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Wszystkim mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój
najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, wesołych

i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym 2020 roku

składają
Wójt Gminy Solec – Zdrój, radni Rady Gminy

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju
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Plac zabaw w Kolonii Zagajów

„Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Solec – Zdrój”

Obchody Święta Niepodległości  
w naszej gminie rozpoczęły się o 
godz. 11.40 pochodem spod budyn-
ku Urzędu Gminy do kościoła  pa-
rafialnego p.w. św. Mikołaja, gdzie 
została odprawiona msza święta w 
intencji Ojczyzny. 

Podczas mszy odśpiewano hymn 
państwowy. Po nabożeństwie zgroma-
dzeni mieli okazję obejrzeć program 
artystyczne pt. „Opowiem Wam Pewną 
Historię…” wykonany przez młodzież 
uczęszczającą na zajęcia do Gminne-
go Centrum Kultury w Solcu – Zdroju. 
Obchody zakończyło uroczyste złożenie 

wiązanek na Grobach Nieznanego Żoł-
nierza przez Wójta Gminy Pana Adama 
Pałysa  oraz Przewodniczącego Rady 
Gminy Pana Pawła Patrzałka.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich przybyłych na gminne 
uroczystości Święta Niepodległości: 
druhom strażakom z gminnych OSP, 

młodzieży szkolnej i opiekunom, pra-
cownikom Gminnego Centrum Kultury 
w Solcu – Zdroju i Urzędu Gminy w Sol-
cu – Zdroju, policji, która zabezpieczała 
trasę przemarszu, harcerzom działają-
cym na terenie gminy oraz wszystkim 
mieszkańcom, turystom i kuracjuszom.

Mieszkańcy Kolonii Zagajów  mogą się cieszyć z 
pachnącego jeszcze nowością placu zabaw.

Inwestycja została zrealizowana dzięki zaangażowaniu 
lokalnych władz samorządowych, sołtysa wsi i rady sołec-
kiej. Dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających 
z urządzeń plac zabaw został ogrodzony. Całkowity koszt 
inwestycji wyniósł 27.718,73 zł.
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Gmina inwestuje 
dla mieszkańców

W minionym roku inwestycji w 
Gminie Solec – Zdrój nie brako-
wało. Dzięki ciężkiej i skutecznej 
pracy udało się zrealizować wiele 
przedsięwzięć, które wpłynęły na 
poprawę infrastruktury drogo-
wej, szkolnictwa, bazy rekreacyj-
nej, bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz poszerzenia oferty kultural-
nej gminy.

Rok 2019 okazał się bardzo dobry 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych. 
Od początku roku wyremontowano 
cztery budynki remiz strażackich: w 
Kikowie, w Piestrzcu, Zborowie i Świ-
niarach. W budynku strażnicy OSP w 
Piestrzcu wykonano ocieplenie ze-
wnętrzne i elewację, pomalowano 
blachę na dachu, wymieniono rynny 
i zamontowano parapety. W Kikowie 
wymienione zostało pokrycie dacho-

we. Zamontowana też nową bramę 
ogrodzeniową. Strażacy ochotnicy 
ze Zborowa mogą cieszyć się z ocie-
plonej strażnicy z nową elewacją, 
w której zostały wymienione drzwi 
oraz założono parapety. Największą 
metamorfozę przeszedł budynek 
strażnicy w Świniarach, gdzie robo-
ty budowlane objęły dobudowanie 
do istniejącej części łazienki wraz z 
niewielkim zapleczem. Łączny koszt 
wykonanych prac w remizach OSP 
wyniósł 115.730,25 zł.

W 2019 roku Gmina ze środ-
ków własnych zrealizowała budowę 
oświetlenia ulicznego w miejscowo-
ściach Żuków i Świniary. Efektem 
realizacji zadania było zamontowa-
nie 19 słupów z lampami ledowy-
mi. Całkowity koszt zadnia wyniósł 
73.800,00 zł.

W ramach porządkowania gospo-
darki wodno – ściekowej w bieżącym 
roku rozbudowano sieć kanalizacji 
sanitarnej o miejscowości Chinków, 
Zagajów, Kolonia Zagajów, Strażnik 
i Zagórzany. W opracowaniu jest 
dokumentacja na kanalizację sani-
tarną w miejscowościach Sułkowice 
i Piasek Mały. Trwają czynności od-
biorowe projektu wodociągu Solec 
– Zdrój – Włosnowice oraz projektu 
na rozbudowę sieci kanalizacji sani-
tarnej w Żukowie.

Rok 2019 to także rozwój bazy re-
kreacyjnej i sportowej oraz poprawa 
warunków bazy edukacyjnej naszej 
gminy. Dzięki współpracy lokalnych 
władz samorządowych z sołectwami 
w Sułkowicach i Zielonkach powsta-
ły siłownie zewnętrzne, natomiast 
mieszkańcy Kolonii Zagajów mogą 
cieszyć się nowym placem zabaw. 
Aby stworzyć miejsce spotkań lokal-
nej społeczności zakupiono do miej-
scowości Zagaje Kikowskie specjalny 
kontener. Koszt powyższych zadań 
to 36.545,29 zł.

Gmina Solec – Zdrój dba także 
o rozwój oferty edukacyjnej w pla-
cówkach oświatowych, w których 
od 2018 roku realizowany jest pro-
jekt pn. „Pasje zaklęte w nauce”. W 
ramach projektu uczniowie szkół 
podstawowych uczestniczą w za-
jęciach pozalekcyjnych – informa-
tycznych, matematycznych i języ-
kowych. Dzięki realizacji zadania do 
placówek oświatowych zostały za-
kupione pomoce dydaktyczne, me-
ble i komputery.

Warto wspomnieć o inwestycjach 
drogowych, realizowanych na tere-
nie gminy. W roku 2019 pozyskano 
dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych na przebudowę 
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ul. Polnej w Solcu – Zdroju, drogi 
gminnej Zborów – Janów oraz dro-
gi wewnętrznej w miejscowości Ki-
ków. Łączny koszt realizacji zadań 
to 403.616,20 zł, w tym dofinanso-
wanie w wysokości 50%. Udało się 
również pozyskać środki z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Świętokrzyskiego na przebudowę 
drogi dojazdowej do gruntów rol-
nych w miejscowości Piasek Mały. 
Koszt zadania to 49.384,50 zł, w 
tym dofinansowanie 22.009,00 zł. 
Gmina Solec – Zdrój wspólnie z Po-
wiatem Buskim i Gminą Nowy Kor-
czyn zrealizowała przebudowę drogi 
powiatowej Piasek Wielki – Zagajów 
– Chinków – Strażnik – Solec – Zdrój. 
W ramach zadania wyremontowa-
ny został odcinek drogi o długości 
6990 m, w tym na terenie naszej 
gminy odcinek o dł. 4650 m. Gmina 
przeznaczyła na ten cel środki finan-
sowe w kwocie 600.000,00 zł.

W ramach Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego, Oś 
priorytetowa – Sprawne usługi pu-
bliczne Gmina Solec – Zdrój realizuje 
projekt pn. „Podniesienie jakości ob-
sługi mieszkańców poprzez wdroże-
nie innowacyjnych rozwiązań wpły-
wających na poprawę efektywności 
i dostępności e – usług w gminach 
Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, 
Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. 
Projekt składa się z czterech kompo-
nentów: 

- utworzenie portalu interesanta 
– zadanie obejmuje utworzenie e – 
usług, które usprawnią komunikację 
między urzędem a mieszkańcami,

- e – woda – zakłada wymianę 
wodomierzy, których odczyt odby-
wać się będzie w sposób zdalny, 
drogą radiową,

- modernizacja systemów dzie-
dzinowych – zakłada wymianę pro-
gramów księgowych i systemów 
informatycznych związanych z dzia-
łalnością gminy,

- komponent obejmuje zakup 
komputerów, laptopów innych 
urządzeń komputerowych niezbęd-
nych do wdrożenia projektu.  War-
tość projektu opiewa na kwotę 
7.290.935,70 zł, w tym dofinanso-
wanie ze środków RPO WŚ na lata 
2014-2020 wynosi 5.556.410,17 zł.

W ramach poszerzenia oferty 
kulturalnej skierowanej do miesz-
kańców, turystów oraz kuracjuszy 
odwiedzających Gminę Solec – Zdrój 
realizowany jest projekt, w ramach 
którego trwa rozbudowa budyn-

ku Gminnego Cen-
trum Kultury w Sol-
cu – Zdroju. Obiekt 
będzie w pełni do-
stępny dla osób 
niepełnosprawnych 
dzięki zamonto-
wanej windzie. W 
nowoczesnym bu-
dynku znajdzie się 
biblioteka, sala wy-
stawiennicza wraz z 
salą konferencyjną, 
pomieszczenia prze-
znaczone na dzia-
łalność GCK – sale 
zajęć i sale prób dla 
zespołów muzycz-
nych wyposażone w 
nowe meble i piani-
no. Koszt rozbudo-
wy GCK to niemal 
3 miliony złotych. 
Zakres projektu 
obejmuje również 
przebudowę sali 
sportowej na salę 
widowiskową wraz 
z zagospodarowa-
niem terenu, zakup 
sceny mobilnej wraz 
z nagłośnieniem i 
oświetleniem oraz 
zagospodarowanie 
fragmentu zabytko-
wego parku w Zbo-
rowie.

Rok 2019 w Gmi-
nie Solec – Zdrój to 
czas owocnej pra-
cy nad realizacją 
bieżących zadań 
oraz wzmożonych 
przygotowań do re-
alizacji inwestycji 
zaplanowanych na 
najbliższe lata. Po-
mimo skromnych 
możliwości finanso-
wych,  odpowiednio 
realizowana polity-
ka i konsekwentne 
dążenie do zmian 
umożliwiły prze-
prowadzenie wielu 
kluczowych zadań 
inwestycyjnych, po-
prawiających jakość 
życia w gminie. 
Przed nami jeszcze 
dużo pracy, czas pe-
łen wyzwań, miejmy 
nadzieję zakończo-
nych sukcesem.
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SIŁOWNIA „POD CHMURKĄ” W SUŁKOWICACH

Projekt e – usługi

 Projekt realizowany będzie w ra-
mach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego , Oś priorytetowa 
– Sprawne usługi publiczne, Działanie 
7.1 Rozwój e – społeczeństwa.

Projekt składa się z czterech głów-
nych komponentów:

1. Utworzenie portalu intere-
santa; zadanie obejmuje utworzenie 
e – usług. Powstanie portalu intere-
santa usprawni komunikację między 
urzędem a mieszkańcami. Korzysta-
jąc z funkcjonalności portalu będzie 
można załatwić między innymi spra-
wy z zakresu deklaracji podatkowych, 
zwrotu podatku akcyzowego, dekla-

W dniu 23.09.2019 r. Gmina Solec – Zdrój podpisała umowę na reali-
zację projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez 
wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektyw-
ności i dostępności e – usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, 
Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”. 

racji o odpadach komunalnych, zło-
żenia wniosku o zajęcie pasa drogo-
wego, wniosku o wydanie warunków 
technicznych podłączenia do sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej. Do-
stęp do w/w usług będzie możliwy z 
urządzeń zarówno stacjonarnych, jak 
i mobilnych, po uprzednim zalogowa-
niu się do portalu;

2. E – woda; zakłada wymianę 
wodomierzy, których odczyt odbywać 
się będzie w sposób zdalny, drogą 
radiową. We wszystkich nierucho-
mościach na terenie gminy zostaną 
wymienione liczniki wodociągowe. 
Uregulowania opłaty za wodę i ście-

ki będzie można dokonać za pomo-
cą e – usług na podstawie przesłanej 
elektronicznie faktury. Mieszkańcy 
poszczególnych miejscowości zosta-
ną wcześniej poinformowani o pla-
nowanym terminie rozpoczęcia prac 
związanych w wymianą wodomierzy; 

3. Komponent obejmuje zakup 
komputerów, laptopów, innych urzą-
dzeń komputerowych niezbędnych 
do wdrożenia założeń projektu (e-
-usług);

4. Modernizacja systemów 
dziedzinowych – zakłada wymianę 
programów księgowych i systemów 
informatycznych związanych z dzia-
łalnością gminy.

Celem projektu jest upowszechnie-
nie wykorzystania technik informacyj-
nych i komunikacyjnych w usługach 
publicznych dotyczących administra-
cji publicznej. Głównym celem jest 
udostępnienie nowych e – usług oraz 
zwiększenie dostępu do cyfrowej in-
formacji sektora publicznego przez 
jednostki i umożliwienie mieszkań-
com – potencjalnym interesantom 
korzystania z nowych e – usług pu-
blicznych. Celem szczegółowym jest 
poprawa zarządzania oraz uzyskanie 
oszczędności procesów administra-
cyjnych i świadczonych usług w jed-
nostkach. Projekt w znaczny sposób 
ułatwi dostęp osobom z niepełno-
sprawnościami do usług publicznych 
i umożliwi im aktywny udział w życiu 
społecznym.

Liderem projektu jest Gmina Stopni-
ca. Wartość projektu opiewa na kwotę 
7.290.935,70 zł, w tym dofinansowa-
nie ze środków RPO WŚ na lata 2014 
– 2020 wynosi 5.556.410,17 zł. 

Chyba nikogo nie trzeba przeko-
nywać, że ruch to zdrowie. Mają tę 
świadomość zarówno mieszkańcy 
Sułkowic, jak i lokalne władze samo-
rządowe i dlatego wspólnie podjęli 
działania, które zaowocowały po-
wstaniem w bezpośrednim sąsiedz-
twie placu zabaw siłowni zewnętrz-
nej. 

Siłownia została wyposażona w 
cztery urządzenia, z których korzystać 
będą mogli zarówno dorośli, jak i mło-
dzież. Urządzenia dobrano tak, aby po-
zwalały wykonać kilka urozmaiconych 
jednostek treningowych na świeżym 
powietrzu. Zamontowano następujące 

urządzenia: twister, wahadło, rowerek, 
biegacz. Są to profesjonalne stanowi-
ska do ćwiczeń, które spełnią oczeki-
wania użytkowników w każdym wieku. 

Inwestycja powstała dzięki środkom 
własnym z budżetu gminy oraz z fun-
duszu sołeckiego wsi Sułkowice.
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„STYPENDIUM GMINY SOLEC – ZDRÓJ”

Zachowaj Trzeźwy UmysłGmina Solec – Zdrój rokrocz-
nie bierze udział w ogólnopolskiej 
kampanii profilaktycznej „Zacho-
waj Trzeźwy Umysł”. W ramach te-
gorocznej edycji uczniowie szkół 
podstawowych z terenu Gminy 
Solec - Zdrój brali udział w kon-
kursie literacko – plastycznym „JA 
ZA 20 LAT”. 

Bardzo miło nam poinformować, 
że siedmioro „wychowanków” na-
szych szkół zostało wyróżnionych 
we wspomnianym konkursie, a jed-
na osoba została laureatem nagrody 
głównej. Czworo z nich to uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Zborowie, 
a czworo uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej w Solcu – Zdroju. Wszyst-
kim wyróżnionym Wójt Gminy Pan 
Adam Pałys wręczył nagrody książ-
kowe podczas uroczystych akade-
mii szkolnych z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Solcu – Zdroju, która 
została laureatką nagrody głównej 
otrzymała zestaw muzyczny z tech-

nologią bluetooth na finale kampa-
nii Zachowaj Trzeźwy Umysł w Cen-
trum Olimpijskim w Warszawie.

Wszystkim serdecznie gratuluje-
my.

Stypendium Gminy Solec – Zdrój 
przyznawane  na podstawie Uchwały 
Rady Gminy Solec – Zdrój z dnia 22 
marca 2010 roku w sprawie pomocy 
materialnej dla studentów (Uchwa-
ła zmieniająca z dnia 14 lipca 2017 
r.) osobom, które uzyskały na świa-
dectwie ukończenia szkoły średniej 
średnią ocen co najmniej 4,5 lub w 

semestrze akademickim poprzedzają-
cym złożenie wniosku uzyskały śred-
ni wynik z zaliczeń i egzaminów co 
najmniej 4,5. Stypendium może być 
przyznane studentom I, II i II roku 
studiów publicznych szkół wyższych, 

którzy nie ukończyli 25 roku życia. 
Tegoroczne stypendystki to stu-

dentki pierwszego roku studiów. Sty-
pendium zostało przyznane na okres 
od października 2019 roku do czerw-
ca 2020 roku.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
Ślubowanie uczniów klasy I

Pierwszoklasiści z Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Zborowie zostali oficjalnie pełnopraw-
nymi uczniami. 14 października 2019r. odbyło się uro-
czyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocz-
tem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobry-
mi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, 
swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor  
dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowia-
dając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej 
w Zborowie " i dotykając ołówkiem, jak czarodziejską 
różdżką, ramion pierwszoklasistów. Dodatkowo wy-
chowawczyni wręczyła każdemu dziecku pamiątkowy 
dyplom. W tej wyjątkowej chwili pan dyrektor pogra-
tulował dzieciom zaprezentowanych umiejętności oraz 
życzył sukcesów w dalszej nauce.  Zanim jednak ma-
luchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej 
musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. 
Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpiły 
do zaprezentowania swoich umiejętności. Na początek 
odtańczyły poloneza, później recytowały wiersze i śpie-
wały piosenki. Po zakończonej prezentacji otrzymały ży-
czenia i prezenty od kolegów z kl. II i III oraz przedsta-
wicieli ,,0” i przedszkola.  

Popłynęły życzenia dla pierwszaków , grona peda-
gogicznego, gratulacje dla rodziców.  Podczas tej uro-
czystości  Wójt Gminy Pan Adam Pałys wręczył nagrody 
uczestnikom konkursu „Zachowaj trzeźwy umysł”. Na-
stępnie przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia z przyby-
łymi na uroczystość gośćmi, na życzenia, podziękowa-
nia, uściski i upominki od rodziców. 

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo waż-
ne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również 
dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewa-
ne piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wyci-
snęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień na długo 
pozostanie w pamięci nas wszystkich.  

(dd)

Sukces Szymona Bojdo
Uczeń  klasy II SP w Zborowie  Szymon  Bojdo  zna-

lazł się w gronie laureatów
konkursu plastycznego: ,,Życzliwość’’, który zorgani-

zowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-
-Zdroju .Podsumowanie  i uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się 3 grudnia 2019 roku.  Szymon zajął II miejsce.

W nagrodę otrzymał dyplom i rodzinny  karnet na 
Baseny Mineralne  w Solcu-Zdroju.

Konkurs  miał na celu promować właściwe zachowa-
nia i postawy, należało  w ciekawy sposób ująć temat, 
wykorzystując różnorodne techniki plastyczne.

Gratulujemy!!!
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
A Święta tuż-tuż…

Nie wiadomo jak to zleciało. Dopiero co zaczął się rok 
szkolny, a już za nami Wszystkich Świętych, zabawa an-
drzejkowa i już w szkole słychać przygotowania do jasełek, 
bo ni stąd ni zowąd na szkolnym korytarzu rozbrzmiewa 
zza jednych drzwi wiadomość, że właśnie przybieżeli do 
Betlejem pasterze, a za innymi 20 fletów niemiłosiernie 
katuje Jingle bells. 

Choinka na korytarzu już jest, szkolna tradycja nakazu-
je, żeby ubrały ją dzieci na zajęciach świetlicowych 5 grud-
nia, na Mikołaja ma być gotowa. Tak trochę nie przystaje 
ta nasza choinka do dzisiejszej mody choinkowej, ma dużo 
dekoracji zrobionych przez dzieci i pstrokata jest mocno, 
ale taka właśnie  się dzieciom podoba. Gwiazda się znów 
spaliła, dobrze, że p. Kaniowa tego nie widzi, bo jakże to 
choinka bez świecącej gwiazdki!

3 grudnia odwiedził nas prawdziwy górnik, w tradycyj-
nym galowym stroju, z pękiem ptasich piór przy czapie. 
Górnik nie tylko ładnie wyglądał, dużo też dzieciom opo-
wiedział ciekawych historii.

A na Mikołajki wszystkie dzieci z klas I-III pojechały 
do kieleckiej filharmonii na specjalny koncert. Trzeba też 
powiedzieć, że dzieci pamiętały o swoich rówieśnikach w 
gorszej od siebie sytuacji- przygotowały paczki świąteczne 
dla dzieci z domu dziecka w Pacanowie. Razem z paczkami 
i ciastem upieczonym przez mamy szkolna delegacja po-
jechała z najlepszymi życzeniami do Pacanowa 6 grudnia.

Niektórzy wybiorą się jeszcze do fabryki bombek cho-
inkowych, by zobaczyć jak powstają szklane cudeńka i sa-
memu próbować stworzyć niepowtarzalną ozdobę.

13 grudnia nasi harcerze wyruszają po światełko betle-
jemskie aż do Austrii. Gdy je przywiozą, Święta będą już 
za progiem.

Wszyscy odpoczniemy, a najbardziej ósmoklasiści, bo 
im chyba mocno nawał obowiązków daje się we znaki, w 
grudniu pisali pierwszy poważny egzamin próbny, taki z 
kodowaniem prac i z wszystkimi rygorami egzaminacyj-
nymi. Wcześniej brali też udział w konkursach przedmio-
towych, kilka osób dostało się do etapu rejonowego. Jeśli 
uda im się szczęśliwie pokonać następny etap, będziemy o 
tym głośno informować na wszelkich forach i okolicznych 
jarmarkach. Na razie pozostaje nam motywować ich do 
pracy.

Niechże ta tegoroczna Gwiazdka zabłyśnie dla nas 
wszystkich dobrym, ciepłym światłem niosącym pokój i 
radość! 

„Szkoła do hymnu” w gminie Solec – Zdrój
W dniu 8 listopada 20-19 roku o godzinie 11.11 ucznio-

wie szkół w całej Polsce zaśpiewali hymn. W akcji „Szkoła 
do hymnu” wzięli również udział uczniowie ze szkół pod-
stawowych z terenu gminy Solec – Zdrój. „Mazurek Dą-
browskiego” zabrzmiał w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Zborowie oraz w Zespole Szkół w Solcu 
– Zdroju.

Celem akcji ogłoszonej przez Ministra Edukacji Naro-
dowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży jest wspólne zaśpiew-
nie 4 – zwrotkowego hymnu narodowego przez uczniów i 
nauczycieli przedszkoli i szkół w kraju i za granicą.
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
IV Bieg Mikołajowy

Już po raz czwarty w Solcu-Zdroju odbył się Bieg Mi-
kołajowy. 

Pomysłodawca imprezy, ks. Łukasz Bucki, nie krył 
ogromnego zadowolenia z faktu, że impreza z roku na 
rok przyciąga coraz liczniejszą grupę mieszkańców naszej 
gminy, a także przybyłych do niej gości. Niektórzy nawet 
planują swoją wizytę w Solcu-Zdroju właśnie z myślą o 
Biegu Mikołajowym. 

Wizytówką Biegu Mikołajowego jest jego świąteczna 
i niepowtarzalna atmosfera. W imprezie biorą udział nie 
tylko miłośnicy sportowej rywalizacji, lecz przede wszyst-
kim całe rodziny.

W tym roku  frekwencja ponownie dopisała, a na trasie 
biegu pojawiła się potężna drużyna „Mikołajów”. Uczest-
ników imprezy dopingował i duchowo wspierał sam ... św. 
Mikołaj - patron soleckiej parafii. 

Po biegu odbyła się tradycyjna loteria nagród, które 
wręczył prezes OSP Solec-Zdrój - dh Adam Pałys. 

Po wyczerpującym biegu jego uczestnicy mogli się 
posilić ciepłą herbatą i fasolką po bretońsku serwowaną 
przez Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej HOLISTIC.

Impreza została dofinansowana ze środków Woje-
wództwa Świętokrzyskiego oraz MSWiA.

Organizatorami Biegu Mikołajowego byli:
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Parafia pw. św. Mikołaja w Solcu-Zdroju.

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 
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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. 

„Kocioł Bałkański”
Zagotowało się w naszym ,,Kotle Bałkańskim", dzięki 

czemu zajęcia ruszyły pełną ,,parą"! Podczas pierwszego 
spotkania zagraliśmy w grę opartą na skojarzeniach do-
tyczących Bałkanów. Gra sprawiła wiele radości uczestni-
kom, którzy aktywnie udzielali się na zajęciach. 

Podczas drugich zajęć  poznawaliśmy podstawowe in-
formacje i ciekawostki na temat krajów z Półwyspu Bał-
kańskiego. Na zakończenie uczestnicy warsztatów wzięli 
udział w teście wiedzy zdobytej na zajęciach. Na trzecim 
spotkaniu nasza młodzież wzięła udział w ,,Familiadzie”, 
podczas której odpowiadaliśmy na pytania dotyczące Pół-
wyspu Bałkańskiego. Następnie poznaliśmy najbardziej 
mroczne bałkańskie legendy. Na zakończenie uczestnicy 
zajęć stworzyli swój własny komiks inspirowany historią 
Vlada Palownika – hospodara wołoskiego noszącego przy-
domek Dracula.

,,NOC BIBLIOTEK” W SOLCU-ZDROJU
Za nami ogólnopolska akcja ,,Noc Bibliotek". W tym 

roku Biblioteka Publiczna w Solcu-Zdroju skrywała wiele 
zadań, z którymi uczestnicy wydarzenia bardzo sprawnie 
sobie poradzili. 

Celem pierwszego z nich było znalezienie 20 przed-
miotów rozlokowanych po całym budynku. Następnie 
nasi uczestnicy musieli pobudzić swoją wyobraźnię, by 
do znalezisk dopisać kojarzące się z nimi tytuły książek. W 
ostatnim zadaniu nasi gracze z zakrytymi oczami musieli 
wyłowić ze skrzynki ze znalezionymi fantami te, które do-
tyczyły konkretnych książek. 

Zadania dostarczyły uczestnikom wiele frajdy, a także 
dużej dawki śmiechu. Na zakończenie wszyscy otrzymali 
pamiątkowe nagrody. Zapraszamy za rok na kolejną daw-
kę dobrej zabawy!

Wizyta św. Mikołaja
6 grudnia Mikołaj zawitał do Solca - Zdroju na dłużej. 

Po spacerze ulicami naszej miejscowości postanowił spo-
tkać się z dziećmi w Gminnym Centrum Kultury. Podczas 
mikołajkowej zabawy, prowadzonej przez Pana Radosła-
wa Kornasia na sali pojawił się sam Św. Mikołaj w towa-
rzystwie urokliwej śnieżynki.

Sama wizyta sprawiła dzieciom wielką radość. Jednak 
najwięcej emocji wzbudził Mikołaj rozdając dzieciom ich 
wymarzone prezenty!
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Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
1 listopada 2019 r. trwała kwesta na ratowanie za-

bytkowych nagrobków na cmentarzu w Solcu – Zdro-
ju. Dzięki hojności osób odwiedzających solecki cmen-
tarz udało się zebrać rekordową sumę 4.964 zł, 4 euro 
i 33 centy. Zbiórkę, jak co roku, zorganizowali członko-
wie Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego SOLEC 
– ZDRÓJ, a w akcji wspierali ich uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu gminy (harcerze ze Szkoły Podsta-
wowej z Solca – Zdroju i zuchy ze Szkoły Podstawowej 
w Zborowie oraz przedstawiciele władz samorządo-
wych i grona pedagogicznego. 

Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy 
przyczynili się do zebrania rekordowej kwoty pomagając 
organizacyjnie oraz uczestnicząc w kweście jako wolon-
tariusze. Szczególne wyrazy uznania należą się dzieciom i 
młodzieży, którzy mimo chłodu dzielnie „trwali na warcie” 
do samego końca.
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Pierniczki bożonarodzeniowe
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
0,5 kg mąki pszennej
5 dag masła
20 dag cukru
25 dag miodu
2 jajka
2 łyżeczki sody oczyszczonej
2 łyżki przyprawy do piernika

Przygotowanie:
Masło z miodem z przyprawą do piernika podgrzać 

w garnuszku i mieszać do rozpuszczenia, zagotować, 
a następnie wlać do przesianej mąki i wymieszać. Sodę 
rozpuścić w odrobinie ciepłej wody i dodać do ciasta. Po 
ostygnięciu dodać jajka i cukier, dokładnie wyrobić. Ciasto 
zawinąć w folię spożywczą i włożyć na 1-2 godziny do 
lodówki. Schłodzone ciasto rozwałkować na 4-5mm gru-
bości podsypując mąką (im grubsze ciasto, tym piernicz-
ki będą bardziej miękkie). Za pomocą foremek wykrawać 
ulubione kształty. Piec 10-12 minut w temperaturze 180 
stopni. 

Smacznego!

„Miłe Natalii początki” 
Olga Rudnicka

Niezłą książkę ostatnio czytałam

Dałam się wciągnąć w tę hi-
storię po szyję! „Miłe Natalii 
początki” to historia, której 
głównym bohaterem jest Jaro-
sław Sucharski – ojciec pięciu 
dziewczyn o imieniu Natalia. 
Dziewczyny mają rzecz jasna 
pięć różnych matek (oczywiste, 
że żadna matka nie zgodziłaby 
się nazwać swoich córek tak 
samo!). Żadna z matek nie ma 
pojęcia o istnieniu pozostałych, 
to samo dotyczy córek.
Jarosław Sucharski, urodzony 
w latach 60 – tych, jest synem 
ubogiej wdowy. Przypadkowo  

trafia pod skrzydła ważnego wojskowego oficjela, który 
pomaga mu rozwinąć wrodzone skłonności do kombino-
wania. Obaj wykorzystują ówczesny ustrój do zarabiania 
ogromnych pieniędzy, w czym pomaga im fakt, że Suchar-
ski ukończył studia z historii sztuki (handlują bowiem głów-
nie dziełami sztuki niekoniecznie pochodzącymi z legalnych 
źródeł). I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie słabość Su-
charskiego do kobiet. Z pierwszą żeni się z miłości … a dalej 
będzie tylko z górki. W każdym razie zabawa gwarantowa-
na. 
Ale książka to nie tylko romantyczne i zabawne momenty. 
Autorka daje nam niezły przekrój historyczny od lat 60 – 
tych do 90 – tych, od ustroju komunistycznego, po wczesny 
kapitalizm. Z ciekawością obserwuje się, jak główny bohater 
(niczym kameleon) dostosowuje się do panującego ustroju. 
Dla starszych czytelników będzie to trochę jak sentymental-
na podróż w czasy młodości, dla młodszych: bajka. 
Gorąco polecam!

pw

13 grudnia 2019 roku obcho-
dzimy 38. rocznicę wprowadze-
nia w Polsce stanu wojennego. 13 
grudnia 1981 roku o godzinie 6 
rano generał Wojciech Jaruzelski 
ogłosił, że na podstawie dekretu 
Rady Państwa wprowadzono stan 
wojenny na terenie całego kraju. 

Bladym świtem Polacy dowie-
dzieli się , że rzeczywistość wokół 
nich uległa radykalnej zmianie - 
czołgi na ulicach, zamieszki, strzały 

do demonstrantów, godzina policyj-
na i niedziela bez Teleranka.

13 grudnia z samego rana na uli-
cach pojawiły się wojskowe patrole 
i czołgi, a za pomocą obwieszczeń 
informowano o ograniczeniach 
m.in. zakazie strajków i zgroma-
dzeń. Wprowadzona została go-
dzina policyjna – między godziną 
22.00 a 6.00 nie można było opusz-
czać domów, chyba że posiadało się 
specjalną przepustkę. W dniu ogło-

szenia stanu wojennego przestały 
działać telefony. Łączność przywró-
cono dopiero po miesiącu, jednak w 
słuchawce pojawiał się legendarny 
już komunikat: „Rozmowa kontrolo-
wana”. Działalność radia i telewizji 
ograniczono do nadawania jednego 
programu. Liczba wydawanych ga-
zet została drastycznie zmniejszona.

Okres stanu wojennego to czas 
internowania działaczy „Solidarno-
ści” i opozycjonistów. Już pierw-
szego dnia internowano blisko 3,5 
tysiąca osób. Szacuje się, że do mo-
mentu zniesienia stanu wojennego 
(22 lipca 1983 roku) ich liczba wzro-
sła do 10 000.

13 grudnia 1981
Zdarzyło się u nas
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Ela powiedziała, że jej kuzynka 
nie może spać, bo żurawie się drą i 
ona chodzi cała zdenerwowana…o 
matko!, żurawie! Od razu postawi-
łam uszy. A gdzie ta kuzynka miesz-
ka, gdzieś na Mazurach?. A skąd, 
tutaj w okolicy Solca. Coś takiego!. 
Wytłumacz mi proszę Elżbieto jak 
tam dojechać. Ela zrobiła mi notat-
ki; prosto, w prawo, w lewo, lasek 
sosnowy, za laskiem zarośnięte ba-
gienko… no tak zgadza się, żura-
wie takie miejsca lubią. 

Mokradła śródleśne niedostępne 
dla ludzi i drapieżników. Gniazdo jest 
kopką gałęzi, szuwarów, traw, roślin-
ności wodnej, na szczycie której jest 
dołek na jaja. Jaja najczęściej są dwa, 
rzadziej jedno lub trzy. Wysiadywane 
są przez oboje rodziców. Rodzice to 
para, która dobiera się raz na całe ży-
cie. Są symbolem wierności małżeń-
skiej. Żeby w gnieździe pojawiły się 
jaja najpierw Pan żuraw musi znaleźć 
partnerkę i tu zaczyna się cudowne 
zjawisko opisywane w wierszach, ma-
lowane na starożytnym ryżowym pa-
pierze, na płótnie a obecnie filmowa-
ne i fotografowane. To tańce godowe 
żurawi. Ptaki te mają swoje ulubione 
miejsca temu służące. Zlatuje się ich 
tam większa ilość, czasem idzie to 
w dziesiątki, czasem setki. Te, które 
przylecą pierwsze bardzo uprzejmie 
witają te nadlatujące. Zadzierają łeb-
ki do góry i wypatrują pobratymców. 
Jak dostrzegą charakterystyczną syl-
wetkę głośno krzyczą, kłaniając się i 
wymachując skrzydłami. „Hura! Jeste-
ście! chodźcie do nas tu jest super”.
(tak to brzmi w ludzkim języku) te z 
góry też wołają, że się cieszą, że na-
reszcie no i że wiosna. Bo dzieje się 
to na przełomie lutego i marca. A 
one do Polski przyleciały na przykład 
z Półwyspu Iberyjskiego. No i zaczyna 
się. Pan żuraw łowi bystrym oczkiem 
(koloru pomarańczowego) pannę i 
zachęca ją do tańca. Rozchyla szero-
ko skrzydła, puszy się, wyciąga szyję 
żeby wydać się wyższym i drobi wokół 
niej, wydawałoby się na paluszkach. 
Ona podejmuje grę, zaczyna naślado-
wać jego ruchy. Potrafią przecudnie 
zsynchronizować podskoki pełne gra-
cji, wygięcia szyi, ruchy skrzydeł, całe 
mnóstwo ukłonów, wolnych opadów 
z rozpostartymi skrzydłami. Dodajmy 
do tego dostojny szary kolor piór tu-
łowia i napuszone czarne końcówki 
skrzydeł, które tworzą dumny pióro-
pusz z tyłu tułowia falujący w czasie 
tańca…ech nich się schowa cały dwór 
Ludwika XVI go.

Po bokach głowy żurawie mają bia-
łe muśnięcia jakby pędzlem, co daje 
piękne tło dla czerwonych ozdobnych 
plamek na potylicy. Sam szyk i ele-
gancja. Są to duże ptaki. Wzrostem 
przewyższają nawet bociany. Źródła 
podają wzrost 95-119 cm. Lecą z wy-
ciągniętymi szyjami cały czas  gada-
jąc ze sobą. Rozpiętość skrzydeł sięga 
180-220 cm.  We wszystkich krajach 
gdzie żurawie mają lęgowiska są 
bardzo szanowane i podziwiane. Od 
dawien dawna są uwieczniane jako 
symbole piękna, gracji, elegancji i 
nadchodzącego odrodzenia, nowych 
narodzin życia po zimie. Kiedy ma-
luchy wykluwają się nareszcie z tych 
jaj (po ok.28-35 dniach) na przełomie 
marca i kwietnia są od razu gotowe 
do wymarszu w świat. Są wodzone 
przez oboje rodziców ale układ jest 
taki- jeden rodzic jedno małe. Pew-
nie dlatego rodzą się prawie zawsze 
dwa. Maluchy nie cierpią się od uro-
dzenia i najchętniej by się unicestwiły. 
Co ciekawe nienawiść ustaje po 4-5 
tygodniach kiedy zmieniają kolor z 
żółtego (takie się rodzą) na docelowy 
czyli szary. Naukowcy nie potrafią wy-
tłumaczyć tej huśtawki uczuć. Młode 
uczą się świata, życia, zdobywania 
pokarmu i rosną jak na drożdżach. 
Po ok. 9 tygodniach potrafią już la-
tać. I nadchodzi pora odlotu. Żurawie 
mają ciekawy zwyczaj zbierania się 
przed odlotem (do Hiszpanii, Turcji, 
Iraku, Iranu lub Egiptu) na tzw. zlo-
towiskach. Widzieliśmy takie zloto-
wisko w październiku na Mazurach. 

Naliczyliśmy ponad 400 osobników! 
Cóż to było za widowisko! Przylatu-
ją na zlotowisko o zachodzie słońca. 
Przebywają tam ok. 2 tygodni  Ran-
kiem lecą na okoliczne pola na żer.  
Przygotowują się do odlotu. Najpierw 
je słychać jak lecą i krzyczą, z każdą 
chwilą coraz głośniej. Lądują po kilka, 
kilkanaście sztuk, te z ziemi wołają za-
chęcająco, te z powietrza odpowiada-
ją radosnym klangorem (tak nazywa 
się ich trąbiący, przejmujący, chwyta-
jący za serce krzyk). Siedzieliśmy na 
łowieckiej ambonie chyba ze 4 go-
dziny, aż zapadła ciemność. Ptaki po-
gadywały. Lornetki przyrosły nam do 
oczodołów. Zmarzło nam wszystko. 
Ale nie mogliśmy się oderwać. Aż zza 
czarnego pasma lasu wypsnął księżyc. 
Był olbrzymi i podnosił się coraz wyżej 
i wyżej. Raptem na jego tle pojawił się 
klucz żurawi! Zachwyt odebrał nam 
głos. Na obrazie ktoś mógłby uznać 
to za kicz. My na to wspomnienie 
uśmiechamy się porozumiewawczo. 
Byliśmy tam i widzieliśmy te cuda. No 
a co z kuzynka Eli? Dalej żurawie jej 
dokuczają. A my pomimo kilku wy-
praw nie spotkaliśmy ich tam. Wy-
starczy nam świadomość, że tam są. I 
nasze Mazurskie wspomnienie. Żuraw 
nie pokaże się na zawołanie. Jest pta-
kiem cichym, płochliwym i skrytym. 
Kochającym spokój i ciszę. Miło jest 
myśleć, że okolice Solca mają takie 
miejsca, które ten dostojny ptak uznał 
za bezpieczne dla siebie i swojej ro-
dziny.

M. Z. Przybysz

skrzydlate 
opowiastki
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Dzieci z przedszkoli z terenu 
gminy oraz uczniowie najmłod-
szych klas Szkoły Podstawowej w 
Solcu – Zdroju odwiedziły Urząd 
Gminy w Solcu – Zdroju, by z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Na-
rodzenia złożyć życzenia świątecz-
ne Wójtowi Gminy oraz wszystkim 
pracownikom. 

Dzieci wraz z opiekunami przekaza-
ły Panu Adamowi Pałysowi – Wójtowi 
Gminy bożonarodzeniowe dekoracje 

Przedszkolaki i uczniowie 
z życzeniami świątecznymi 

w Urzędzie Gminy
i śliczne kartki. Najmłodsi mieszkańcy 
gminy tańczyli, śpiewali kolędy i pa-
storałki – przynieśli ze sobą troszkę 
radosnej atmosfery oraz świątecznego 
nastroju. Piękne, własnoręcznie wyko-

nane ozdoby dzieci zawiesiły na choin-
kach stojących w Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy życzył dzieciom rado-
snych świąt i dużo prezentów oraz 
przekazał słodkie upominki.

Betlejemskie Światełko Pokoju
Betlejemskie Światło Pokoju 

dotarło do Urzędu Gminy w Sol-
cu – Zdroju. Z rąk harcerzy Hufca 
ZHP Busko – Zdrój odebrał je Wójt 
Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys. 
Betlejemskie Światło Pokoju  to 
symbol miłości, braterstwa i na-

dziei. Jak co roku, dzięki harce-
rzom płomień z Betlejem trafi do 
kościołów, szpitali, szkół – znaj-
dzie się on na wielu wigilijnych 
stołach.

W Polsce akcja przekazywania 
przed Świętami Bożego Narodzenia 

symbolicznego ognia zapoczątko-
wana została w 1991 roku.  „Świa-
tełko” przekazywane jest do wszyst-
kich chorągwi, hufców i drużyn 
harcerskich, a druhowie dbają o to, 
by wraz ze świątecznymi życzeniami 
rozniosło się po całym kraju. W tym 
roku Betlejemskie Światełko Pokoju 
przybyło do nas z Austrii.
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PRZYPOMNIJMY 
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Zaduszki to nazwa Dnia Zadusz-
nego: „Przypomnijmy wszystkich 
wiernych zmarłych”. Wypominki, wy-
mienianie imion i nazwisk zmarłych, 
wspólna za nich modlitwa … Dzień 
ten obchodzi się drugiego listopa-
da, został wprowadzony w 993 roku 
przez opata Odilona z Cluny, aby za-
adaptować pogańskie uroczystości ku 
czci zmarłych utrzymujące się wów-
czas w Europie. Najdłużej przetrwały 
one u ludów, które zostały ochrzczo-
ne najpóźniej, a które wyznawały 
prawosławie: u Słowian Wschodnich 
i Południowych. W pierwsze, smutne 
dni listopada wspominamy tych, któ-
rzy odeszli już z tego świata, naszych 

bliskich i przyjaciół. W listopadowy 
wieczór na wszystkich cmentarzach, 
na mogiłach otoczonych troską i na 
tych zwykle przez nikogo nie odwie-
dzanych, płoną drżące światełka. W 
migotliwych płomyczkach ożywają 
wspomnienia, obrazy – tutaj przeni-
kają się świat zmarłych i świat żywych.

Przez całe wieki zwyczaje towa-
rzyszące śmierci zawierały wiele ele-
mentów sugerujących, że potrzeby i 
pragnienia zmarłych niewiele różnią 
się od naszych. Po śmierci należało (i 
należy) zamknąć zmarłemu oczy, bo 
inaczej mógłby wypatrzeć kogoś z 
otoczenia i zabrać go ze sobą. Zna-
ny jest zwyczaj ubierania zmarłego 

w giezło, czyli koszulę przeznaczo-
ną na ostatnią drogę. Zwracano też 
baczną uwagę, aby nigdzie nie było 
węzełków, takie węzełki uważano za 
bardzo niebezpieczne, bo mogłyby 
w nich zatrzymać się grzechy. Trum-
ny nie zabijano gwoździami, bo kiedy 
wszystko rozpadnie się w proch – zo-
staną gwoździe, a to niebezpieczne. 
Kiedyś trzej książęta wracali z po-
lowania i spotkali trzech zmarłych, 
którzy im powiedzieli: „Kim jesteście 
– myśmy byli, kim jesteśmy – wy bę-
dziecie”. Bo przed śmiercią nie ma 
ucieczki, spotkają ją na swej drodze 
wszyscy: bogaci i biedni. 

„KALENDARZ DOMOWY” 1994 ROK

Ze starego kalendarza

Zdarzenia liczba
urodzenia 8 
małżeństwa 3
zgony 2
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 3
zgony 5
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia 7
małżeństwa 6
zgony 4
rozwody 0

Trochę statystyki

wrzesień 2019 r.

listopad 2019 r.

październik 2019 r.

Liczba ludności w gminie na koniec 2018 roku 

- 5099

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2019 r.: 
Stanisław Rączka lat 83 – mieszkaniec wsi Chinków 

Jan Stępień lat 82 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Zofia Wolicka lat 86 – mieszkanka wsi Piasek Mały

Jerzy Wójcikowski lat 71 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój 

w październiku 2019 r.:
Zofia Kręt lat 79 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój

Eugeniusz Zając lat 76 – mieszkaniec wsi Wełnin

Tadeusz Manierak lat 75 – mieszkaniec wsi Sułkowice

Czesław Maćkowski lat 65 – mieszkaniec wsi Strażnik

Władysława Biskup lat 89 – mieszkanka wsi Świniary

w listopadzie 2019 r.:
Ryszard Kuliś lat 61 – mieszkaniec wsi Zborów

Władysława Kunat lat 80 – mieszkanka wsi Żuków
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W związku z realizacją projektu pn.: „Podniesie-
nie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań wpływających na popra-
wę efektywności i dostępności e-usług w gminach 
Stopnica, Wiślica, Solec- Zdrój, Nowy Korczyn, Tu-
czępy, Pacanów” współfinansowanego ze  środków 
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020.Urząd Gminy Solec-Zdrój informu-
je, że od dnia 30.10.2019 r. na terenie naszej gminy 
rozpoczęła się wymiana zamontowanych liczników 
wodociągowych na wodomierze z funkcją zdalnego 
odczytu.

W związku z realizacją inwestycji mieszkańcy są zo-
bligowani do umożliwienia montażu nowych urządzeń 
poprzez udostępnienie lokalu oraz pisemne potwierdze-
nie wykonanych prac.

Licznik główny stanowi własność gminy, a więc zo-
stanie wymieniony na koszt gminy - mieszkaniec nie po-
niesie w związku z tym żadnych dodatkowych kosztów. 
Natomiast podlicznik, który występuje w niektórych 
gospodarstwach domowych, jest własnością mieszkań-
ca i ewentualny koszt jego wymiany poniesie mieszka-
niec. Jednocześnie należy przypomnieć, że podliczniki 

powinny posiadać aktualną cechę legalizacyjną zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycz-
nia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej 
przyrządów pomiarowych.

W związku z powyższym, jeżeli podlicznik będący 
Państwa własnością utracił cechę legalizacyjną, powinni 
Państwo dokonać jego wymiany na swój koszt, według 
własnego wyboru:

a) na wodomierz z funkcją zdalnego odczytu, który 
współpracował będzie z wdrażanym systemem (koszt ok. 
170,00 zł + koszt montażu) lub

b) standardowy, zalegalizowany wodomierz bez funk-
cji zdalnego odczytu, z zastrzeżeniem, że w przypadku 
takiego rozwiązania to mieszkaniec będzie zobowiąza-
ny na koniec każdego okresu rozliczeniowego do poin-
formowania o stanie podlicznika, za pośrednictwem tel. 
41 377 60 39  wew. 14, a docelowo po wdrożeniu syste-
mu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Wymiany obecnie posiadanego przez Państwa licznika 
głównego i ewentualnie podlicznika dokonają przedsta-
wiciele Wykonawcy robót (Przedsiębiorstwo Handlowo-
-Usługowe Partner Paweł Stępak, al. Śliwowa 49, 54-106 
Wrocław), którzy posiadają będą stosowne upoważnie-
nie.

Kwartalnikowe ogłoszenia

Informacja dotycząca wymiany wodomierzy

Nowe kursy autobusowe

Przystanek godzina przyjazdu
Włosnowice/384003/01 06.14

Świniary/384009/01 06.17
Zielonki/79/01 06.19

Wełnin / 0098(szkoła)/01 06.21
Solec-Zdrój ul. Kościuszki (kino)01 06.25

Przystanek godzina przyjazdu
Zborów 0103/02 15.14

Piestrzec 0094 (plac zabaw) /01 15.18
Zborów 0103/04 15.23

Solec-Zdrój ul. 1 Maja /02 15.25
Wełnin 0098/02 15.29

Zielonki 79/02 15.31

Świniary 384009/03 15.33
Włosnowice /384003/02 15.37

Solec-Zdrój ul. Kościuszki (kino) 01  

Na terenie Gminy Solec-Zdrój ruszyły kursy autobusowe w Ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Gmina podpisała umo-
wę z operatorem na linie: Włosnowice-Świniary-Zielonki-Wełnin-Solec-
-Zdrój i Zborów-Piestrzec-Zborów-Solec-Zdrój-Wełnin-Zielonki-Świniary-
Włosnowice-Solec-Zdrój. Kursy realizowane będą w dni nauki szkolnej.

Poniżej rozkład jazdy 
Włosnowice-Świniary-Zielonki-Wełnin-Solec-Zdrój 

Zborów-Piestrzec-Zborów-Solec-Zdrój-Wełnin-
Zielonki-Świniary-Włosnowice-Solec-Zdrój

ZIMA

To najtrudniejszy czas,

gdy zima wita nas.

Dni są coraz krótsze,

a noce dłuższe.

 Dzień za dniem ucieka

 i na nas nie czeka.

 W każdej chwili mróz,

 śniegiem sypnie już!

Cały kraj zasypany,

szybko lepimy bałwany.

Z każdej górki zjeżdżamy,

a na lodowisko łyżwy mamy!

 Drzewa pięknie oszronione.

 Drogi często oblodzone.

 Mróz też trzyma.

 To właśnie jest zima!

Wiersz napisała Pani Anna Maria Doktór

z Solca - Zdroju
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ODPADY
Urząd Gminy informuje, że wzrost cen  za odbiór 

odpadów komunalnych podyktowany jest kilkoma 
czynnikami. Po pierwsze następuje znaczący wzrost 
ilości śmieci wytwarzanych na terenie Gminy, co wiąże 
się ze wzrostem opłaty w RIPOK w Rzędowie (płacimy 
za każdą dostarczoną tonę odpadów).  W 2017 roku 
zostało wytworzone na terenie Gminy prawie 440 ton 
odpadów, w 2018 ilość wyniosła prawie 600 ton, a za 
9/miesięcy 2019 roku prawie 620 ton.

Ponadto  od 2018 roku została wprowadzona „opła-
ta za korzystanie ze środowiska” tzw. opłata marszał-
kowska” w wysokości 140 zł/tona, w 2019 roku opłata 
wzrosła do 170 zł/tona, a w 2020 roku została ustalona 

na poziomie 270 zł/tona. Pomimo wzrostu ilości od-
padów, a także opłat za korzystanie ze środowiska od 
2017 roku opłata za odpady komunalne nie była pod-
noszona.

System gospodarowania odpadami komunalnymi 
jest tak zwanym systemem zamkniętym, samofinansu-
jącym się, czyli dochody i wydatki powinny utrzymywać 
się na tym samym poziomie. Dlatego, aby utrzymać 
system gospodarowania odpadami Gmina została zmu-
szona do podwyższenia opłat za odpady.

Gmina Solec-Zdrój informuje , że aby zapobiec dal-
szym podwyżkom będą przeprowadzane systematycz-
ne kontrole prawidłowości segregowania odpadów.

Kwartalnikowe ogłoszenia
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festiwal bożonarodzeniowy
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gminna fotokronika

Przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury w Solcu - Zdroju

Europejskie Dni Dziedzictwa

Przedszkolaki odwiedziły groby nieznanego żołnierza

Wizyta górnika w Szkole Podstawowej  
w Solcu - Zdroju

Wizyta Świętego MikołajaWarsztaty kulinarne w Gminnym Centrum Kultury


