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Złote Gody w Gminie Solec - ZdrójMałżeństwa, które przeżyją 
wspólnie minimum pół wieku, są 
nagradzane medalem Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej za długo-
letnie pożycie małżeńskie.

W tym roku, z uwagi na szcze-
gólne warunki związane z epidemią 
oraz w trosce o zdrowie Jubilatów 
obchody Jubileuszu 50-lecia pożycia 
małżeńskiego przybrały nieco inną 
formę niż w latach poprzednich. Za-
miast wspólnego świętowania były 
spotkania indywidualne oraz w nie-
wielkich grupach. Medale za długo-
letnie pożycie wręczył naszym parom 
Wójt Gminy Pan Adam Pałys. Jubilaci 
otrzymali również legitymacje, listy 
gratulacyjne, kwiaty oraz upomin-
ki. Wójt Gminy pogratulował parom 
wspólnie przeżytych lat oraz życzył 
dalszej wytrwałości i kolejnych jubile-
uszy. Gratulacje oraz życzenia Jubilaci 
odebrali również od Pani Joanny Tłu-
stochowicz – kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego w Solcu – Zdroju.

Szanownym Jubilatom życzymy 
wytrwałości, wszelkiej pomyślności 
oraz wielu kolejnych wspólnie spę-
dzonych lat przepełnionych miłością.

Złote Gody obchodzili:
- Barbara i Mieczysław Łukasik
- Danuta i Kazimierz Sowińscy
- Elżbieta i Józef Woliccy
- Anna i Mieczysław Lisek
- Zofia i marian Kaczor
- Elżbieta i Zygfryd Nalepa
- Maria i Kazimierz Rózga
- Helena i Czesław Zeliasz
- Domicela i Tadeusz Szczepanek
- Stanisława i Edward Dziura
- Genowefa i Henryk Dybał
- Jadwiga i Mieczysław Kozak

- Zdzisława I Ryszard Mazur
- Eleonora i Jan Kaczmarscy
- Bogusława i Tadeusz Noweccy
- Janina i Jan Dalach

- Teresa i Józef Szybka
- Stefania i Józef Jędrychowscy
- Alfreda i Jan Kasińscy.
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Gmina Solec-Zdrój podpisała umowę na realizację 
części projektu pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa 

rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

TERMOMODERNIZACJA

W dniu 25 czerwca br. Wójt Gmi-
ny Solec Zdrój podpisał umowę z 
firmą Robert Jamroży Usługi Bu-
dowlane na realizację zadania pn. 
„Budowa deptaka na ul. 1 Maja 
oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. 
Kościelnej i ul. Cichej wraz z budo-
wą elementów małej architektury, 
w tym fontanny i toalet oraz prze-
budowa i budowa sieci infrastruk-
tury technicznej”. Koszt zadania, 
będącego częścią projektu rewitali-
zacji miejscowości Solec – Zdrój to 
8.424.980,37 zł.

Inwestycja obejmuje m.in.:
- budowę deptaka na ul. 1 Maja,
- przebudowę ul. Kościuszki9, ul. 

Kościelnej i ul. Cichej,
- budowę dwóch ogólnodostęp-

nych toalet wraz z przyłączami,
- budowę elementów małej archi-

tektury, w tym fontanny,
- budowę systemu monitoringu 

miejskiego i punktów dostępowych 
WiFi,

- budowę kanalizacji sanitarnej i 
sieci kanalizacji deszczowej,

- nasadzenia nowej roślinności 
wraz z bieżącą pielęgnacją.

Na realizację zadania pn. „ Kom-
pleksowa i wieloaspektowa rewita-
lizacja miejscowości Solec – Zdrój” 
Gmina pozyskała dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów 
miejskich i wiejskich” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego 2014-2020 
w wysokości 4.266.000,00 zł. Cał-
kowity szcunkowy koszt zadania to 
12.900.000,00 zł.

Gmina Solec – Zdrój podpisa-
ła pre-umowę na dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach osi 
priorytetowych 1-7 Regionalne-
go Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na 
lata 2014-2020 pn. „Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej”. 

W dniu 27 lipca br. Wójt Gminy So-
lec Zdrój podpisał umowę z Marszał-
kiem Województwa Świętokrzyskiego 
Panem Andrzejem Bętkowskim na do-
finansowanie zadania pn. „Poprawa 
efektywności energetycznej budyn-
ków użyteczności publicznej”. 

Całkowity koszt zadania to 
7.410.895,28 zł, w tym dofinansowa-

nie: 6.728.015,86 zł.
Projekt zakłada termo-

modernizację budynków 
użyteczności publicznej – 
Urzędu Gminy i 4 placówek 
oświatowych znajdujących 
się na terenie gminy. Celem 
projektu jest zwiększenie 
efektywności energetycz-
nej budynków użyteczno-
ści publicznej.

Inwestycja obejmuje 
m.in.:

- docieplenie budyn-
ków,

- wymianę stolarki ze-
wnętrznej,

- wymianę instalacji co i cwu,
- wymianę oświetlenia (energoosz-

czędne typu LED),
- montaż w wybranych obiektach 

instalacji wentylacji mechanicznej z od-
zyskiem ciepła i wymiennikami grunto-
wymi,

- modernizację kotłowni,
- montaż instalacji fotowoltaicznej.
Planowany termin zakończenia re-

alizacji projektu – II kwartał 2022 roku.



5 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-ZdrójWieści z Gminy

Nowa altana dla mieszkańców Kolonii Zagajów

Wręczenie aktu nadania stopnia 
zawodowego nauczyciela mianowanego

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy 
Solec – Zdrój Adam Pałys wręczył akt 
nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego na-
uczycielowi zatrudnionemu w Szkole 
Podstawowej w Solcu – Zdroju, który 
w lipcu pomyślnie zdał egzamin przed 
komisją egzaminacyjną.

Warunkiem uzyskania awansu 
było odbycie stażu trwającego 2 lata i 
9 miesięcy, uzyskanie pozytywnej oce-
ny pracy oraz zdanie egzaminu przed 
komisją egzaminacyjną.

Akt mianowania, w obecności 
księdza proboszcza parafii p.w. św. 
Mikołaja w Solcu – Zdroju Mirosława 
Tomasik, Wójt Gminy Solec – Zdrój 
wręczył Panu Łukaszowi Buckiemu.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
satysfakcji z pracy w zawodzie na-
uczyciela.

13 sierpnia Wójt Adam Pałys wręczył 
medale przyznane przez Prezydenta RP 
z okazji 60 – lecia pożycia małżeńskiego 
Państwu Alfredzie i Janowi Kasińskim. 
Były również życzenia, kwiaty oraz list 
gratulacyjny. Diamentowe gody to wy-
jątkowa chwila nie tylko dla jubilatów, 
ale także dla ich rodzin i przyjaciół. 
Ozywają wspomnienia, wracają obrazy 
wspólnie przeżytych chwil.

Jubilatom składamy najlepsze ży-
czenia, długich lat życia oraz kolejnych, 
równie wspaniałych rocznic. GRATULU-
JEMY!

WRĘCZENIE MEDALI 
ZA DŁUGOLETNIE 

POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

W tym miesiącu odbył się koń-
cowy odbiór altany, która powstała 
przy utworzonym w poprzednim 
roku placu zabaw w miejscowości 
Kolonia Zagajów.

Koszt realizacji zadania wyniósł 
12.796,56 zł i został pokryty ze środ-
ków gminnych w ramach funduszu 
sołeckiego.
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Wójt Gminy Solec – Zdrój zaprasza wszystkich Miesz-
kańców Gminy do wzięcia udziału w akcji „Pod biało-
-czerwoną”. W ramach projektu Kancelaria Premiera sfi-
nansuje zakup masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, 
której mieszkańcy przyłączą się do akcji. Musimy zebrać 
co najmniej 100 deklaracji on-line.

Aby wziąć udział w akcji, należy zebrać odpowiednią licz-
bę głosów poparcia online za pomocą strony internetowej, 
klikając w link https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Inicjatywa 
zakupu masztu i flagi dla gminy zależeć będzie bezpośrednio 
od mieszkańców.

Zaproponowany sposób zbiórki głosów poparcia online 
zakłada połączenie tradycji z nowoczesnością. Jest jednocze-
śnie całkowicie bezpieczny dla chcących się zaangażować w 
zbiórkę, co w dobie pandemii ma kluczowe znaczenie. 

Ile głosów potrzeba do realizacji projektu? 
Dla gmin do 20 tys. mieszkańców potrzeba co najmniej 

100 podpisów, w gminie od 20 do 100 tys. mieszkańców – 

500 podpisów, a w ponadstutysięcznych miastach – tysiąc.
Oczywiście zachęcamy, by głosować jak najliczniej, ponie-

waż za wysoką frekwencję organizatorzy przewidzieli nagro-
dę. 

W formularzu wpisujemy imię i nazwisko oraz e-mail. 
Wybieramy województwo świętokrzyskie oraz Gminę Solec 
- Zdrój. W odpowiedniej rubryce warto również wpisać imię 
i nazwisko lokalnego lidera tej akcji, którym jest Paulina Woj-
tacha.

Celem projektu jest także godne upamiętnienie zwycię-
stwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku. Umieszczenie flagi na maszcie w 
wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są symbole 
narodowe w życiu Polaków. Te, za które życie w walce o wol-
ność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie.

Link do oddawania głosów poparcia:
https://bialoczerwona.www.gov.pl/

Wieści z Gminy

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
czerwiec 2020 r.

sierpień 2020 r.

lipiec 2020 r.

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2020 r.: 
Janina Jamioł lat 84 – mieszkanka wsi Wełnin
Halina Kita lat 68 – mieszkanka wsi Sułkowice
Jan Krzywoń lat 62 – mieszkaniec wsi Świniary

Otolia Meuś lat 92 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Stefania Rączka lat 84 – mieszkanka wsi Wełnin

w lipcu 2020 r.:
Janina Dyrduł lat 97 – mieszkanka wsi Świniary

Józef Jędrychowski lat 92 – mieszkaniec wsi Zagórzany
Janina Kunat lat 63 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Rafał Niżnik lat 44 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Artur Nurek lat 56 – mieszkaniec wsi Wełnin
Stanisław Pietrzyk lat 90 – mieszkaniec wsi Solec – Zdrój

Henryk Wołoszyn lat 89 – mieszkaniec wsi Włosnowice
8. Ryszard Zawada lat 72 – mieszkaniec ŚDS w Świniarach

w sierpniu 2020 r.:
Stanisław Chrustek lat 81 – mieszkaniec wsi Wełnin
Jan Kaczmarczyk lat 80 – mieszkaniec wsi Zielonki

Teodozja Piotrowicz lat 94 – mieszkanka wsi Zagajów
Zofia Rzepecka lat 70 – mieszkanka wsi Piestrzec

Józef Sadowski lat 66 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Marian Wach lat 89 – mieszkaniec wsi Piestrzec 
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Znowu w szkole

Tak długo nie było w szkole dzieci. Wszyscy mieli tej 
przymusowej przerwy dość- rodzice, nauczyciele, dzie-
ci. No prawie wszyscy. Są w szkole i tacy indywidualiści, 
którym nie przeszkadzał brak kontaktów z rówieśnikami 
i mogliby się uczyć zdalnie cały czas. Tak przynajmniej 
deklarują. Wysypiali się, na zajęciach siedzieli przed 
komputerami w piżamach i upierali się, że kamerka im 
coś nawala, a czasem to w ogóle połączyć się nie dawa-
ło. I może nawet niekiedy to była prawda. 

Szkoła też odpoczęła od zgiełku, tupotu, trzasków 
drzwi. A przecież już całkiem leciwa ta nasza szkoła. Jak 
nic mijają 73 lata od czasu, kiedy po raz pierwszy za-
brzmiał w budynku przy ulicy 1 Maja pierwszy dzwonek. 
Staruszka zasługiwała na poważną odnowę. Przez kilka 
miesięcy kwarantanny trwały prace - skuto część po-
sadzek (pod wylewką czasem znajdowano historyczne 
pamiątki z przeszłości, a to cyrkiel, a to ekierkę sprzed 
kilku dziesięcioleci) zanim położono na nich nowocze-
sne wykładziny, wymieniono drzwi, okna wewnętrzne, 
pomalowano wnętrza, gruntownie wyremontowano 
klatkę schodową. Pojawiło się też sporo nowych mebli. 
Jest kolorowo, czysto, bardzo ładnie. Ekipa budowlana 
bardzo się napracowała, tak samo zresztą pracowni-
cy obsługi, trzeba było wynieść meble z sal, a z takimi 
szafkami w szatni to się dopiero nalatali, a przecież do 
najlżejszych metalowe szafki nie należą. No i strażacy 
nie będą już krzywo patrzeć na drewniane lamperie pa-
miętające lata pięćdziesiąte ubiegłego wieku – zerwano 
je, a panie z Sanepidu przestaną przyglądać się z zanie-
pokojeniem wklęśnięciom (tak delikatnie rzecz ujmując, 
czasem były to wręcz zapadliska albo kratery) posadzki.

Tak jakoś jednak na początku roku ta uroda szkoły 
zeszła na drugi plan, bo najważniejsze stało się przygo-
towanie do pracy w cieniu koronawirusa. Płyny odka-
żające, regulaminy, tablice informacyjne, harmonogram 
dezynfekcji powierzchni, przygotowanie izolatek, zakup 
przyłbic dla pracowników –pandemia przyćmiła wszyst-
ko inne. No nie ma co udawać, nie jest normalnie. Dzie-
ci przypisano do klas, nie ma wędrówek na przerwach, 

ograniczono kontakty między klasami. Wszyscy wyglą-
damy dość niesamowicie w tych maskach i przyłbicach, 
jak z filmu science fiction. A najtrudniej pewnie było 
rodzicom pogodzić się z faktem, że nie wolno im odpro-
wadzić dzieci do klasy, a nawet w ogóle wejść do bu-
dynku. Minął niełatwy pierwszy tydzień w szkole i jakoś 
się pomału oswajamy wszyscy z nowymi warunkami.

Po raz kolejny zmierzymy się z trudną rzeczywisto-
ścią i postaramy się, żeby ten rok był dobry. I niech wi-
rusy trzymają się od nas z daleka.

rsz
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Koncert

W tym ciężkim czasie trwającej epidemii i po długo-
trwałej izolacji społecznej ludzie potrzebują kontaktu z 
kulturą. To wnioski, które nasuwają się po koncercie zor-
ganizowanym w ramach XXVI Międzynarodowego Festi-
walu Muzycznego im. Krystyny Jamroz. Zainteresowanie 
koncertem było olbrzymie. Kościół parafialny pw. Św. Mi-
kołaja w Solcu-Zdroju zgromadził rzeszę publiczności, któ-
ra nie tylko wypełniała po brzegi naszą świątynię, ale rów-
nież plac przy kościelny. Jego akustyczne walory i klimat 
umożliwiły artystom dać niesamowity pokaz umiejętności 
muzycznych. Widzowie z entuzjazmem przyjęli naszych 
artystów wielokrotnie nagradzając ich gromkimi brawami 
i owacjami na stojąco. Zgromadzona publiczność mogła 
wysłuchać utworów ze znanych arii operetkowych Kalma-
na, F.Lehara, P.Abrahama, N.Dostala, musicali F.Loewe, M. 
Leighta, A.L Webbera,N. Roty oraz wykonań utworów in-
strumentalnych. Wśród publiczności nie zabrakło corocz-
nych bywalców koncertu, córki patronki festiwalu-Pani 
Krystyny Kuźniak i jej męża znanego kompozytora muzyki 
filmowej Pana Henryka Kuźniaka Organizatorami koncertu 
byli Pan Adam Pałys Wójt Gminy Solec-Zdrój, Gminne Cen-
trum Kultury w Solcu-Zdroju oraz Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju.

Koncert odbył się w następującym składzie:
Anna Lasota-sopran
Małgorzata Długosz-sopran
Jakub Oczkowski-tenor
Jakub Milewski –baryton
Strauss Ensemble-zespół muzyki wiedeńskiej

NARODOWE CZYTANIE 2020
3200 miejsc w tym roku gościło 8 edycję Narodowego 

Czytania. Wśród nich znalazło się Gminne Centrum Kultu-
ry w Solcu-Zdroju. 

Impreza organizowana pod patronatem Prezydenta RP 
ma na celu kultywowanie dzieł polskiej literatury i pro-
pagowanie ich wśród polskiej młodzieży. W tym roku na 
tapecie znalazło się jedno z najwybitniejszych dzieł pol-
skiego romantyzmu - ,,Balladyna” Juliusza Słowackiego. 

Narodowe Czytanie w Solcu-Zdroju odbyło się na placu 
Gminnego Centrum Kultury. Uczestniczyli w nim ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. Dla niektórych 
było to pierwsze przetarcie czytelniczych szlaków, bowiem 
,,Balladyna” znajduje się na liście obowiązkowych lektur 
dla Szkoły Podstawowej. 

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Narodowego 
Czytania - tym razem zasiądziemy do wspólnej lektury 
dzieła Gabrieli Zapolskiej ,,Moralność Pani Dulskiej”.

,Soleckie lato nad zalewem z ponidziańskimi 
smakami”

Po miesiącach oczekiwania, mieszkańcy gminy Solec-
-Zdrój oraz jej goście, mieli okazję uczestniczyć w pierw-
szej, tegorocznej imprezie plenerowej. Festyn rodzinny 
pod nazwą ,,Soleckie lato nad zalewem z ponidziańskimi 
smakami” pozwolił choć na chwilę oderwać się od szarej 
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codzienności i zapewnić jego uczestnikom odrobinę, dłu-
go wyczekiwanej rozrywki. Impreza odbywała się w ści-
słym reżimie sanitarnym, dzięki czemu każda osoba w niej 
uczestnicząca mogła czuć się bezpiecznie.

Organizatorzy przygotowali bogaty program. Dzie-
ciaki mogły skorzystać z dmuchańców oraz brać udział 
w licznych zabawach prowadzonych przez animatorów. 
Na dorosłych czekały stoiska gastronomiczne i konkursy, 
w których można było sprawdzić swoją wiedzę na temat 
polskiej muzyki, czy też seriali filmowych Imprezę uświet-
nił występ zespołów Hit Boyz oraz D-Bomb. 

Organizatorami imprezy byli:
Wójt Gminy Solec-Zdrój
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Impreza została dofinansowana ze środków finansowych 
powiatu buskiego.

Otwarcie wystawy 
,,Świętokrzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój 2019”

W piątek 3.07.2020 w Gminnym Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju miało miejsce otwarcie wystawy ,,Święto-
krzyskie Krajobrazy Solec-Zdrój 2019”. Przybyli na wysta-
wę goście mogli podziwiać efekt pleneru malarskiego, 
który miał miejsce w roku ubiegłym na terenie naszej gmi-
ny. 

Artyści skupieni pod egidą Polskiego Stowarzyszenia 
Edukacji Plastycznej Delegatury 

w Kielcach, utrwalili piękno pejzaży charakterystycz-
nych dla naszego regionu. Na obrazach możemy zobaczyć 
między innymi: kościół w Świniarach, soleckie Łazienki, 
okoliczne kapliczki. W skład wystawy wchodzą również 
piękne fotografie, przedstawiające solecką gminę w arty-
stycznym ujęciu. 

Podczas otwarcia wystawy artyści zwracali uwagę, nie 
tylko na piękno naszej uzdrowiskowej miejscowości, ale i 
urokliwość okolicznych wsi. 

XXIX WYŚCIG KOLARSKI 
IM.ANDRZEJA IMOSY W SOLCU-ZDROJU

W niedzielę 6 września, na ulicach Solca-Zdroju odbyła 
się XXIX edycja Wyścigu Kolarskiego im. Andrzeja Imosy, 
która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogólnopolskim. Tra-
dycją stało się już iż wyścig odbywa się w pierwszą niedzielę 
września i niewątpliwie jest to jedna z największych i jedno-
cześnie najbardziej popularnych imprez sportowych organi-
zowanych na terenie gminy Solec-Zdrój. Jest to impreza w 
której zawodnicy startują w XXIV kategoriach wiekowych i 
adresowana jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, 
dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem 
swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym patro-
nowi wyścigu. Celem tego wydarzenia jest upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży w środo-
wisku wiejskim, w której zapewniamy udział uzdolnionej 
sportowo młodzieży. Na w/w wyścig przyjeżdżają zawodowi 
kolarze z terenu całej Polski. Pierwsza niedziela września w 
Solcu-Zdroju to barwne peletony kolarzy, którzy już od rana 
przemierzają ulice Solca-Zdroju. W wyścigu kolarskim każ-
dego roku bierze udział ponad sto osób w dużej mierze są 
to przyjaciele Patrona naszej Imprezy Pana Andrzeja Imosy – 
polskiego kolarza, który zginął w 6 kwietnia 1987 roku. 

Tegoroczna impreza była szczególna z dwóch powodów. 
Po pierwsze odbywała się przy zachowaniu obowiązującego 
reżimu sanitarnego związanego z sytuacją zagrożenia epi-
demiologicznego. Po drugie zabrakło na niej Pana Stefana 
Kowalczyka – etatowego uczestnika poprzednich edycji so-
leckiego wyścigu. Pan Stefan odszedł od nas w wieku 83 lat. 
Był lubianą postacią wśród cyklistów, słynącą z niezwykłe-
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go poczucia humoru. Podczas wyścigu wszyscy uczestnicy 
uczcili jego pamięć minutą ciszy.

Rywalizacja na trasach soleckiego wyścigu była bardzo 
zacięta. W niektórych przypadkach o wyłonieniu zwycięzców 
decydowała… video weryfikacja. Startujący mogli natomiast 
liczyć na gorący doping kibiców. 

Kalina Chmura (Solec-Zdrój) - NAJMŁODSZY UCZESTNIK 
WYŚCIGU 

Bogusław Fortuna (Chroberz) - NAJSTARSZY UCZESTNIK 
WYŚCIGU 

Organizatorami tego wydarzenia byli: Wójt Gminy Solec-
-Zdrój, Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, Towarzy-
stwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej oraz Ochotnicza Straż Pożarna 
w Solcu-Zdroju.

Dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej w Busku 
- Zdroju, naszym soleckim funkcjonariuszom oraz strażakom 
z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za 
sprawne zabezpieczenie trasy wyścigu.

 XXIX Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy został dofinan-
sowany ze środków finansowych Województwa Świętokrzy-
skiego.

Informacja odnośnie obowiązku utrzymanie porządku na chodnikach i w pasie drogowym
Do obowiązków właściciela nieruchomości (przylegającej do drogi) należy utrzymanie porządku na chodni-

kach przylegających bezpośrednio do granicy jego nieruchomości. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1429)

Jeżeli chodnik jest oddzielony od granicy nieruchomości pasem zieleni, za utrzymanie porządku na chodni-
ku odpowiada zarządca drogi. 

Do obowiązków zarządcy drogi należy także:
1) zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach do tego przeznaczonych i utrzyma-

nie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nie-

ruchomości przyległych do drogi publicznej;
3) uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników, jeżeli zarząd drogi 

pobiera opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych na takim chodniku.
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Rydze pasteryzowane w maśle
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
1 kg rydzów
50 dag masła klarowanego

Przygotowanie: Grzyby oczyścić, opłukać i osuszyć. 
Masło rozpuścić, wsypać osuszone grzyby i ostrożnie 
podgrzewać uważając, aby grzyby się nie zrumieniły. Gdy 
grzyby zmiękną przełożyć je do umytych i wyparzonych 
słoików, zalać rozgrzanym masłem napełniając słoje do ¾ 
wysokości. Pasteryzować dwukrotnie – pierwszego dnia 
przez godzinę, po upływie 24 godzin – przez 30 minut.

Smacznego

Dzięcioł

Napisali do nas

Żyje w naszym kraju 10 gatunków tych ptaków. W Sol-
cu i okolicach można zobaczyć siedem z 
nich. Dzięcioły. Niektóre z nich to duże 
oryginały jak chociażby krętogłów, który 
w ogóle nie jest podobny do dzięcioła. 
W Solcu co rok jest kilka par krętogło-
wów (pewnie o nich kiedyś napiszemy). 
Dziś piszemy o dzięciole zielonym, który 
występuje w całym kraju, ale nielicznie. 
W Solcu i okolicy widujemy go bardzo 
często. Jest płochy, ale hałaśliwy i dzięki 
temu można go zobaczyć. Dzięcioł zie-
lony jest rzeczywiście zielony; piękna atłasowa zieleń, boki 
brzucha i ogon żółto-zielony, tę żółć szczególnie widać w 
locie, brzuch jasny, prawie biały, na głowie duża czerwona 
czapeczka, ciągnie się od dzioba aż po kark. Ma duży ma-
sywny dziób, który nie jest jego atrybutem. Ten dzięcioł nie 
jest dzięciołem „kującym”. Można go zobaczyć często w lo-
cie, bo lubi wtedy „krzyczeć”, szczególnie hałaśliwy jest kiedy 
zbiera się do lotu. Ten krzyk przypomina chichot, a czasami 
płacz dziecka. Dzięcioły latają w charakterystyczny sposób. 
Jest to energiczny lot wznosząco-opadający, rodzaj sinuso-
idy, bardzo wyraźnie to widać. Dzięcioł zielony jest wielkości 
dużego domowego gołębia z tym, że smuklejszy. Nasz dzi-
siejszy bohater ma bardzo bliskiego kuzyna, który nazywa się 
dzięcioł zielonosiwy, jest on zdecydowanie mniej liczny. Nasz 
zielony, tak jak wszystkie polskie dzięcioły, potomstwo wy-
chowuje w dziuplach drzew. Rzadko sam robi dziuple, jego 
dziób nie jest przystosowany do kucia. Najczęściej zajmuje 
stare dziuple zrobione przez inne dzięcioły, a jeśli pokusi się 
o zrobienie własnej dziupli, to w miękkim drzewie (olcha, 
osika, wierzba). Potrafi złożyć i 11 jaj w jednym lęgu. Tak licz-
ne potomstwo spowodowane jest dużą śmiertelnością tego 
gatunku, szczególnie zimą, kiedy jest ograniczony dostęp do 
pokarmu. Dzięcioł zielony ma bardzo wąską specjalizację jeśli 
chodzi o pokarm. Odżywia się mrówkami i ich larwami, bar-
dzo okazjonalnie dżdżownicami, ślimakami, jagodami. Żeby 
normalnie funkcjonować musi zjeść dziennie około szklan-
ki mrówek. Bez kwasu mrówkowego wysiada mu wątroba, 
taki ma metabolizm. Z powodu specyfiki pokarmu, nie moż-
na odchować tych ptaków w schroniskach, umierają po kilku 
dniach jeśli tam trafią. Jeżeli zobaczymy dzięcioła zielonego, 
to prawie zawsze będzie on na ziemi, gdzie zbiera mrówki i 
ich larwy, rozkopując mrowiska i przeszukując duże połacie 
parków, łąk i ogrodów (żyje też w dużych miastach) . Mrów-
ki są zbierane językiem, który jest gładki i lepki a do tego 
bardzo długi, nawet i do 10 centymetrów. Czasami jednak 
dzięcioła zielonego można zobaczyć na drzewach, poszukuje 
tam oczywiście mrówek, są to najczęściej drzewa chore gdzie 
łatwo oddłubać korę i zlizać z drzewa mrówki i ich larwy. 

Od kilku lat przylatuje do nas para dzięciołów zielonych. 
Upodobały sobie szczytową ścianę domu naszego sąsiada. 
Jest tam pod dachem małe okienko, z którego z lubością coś 
tam wybierają, pewnie mrówki. Wiszą na pionowej ścianie 
pazurkami przyczepione do tynku a my z okna bardzo do-
kładnie je widzimy. Samiec jest bardziej ostrożny, częściej się 

skrzydlate 
opowiastki

rozgląda. Oba ptaki wyglądają niby tak samo. Skąd wiemy, 
że jeden z nich to samczyk? Przez lornetkę dopiero widać u 
samca czerwony pasek policzkowy, który biegnie od dzioba 
pod okiem aż na tył głowy. 

W tym roku przez cały lipiec, prawie każdego dnia mie-
liśmy odwiedziny na naszej działce młodego dzięcioła zielo-
nego. Dokładnie ją przetrząsał, a ponieważ mrówek ci u nas 
dostatek, więc była to dla niego wielka frajda. Po każdym 
trafieniu na mrowisko chichotał jak szalony, stąd wiedzieli-

śmy, że znowu nas odwiedził. Chodził po 
działce jak kura domowa. Któregoś dnia 
pozwolił mi podejść do siebie z apara-
tem na 2-3 metry, aż się przestraszyłem, 
że jest taki ufny. Pewnie jeszcze rodzice 
nie zrobili mu porządnej awantury, że 
człowiek to zagrożenie. Taki młodzik wy-
gląda prawie jak dorosły dzięcioł, jest już 
i zieleń i żółć, widać też czerwoną cza-
peczkę a biały brzuszek ma upstrzony 
mnóstwem czarnych kropeczek. Widzi-

cie tego zucha na zdjęciu. 
Prawie wszystkie polskie dzięcioły zostają na zimę w kra-

ju. (poza wspomnianym na początku krętogłowem). Jest dla 
nich u nas pokarm, a to właśnie pokarm nie temperatury 
decydują o ewentualnym odlocie ptaków. Dużą przyjemność 
sprawia nam oglądanie tego pięknego dzięcioła zielonego 
przez cały rok. Spektakularnie wygląda na śniegu. Wtedy 
jego kolory aż świecą, błyszczą, połyskują…

M. i Z. Przybysz
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W marcu nasza placówka podob-
nie jak inne Domy Pomocy Społecznej 
stanęła przed wielkim wyzwaniem 
zmierzenia się z epidemią koronawi-
rusa SARS-CoV-2. Od marca poszcze-
gólne resorty, między innymi MRPiPS, 
GIS, itd. wydały wytyczne, instrukcje 
i rekomendacje dotyczące funkcjono-
wania domów pomocy społecznej w 
czasie epidemii koronawirusa. Zosta-
liśmy poinformowaniu o konieczno-
ści ograniczenia aktywności fizycznej 
i kulturalnej oraz unikaniu spotkań 
grupowych poza terenem placówki.

W czasie izolacji personel pragnął 
dać mieszkańcom choć namiastkę 
normalności poprzez organizację cza-
su wolnego. Pensjonariuszom trudno 
było oswoić się z nową rzeczywisto-
ścią. Personel starał się zagospodaro-
wać czas wolny różnymi zajęciami na 
terenie placówki, jak i w środowisku 
zewnętrznym unikając dużych zgro-
madzeń. Wypełniano czas poprzez 
prowadzenie różnego rodzaju tre-
ningów kulinarnych, integracji przy 
pizzy, wspólnym grillowaniu. Organi-
zowano różnego rodzaju zajęcia spor-
towe, wycieczki rowerowe, wycieczki 
do lasu i na siłownie plenerowe. Nie 
brakowało również czasu na relaks na 

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest domem mającym charakter 
stacjonarny, dysponuje 65 miejscami, przeznaczony dla osób niepełno-
sprawnych intelektualnie – dzieci, młodzieży i dorosłych. W placówce 
znajdują się również lokale aktywizujące przeznaczone dla osób, które ze 
względu na sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność, chorobę potrze-
bują wsparcia w funkcjonowaniu, a jednocześnie nie wymagają usług w 
zakresie świadczonym przez jednostki całodobowej opieki.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie 
w czasach koronawirusa SARS-Cov-2

świeżym powietrzu: gry w babington, 
piłkarzyki, ping pong, spacery, wy-
cieczki piesze, zabiegi rehabilitacyjne. 
Kolejną formą spędzania wolnego 
czasu była organizacja przyjęć urodzi-
nowych mieszkańców.

W porozumieniu z Gminnym Cen-
trum Kultury w Solcu Zdroju udano 
się do biblioteki, a także na wystawę 
prac pt. ,,Święto-
krzyskie Krajobra-
zy Solec Zdrój”. 
Gościliśmy rów-
nież na wystawie 
prac malarskich 
w kawiarni „Cafe 
Artystyczna” oraz 
na koncertach 
Buskiej Orkiestry 
Zdrojowej w Busku 
Zdroju zachowując 
wszelkie zasady 
bezpieczeństwa. 
W ostatnim czasie 
samorząd miesz-
kanek i pracowni-
cy Domu Pomocy 
Społecznej w Zbo-
rowie włączyli się 
w akcję pomocy 
Karolowi z Buska 

Zdroju. Zbierając i przekazując mu 
zakrętki pomogliśmy w walce z jego 
chorobą; cukrzycą. Włączyliśmy się 
również w akcję Gaszynchellenge# 
pomagając Maleńkiej Mii walczyć z jej 
ciężką i śmiertelną chorobą.

Wszystkie te działania sprawiły, 
że nasi mieszkańcy, otoczeni opieką, 
spokojnie i radośnie spędzali czas. 
Komunikację bezpośrednią z rodziną 
zastąpiły telefony, media społeczno-
ściowe itp.

Czas epidemii trwa nadal, każde-
go dnia dbamy o bezpieczne funk-
cjonowanie placówki, wierząc, że nie 
będziemy musieli zmierzyć się sami z 
epidemią. Wszystkim czytelnikom ży-
czymy zdrowia.

Mieszkańcy i pracownicy 
DPS w Zborowie.
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Dziurawiec 

Informacja o zmianie stawki od października 2020
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od 1 paź-

dziernika 2020 roku będą obowiązywały nowe stawki 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 
osoby/miesiąc):

10,00 zł – jeżeli odpady zbierane i odbierane są w 
sposób selektywny a odpady ulegające biodegradacji 
gromadzone są w przydomowych kompostownikach

14,00 zł – jeżeli odpady komunalne są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny

35,00 zł – jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia 
obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny 

 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel nieruchomości 
zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej 
na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożo-
nej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym 
terminem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 listopa-
da 2019 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nie-
ruchomości nie mają obowiązku składania nowych de-
klaracji. 

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
rośnie na naszych terenach. Spo-

tkamy go na ugorach, miedzach, czy 
pastwiskach. Dorasta do około 50-70 
cm. Kwitnie od czerwca do września. 
Jako dzieci paśliśmy krowy i często ba-
wiliśmy się „w dom” na polu. Zbierane 
przez nas kwiatuszki służyły do robienia 
różnych mikstur. Do roztartych płatków 
dziurawca w konserwie po rybkach do-
lewało się wody, mieszało i to był kom-
pot „na niby” – taki jaskrawoczerwony. 
Po latach okazało się, że taki kolor ma 
sok z płatków. Na drobnych listkach 
odwróconych do słońca widać małe 
punkciki, jakby dziurki, to gruczoły wy-
pełnione olejkiem.

Właściwości lecznicze i kosmetyczne 
mają kwiaty i młode listki. Zbieramy je 
od początku kwitnienia roślin, zawsze 
w słoneczny dzień. Suszymy w miejscu 
przewiewnym i ocienionym, nigdy na 
słońcu. 

Dziurawiec jest jedną z najpopular-
niejszych roślin leczniczych o bardzo 
szerokim i wszechstronnym zastosowa-
niu: 

• koordynuje pracę wątroby, pęche-
rzyka żółciowego i trzustki,

• uszczelnia i wzmacnia naczynia 
krwionośne,

• reguluje metabolizm, pobudza 
trawienie,

• działa uspokajająco, przeciwde-
presyjnie,

• pomaga na bóle i zapalenia sta-
wów, skręcenia, stłuczenia i sprawy 
reumatyczne,

• wspomaga trawienie.

Dla współczesnego człowieka stano-
wi niezastąpiony naturalny lek przeciw 
depresji i lękom, harmonizuje emocje. 
Reguluje trawienie i działa wspomaga-
jąco na wątrobę.

Napar za dziurawca:
Łyżkę ziela zalewamy wrzątkiem i 

zostawiamy pod przykryciem przez 15 
minut. Przecedzamy i pijemy. Można 
dodać jeszcze 1 łyżkę miodu, ponieważ 
ma gorzki smak. 

Czasami robię nalewkę poprawia-
jącą nastrój, szczególnie w ciemne, 
grudniowe wieczory. Nalewka ta działa 
kojąco na różne smutki i chandry, leczy 
migreny.

Nalewka:
Szklankę mocnego naparu z dziu-

rawca mieszam ze szklanką wywaru 
kawy zbożowej i 6 łyżeczkami cukru. 
Studzę. Później dodaję 0,5 litra spirytu-

su 70%, rozlewam do butelek, dodając 
łyżeczkę cukru waniliowego do każdej. 
Odstawiam w chłodne miejsce na 2 
lub 3 tygodnie. Po tym czasie można 
zlać trunek znad osadu, ale nie jest to 
konieczne (ja nigdy nie zdążyłam tego 
zrobić, bo poszła jakoś tak szybko :). 

Czasem w lecznictwie i kosmetyce 
wykorzystujemy także świeżo zerwane 
kwiaty dziurawca, z których robi się 
cenny olejek. 

Olej z dziurawca:
Zrywamy tyle kwiatów, aby wypeł-

nić płatkami połowę słoika. Układamy 
luźno w naczyniu i spryskujemy wierzch 
spirytusem, aby rozpuściła się substan-
cja odpowiadająca za czerwony kolor 
olejku. Wstrząsamy naczyniem, a na-
stępnie zalewamy do pełna olejem sło-
necznikowym (może być też oliwa). Za-
kręcamy i odstawiamy przynajmniej na 
2 – 3 tygodnie. Po tym czasie odcedzić 
kwiaty przeciskając przez gazę. Zlać do 
butelek z ciemnego szkła. 

Olej z dziurawca używamy pod-
grzewając i masując bolące miejsca. 
Pomaga na bóle i zapalenia stawów, 
stłuczenia, skręcenia, choroby reu-
matyczne. Warto też robić okłady na 
wrzody, zmiany skórne i opryszczki. 
Olej można stosować wewnętrznie na 
zgagę, refluks, bólach pęcherzyka i wą-
troby, zaburzeniach trawiennych oraz 
po obfitym posiłku, pijąc 2 razy dzien-
nie po 1 łyżce. Olej dziurawcowy zna-
komicie leczy trądzik młodzieńczy, rany 
i oparzenia.

Podczas kuracji dziurawcem należy 
zachować szczególną ostrożność, po-
nieważ:

- może zmieniać działanie zażywa-
nych leków;

- zawarte w nim substancje fo-
touczulające sprawiają, że skóra jest 
szczególnie narażona na poparzenia 
słoneczne. 

LK
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SOLEC-ZDRÓJ. WIEŚ BOGATA W TRADYCJE 
W SPORY ZBIÓR REGIONALNY UPOSAŻONA

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ

W dniu 19 lipca w przeniesionej 
niedawno do pomieszczeń daw-
nej plebanii Galerii Stary Kufer od-
było się otwarcie wystawy „Solec-
-Zdrój. Wieś bogata w tradycje”. 
Przybyłych gości powitała prezes 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultu-
ralnego SOLEC ZDRÓJ Małgorza-
ta Helis. Uroczysta inauguracja 
odbyła się przy udziale przedsta-
wicieli władz samorządowych tj. 
Wójta Gminy Solec-Zdrój Adama 
Pałysa i v-ce Wójta Piotra Kality 
oraz Proboszcza tutejszej Parafii 
ks. Mirosława Tomasika. Zwiedza-
niu wystawy towarzyszyła pro-
jekcja filmu „Historia wsi, która 
kurortem się stała”. Na koniec na 
gości czekał przygotowany przez 
członków Stowarzyszenia mały 
poczęstunek w postaci swojskie-
go chleba ze smalcem i ogórkiem 
małosolnym.

Ekspozycja jest efektem 18 lat 
działalności Stowarzyszenia. Na 
planszach z fotografiami i grafika-
mi oraz w gablotach z materialny-
mi pozostałościami historycznymi 
zaprezentowany został obraz wsi 
soleckiej począwszy od 1836 roku a 
skończywszy na czasach PRL-u. Cała 
wystawa została podzielona na dwa 
działy: Solec- wieś i Solec-Uzdro-
wisko. Pierwsza część przedstawia 
wieś z początku XX wieku i różne 
aspekty życia jej mieszkańców: co-
dzienne zajęcia, obchodzone uro-
czystości i święta oraz dawne rze-
miosła i prace rękodzielnicze. Druga 
część dotyczy historii Uzdrowiska od 
jego powstania do czasów II wojny 
światowej.

Stowarzyszenie posiada stale 
powiększającą się kolekcję archiwa-
liów. Do jej powstania przyczynili się 
mieszkańcy gminy, którzy przeka-
zali nam swoje pamiątki rodzinne, 
dokumenty, fotografie, sprzęt, ele-
menty wyposażenia itp. Jeśli posia-
dacie Państwo takowe i nie chcecie, 
by uległy zniszczeniu lub zapomnie-

niu, prosimy o ich przekazanie do 
Galerii. Każdy może stać się współ-
twórcą wystawy. W przygotowaniu 
obecnej ekspozycji udział wzięły: 
Barbara Boduszek, Aleksandra Czu-
pryś, Elżbieta Grabda, Klementyna 
Helis, Małgorzata Helis, Jolanta Ka-
sperek, Małgorzata Kowalska, Beata 
Kupiec, Marianna Masłowska, Boże-
na Nowak, Katarzyna Osak, Dorota 
Ślusarska, Renata Wojtal. Prezento-
wana wystawa stanowi cenną lekcję 
historii i doskonałą okazję do po-
znania dziejów Solca-Zdroju i oko-
lic. Serdecznie zapraszamy! Moż-
na ją obejrzeć od poniedziałku do 
czwartku w godzinach 15.30-17.30 

(zimą od 15.00 do 17.00) i w sobotę 
10.00-12.00. 

Wystawa zorganizowana w ra-
mach projektu „Etnoprzygoda – 
odkrywamy nasze dziedzictwo kul-
turowe”. Zadanie wspierane przez 
Gminę Solec-Zdrój, Starostwo Po-
wiatowe w Busku-Zdroju, Woje-
wództwo Świętokrzyskie.
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Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących 

Wielki Grosz
przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie

STOWARZYSZENIE NA RZECZ PO-
TRZEBUJĄCYCH WIELKI GROSZ przy 
Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
kontynuując cykl „Poznajemy Polskę” 
zorganizowało po raz drugi integra-
cyjną wycieczkę krajoznawczą – auto-
karową, jednodniową. Tym razem na-
szym celem było „magiczne roztocze”. 
Odwiedziliśmy Zamość, Szczebrzeszyn i 
Zwierzyniec. W wyjeździe uczestniczyło 
50 osób, mieszkanek Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, personelu peł-
niącego funkcję opiekunów oraz dzieci 
i młodzieży pracowników Domu Pomo-
cy Społecznej w Zborowie. 

Wycieczka została dofinansowa-
na między innymi przez Wójta Gminy 
Solec - Zdrój. Wyjazd do Zamościa i 
okolic miał na celu poznawanie kra-
ju i jego środowiska przyrodniczego, 

tradycji, zabytków kultury oraz hi-
storii, a także poszerzanie wiedzy z 
różnych dziedzin życia społecznego i 
kulturalnego, poznawanie zasad bez-
piecznego zachowania się w różnych 
sytuacjach, społeczną integrację osób 
niepełnosprawnych, przeciwdziałanie 
wykluczeniu społecznemu i dyskry-
minacji. Organizacja i program wy-
cieczki dostosowany został do wieku, 
zainteresowań, stanu zdrowia, kondy-
cji, sprawności fizycznej i możliwość 
uczestników.

Uczestnictwo w wycieczce dostar-
czyło nowych doznań i przeżyć, przy-
czyniło się do rozwoju osobistego, 
nabycia umiejętności współżycia w 
grupie, nawiązania kontaktów między-
ludzkich. Dla dzieci i młodzieży wyjazd 
z osobami niepełnosprawnymi był no-

wym doświadczeniem uczącym tole-
rancji inności, empatii, wrażliwości na 
potrzeby innych.

Poprzez udział w wycieczce kształ-
towano postawę aktywną u uczestni-
ków, uczono pokonywania trudności, 
usuwania obawy przed wysiłkiem, 
mobilizowania do adaptacji w nowych 
warunkach i sytuacjach, wyrabiano 
przyzwyczajenia do zmiany a także 
zmniejszano zjawisko wykluczania spo-
łecznego i dyskryminacji osób niepełno-
sprawnych.

Wszystkich chętnych do wsparcia 
Stowarzyszenia gorąco zachęcamy do 
wpłat na niżej podany nr konta.

Stowarzyszenie Na Rzecz 
Potrzebujących Wielki Grosz 

przy Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie

Nr rachunku bankowego: 
84851700070000007118180001 

w Nadwiślańskim Banku 
Spółdzielczym w Solcu-Zdroju. 

Teren działania Stowarzyszenia – 
cały kraj.
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Zajęcia wakacyjne

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie


