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Inwestycja gminna w cieniu pandemii

Zdalna Szkoła PlusGmina Solec – Zdrój zakupiła 
18 laptopów wraz z oprogramo-
waniem niezbędnych do zdalnego 
nauczania. W najbliższym czasie 
sprzęt zostanie użyczony uczniom 
z rodzin wielodzietnych lub znaj-
dujących się w trudnej sytuacji 
materialnej.

Gmina Solec – Zdrój zakupiła lap-
topy w ramach programu Minister-
stwa Cyfryzacji pod nazwą „Zdalna 
Szkoła Plus” za kwotę 54.900,00 zł.

„Zdalna Szkołą Plus” jest konty-
nuacją wsparcia dla samorządów 
na zakup wyposażenia służącego 
do nauki zdalnej. Dofinansowanie 
na zakup sprzętu mieści się w prze-
dziale od 35 do 165 tys. złotych, w 
zależności od liczby rodzin upraw-
nionych do wsparcia, mieszkających 
na terenie danej gminy.

Środki na zakup komputerów 
pochodzą z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Pomimo pandemii koronawirusa 
Gmina Solec – Zdrój bez opóźnień 
realizuje inwestycję rozpoczętą przed 
ogłoszeniem epidemii w ramach pro-
jektu „Poszerzenie oferty kulturalnej 
na terenie gminy Solec-Zdrój skie-
rowanej do mieszkańców, turystów 
oraz kuracjuszy” - zadanie pn. „Zago-
spodarowanie fragmentu zabytkowe-
go parku w Zborowie”. 

Jak mówi Zastępca Wójta Pan Piotr 
Kalita „Wszystko idzie zgodnie z pla-
nem. Inspektor nadzoru jest w stałym 
kontakcie z wykonawcami i na bieżą-
co sprawdza sytuację na placu budo-
wy”.

W ramach realizacja zadania zosta-
ła wykonana nowa wiata przystanko-
wa, powstały alejki spacerowe, altana 
oraz urządzenia małej architektury. 
Zostały wytyczone dwie ścieżki edu-

kacyjne: ścieżka przyrodnicza oraz hi-
storyczna z tablicami informacyjnymi. 
Wykonano również nasadzenia nowej 

roślinności m.in. łąkę ekologiczną, 
ogród ziołowo – kwiatowy, murawę 
piknikową.
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Wiosna 
w Solcu - Zdroju

Na przekór pandemii przyroda 
budzi się do życia. Spacerujemy po 
ulicach Solca – Zdroju i szukamy 
wiosny. A ta nadeszła niepostrzeże-
nie dla wielu z nas. Warto nacieszyć 
oczy, mimo że za spacerami pewnie 
trochę jeszcze potęsknimy.

Pięknie rozkwitły magnolie – nie-
oficjalny znak rozpoznawczy Solca – 
zwiastun wiosny, symbol szczerości 
i niewinności. Cieszy widok białych 
kwiatów drzew owocowych – śliw i 
grusz oraz żółtych krzewów forsycji. 
Pojawiły się również tulipany i sasan-
ki. Zazieleniły się kasztanowce, w tym 
kasztanowiec czerwony, wyróżniające 
się swoim wyglądem drzewko parko-
we.
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Co nowego w szkołach

Szkoła w czasie epidemii
W 2007 roku z okazji świętowania 60 rocznicy po-

wstania budynku naszej szkoły wydaliśmy własnym sump-
tem broszurę dotyczącą historii szkoły w Solcu-Zdroju. W 
książeczce przedrukowaliśmy także archiwalne materiały 
odnalezione w szkolnych zakamarkach. Najstarsze z nich 
sięgały czasów jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości. Podawaliśmy różnorodne ciekawostki, np. 
w roku szkolnym 1916/1917 do czterech oddziałów szkoły 
w Solcu uczęszczało 104 dzieci, w I oddziale było aż 48 
uczniów, a w IV jedenaścioro; widać po pierwszej klasie 
maluchy umiały już pisać, trochę rachować, pan Stanisław 
Morawiecki ( nauczyciel) był zadowolony, to rodzice uzna-
li, że tyle edukacji dzieciom wystarczy. Znalazłyśmy nawet 
dziennik lekcyjny z roku szkolnego 1931/1932. W pierw-
szym tygodniu września pierwszaki poznawały wierszyk o 
wróbelkach, rysowały 5 kasztanków, drugoklasiści uczyli 
się na pamięć wiersza „Las” , czytali tekst „Piękny grzyb” i 
wycinali muchomorka. Podobało nam się to uczenie pana 
Morawieckiego, wszystko to było spójne i rozsądne ( a 
trzeba było sztuki, żeby to ogarnąć- w klasie miał 3 roczni-
ki). A pod datą 8 września nauczyciel napisał – „dzieci nie 
przybyły do szkoły z powodu obchodzenia święta Matki 
Boskiej Siewnej”. 

Taki przydługawy ten wstęp, a chodzi o to, że w prze-
drukach zamieściłyśmy również pochodzące z między-
wojnia „przepisy zapobiegawcze przeciwko szerzeniu się 
chorób zakaźnych, obowiązujące we wszystkich szkołach 
i zakładach wychowawczych". Dokument jest dość długi, 
chorób okropnych wylicza sporo np. płonica (szkarlatyna), 
krztusiec, drętwica karku, ospa naturalna (jest rada- resztę 
dzieci zaszczepić!), tyfus plamisty, cholera azjatycka. Są i 
zalecenia, kiedy koniecznie i na jak długo trzeba zamknąć 
szkołę. 

Brzmiało nam to wszystko jak bajka o żelaznym wilku, 
zwłaszcza ta cholera azjatycka, toteż jako swego rodzaju 
curiosum zamieściłyśmy wśród ciekawych materiałów. I 
nikt nie przypuszczał zapewne, że może zdarzyć się i teraz 
epidemia i nastąpi konieczność zamknięcia szkoły prawie 
na 4 miesiące.

Jak sobie radziliśmy ze zdalnym nauczaniem? Na po-
czątku wykorzystywaliśmy do komunikacji z dziećmi 
dziennik elektroniczny, Librus, który szczęśliwym trafem 
funkcjonuje u nas od tego roku szkolnego. Mogliśmy wy-
syłać do dzieci i rodziców wiadomości, zadawać partie 
materiału, sprawdzać zadania wykonane przez uczniów w 
domu. Było to bardzo trudne – dla dzieci i dla nauczycieli 
. Dla rodziców również. Nie wszyscy mieli odpowiednie 
programy, żeby odesłać wiadomość z załącznikiem, nie 
wiadomo było, czy to, co zadaliśmy i staraliśmy się jakoś 
wytłumaczyć, dzieci zrozumiały, a sprawdzenie wypraco-
wania przesłanego w formie zdjęcia to już była prawdziwa 
makabra. Mieliśmy jeszcze swoją stronę internetową (pa-
nie przesyłały rodzicom przedszkolaków materiały do pra-
cy i nawet zorganizowały konkursy plastyczne) i telefony.

Po ponad miesiącu pan Radek Kornaś uparł się i mimo 
obaw wpuścił nas wszystkich na głęboką wodę, całą szko-
łą wkroczyliśmy do programu Microsoft Teams. Lekcje 
prowadzimy przez kamerki internetowe, program jest le-

galny, bezpieczny, nikt z zewnątrz nie zakłóca nam pra-
cy. Jest o wiele lepiej. Mamy na lekcjach odzew ze strony 
uczniów i w sumie bardzo dobrą frekwencję na zajęciach. 
Małym dzieciom szalenie się to podoba. Starsze klasy (od 
szóstej) wyłączają z jakiegoś względu kamerki i widzimy 
tylko ich ikonki, rozmawiamy z kółeczkami z inicjałami, no 
i trudno. Ale rozmawiamy. Dzieci mogą spotkać się z kole-
gami. Jest dużo łatwiej. Nawet realizujemy online projekt 
„Pasje zaklęte w nauce”.

Korzyści- nikt nie zachorował, wszyscy zdobyliśmy spo-
ro umiejętności informatycznych, dzieci uczyły się samo-
dzielności w przyswajaniu wiedzy i wszyscy chyba zdążyli 
stęsknić się za szkołą.

Wady - całe mnóstwo, aż nie ma co o tym pisać. 
Ósmoklasiści w połowie czerwca napiszą egzamin, w ja-

kiś sposób spróbujemy zakończyć rok szkolny 2019/2020, 
rok pod znakiem wirusa COVID 19. Oby nowy rok szkolny 
był łatwiejszy, tego wszyscy sobie życzymy!

rsz

Dzień Ziemi, 23 kwietnia 2020
od zajęć wychowania fizycznego w epoce kwarantanny do 

zachwytu nad światem

"Ziemia nie należy do człowieka, człowiek należy do Ziemi.
Cokolwiek przydarzy się Ziemi, przydarzy się człowiekowi."

indiański wódz Seattle - mowa z 1855 roku

W trakcie kwarantanny p. Beata Kupiec zasugerowa-
ła dzieciom, aby poćwiczyły pod najbliższym drzewem na 
podwórku i uczciły świat z okazji Dnia Ziemi zielonym ser-
duszkiem. I się zaczęło...

Dzieci, które w związku z kwarantanną głównie sie-
działy w domu, chyba zachwyciły się wiosenną przyrodą, 
bo telefon p. Kupiec, wg jej określenia, rozkwitł. I nawet 

piesek Lilki z okazji 
tego święta drze-
wa, kwiatów, 
chmur, słońca do-
stał zieloną apasz-
kę. Psina nie wy-
glądała co prawda 
na zachwyconą, 
ale szacunek dla 
Lilki, która potrak-
towała zwierzątko 
jak równopraw-
nego mieszkań-
ca Ziemi. Szymek 
Gabiga ćwiczył, 
wykorzystując fla-
gę z Euro 2012. A 
Milenka Bartusiak 
namalowała pięk-
ny plakat, którego 
zdjęcie również za-
mieszczamy.

I niechże ten 
zachwyt nad świa-
tem pozostanie w 
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

nas na długo. Bo coś musimy zmienić, poprawić. Płonęła 
Australia, pożar pustoszył Biebrzański Park Narodowy, wy-
sychają rzeki.

A ten stary mądry wódz indiański Seattle tak przemówił 
do ludzi: "Co zrobicie, gdy przeminą rzeki?" No właśnie.

Pasje
Projekt ,,Pasje zaklęte w nauce” dofinansowany jest 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach poddziała-
nia 8.3.2 wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych.

Mija już kolejny rok realizacji projektu ,,Pasje zaklęte w 
nauce” w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju. Rok inny 
niż zwykle, bo tym razem zaskoczyła nas rzeczywistość i ze 
względu na pandemię koronawirusa musieliśmy przejść z 
klas do świata wirtualnego, czyli nauczania przez kompu-
ter. Było to doświadczenie nowe dla wszystkich, ale bardzo 
wpisało się w założenia projektu, bo i uczniowie i nauczy-
ciele rozwinęli swoje kompetencje naukowo-techniczne 
oraz umiejętność uczenia się w różnych warunkach. Nasza 

szkoła w tym celu wykorzystuje dwa narzędzia cyfrowe 
Microsoft Teams i Librus. Tam są prowadzone zajęcia po-
przez wideo lekcje i wykonywanie zleconych zadań.

W roku szkolnym 2019/2020 w projekcie uczestniczyło 
137 uczniów z klas IV-VIII. Mieli oni możliwość doskonalić 
i rozwijać swoje wiadomości i umiejętności oraz wyrówny-
wać braki w nauce na zajęciach z matematyki, przyrody, 
informatyki i języka angielskiego. Prowadzone były także 
zajęcia z języka polskiego i matematyki oraz psychologicz-
no-pedagogiczne w ramach ABC Samorozwoju. Wszyscy 
uczniowie zostali objęci też zajęciami z doradztwa eduka-
cyjno-zawodowego. W zakresie przyrody dzieci bogaciły 
swoją wiedzę na temat świata roślin i zwierząt. Przy uży-
ciu zakupionego w ramach projektu sprzętu dokonywały 
obserwacji i doświadczeń w naturalnym środowisku. W 
związku z zaistniałą sytuacją uczyły się, co robić, aby się 
nie zarazić. Podczas zajęć matematycznych poznawały i 
rozwijały wiadomości i umiejętności o królestwie liczb i fi-
gur. Stosowały zdobytą wiedzę w praktyce. Uczyły się two-
rzyć gry dydaktyczne, a w nauczaniu zdalnym pracowały 
na wielu stronach internetowych. Doskonaląc umiejętność 
porozumiewania się w języku angielskim, wykorzystywały 
aktywizujące metody nauczania do nauki i powtarzania 
słownictwa. Uzupełniały teksty w oparciu o słuchanie oraz 
poprzez zabawy i gry ćwiczyły umiejętności gramatyczne. 
Na zajęciach z informatyki pracując z edytorami tekstu i 
programami graficznymi, tworzyły projekty i prezentacje 
multimedialne. Podczas zajęć ABC Samorozwoju dosko-
naliły kompetencje matematyczne, porozumiewanie się w 
języku ojczystym oraz uczestniczyły w zajęciach psycho-
logiczno-pedagogicznych. W ramach zajęć z doradztwa 
edukacyjno-zawodowego dzieci zostały przygotowane do 
określenia swoich predyspozycji zawodowych oraz zwięk-
szenia szans edukacyjnych.

Dzięki realizacji zajęć w ramach projektu ,,Pasje zaklęte 
w nauce” dzieci zdobyły kompetencje kluczowe dla wła-
snego rozwoju poprzez udział w ciekawych zajęciach i no-
wocześnie wyposażone klasopracownie. Projekt poprzez 
twórcze lekcje rozbudził w nich nowe pasje w zakresie 
prowadzonych zajęć.

elg

W czerwcu 2020r. nasza szkoła kończy realizację pro-
jektu: „Pasje zaklęte w nauce”.

Projekt dofinansowany jest z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 w ramach poddziałania 8.3.2 Wsparcie kształ-
cenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.

Dzięki realizacji projektu urządzono pracownię języ-
kową z tablicą interaktywną i pracownię komputerową 
na 15 stanowisk, zakupiono sprzęt drukarski, pomoce 
dydaktyczne i meble. W realizację projektu zaangażowa-
nych było 8 nauczycieli SP w Zborowie, którzy podnieśli 
swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach: ,,Praca z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” i ,,E-
-nauczyciel”.

Uczestnicy zajęć korzystali z cateringu w formie dru-
giego dania i napoju. Obecnie uczniowie biorą udział w 
zajęciach prowadzonych zdalnie, przy pomocy Librusa. W 
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celu umożliwienia uczestnikom projektu nauki zdalnej za-
kupiono 20 laptopów.

Z powodu epidemii koronawirusa Covid-19, w bieżą-
cym roku szkolnym, część zajęć odbywa się poprzez zdal-
ne nauczanie. E-lekcje odbywają się z wykorzystaniem 
platformy GSuite(Google Classroom), Librusa i Messenge-
ra, dzięki czemu można realizować zaplanowane zadania 
edukacyjne. Gmina Solec-Zdrój w tym celu zakupiła, w ra-
mach projektu grantowego pn. ,,Zdalna Szkoła” i „Zdalna 
Szkoła Plus”, 22 laptopy, z których korzystają uczniowie, 
w ramach użyczenia. Nawet przedszkolaki bardzo zaanga-
żowały się w pracę zdalną, o czym świadczą zamieszczone 
poniżej zdjęcia.

Gmina Solec-Zdrój realizuje w naszej szkole projekt 
dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ra-
mach poddziałania 7.4.1 Poprawa infrastruktury eduka-
cyjno-sportowej.

Dotychczas zrealizowano zadanie dotyczące zaku-
pu mebli (krzesła, biurka, szafy, fotele obrotowe, regały, 
ławki, wieszaki, ławki boiskowe, stoły) oraz utworzenie 
sieci komputerowej w obu budynkach szkoły. Obecnie w 

każdej sali mamy nowe meble i urządzenia Technologii 
Informacyjno - Komunikacyjnej w postaci: tablic interak-
tywnych, monitorów, zestawów projekcyjnych, laptopów, 
tabletów i komputerów. Kolejnym etapem projektu będzie 
wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczej w 
nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne do prowadze-
nia zajęć z wykorzystaniem różnych nowoczesnych tech-
nik i form przekazu. Dzięki staraniom Wójta Gminy nasza 
placówka stała się szkołą nowoczesną, wyposażoną na 
miarę XXI w. Poprawa bazy szkolnej wpłynęła korzystnie 
na uczniów: zmobilizowała ich do uczestnictwa w dodat-
kowych zajęciach, wzbudziła zainteresowanie nowościami 
technologicznymi i skłoniła do poszerzania wiedzy i rozwi-
jania zainteresowań.

W najbliższym czasie, w celu poprawy warunków loka-
lowych, gmina planuje ogłosić przetarg na remont szkoły, 
który będzie obejmował m.in. wymianę części wykładzin 
wraz z regeneracją podłoża, modernizację łazienki i na-
wierzchni sali gimnastycznej.

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci 
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzyku-

jesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowa-

dziła, w ramach działań prewencyjnych na rzecz zmniejsze-
nia liczby wypadków przy pracy i rolniczych chorób zawo-
dowych, dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci Bezpiecznie na wsi, które-
go celem jest promowanie pozytywnych zachowań związa-
nych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolne-
go. Tegoroczne hasło konkursowe: „Bezpiecznie na wsi: nie 
ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić 
szczególną uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów 
wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom 
zawodowym rolników związanym z obecnością zwierząt w 
gospodarstwie rolnym, zachęcić dzieci do zapoznania się z 
zasadami bezpiecznego zachowania w jego obrębie. Ogó-
łem wpłynęło z terenu województwa świętokrzyskiego 2700 
prac z 240 szkół.

Miło nam przekazać , że uczeń SP w Zborowie Szymon 
Bojdo zajął II miejsce na etapie wojewódzkim.

Na etapie powiatowym tego konkursu dwoje naszych 
uczniów zdobyło I miejsca.

Laureatami konkursu powiatowego zostali:
Szymon Bojdo z kl. II w kategorii kl.0-III (opiekun J. Bąk)
Oliwia Sadowska z kl. V w kategorii kl. IV- VIII (opiekun 

D. Dalach)
Zwycięzcom oraz ich rodzicom serdecznie gratulujemy.

(dd)
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Wraz ze znoszeniem kolejnych restrykcji sanitarnych, 

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju budzi się do ży-
cia. Okres ostatnich 3 miesięcy był ciężki dla wszystkich 
instytucji związanych z kulturą. Staraliśmy się go jednak 
jak najefektywniej spożytkować - z korzyścią dla naszego 
domu kultury jak i uczestników naszych dotychczasowych 
zajęć.

Nasza placówka realizowała część swoich zajęć w sys-
temie online, dając tym samym możliwość dzieciom z te-
renu gminy Solec-Zdrój, do dalszego korzystania z naszej 
oferty. W ten sposób odbywały się zajęcia taneczne, kuli-
narne oraz historyczne.

W Bibliotece Publicznej przeprowadziliśmy skontrum 
naszych zasobów. Od Maja, nasi czytelnicy mogą przy no-
wym reżimie sanitarnym wypożyczać interesujące ich po-
zycje. Szczegółowe procedury opisano na naszej stronie 
gcksolec.naszgok.pl w zakładce ,,Biblioteka”.

Czas ten wykorzystaliśmy także na prace renowacyjne 
związane z odświeżeniem naszego placu zabaw. Nowe 
kolory na pewno będą cieszyć oko dzieci, które od czerw-
ca mogą już korzystać z tego typu miejsc. 

Pracownicy Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdro-
ju z nadziejami patrzą w przyszłość. Życzymy sobie i wam, 
abyśmy w końcu mogli w pełni korzystać z możliwości, ja-
kie przed pandemią dostarczała wszystkim mieszkańcom 
oraz gościom – nasza placówka.
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Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 0
zgony 6
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 1
zgony 5
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 8
małżeństwa 1
zgony 4
rozwody 1

Trochę statystyki

marzec 2020 r.

maj 2020 r.

kwiecień 2020 r.

Liczba ludności w gminie na ko-

niec 2019 roku - 5110

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2020 r.: 
Mieczysław Lichota lat 80 
– mieszkaniec wsi Kików 
Tadeusz Zieliński lat 86 

– mieszkaniec wsi Świniary
Stanisław Kwaśniak lat 76 
– mieszkaniec wsi Wełnin

Jędrzejewski Tadeusz lat 73 
– mieszkaniec wsi Zborów

w kwietniu 2020 r.:
Janina Doktór lat 73 

– mieszkanka wsi Wełnin
Grażyna Pompa lat 57 

– mieszkanka wsi Strażnik
Zofia Zdziechowska lat 92 

– mieszkanka wsi Piestrzec
Helena Barchan lat 74 

– mieszkanka DPS w Zborowie
Władysława Janik lat 94 

– mieszkanka wsi Zborów

w maju 2020 r.:
Józef Polak lat 69 

– mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Jan Lasak lat 78 

– mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Maria Korniłowicz lat 84 

– mieszkanka wsi Solec – Zdrój

 MNISZEK LEKARSKI 
– popularnie nazywany mleczem 

(wypełniony jest sokiem mlecznym) . 
Rośnie niemal wszędzie. Jest rośliną 
wieloletnią. Kwitnie wczesną wiosną. 
Jego złocistożółte kwiaty języczko-
wate skupione są w koszyczku. Mają 
w sobie wartościowy pyłek i nektar. 
Pszczoły wytwarzają z nich miód, czę-
sto nazywany „majowym”. Mniszek 
przekwitając, wytwarza spadochro-
niki z nasionami, które unosi wiatr, a 
łodyżka przypomina miniaturkę łysej 
głowy mnicha – stąd nazwa.

Mniszek lekarski zasłynął w medy-
cynie. 

• Stabilizuje pracę komórek wą-
trobowych i odtruwa. 

• Leczy niestrawność. 
• Pobudza proces przemiany ma-

terii w organizmie. 
• Sok z mniszka lekarskiego dzia-

ła regenerująco i biostymulująco na 
organizm.  Pobudza tworzenie się 
związków broniących przed infekcja-
mi, przeziębieniem i grypą. 

• Zapobiega anemii. 
• Aktywizuje pracę nerek, obniża 

poziom cukru we krwi, a nawet cho-
lesterolu we krwi. 

Świeżo wyciśnięty sok z tej rośliny 
, młode listki dodane do sałatek czy 
surówek dodają sił i wigoru wiosną, 
likwidują wiosenne zmęczenie. Syrop 
z koszyczków kwiatu mniszka lekar-
skiego łagodzi suchy, uporczywy ka-
szel. Łagodzi i regeneruje przesuszo-
ne błony śluzowe dróg oddechowych. 

Miodowy syrop z mniszka lekar-
skiego:

Składniki:
około 400 koszyczków kwiato-

wych mniszka lekarskiego, 1 litr wody, 
1 cytryna, 1 kg cukru trzcinowego.

Sposób przygotowania: Zerwane 
w pełni kwitnienia w słoneczny dzień 
kwiaty mniszka dokładnie wypłukać 
i odsączyć na sicie. Zalać wodą w 
emaliowanym garnku i gotować na 
wolnym ogniu około 10 – 15 minut 
pod przykryciem. Na końcu gotowa-
nia dodajemy pokrojona w plastry cy-
trynę. Odstawić na około 12 godzin 
pod przykryciem. Następnie odcedzić 
i wycisnąć koszyczki. Do płynu dodać 
cukier i gotować na wolnym ogniu 

przez około 2 godziny pod przykry-
ciem. Gorący syrop zlać do małych 
słoików i przykryć na 2 – 3 godziny. 
Syrop przechowujemy w chłodnym 
miejscu. Stosujemy po 1 łyżce syropu 
2 – 3 razy dziennie w czasie przezię-
bienia lub grypy. Profilaktycznie zaży-
wamy 1 łyżkę dziennie. Syrop można 
dodawać do herbatek. 

Roślina ta jest stosowana również 
jako kosmetyk. Pomaga leczyć trądzik 
i inne defekty skórne. 

Maseczka przeciwtrądzikowa z 
mniszka jest bogata w witaminy i 
biopierwiastki. Działa jak łagodny pe-
eling złuszczający martwy naskórek. 
Ogranicza łojotok, pomaga pozbyć 
się trądziku i zaskórników. Odżywia 
cerę. Proponowana jest do cery tłu-
stej i mieszanej.

Składniki:
-3/4 szklanki świeżych, posieka-

nych młodych liści mniszka lekarskie-
go,

- trochę sproszkowanych płatków 
owsianych,

- trochę drożdży piekarskich.
Sposób przygotowania: Posie-

kane liście mniszka zalać w małym 
garnuszku odrobiną wrzątku i goto-
wać pod przykryciem około 2 minuty. 
Odstawić do ostygnięcia. Nieco ciepłe 
liście rozetrzeć na miazgę dodając 
sproszkowane otręby i drożdże. Ca-
łość nałożyć na świeżo umytą twarz 
na około pół godziny. Po tym czasie 
maseczkę zmyć wodą, a następnie 
dobrym tonikiem ziołowym. Stoso-
wać 2 – 3 razy w tygodniu. 

L. Kłapińska

Napisali do nas
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APEL w sprawie zaniechania wypalania traw i pozo-
stałości roślinnych !!!

Pomimo wprowadzenia na terenie całego kraju stanu 
epidemicznego, ostatnie dni ocieplenia spowodowały, 
że znów ruszył proceder wypalania traw. 

Corocznie na przełomie marca i kwietnia obserwujemy 
wyraźny wzrost liczby pożarów na łąkach oraz nieużytkach 
rolnych. Proceder ten każdorazowo przybiera katastrofalne 
rozmiary angażując duże siły i środki Państwowej Straży Po-
żarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych przewidziane do 
likwidacji powstałych pożarów. 

Od początku marca br. na terenie powiatu buskiego stra-
żacy wyjeżdżali 9–cio krotnie do tego rodzaju pożarów. 

Strażacy apelują: Nie wypalajmy traw!
Wypalanie suchych pozostałości roślinnych, zwłaszcza 

tych znajdujących się na obrzeżach kompleksów leśnych 
często powoduje przerzut ognia, co prowadzi do pożarów 
lasów. Nierzadko, w sytuacjach trudnych do opanowania, 
pożary te przenoszą się na zabudowania mieszkalne i go-
spodarcze, stwarzając zagrożenie dla zdrowia i życia miesz-
kańców oraz mienia.

Wbrew obiegowej opinii wypalanie traw nie przynosi 
żadnych pozytywnych skutków, a jedynie szkody. W następ-
stwie wypalania traw giną zwierzęta oraz mikroorganizmy 
niezbędne do utrzymania równowagi biologicznej. Wy-
palanie nawet jednorazowe, obniża wartość plonów oraz 
powoduje jałowienie ziemi. Bardzo często zostaje zahamo-
wany pożyteczny naturalny rozkład resztek roślinnych, a do 
atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych, 
które są truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Dymy 
pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi publiczne 
do tego stopnia, że stają się przyczyną groźnych w skutkach 
wypadków.

Brak wyobraźni wśród ludzi skutkuje trudnymi, a często 
wręcz niemożliwymi do oszacowania stratami. Niemal co 
roku w skali kraju odnotowywane są przypadki, których ofia-
rami wypalania stają się ludzie.

Osoby wypalające trawy łamią także prawo, które jasno 
zakazuje tego typu praktyk: USTAWA O OCHRONIE PRZY-
RODY art. 124 mówiący, że ,,zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków 
kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów” oraz art. 131 mó-
wiący, że: ,,kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy 
przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - pod-
lega karze aresztu albo grzywny”; USTAWA O LASACH art. 
30 ust. 3 ustawy z 28 września 1991 roku: ,,W lasach oraz 
na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m 
od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecania 
ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez wła-
ściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego pło-
mienia i wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości 
roślinnych”; KODEKS WYKROCZEŃ, art. 82 § 3 ,,kto na tere-
nie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk 
i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich 
roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu 
albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzo-
nych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze 
aresztu, grzywny albo karze nagany”; KODEKS KARNY, art. 
163 § 1 ,,kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub 
zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, ma-
jące postać pożaru podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10, natomiast według art. 164 § 1 ,,kto sprowa-
dza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego 
w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 
miesięcy do lat 8”.

Świadomość społeczna w kwestii wypalania traw jest na-
dal bardzo niska. Stąd też Komenda Powiatowa Państwowej 
Straży Pożarnej Busku - Zdroju apeluje do wszystkich miesz-
kańców naszego powiatu o rozsądek. Warto zastanowić się 
niekiedy nad tym, czy przez własną bezmyślność nie narazi-
my na zagrożenie własnego lub innych mienia lub życia.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej

w Busku-Zdroju

APEL w sprawie zaniechania wypalania 
traw i pozostałości roślinnych !!!
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Ciasto z truskawkami
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
5 dużych jajek, 200 g cukru, 1 opakowanie cukru wa-

nilinowego, 200 ml oleju, 340 g mąki pszennej, 2 łyżeczki 
proszku do pieczenia, 500 g truskawek, cukier puder do 
posypania

Przygotowanie: Piekarnik rozgrzać do 180° C. Blasz-
kę o wymiarach 25x30cm wyłożyć papierem do piecze-
nia. Truskawki umyć i usunąć szypułki. Mąkę przesiać, 
dodać proszek do pieczenia i wymieszać. Do miski wbić 
całe jajka, dodać cukier i cukier wanilinowy. Ucierać mik-
serem przez około 4 minuty, aż powstanie puszysta piana. 
Zmniejszyć obroty miksera i wlewać powoli olej. Dodać 
przygotowaną mąkę i krótko wymieszać mikserem do po-
łączenia składników. Gotowe ciasto przełożyć do blaszki, 
wyrównać. Na wierzchu poukładać truskawki. Wstawić do 
nagrzanego piekarnika. Piec około 55-60 minut. Po ostu-
dzeniu posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

„Góra bezprawia” 
John Grisham

Niezłą książkę ostatnio czytałam

Główną bohaterką powieści jest Samantha Kofer, 
młoda prawniczka, która w wyniku kryzysu wywoła-
nego upadkiem banku Lehman Brothers traci pracę 
w wielkiej korporacji w Nowym Jorku i ląduje na da-
lekiej prowincji w miasteczku Brady w Wirginii. Aby 
zachować ubezpieczenie społeczne, przez kolejny rok 
musi nieodpłatnie pracować w jednej z wytypowa-
nych przez korporację organizacji, gdzie służy pomocą 
prawną ubogim mieszkańcom tamtejszej krainy wę-
gla. Samantha, wyrwana z korporacyjnej jaskini, po 
raz pierwszy styka się ze zwykłymi ludźmi i ich proble-
mami. Jej główni klienci to chorujący na pylicę górnicy, 
którym nieuczciwe kopalnie nie zapewniają należnych 
świadczeń. Sprzymierzeńcem Samanthy w walce z fir-

mami węglowymi jest Donovan, 
prowadzący w Brady jednooso-
bową kancelarię prawniczą. Szy-
kuje się więc ogromny proces w 
obronie praw górnaika cierpią-
cego na pylicę, którego pozba-
wiono należnego mu zasiłku. 
Samantha staje przed zupełnie 
nowymi wyzwaniami i bardzo 
szybko przekonuje się, jak nie-
bezpieczny wykonuje zawód …
Polecam.

pw

Od powietrza, 
głodu, ognia i wojny…

Napisali do nas

Napisali do nas

Myśmy wszystko zapomnieli. Na-
wet nie wiemy, gdzie były cmentarze 
zmarłych na cholerę w najbliższych 
nam miejscowościach.

Był w Busku, gdzieś podobno w za-
chodniej części miasta, chowano tam 
zmarłych w latach 1882-1894. Pewnie 
był i w Stopnicy. Mieszkańcy Zagórzan 
opowiadają o stojącej przy drodze fi-
gurce św. Rozalii, że kiedyś stała ona 
właśnie na znajdującym się za wsią 
cmentarzu cholerycznym, ale w miarę 
jak cmentarz popadał w zapomnienie 
i zaniedbanie, świętą patronkę z Paler-
mo przeprowadzono do centrum wsi. 
Piękną mają tę figurę zagórzanie, pew-
nie to najpiękniejsza rzeźba przydroż-
na w całej gminie, a może i na Poni-
dziu. Jest bardzo stara, datuje się ją na 
wiek siedemnasty. Pewno sława świę-
tej Rozalii chroniącej od zarazy wtedy 
dotarła do Polski, kanonizowano ją w 

1630 roku, a w 1662 nasze okolice pu-
stoszyło morowe powietrze, to może 
wtedy właśnie, w czarnej godzinie, za-
mówiono posąg Świętej. Stoi na wy-
sokiej kolumnie owiniętej łodyżkami 
kwiatów, na głowie ma wianek z róż, a 
obok stopy czaszkę. 

Ślad złych czasów przetrwał także 
w nazwach lokalnych. Szwedzka ka-
pliczka w Piestrzcu, ponoć zbiorowa 
mogiła żołnierzy szwedzkich, stoi przy 
Drodze Zarazy (za „Drogowskazy” J. 
Masłowiec, Solec-Zdrój 2005). I moż-
na to nawet jakoś powiązać- potop 
szwedzki 1655-1660, morowe powie-
trze w okolicy 1662. Często mówiono, 
że zarazy były skutkiem wojen, wiel-
kich migracji i naprędce, byle jak po-
chowanych ciał. 

Figur św. Rocha, również patrona od 
zarazy, chyba nie mamy (to święty przed-
stawiany z wiernym psem z chlebem w 
pysku ), ale może Czytelnicy skojarzą 
jeszcze jakieś inne opowieści, świątki, 
pamiątki złych czasów, które przetrwały 
do dziś. Zapraszamy do podzielenia się 
swoją wiedzą na łamach Gazety.

rsz
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skrzydlate 
opowiastki

,,Skowroneczek furknął w glebie
zatrzepotał w drobne skrzydła:
i jak gdyby zwisł u sidła,
śpiewa ziemi pieśń o niebie…”

Znam ten czterowiersz od… za-
wsze. Ja i moja 
młodsza siostra. 
Nauczyła go nas 
mamusia. A ona 
nauczyła się go w 
szkole jako dziec-
ko. Tak wiele razy 
słyszałyśmy go w 
dzieciństwie, że 
wrył nam się w 
pamięć chyba na 
zawsze. A wygła-
szany był przez 
mamusię tonem 
,,deklamacyjnym” 
wtedy, kiedy wy-
chodziło się w 
pola, przy pierw-
szych promykach 
wiosennego słoń-
ca na spacer.

 Jeszcze wtedy 
dni były czarnia-
we. Jeszcze bardzo 
krótkie. Wstawać 
rano było bardzo 
ciężko, bo jeszcze noc! Zaraz po połu-
dniu - znowu noc! Na duszy ciężko, a 
słońce nie wniesie żadnej pociechy bo 
go w ogóle nie widać. 

Wszyscy wiemy, że pola, lasy, łąki, 
cały świat rozbrzmiewa ptasim śpie-
wem. Ale wtedy, wczesną wiosną, 
właściwie późną zimą panuje martwa 
cisza. I tak się wtedy pragnie usłyszeć 
te dzwoneczki niebiańskie! Tak się 
czeka, tak nasłuchuje. Na początku 
marca przyleciały czajki, jak zwykle. 
Skowronków nie ma.

W tym roku jakoś późno usłysze-
liśmy pierwszego skowronka. Już od 
wielu dni przepytywałam męża, cho-
dzącego regularnie na spacer z psem: 

- Słyszałeś skowronka? 
- Jeszcze nie - brzmiała niezmienna 

odpowiedz. 
Ja sama też nadstawiałam ucha: 

no nie ma ich! Matko jedyna! To zna-
czy, że jeszcze ta zimnica i ciemność 
będzie długo u nas. No ale i nadzie-
ja się tliła: może jutro już będą?... 
Wreszcie mąż wrócił z ,,Solnego” i 
triumfalnie obwieścił: 

- Są! Słyszałem skowronka. 
Co za radość! To była połowa 

marca. Spóźniły się 3-4 tygodnie. 
No i później się zaczęło. Powietrze 
aż wibruje od śpiewu skowronków. 

Wystarczy wejść w pierwszą lepszą 
polną drogę. A dzwonią te skowron-
kowe głosy, a świergocą, a trylują, a 
zaplatają różne nutki, aż zanoszą się 
radością. To oczywiście ludzka inter-
pretacja ich śpiewów. Tak naprawdę 
ich śpiew oznacza: ,,To jest moje miej-
sce w tym roku, tu będzie mój dom, 
tu wychowam swoje dzieci z moją 
panią serca - a wszyscy won! Niech 
nikt się nie waży wejść w mój rewir 
bo marny jego los”. Nasz wyczekiwa-
ny zwiastun wiosny? Nasz podniebny 
dzwoneczek? Nasz skowroneczek i 
taka agresja? Ano tak. Sama natura. 
Samo życie skowrończe. Tym gło-
śnym perlistym śpiewem skowronek 
popisuje się przed swoją partnerką, 
a równocześnie zniechęca ewentu-
alnych rywali do wtargnięcia na wy-
brane przez niego miejsce lęgowe. O 
ile wysoko w górze można dostrzec 
skowronka w postaci maleńkiego 
punkciku (lubi śpiewać na wysoko-
ści 50 metrów a chętniej nawet 100 
metrów), o tyle na ziemi jest prawie 
niewidoczny. Jest to ptak pól upraw-
nych i terenów rolniczych. Upierzenie 
pozwala mu być totalnie niewidocz-
nym. Jest trochę większy od wróbla. 
Szaro-buro-czarniawo-białawy. Ta biel 
jest doprawdy symboliczna: na brze-

gach dość długich skrzydeł, na ze-
wnętrznych sterówkach (czyli bokach 
ogonka). Ma też zadziorny czubek na 
głowie, niewielki, zaokrąglony, ale na-
dający charakter szaremu ptaszkowi. 
Gniazdo skowronka to przeważnie 
dołeczek w ziemi, może parę trawek 
tam się znajdzie, parę korzonków… 
Jajka są kremowe, nakrapiane ciem-
nymi plamkami, gęsto. Przeważnie 
jest ich 3-5, rzadko 6. Jajka są skła-
dane od połowy kwietnia do czerw-
ca. Najczęściej są to dwa lęgi w roku. 
Jajka wysiaduje samica, trwa to około 
dwóch tygodni. Młode są karmione 
przez oboje rodziców. Po 18 dniach 
młodziaki są zdolne do samodzielne-
go lotu ale parę dni wcześniej opusz-
czają gniazdo. Ćwiczą bieganie po 
bruzdach, grudach i trawie żeby po-
zostać niewidocznym. Ziemia to śro-
dowisko skowronków. Prawie w ogó-
le nie siadają na drzewach. Zresztą 
rewir jaki sobie wybierają najczęściej 
nie ma drzew. 

Wracając do śpiewu skowron-
ków, który to ewidentnie wyróżnia 
je spośród innych ptaków, bardzo 
zdumiewa on nawet naukowców. 
Oprócz tego, że skowronek po 
skończeniu godów dalej śpiewa, 
zataczając w locie kręgi nad swoim 
rewirem (co się raczej nie zdarza u 
innych ,,śpiewających”), to dziwi 
ich fakt jak skowronek radzi sobie z 
oddychaniem, śpiewem i lotem jed-
nocześnie?! To przecież wielce kar-
kołomny wyczyn. Udowodniono, że 
skowronek nawet mając pokarm w 
dziobie, w trakcie lotu potrafi śpie-
wać równie głośno.

 Wychodzimy w pola, z lubością 
słuchamy tego cudownego śpiewu 
i pewnie nie przychodzi nam nawet 
do głowy, ile wysiłku te trele kosztują 
małego śpiewaka…a może odpowie-
dzią będzie dalsza część wiersza z po-
czątku naszej opowiastki:

,,O co prosisz skowroneczku,
czy o pokój w twem gniazdeczku?
czy o ziarnko- drobną miarką?
czy o wodę dla ochłody?
-Ja o szczęście proszę wioski,
bom ja śpiewak Matki Boskiej!...

Wiersz autorstwa Wincentego Pola.
 M. i Z. Przybysz
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Od grzybków do koronawirusa
Moja babcia magierowska cza-

sem chodziła na pole z wielkim 
wypasionym budzikiem. Nie to że 
ustawiała w nim alarm, ale jak trze-
ba było wiedzieć dokładnie, która 
godzina, to okularów nie trzeba 
było, bo cyferblat wielgaśny, cyfry 
giganty. 

A i nigdzie się nie zapodział, bo 
miał wielkość sporej miny przeciw-
czołgowej. Produkcja radziecka. Z tym 
budzikiem, to pewno wychodziła np. 
w sobotę, jak trzeba było pamiętać o 
nastawionym na blasze kogutku albo 
zajrzeć do majstrów. Czyli niezbyt 
często. Ale w zwyczajnych okoliczno-
ściach spoglądała na słońce i mówiła 
: „Będzie po dwunastej, chodźmy”. To 
patrzenie w niebo było dość częste, 
bo zanim chmura wynurzyła się zza 
lasu w całej swej ponurej burej okaza-
łości, to już wcześniej skądś wiedzia-
ła, że trzeba się spieszyć, bo niedługo 
coś się rozegra nad naszymi głowami. 
W maju nosiła w kieszeni fartucha 
kilka drobniaków, żeby przypadkiem 
pierwsza kukułka nie okukała jej bez 
pieniędzy. Wysyłała mnie po krwaw-
nik dla indyczek i miętę do twarogu. 
No i w maju ludzie na wsi zbierali w 
sadach grzyby, majówki o charak-
terystycznym, w sumie dość niemi-
łym zapachu. Wszyscy je znali i jedli. 
Spotykam je chyba w sadzie i teraz, 
wącham, pewnie to one, ale nie ufam 
już swojej pamięci i nie ważyłabym się 

zjeść sosu z majówek. A moja druga 
babcia, buska, miała daleko do lasu 
i robiła sos do ziemniaków z maleń-
kich parasolkowatych grzybeczków 
zbieranych na miedzy, nazywała je 
tonderkami. Właśnie je wygooglowa-
łam, są jadalne i smaczne. Ale dla nie-
wprawnego oka – jadowite psiołby. 

W domu z wosku robiło się grom-
nice i świece, a w lesie zbierało żywicę 
i jeszcze jakieś drobinki z mrowiska 
(jakiś patyczek się chyba mrówkom do 
obróbki zostawiało i zbierało z niego 
nalot, już nie pamiętam), żeby zimą 
rzucić kilka ziarenek na rozżarzony 
piec i mieć w domu zapach kadzidła.

No może mi się zebrało na wspo-
minki. Ale zmierzam do tego, że lu-
dzie byli bliżej przyrody, znali jej róż-
ne sekrety, pożytki, lepiej rozumieli 
mowę wiatru, ptaków, drzew. I gdzieś 
to się podziewa, tonderek szukam w 
internecie, a mirrę przywiozłam z Je-
rozolimy. Tak jakoś strasznie pańsko 
poczuliśmy się z tymi naszymi komór-
kami, podróżami wte i wewte, wiarę 
w uroki i stare gusła wysłaliśmy do 
skansenu w Tokarni, aż trzeba było 
jakiejś cholery z Chin, żebyśmy się za-
trzymali w pędzie.

 A koronawirus to dla mnie znak, 
ostatnie ostrzeżenie. Ciężki sprzęt 
przewrócił stare drzewa w lesie , wę-
drowny ryś zginął we wnykach, jelenia, 
który obgryzał mi co prawda czereśnie, 
zastrzelił kłusownik, produkuję tony 

śmieci, nikt nie łata skarpet, bo chińskie 
takie tanie, kupiłam nowy czajnik, choć 
stary mógłby jeszcze służyć, kurczaki ze 
strasznych ferm kosztują grosze, zdarza 
mi się jeść pomidory w styczniu, mimo 
że są nijakie, a ze sklepowych półek 
znika awokado. Zimy nie było, przez 3 
lata z rzędu nie wzeszła mi cebula na 
polu, bo tak było sucho w kwietniu, a 
Syberia jest w maju bardziej gorąca niż 
południe Rosji. Częściej niż do książki 
zaglądam do portali internetowych z 
ich sensacjami, celebrytami, wyborami, 
partiami, dietami i innymi głupotami. 

No to tak mi się to mętnie plącze w 
mojej niezbyt składnie myślącej głowie. 
Jasne, że świat sprzed 50 lat nie wró-
ci i nie był wcale idealny, żyło się trud-
no i biednie. Ale gdzieś za bardzo się 
zapędziliśmy z tymi naszymi nowymi 
czajnikami, skarpetami, wycieczkami 
do Tajlandii, kurczakami gotowanymi 
psom. I ja się sobie przyglądam. I mi 
się to, co widzę, nie podoba. To może 
na św. Jana nazbieram w kamienioło-
mach dziurawca, bo tak być powinno, 
choć nie do końca wiem, czy mi on bę-
dzie potrzebny. I nie kupię kolejnego 
błękitnego sweterka. Samochodu nie 
zmienię dopóki nie będzie się psuć w 
sposób nadwyrężający mi nerwy i pie-
niądze. I jeszcze dowiem się od Marysi 
Wolańskiej jak to jest z tym księżycem 
i pogodą. Tak zacznę prostować mój 
świat. 

rsz

ZASADY KORZYSTANIA ZE STADIONU SPORTOWEGO 
W SOLCU – ZDROJU

1. Od 01 czerwca na stadionie może przeby-
wać 22 osoby plus czterech trenerów

2. Dopuszczany jest podział pełnowymiaro-
wego boiska piłkarskiego na 2 części. W razie 
podzielenia boiska na dwie części, na każdej 
połowie limit trenujących będzie wynosił 16 
oraz trzech trenerów. Obowiązkowo musi po-
wstać też pięciometrowa strefa buforowa.

3. Osoby korzystające z obiektu są zobowią-
zane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszcza-
jąc obiekt.

4. Należy korzystać z osobistego sprzętu tre-
ningowego i dezynfekować urządzenia po każ-
dym użyciu.

5. Zabrania się osobom korzystającym z 
obiektu korzystania z szatni.

6. Pomiędzy wychodzącymi i wchodzącymi 
grupami musi zostać zachowany 15 minutowy 
odstęp w celu ograniczenia kontaktu pomiędzy 
grupami korzystającymi.

7. Korzystający ze stadionu nie muszą zasła-
niać nosa i ust maseczkami/chustami itp. 

8. Rekomendowane jest zachowanie bez-
piecznych odstępów pomiędzy ćwiczącymi 
podczas aktywności (zachowanie dystansu 
społecznego).

9. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad bę-
dzie zgłaszane odpowiednim służbom.
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PROŚBA O PODANIE STANU PODLICZNIKÓW WODY
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju prosi o podawanie stanu podlicznika służącego do ustalenia wody bezpowrot-

nie zużytej wg ustalonego harmonogramu w miesiącach czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2020 roku. 
Podanie stanu podlicznika stanowić będzie podstawę do rozliczeń. W przypadku braku wskazania stanu zużycia 
w danym okresie do rozliczeń zostanie przyjęte zużycie 0. Stan podlicznika można podać telefonicznie pod nu-
merem 413776039 wew. 14 bądź na adres mailowy lidia.poletek@solec-zdroj.pl

MIEJSCOWOŚĆ TERMIN

Strażnik
Chinków
Zagajów

Kolonia Zagajów
Zagórzany

I tydzień miesiąca

Sułkowice
Kików

Zagaje Kikowskie
Piasek Mały
Włosnowice

II tydzień miesiąca

Świniary
Zielonki

Ludwinów
Piestrzec
Żuków

III tydzień miesiąca
 

Zborów
Magierów

Wełnin
Solec-Zdrój

IV tydzień miesiąca

Choroby odkleszczowe to jedno z największych na-
turalnych zagrożeń, które występuje w naszym klima-
cie. Kleszcze żyją one głównie:

•	 w lasach liściastych i mieszanych;
•	 na obszarach trawiastych;
•	 w gęstych zaroślach, paprociach;
•	 na terenach zieleni miejskiej.
Szczególnie przyciąga je ciepło, ruch powietrza oraz 

zapach potu.
Po powrocie z miejsc, w których mogą występować 

kleszcze, należy dokładnie obejrzeć całe ciało, w tym 
owłosioną skórę. Kleszcze najczęściej można znaleźć 
tam, gdzie skóra jest najdelikatniejsza (na rękach, no-
gach, głowie – na granicy włosów i za uszami, w zgię-
ciach stawów, w pachwinach oraz fałdach skórnych).

Jak ustrzec się przed ukłuciem kleszcza?
Ukłucie przez kleszcza może doprowadzić do bardzo 

poważnych chorób zakaźnych i powikłań. Dlatego 
tak ważne jest, żeby unikać kontaktu z tymi pajęczaka-
mi i – wybierając się w miejsca, gdzie mogą występo-
wać – przestrzegać kilku zasad:

•	 odpowiedni ubiór – czapka, długie spodnie, 

koszula lub bluza z długimi rękawami (przylegające do 
ciała lub zakończone ściągaczami) oraz zakryte buty;

•	 odpowiedni kolor ubrania – na jasnej odzieży 
łatwo zauważyć wędrujące kleszcze;

•	 unikanie spania w starych budynkach, w któ-
rych przebywają udomowione zwierzęta;

•	 obozując na wolnym powietrzu, należy się 
upewnić, że roślinność wokół namiotu jest krótko 
przycięta;

•	 stosowanie repelentów – produktów odstra-
szających kleszcze, nanoszonych bezpośrednio na skórę 
lub odzież;

•	 szczepienie przeciwko kleszczowemu zapa-
leniu mózgu (informacje na ten temat są dostępne w 
dziale „Dlaczego kleszcze są groźne?”).

Co robić, gdy zobaczysz, że ukłuł Cię kleszcz?
Gdy zobaczysz na sobie kleszcza, powinieneś przy-

stąpić do jego usunięcia.
1. Przygotuj plastikową pęsetę i wodę utlenioną 

lub 40% alkohol do dezynfekcji. Alternatywą dla pę-
sety są miniaturowe pompki ssące, plastikowe „klesz-
czołapki” dostępne w aptekach. Uwaga! Metalowa pę-

Co należy wiedzieć o kleszczach?
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seta może okazać się zbyt ostra i uciąć kleszcza, zamiast 
go złapać.

2. Chwyć kleszcza tuż przy skórze, za przednią 
część ciała i zdecydowanym ruchem pociągnij ku gó-
rze.

3. Dokładnie umyj ręce i zdezynfekuj miejsce 
ukłucia.

4. Obserwuj miejsce po ukłuciu. Jeśli wystąpi 
niepokojąca zmiana, skonsultuj się z lekarzem.

Pamiętaj! Nie można wykręcać kleszcza bezpo-
średnio palcami ani za pomocą substancji natłusz-
czających. To może spowodować zatkanie tchawek 
(narządu wymiany gazowej) kleszcza, a następnie jego 
wymioty, które przyśpieszają przedostanie się bakterii i 
wirusów do ciała ukłutego.

Jeśli nie jesteś pewny, czy będziesz umiał właści-
wie usunąć kleszcza, zgłoś się do najbliższego punk-
tu medycznego lub lekarza!

Dlaczego kleszcze są groźne?
Ukłucia kleszczy często prowadzą do powstania 

zmian skórnych o charakterze alergicznym, ropnym, 
obrzękowym. Mogą one dawać różne objawy u ludzi – 
w zależności od wrażliwości układu odpornościowego.

Kleszcze – poprzez ukłucie – mogą przenosić bar-
dzo groźne choroby zakaźne. W Europie do takich 
chorób należą borelioza i kleszczowe zapalenia mó-
zgu.

Borelioza
Liczba zachorowań na boreliozę z roku na rok zde-

cydowanie rośnie. Pierwsze objawy chorobowe mogą 
pojawić się po około 10 – 14 dniach od ukłucia. Typo-
wym objawem boreliozy są zmiany skórne w posta-
ci pierścieniowatego rumienia wędrującego, który 
występuje u ok. 40 do 50% chorych. Typowy rumień 
ma średnicę przekraczającą 5 cm. Początkowo ma on 
kształt koła o średnicy 1 – 1,5 cm, które się powiększa, 
blednie od środka i zanika. Rumień nie zawsze jest wi-

doczny. Czasami jest mylony ze śladem po ugryzieniu, 
otarciem lub uczuleniem. Jednak jeśli wiemy, że w tym 
miejscu ukuł nas kleszcz, wszelkie zmiany skórne po-
winny nas skłonić do szybkiej wizyty u lekarza. Na bore-
liozę nie ma szczepionki. Pamiętaj! Każde podejrzenie 
zakażenia należy skonsultować z lekarzem!

Kleszczowe Zapalenie Mózgu (KZM)
Do zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mó-

zgu dochodzi w ciągu kilku pierwszych minut wysy-
sania krwi przez kleszcza.

Objawy występują po około 7 – 14 dniach od 
kontaktu z kleszczem. Mają charakter grypopodob-
ny i trwają przez tydzień. Przebieg choroby może być 
ciężki, niekiedy może prowadzić do kalectwa, a nawet 
śmierci. Zdarza się jednak, że zakażenie przebiega bez-
objawowo.

Pamiętaj! Każde podejrzenie zakażenia należy 
skonsultować z lekarzem!

Jedynym skutecznym sposobem zapobiegania 
kleszczowemu zapaleniu mózgu i jego następstwom 
są szczepienia ochronne. Można je rozpocząć w do-
wolnej porze roku, jednak najlepiej zrobić to zimą lub 
wiosną, aby po przyjęciu dwóch dawek szczepionki 
uodpornić się jeszcze przed sezonem.

W Polsce szczepienie przeciw KZM jest zalecane w 
kalendarzu szczepień ochronnych:

•	 dzieciom po ukończeniu pierwszego roku życia, 
młodzieży, dorosłym;

•	 osobom przebywającym na terenach, na któ-
rych występuje zagrożenie występowania kleszczy (w 
tym zatrudnionym przy eksploatacji lasu);

•	 służbom mundurowym;
•	 rolnikom;
•	 młodzieży odbywającej praktyki na obszarach, 

gdzie mogą występować kleszcze;
•	 turystom i uczestnikom obozów i kolonii.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia
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Prace przedszkolaków uczęszczających do punktu 
przedszkolnego w zborowie w ramach nauki zdalnej

Zagospodarowanie zabytkowego parku w Zborowie


