Poznań, 
uczestnik bitwy nad Bzurą.
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Napisali do nas

Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA 
PRZYJACIÓŁ ZIEMI SOLECKIEJ

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej

Działające od 
maja 2012 roku To-
warzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej  w 
ramach swojej dzia-
łalności statutowej 
w ostatnim kwartale  
realizowało,  bądź 
też wspierało w ra-
mach partnerstwa  z 
Gminnym Centrum 
Kultury  i Urzędem 
Gminy Solec-Zdrój 
realizację trzech wy-
darzeń organizowa-
nych na terenie na-
szej gminy .

Jerozolimka spadała z drzew i 
nikt nie był nią zainteresowany. Je-
rozolimka to taka  stara odmiana 
śliwki, smaczna. Właściwa nazwa 
to renkloda brzoskwiniowa, ale 
nie słychać, by tak ją ktoś określał, 
no może w instytucie w Skiernie-
wicach.  Skąd nazwa jerozolimka? 
Podobno śliwka pochodzi z Anglii, 
ale może do Polski trafiła  via Izrael. 
Na pewno ją tam znają, widziałam 
ją na straganach drobnych produ-
centów w Jerozolimie i aż stanęłam 
jak wryta. Tak mnie  zdumiała ta 
jerozolimka w Jerozolimie. A  nie 
powinnam się dziwić, bo przecież 
wiem, że nazwa niesie ze sobą zna-
czenie. Ale tak naprawdę wcale nie 
o jerozolimce chcę pisać, choć jest 
w tę historię wpisana. 

No to spadała. Kilka paczek poje-
chało próbnie  na giełdę do Krakowa, 
tam moja śliwka sensacji nie wywo-
łała. Zaczęłam rozdawać znajomym. 
Moja koleżanka B. dostała małą pacz-
kę, razem z kilkoma ostatnimi papie-
rówkami. Ledwo wróciłam od niej do 
domu znalazłam przy furtce wiadro 
pełne pirosa (jabłko) od sąsiadki, któ-
ra wie, że nie mam tej odmiany. No 
myślę sobie, dałam parę  papierówek 
i dostaję natychmiast całe wiadro. 
Ale jeszcze mnie to szczególnie nie 
zastanowiło. Tylko że za godzinę był 

telefon z Krakowa od człowieka, który 
kilka dni wcześniej usilnie przekony-
wany kupił 1 paczkę mojej śliwki, że 
wieczorem będzie czekał na giełdzie i 
prosi , żeby mu przywieźć chociaż ze 
2 skrzynki tej śliwki. I wtedy to już po-
myślałam, że o B. ktoś u góry  bardzo 
zabiega. Taką ma ochronę, że nawet 
za drobiazg dla niej inni są wynagra-
dzani. 

A wczoraj po południu jechałam na 
zakupy do Solca. Miały być też lody, 
było gorąco, a i należały się, bo dzień 
był pracowity (już nie rozpiszę się, jaką 
śliwkę rwałam, wystarczy, że powiem 
-węgierkę). I przecież jeżdżę tą trasą 
codziennie i znam ją tak, że pewno 
z zamkniętymi oczyma wiedziała-
bym, kiedy zmienić bieg. A wczoraj 
za mostem ogarnął mnie nagły lęk. I 
natychmiast zaczęłam bardzo uważać 
i   zwolniłam. Bo ten zakręt nagle wy-
dał mi się taki groźny. Zdążyłam  tylko 
wymamrotać „Zdrowaś Mario”, gdy 
mój pas ruchu przecięło dwóch ma-
łych chłopców na rowerach jadących 
od Solca i zmierzających skrótem chy-
ba na Zwierzyniec (nie wiem jak się 
zwie ta ulica- ta przy której mieszkał 
p. Biskupek).  Przejechali tuż przed  
maską mojego samochodu. Trzeci był 
rozsądniejszy, ustąpił mi pierwszeń-
stwa.  I skąd wiedziałam, że na tym 

zakręcie czai się coś złego?  Dzieci na 
rowerach jeszcze przez te 3 sekundy 
od mostu do zakrętu nie widziałam. 
No to co to było? Kto mnie ostrzegł? 
Anioł Stróż? Moi zmarli – babcia, 
tato? Mam ich zdjęcie ustawione 
jako tapetę w komputerze i gadam 
do nich codziennie.  A może pradzia-
dek Wincenty, bo czyszczę papierem 
ściernym stół zrobiony przez niego ze 
100 lat temu i nawet korniki planuję 
w nim  wytłuc ( nogi stołu kiedyś były 
pięknie toczone, ale robactwo moc-
no je nadwyrężyło). I może zależy mu 
na mnie albo na nosie, który po nim 
donaszam, albo na tym wyciągniętym 
z piwnicy stole. Bo innych wyjaśnień 
nie znajduję. No chyba, że kiedyś to 
już się zdarzyło i jakimś cudem zdo-
łałam to zapamiętać, ale życie w pętli 
czasu jakoś mnie przeraża, to wolę tę 
hipotezę odrzucić. 

PS.
Żeby nie było, że ze mnie Bóg wie, 

jaki sadownik. A śliwek to napraw-
dę mam niewiele (i jeszcze wytnę).  
Z kolei  nos donaszany po rodzinie 
zachwycił mnie w wierszu A. Świrsz-
czyńskiej, sama niestety prochu nie 
wymyślę. Toteż pewnie dlatego za-
wracam ciągle głowę wszystkim świę-
tym.

rsz

TPZS  w czerwcu br. było współ-
organizatorem XI Festiwalu Muzyki 
Akordeonowej  ,,Harmonia Zdrowia i 
Muzyki’’ pozyskując  na ten cel środ-
ki finansowe w kwocie  2500,00 zł 
od prywatnych sponsorów.

Następnym projektem realizowa-
nym przez TPZS  była impreza pn.,, 
Noc Kupały ’’ zrealizowana  w dniu 
22 czerwca 2019 r. nad Zalewem 
w Solcu-Zdroju przy współpracy z 
Gminnym Centrum Kultury. Stowa-
rzyszenie na organizację tej imprezy 
pozyskało dofinansowanie od Gminy 
Solec - Zdrój w wysokości 2.000,00 
zł.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi So-
leckiej pozyskało również dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego 
na realizację zadania publicznego 
Upowszechnianie sportu w środowi-
sku wiejskim, małomiasteczkowym 
na poziomie województwa oraz 
udział reprezentantów w imprezach 
ogólnopolskich pod nazwą ,,XXVIII 
Wyścig Kolarski im. A. Imosy w Sol-
cu-Zdroju’’ w kwocie 2500,00 zł. 

Dziwne przypadki w sezonie śliwkowym
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dożynki gminne
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gminna fotokronika

Wyścig kolarski im. Andrzeja Imosy 

Wrześniowe niebo nad Solcem

Bociany w ZborowieSowa w Zborowie


