
1 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Gazeta Solecka
KWARTALNIK GMINY SOLEC-ZDRÓJ Nr 48 październik-grudzień 2020
egzemplarz bezpłatny • nakład 700 egz. ISSN 2080-3338

W numerze m.in.:

•	kwartalnikowe	ogłoszenia
•	wieści	z	gminy
•	skrzydlate	opowiastki
•	palce	lizać…	bez	cudów
•	co	nowego	w	szkołach
•	napisali	do	nas
•	z	pól,	lasów	i	łąk	–	zielnik
•	z	życia	stowarzyszeń



Drodzy Mieszkańcy Gminy Solec – Zdrój

Święta Bożego Narodzenia są szczególnym czasem refleksji 

i nadziei, czasem, który spędzamy z najbliższymi. W tym roku 

przyjdzie nam je celebrować w wyjątkowo trudnym okresie, 

kiedy to wszyscy stanęliśmy w obliczu walki z rozprzestrze-

niającą się pandemią COVID-19. Życzenia zdrowia, spokoju i 

wzajemnej życzliwości nabierają dziś zupełnie nowego wymiaru.

Niech ten wyjątkowy czas, pomimo, że tak inny od tego, 

który znamy będzie symbolem spokoju i harmonii, którego 

tak bardzo potrzebujemy. Niech Narodzenie Pańskie da siłę 

do pokonywania trudności i pozwoli z ufnością patrzeć 

w przyszłość. Niech napełni nas pokojem , 

wnosząc w serca wiarę oraz otuchę.

Życzymy Państwu wielu łask Bożych, aby Święta 

Bożego Narodzenia były przepełnione wzajemnym szacunkiem, 

życzliwością, miłością i nadzieją na lepsze jutro 

oraz pomyślności i sukcesów w Nowym Roku 

Wójt Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys, 
radni Rady Gminy

oraz pracownicy Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju
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Ruszyła rewitalizacja 
miejscowości Solec – Zdrój!

Gmina Solec – Zdrój rozpoczę-
ła realizację zadania pn. „ Budowa 
deptaka na ul. 1 Maja oraz prze-
budowa ul. Kościuszki, ul. Kościel-
nej i ul. Cichej wraz z budową ele-
mentów małej architektury, w tym 
fontanny i toalet oraz przebudowa 
i budowa sieci infrastruktury tech-
nicznej” w ramach projektu pn. 
„Kompleksowa i wieloaspektowa 
rewitalizacja miejscowości Solec – 
Zdrój”.

Na realizację zadania pn. „Kom-
pleksowa i wieloaspektowa rewita-
lizacja miejscowości Solec – Zdrój” 
Gmina pozyskała dofinansowanie 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania 6.5. „Rewitaliza-
cja obszarów miejskich i wiejskich” 
RPOWŚ 2014 – 2020 w wysokości 
4.266.000,00 zł. Całkowity szacunko-
wy koszt projektu to 12.900.000,00 
zł. 

Realizowana obecnie część pro-
jektu obejmuje m.in.:

- budowę deptaka na ul. 1 Maja,
- przebudowę ul. Kościuszki, ul. 

Kościelnej i ul. Cichej,
- budowę dwóch ogólnodostęp-

nych toalet wraz z przyłączami (ul. 
Cicha),

- budowę elementów małej archi-
tektury, w tym fontanny (ul. 1 Maja),

- budowę systemu monitoringu 
miejskiego i punktów dostępowych 
WiFi,

- budowę kanalizacji sanitarnej i 
sieci kanalizacji deszczowej,

- nasadzenia nowej roślinności 
wraz z bieżącą pielęgnacją.

Będziemy bacznie śledzić postęp 
prac i obserwować, jak nasza „mała 
ojczyzna” pięknieje z dnia na dzień.
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Obchody Święta Niepodległości w Gminie Solec – Zdrój

SOLEC - ZDRÓJ W CHRYZANTEMACH

11 listopada – Święto 
Niepodległości obchodzono 
w tym roku skromniej niż w 
latach poprzednich. 

Zorganizowaniu większej 
uroczystości przeszkodzi-
ła pandemia koronawirusa. 
Wójt Gminy Solec – Zdrój 
oraz jego zastępca, przewod-
niczący Rady Gminy oraz rad-
ny gminy złożyli wiązanki na 
grobach żołnierzy walczących 
o wolność i niepodległość 
Ojczyzny. Przedstawiciele Sa-
morządu Gminy wraz z księ-
dzem proboszczem odmówili 
wspólną modlitwę za pole-
głych przy mogile zbiorowej 
nieznanych żołnierzy Wojska 
Polskiego.

„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska”.
                          Józef Piłsudski

W związku ze skutkami wpro-
wadzonego czasowego wstępu na 
cmentarze, Gmina Solec – Zdrój 
włączyła się do akcji wsparcia  pro-
ducentów kwiatów. 

W ramach wniosku złożonego do 
Agencji Restrukturyzacji i Moderniza-
cji Rolnictwa udało się pozyskać od 
lokalnych producentów 300 sztuk 

chryzantem w doniczkach.
Kolorowe kwiaty przyozdobiły 

skwery, pomniki, mogiły wojenne 
na cmentarzu parafialnym w Solcu – 
Zdroju.
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Zasady funkcjonowana Urzędu strefa czerwona
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszeniem na terenie powiatu buskiego 

strefy czerwonej zagrożenia COVID-19 od 17 października 
2020, w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, pe-
tentów i pracowników wprowadzone zostaje ogranicze-
nie polegające na wykonywaniu zadań przez pracowni-
ków Urzędu w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę 
interesantów. 

Prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy tylko 
do spraw pilnych  lub tych, których rozpatrzenie wymaga 
osobistego stawiennictwa. W innych sprawach prosimy 
kontaktować się z pracownikami za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej: ug@solec-zdroj.pl lub telefonicznie: 41 
3776039, 41 3776041.

Zasady obowiązują od 12.10.2020 r. do odwołania.
• Podstawową formą kontaktu z pracownikami 

Urzędu Gminy w tym okresie jest kontakt telefoniczny, za 
pośrednictwem poczty elektronicznej lub portal ePUAP. 
Numery telefonów do poszczególnych referatów zostały 
zamieszczone na stronie internetowej Urzędu i wywieszo-
ne na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Gminy.

• Wszelkie dokumenty i wnioski należy składać do 
Urzędu elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub po-
przez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wej-
ściu do Urzędu.

• Bieżąca rejestracja zgonów, sporządzanie aktów 
zgonów oraz sprawy z zakresu ewidencji ludności będą 
realizowane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego 
po uprzednim kontakcie telefonicznym.

• W wyjątkowych przypadkach możliwy jest bez-
pośredni kontakt z pracownikiem urzędu po uprzednim 
kontakcie telefonicznym i uzgodnieniu terminu spotkania. 
Obsługa odbywa się w takim przypadku w Biurze Obsłu-

gi Interesanta (na parterze), przy zachowaniu wszelkich 
środków ostrożności:

- wejście do Urzędu Gminy jest możliwe tylko i wyłącz-
nie w maseczce zasłaniającej usta i nos  lub przyłbicy,

- po wejściu do budynku należy bezwzględnie zdezyn-
fekować ręce,

- należy zachować bezpieczną odległość.
- petenci będą musieli poddać się zdalnemu pomiarowi 

temperatury.
Na korytarzu znajdującym się na parterze budynku 

Urzędu Gminy do dyspozycji petentów został udostępnio-
ny aparat telefoniczny w celu umożliwienia skontaktowa-
nia się z pracownikami poszczególnych referatów. Prosimy 
o rozłączanie połączenia po każdym użyciu aparatu (dwa 
razy należy nacisnąć czerwoną słuchawkę) oraz o zdezyn-
fekowanie słuchawki po zakończeniu rozmowy (środki do 
dezynfekcji zostaną ustawione w miejscu widocznym i do-
stępnym dla petentów).

Lista numerów telefonów wewnętrznych w Urzędzie 
Gminy w Solcu - Zdroju:

Referat Organizacyjny, Promocji i Kultury 
- 41 3776039 w. 18,34
Referat Finansowy/Podatki  
- 41 3776039 w. 14, 28, 20
Referat Inwestycji, Rozwoju Gminy i Ochrony Śro-

dowiska 
- 41 3776039 w. 13,19,26
Referat Gospodarki Komunalnej  
- 41 3776039 w. 32, 33, 36
Ewidencja ludności i dowody osobiste, USC 
- 41 3776039 w. 30
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- 41 3776039 w. 27, 31, 35

Czasopismo samorządu terytorialnego 
„Wspólnota” opublikowało właśnie ranking „Li-
derzy samorządowych inwestycji 2017-2019”. 
Chcemy Państwu pokazać, ile w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wydały na inwestycje gminy 
powiatu buskiego, albowiem Solec – Zdrój upla-
sował się na pierwszym miejscu. Jest się zatem 
czym chwalić!

Mamy nadzieję, że w kolejnych latach utrzy-
mamy dotychczasową tendencję.

Miejsce 1:  Gmina Solec – Zdrój – 1574,55 zł
Miejsce 2: Gmina Nowy Korczyn – 1233,42 zł
Miejsce 3: Gmina Gnojno – 1146,48 zł
Miejsce 4: Gmina Stopnica – 998,87 zł
Miejsce 5: Gmina Busko – Zdrój – 922,25 zł
Miejsce 6: Gmina Pacanów 666,14 zł
Miejsce 7: Gmina Wiślica – 362,98 zł
Miejsce 8: Gmina Tuczępy – 350,40 zł.

Gmina Solec - Zdrój 
na czele rankingu 
„Liderzy samorządowych inwestycji 
2017 – 2019”
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E-usługi
Gmina Solec Zdrój

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 0
zgony 8
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia 6
małżeństwa 2
zgony 6
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 10
małżeństwa 0
zgony 5
rozwody 2

Trochę statystyki
wrzesień 2020 r.

listopad 2020 r.

październik 2020 r.

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2020 r.: 
Władysław Cepil lat 88 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Stanisław Nowak lat 76 – mieszkaniec wsi Magierów
Stanisława Sobczak lat 86 – mieszkanka wsi Kolonia Zagajów

Tadeusz Szczepanek lat 72 – mieszkaniec wsi Świniary
Zygmunt Uchwał lat 81 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

w październiku 2020 r.:
Józefa Bonar lat 88 – mieszkanka wsi Zborów

Danuta Konieczna lat 65 – mieszkanka wsi Świniary
Wanda Panek lat 83 – mieszkanka wsi Zagórzany

Stanisław Pawelec lat 74 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Stefan Pietrzak lat 97 – mieszkaniec wsi Zagórzany
Władysław Rajca lat 95 – mieszkaniec wsi Zborów

w listopadzie 2020 r.:
Władysława Czekaj lat 82 – mieszkanka wsi Piestrzec

Piotr Deszcz lat 42 – mieszkaniec wsi Żuków
Kulczycka-Lacheta Iwona lat 43 – mieszkanka wsi Świniary

Zofia Lolo lat 86 – mieszkanka wsi Piestrzec
Józef Markowski lat 69 – mieszkaniec wsi Magierów

Waldemar Matysek lat 80 – mieszkaniec wsi Solec – Zdrój
Bronisława Pałys lat 89 – mieszkanka wsi Żuków

Stanisława Pietrusik lat 93 – mieszkanka wsi Sułkowice 

Portal Interesanta jest niezbęd-
nym narzędziem do umożliwienia 
elektronizacji procesów obsługi w 
Urzędzie, automatyzacji rozliczeń 
oraz poprawy dostępności do in-
formacji o sposobie załatwiania 
spraw. 

Portal Interesanta umożliwia także 
dokonywanie elektronicznych płatno-
ści zobowiązań na indywidualne ra-
chunki bankowe. 

W zakresie identyfikacji podatni-
ków wykorzystana zostanie funkcjo-
nalność profilu zaufanego platformy 
ePUAP. Dodatkowo utworzony został 
alternatywny sposób logowania, któ-
ry pozwoli z e-Usług skorzystać oso-
bom, które nie posiadają potwierdzo-
nego profilu zaufanego. Każdy kto 
będzie chciał otrzymać dane do alter-
natywnego logowania, będzie zobo-
wiązany do uzupełnienia formularza 
rejestracyjnego.

Zachęcamy Państwa do rejestracji 
i korzystania z Portalu Interesanta, 
który sukcesywnie będzie rozbudo-
wywany- Portal interesanta Urzędu 
Solec-Zdrój

Portal Interesanta został utwo-
rzony w ramach realizacji projektu 
pn. „Podniesienie jakości obsługi 
mieszkańców, poprzez wdrożenie 
innowacyjnych rozwiązań wpływa-

jących na poprawę efektywności 
i dostępności e-usług w gminach 
Stopnica, Wiślica, Solec-Zdrój, Nowy 
Korczyn, Tuczępy, Pacanów” współ-
finansowany jest ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014-
2020.
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
„Święty Mikołaju uważaj na siebie 

i ubieraj się ciepło” – dzieci listy piszą
Pamiętacie jeszcze jak cieszyliście się, gdy zbliżały się 

Święta i pani prosiła, żeby przynieść do szkoły bibułkę, słom-
ki, papier kolorowy, złotko, bo będziemy robić ozdoby na 
choinkę? Jak ostrożnie nieśliście do szkoły wydmuszkę z jajka 
na główkę pajaca? I jaki długaśny łańcuch udało się zrobić? 
Takie przeżycia, pamięć narysowanego w I klasie Mikołaja z 
kilkoma włosami na brodzie i czapką dyndającą na czubku 
łepetyny pozostają na dziesięciolecia. 

Jak dzieci przeżywają nadchodzące Święta w tym roku, 
roku zamknięcia, pandemii i izolacji? Panie z klas młodszych 
poprosiły o napisanie listów do Świętego Mikołaja i trochę  
emocje dzieci można z nich wyczytać.

Dzieci się martwią o najbliższych, proszą Mikołaja, żeby 
tato wrócił szczęśliwie z zagranicy, żeby wszyscy mogli zno-
wu być razem i żeby byli zdrowi. Martwią się i o Świętego- 
jest zimno i lepiej żeby pamiętał o noszeniu maseczki! 

Często bardziej pamiętają o swoich bliskich niż o so-
bie- mamie niech Mikołaj przyniesie perfumy, a tacie traktor 
(chodzi o konkretny model- Ursus 360). Czasem z pewnym 
ociąganiem wspominają też o prezentach dla młodszego 
rodzeństwa – mały braciszek ucieszyłby się z klocków, sio-
strzyczka ze słodyczy. Nie musi przynosić dużo, bo przecież 
„inne dzieci też go wyglądają”.

Tęsknią za koleżankami, panią i szkołą, bardzo by chciały, 
żeby ta epidemia wreszcie się skończyła. 

Robią rachunek sumienia i wychodzi im, że może i trochę 
psociły, ale pomagały mamie, sprzątały swój pokój i opieko-
wały się domowym maluchem.

Dzieci mają konkretne plany na przyszłość – jedne inte-
resują się rolnictwem, w nim widzą swoją pracę  i proszą o 
grę Farming Simulator, która „uczy uprawy roli, opieki nad 
zwierzętami i mądrze  wydawać zarobione pieniądze”. Inne 
zamawiają książkę pani Olsikowej o tym jak malować, ryso-
wać i pięknie cieniować. I wreszcie jakiś przejaw wesołej pu-
stoty i dziecinności – ktoś „kce dostać zestaw do paznokci”. 
I super, i  można odetchnąć, że nie takie poważne, rozsądne 
te dzieci!

Mądrzejszych życzeń nie wymyślimy. Życzymy wszyst-
kim, dzieciom i dorosłym dużo radości na Święta i do-
brego, miłego, zdrowego Nowego Roku! (zestaw do pa-
znokci też pewnie by się nam wszystkim przydał).

(na podst. listów, prac plastycznych dzieci z klas II, III a i 
III b Szk. Podst. w Solcu-Zdroju; cytat tytułowy z pracy Ady 

Kochańskiej –rsz.)
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
Dzień Krajobrazu

O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa,
W brązie zachodu kute wieczornym promieniem,
Nad wodą, co się pawich barw blaskiem rozlewa,
Pogłębiona odbitych konarów sklepieniem.
Leopold Staff „Wysokie drzewa”

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, w roku 2016, 
ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Jest to także 
dzień podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w 
2000r. Tegoroczne działania prowadzone są pod hasłem 
„O, cóż jest piękniejszego niż wysokie drzewa!” (Leopold 
Staff). Ma to na celu popularyzację wiedzy w zakresie zna-
czenia drzew w otaczającym świecie.    

Drzewa odgrywają różną rolę w życiu człowieka: pro-
dukują tlen niezbędny do życia, zatrzymują wiatry, liścia-
ste – tłumią hałas, w okresie letnim pochłaniają energię 
słoneczną i wydzielają, gdy jest zimno, służą jako surowiec 
do produkcji drewnianych przedmiotów, wykorzystywane 
są w celach spożywczych i leczniczych. I co bardzo ważne 
są domem dla wielu zwierząt. Mają też znaczenie symbo-
liczne - dąb to symbol mądrości, witalności i wytrwałości.

W październiku uczniowie naszej szkoły włączyli się do 
tej ogólnopolskiej akcji. Wyszukali ciekawostki o drzewach 
i symbolice drzew. Fotografowali samotne drzewa, grupy 
drzew, szpalery drzew czy las. Patrząc na zdjęcia zamiesz-
czone poniżej kto odpowie na pytanie: „co to za drzewo 
wysokie, co ma pień i gałęzie szerokie”? A na którym drze-
wie ukryła się wiewiórka?

Dzieci z oddziału przedszkolnego i przedszkola, wyko-
rzystując ładną pogodę, były na spacerze krajobrazowym 
w parku, w pobliżu szkoły. Jesienią park wygląda szcze-
gólnie pięknie. Podziwiały i próbowały rozpoznać wysokie 

Konkurs ,,Jesienne inspiracje"
Jesień to czas rodzinnych spacerów, ciepłych, barw-

nych liści. To pora roku, która inspiruje do tworzenia prac 
plastycznych. W grupie  przedszkolaków  i dzieci sześcio-
letnich  miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu rodzinne-
go pod tytułem "Jesienne inspiracje".  Prace zostały wyko-
nane różnymi technikami z wykorzystaniem naturalnych 
materiałów. W związku z bardzo wysokim poziomem prac 
i zaangażowaniem rodziców jury konkursu postanowi-
ło przyznać wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy. 
Uczestnicy konkursu to: Kornelia Bystranowska,  Magdale-
na Sobiegraj, Nikodem, Musiał, Ignacy Krzemiński, Amelka 
Babiarz, Szymon Zgórski, Amelia Gwóźdź, Wiktoria Mro-
żek ,Julia Bojdo, Julia Krzemińska, Wiktor Zych, Tomasz Zą-
bek, Magdalena Pałys, Dawid Kuc, Jakub Kopeć, Zuzanna 
Tłustochowicz,  Natalia Molenda, Lilianna Tarapata, Julia 
Nowak, Magdalena Piechocińska. Dzieciom dziękujemy za 
udział w konkursie, rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

(bw)

drzewa, krzewy, a także jesienne kwiaty. Zbierały różnoko-
lorowe liście na bukiety i brązowe kasztany, skarby jesieni.    

Warto teraz rozejrzeć się wokół, bo jesień to pora cie-
kawych zmian zachodzących w przyrodzie. Liście zmienia-
ją kolor każdego dnia i przyroda tworzy prawdziwe pięk-
no. Człowiek powinien je podziwiać, nie niszczyć i dbać o 
to, aby drzew było jak najwięcej. A najładniejsze drzewa 
rosną naprzeciwko budynku szkoły, dostojne i kolorowe.

(ko)

Co nowego w szkołach
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Nowości w bibliotece
Biblioteka Publiczna w Solcu-Zdroju wzbogaciła 

swój księgozbiór o nowe pozycje, które z pewnością 
zainteresują każdego miłośnika historii.

Wśród nich znalazły się dwie interesujące biogra-
fie: Nikola Tesli oraz Pol Pota. Pierwszy z nich to ab-
solutny geniusz nauki oraz wizjoner wyprzedzający 
swoją epokę. Drugi natomiast to jeden z najkrwaw-
szych dyktatorów w historii, odpowiedzialny za eks-
terminację milionów kambodżańskich obywateli.

Fanom serialu ,,Narcos” gorąco polecamy książ-
kę Marka Bowdena ,,Polowanie na Escobara” opo-
wiadającej o próbach schwytania najsłynniejszego 
barona narkotykowego w historii. O innym polo-
waniu, ale w carskiej Rosji opowiada Andrew Cook 
w swojej książce ,,Zabić Rasputina”. Kulisy śmierci 
syberyjskiego chłopa, który zyskał uznanie cara Mi-
kołaja II oraz jego żony, w dalszym ciągu są jedną z 
największych zagadek w historii. W świetle nowych 
dowodów, które przedstawił Andrew Cook, sprawa 
śmierci Rasputina wydaje się wręcz szokująca.

Nowe światło na sprawę największej nuklearnej 
katastrofy XX w. rzuca książka Adama Higginbo-
tham ,,O północy w Czarnobylu”. Co zataiły radziec-
kie władze, a co udało się ustalić po ponad 30 latach 
od katastrofy? Odpowiedzi na te oraz inne pytania 
znajdują się w pozycji, którą można nabyć w naszej 
bibliotece.

O wojnie w Bośni - najkrwawszym konflikcie w 
Europie po II wojnie światowej – powiedziano już 
bardzo wiele. Reportaż Barbary Demick ,, W oblę-
żeniu. Życie pod ostrzałem na sarajewskiej ulicy” 
przedstawia losy mieszkańców znajdujących się w 
sercu bałkańskiego konfliktu. Odcięci od świata na 
ponad 3,5 roku mieszkańcy Sarajewa musieli na-
uczyć się żyć w nowych realiach, gdzie każdego dnia 
za rogiem czyhała śmierć.

Nasza biblioteka wzbogaciła się również o pozy-
cje dotyczące tematyki Holocaustu. Wśród nich po-
lecamy: ,,Dwie twarze. Życie prywatne morderców 
z Auschwitz”, ,,Bokser z Auschwitz”, ,,Podróż Cilki” 
oraz ,,Światło ukryte w mroku”. 

Dla fanów historii Polski rekomendujemy nato-
miast książkę Katarzyny Drogi ,,Kobieta, którą po-
kochał marszałek”, przedstawiającej historię żony 
Józefa Piłsudskiego oraz książkę Anny Herbich 
,,Dziewczyny z Wołynia”, przedstawiającej relacje 
kobiet, którym udało się przeżyć wołyńską rzeź.

Obecny czas może być okazją do poszerzenia 
swojej wiedzy w tematyce historycznej, stąd gorąco 
zapraszamy do skorzystania z naszej nowej oferty.

Quiz historyczny
Z okazji 102 rocznicy odzyskania Niepodległości, 

Gminne Centrum Kultury zorganizowało quiz histo-
ryczny dotyczący dziejów Polski. W quizie wzięło 
udział 26 uczestników, którzy na platformie Micro-
soft Teams za pomocą swoich smartfonów udzielało 
odpowiedzi na 30 przygotowanych na tą okazję py-
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tań. Nasza młodzież wykazała się świetną wiedzą z prze-
kroju całej historii Polski i rywalizacja o zwycięstwo w qu-
izie toczyła się do samego końca. Zwycięzcą quizu została 
Edyta Grochowska, drugie miejsce zajął Szymon Dyrduł, 
natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się 
Natalia Gabiga. Pierwsza trójka otrzyma książki o tematy-
ce historycznej, które pomogą im poszerzyć swoją wiedzę 
oraz zestawy słuchawkowe – idealne do zdalnej nauki.

Gminne Centrum Kultury proponuje
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Z uwagi na problem zanieczyszczenia i zadymienia po-
wietrza w sezonie grzewczym Urząd Gminy w Solcu-Zdroju 
przypomina mieszkańcom o bezwzględnym zakazie spalania 
odpadów oraz zakazie spalania zanieczyszczonych odpadów 
drewna w domowych paleniskach. Zakaz wynika z obowią-
zujących przepisów. Spalanie odpadów w piecach domo-
wych jest szkodliwe dla zdrowia i środowiska i niezgodne 
z prawem. Zakaz spalania dotyczy także pozostałości roślin-
nych powstających na terenach ogródków przydomowych.

Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące 
związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, nawet śmier-
telnych chorób. Zanieczyszczenia emitowane są z tzw. źró-
deł niskiej emisji, czyli niskich kominów domostw lub małych 
lokalnych kotłowni, czego efektem jest lokalny wzrost ilości 
substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycz-
nym. 

Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje 
o tym, że spalanie odpadów w domowych piecach i ko-
tłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są szkodliwe 
dla ludzi. Substancje, które wydzielają się w trakcie spalania 
odpadów wywołują alergie, niewydolność układu oddecho-
wego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i nowotwory. 
Szczególnie wrażliwe na działania toksyn są dzieci. Paląc w 
domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sa-
mym sobie, najbliższej rodzinie oraz sąsiadom. Dodatkowo 
kominy, w wyniku palenia odpadów często zapychają się sa-
dzą, co może skończyć się zaczadzeniem domowników oraz 
zapaleniem przewodu kominowego.

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

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

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

kolorowych. 

NIE NARAŻAJ ŻYCIA! - NIE PAL ŚMIECI!

Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów podlega ka-
rze grzywny albo aresztu. Ponadto w sytuacji, gdy dochodzi 
do złamania przepisów przeciwpożarowych i spowodowa-
nia uciążliwości w wyniku palenia odpadów można ukarać 
właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 144 ustawy Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), gdyż jest on zobo-
wiązany powstrzymywać się od działań, które zakłóciłby ko-
rzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną mia-
rę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia 
nieruchomości i stosunków miejscowych. 

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

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

z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).
Art. 155 [Nakaz prowadzenia termicznego przekształca-

nia odpadów w spalarniach odpadów lub we współspalar-
niach odpadów] 

Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącz-
nie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpa-
dów, z zastrzeżeniem art. 31 (dotyczy zezwolenia marszałka 
województwa). 

 Art. 191. [Naruszenie nakazu termicznego przekształca-
nia odpadów w spalarni odpadów lub współspalarni odpa-
dów] 

Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpa-
dów podlega karze aresztu albo grzywny.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. 
zm.).

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

stości i porządku przez:
- pkt1 ) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służą-

ce do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie 
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym,

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

Przepisy karne Art. 10. [Odpowiedzialność za wykrocze-
nia] 

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

Przypominany mieszkańcom, iż na terenie gminy prowa-
dzony jest bieżący monitoring jakości powierza, w tym po-
miary Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Kielcach. Nie wykluczone jest także użycie drona w przypad-
ku podejrzenia spalania odpadów. 

Zgodnie z art. 183 Kodeku karnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1444 z późn. zm.), jeśli w wyniku spalania odpadów 
występuje zagrożenie życia lub zdrowia człowieka lub spo-
woduje to istotne obniżenie jakości powietrza, to osoba 
odpowiedzialna podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5.

W przypadku spalania odpadów mieszkańcy muszą liczyć 
się z przykrymi konsekwencjami karnymi i finansowymi. 

OCHRONA POWIETRZA W SEZONIE GRZEWCZYM 
- BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW
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Wraz z pandemią koronawirusa 
zalała nas epidemia samotności. Brak 
więzi społecznych i poczucie samotno-
ści wywołują długotrwały lub przewle-
kły stres. To natomiast prowadzi do re-
gularnego podwyższania się poziomu 
hormonu stresu - kortyzolu. Skutkuje 
to większym ryzykiem wystąpienia w 
organizmie stanów zapalnych, uszko-
dzeniem naczyń krwionośnych i in-
nych tkanek, zwiększa ryzyko chorób 
serca, cukrzycy, chorób stawów, de-
presji, otyłości i przedwczesnej śmierci.

Osoby żyjące w DPS-ach doświad-
czają izolacji w o wiele większym 

stopniu. Ich możliwości przemiesz-
czania się, kontakt z osobami bliski-
mi jest bardzo ograniczony. Przed 
epidemią mieszkańcy wychodzili na 
spacery, zakupy, wyjeżdżali do kina, 
na koncerty, wycieczki czy spotka-
nia integracyjne. Teraz dom jest za-
mknięty, a w nim - jego mieszkańcy. 
Ograniczenia dotyczą również prze-
mieszczania się wewnątrz budyn-
ku. W celu ograniczenia transmisji 
wirusa pomiędzy mieszkańcami w 
obrębie budynku wydzielone zosta-
ły strefy, codzienne funkcjonowanie 
odbywa się w małych grupach. 

SAMOTNOŚĆ I IZOLACJA 
OSÓB STARSZYCH

Od kilku miesięcy codziennie jesteśmy informowani o statystykach 
związanych z pandemią. Przerażają liczby osób zakażonych i zmarłych. 
Sytuacja epidemiologiczna wymusza ograniczenie do minimum kontak-
tów społecznych. Jest to trudna sytuacja bardzo trudna, szczególnie dla 
osób starszych i niepełnosprawnych. Strach o własne zdrowie połączony 
z narastającą izolacją niesie za sobą poczucie lęku i bezsilności. 

Dodatkowo mieszkańcy muszą 
dostosowywać się do szeregu zasad 
bezpieczeństwa. Ciągła dezynfekcja 
pomieszczeń, personel w masecz-
kach i kombinezonach ochronnych 
rodzą dodatkowy lęk. Osobom nie-
pełnosprawnym intelektualnie trudno 
wytłumaczyć, dlaczego są otoczone 
dziwnie wyglądającymi postaciami, 
gdyż trudno rozpoznać osobę ukrytą 
pod odzieżą ochronną. Często pod-
opieczni nie poznają swoich opieku-
nek, czy pielęgniarek, co również ro-
dzi u nich frustrację. 

Przed personelem stoi trudne za-
danie zmierzenia się z  wyzwaniem 
jakim jest przeciwdziałanie skutkom 
izolacji i samotności. Personel musi 
się wykazać jeszcze większą wrażli-
wością, empatią i cierpliwością niż 
zazwyczaj.

Osobom niepełnosprawnym inte-
lektualnie trudno zrozumieć obecną 
sytuację. Zadają pytania; dlaczego nie 
mogą pójść do koleżanki? Kiedy to 
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Kwartalnikowe ogłoszenia

PROSIMY O PODAWANIE STANÓW PODLICZNIKA 
W PARZYSTYCH MIESIĄCACH ROKU, WEDŁUG PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU

się skończy? Czy pojadą do rodziny 
na święta? Czy siostra, mama, ciocia 
przyjedzie z wizytą? Wkrada się tęsk-
nota. W rozmowach z naszymi pod-
opiecznymi tłumaczymy, że to sytu-
acja wyjątkowa, przejściowa, trudna 
dla nas wszystkich. 

Aby zrekompensować brak kon-
taktów bezpośrednich z bliskimi za-
pewniamy naszym mieszkańcom 
wideoorozmowy, które pozytywnie 
wpływają na zmniejszenie poczu-
cia izolacji społecznej i samotności. 
Możliwość zobaczenia bliskich doda-
je otuchy. Organizujemy  spotkania 
przez szklane drzwi i  rozmowę przez 
telefon lub domofon, co umożliwia 
kontakt wzrokowy.

Zbliżają się święta Bożego Naro-
dzenia, które będą inne niż dotych-
czasowe. Mieszkańcy nie wyjadą do 
swoich bliskich na rodzinną wigilię. 
Jest to przykry i ciężki czas dla nas 
wszystkich, tym bardziej, że święta 
wielkanocne także odbywały się w 
izolacji.

W oczekiwaniu na zniesienie ogra-
niczeń i wygaszanie epidemii wspiera-
my naszych podopiecznych w tej eks-
tremalnej sytuacji. Sytuacja jest trudna 
nie tylko dla mieszkańców DPS-u. 

Personel również przeżywa duży 
stres związany z pracą w warunkach 
epidemii. Praca w kombinezonach, 
maskach, przyłbicach, lęk o zdrowie 

własne, rodziny, podopiecznych nie 
sprzyja. Jednak wsparcie, organizacja 
pracy, dostępność środków ochrony 
osobistej, monitorowanie stanu zdro-
wia pozwala nam trwać na stanowi-
sku. Mamy świadomość, że praca w 
DPS-ie to misja. My nie możemy pra-
cować zdalne, musimy i chcemy być z 
naszymi mieszkańcami.

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

Urząd Gminy w Solcu - Zdroju prosi o podawanie stanu 
podlicznika służącego do ustalenia wody bezpowrotnie 
zużytej wg poniższego harmonogramu w miesiącach luty, 
kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień 2021 
roku. Podanie stanu podlicznika stanowić będzie podsta-

wę do rozliczeń. W przypadku braku wskazania stanu zu-
życia w danym okresie do rozliczeń zostanie przyjęte zu-
życie 0. Stan podlicznika można podać telefonicznie pod 
numerem 413776039 wew. 14 bądź na adres mailowy 
lidia.poletek@solec-zdroj.pl
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Moja droga do niepodległości

Za nami Europejskie Dni Dziedzictwa 2020. Tego-
roczna edycja odbywała się pod hasłem ,,Moja Droga", 
a na uczestników wydarzenia czekała wystawa ,,Solec-
-Zdrój. Wieś bogata w tradycję" oraz historyczna gra 
terenowa ,,Droga do Niepodległości".

Ekspozycja „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje.”jest 
efektem przeszło - osiemnastoletniej działalności Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ. Na 
planszach z fotografiami i grafikami oraz w gablotach z 
materialnymi pozostałościami historycznymi zaprezento-
wany 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-Uzdrowisko. Pierwsza część przedstawia wieś 
z początku XX wieku i różne aspekty życia jej mieszkań-
ców: codzienne zajęcia, obchodzone uroczystości i święta 

oraz dawne rzemiosła i prace rękodzielnicze. Druga część 
dotyczy historii Uzdrowiska od jego powstania do czasów 
II wojny światowej. Ekspozycja całościowo pokazuje więc 
drogę, jaką pokonała wieś na przestrzeni kilkudziesięciu 
lat.

Swoją drogę musiała przebyć także młodzież z gmi-
ny Solec-Zdrój, która wzięła w grze terenowej ,,Droga do 
niepodległości". Podzieleni na grupy uczestnicy, mieli za 
zadanie odnaleźć 10 ukrytych po okolicach Solca-Zdroju 
skrzynek, namierzając ich lokalizacje za pomocą aplikacji 
Google Maps. W każdej ze skrzynek na uczestników cze-
kała łamigłówka historyczna. Jej rozwiązaniem było imię i 
nazwisko osoby, która odegrała znaczącą rolę w walce o 
odzyskanie niepodległości. Każda z postaci, która pojawiła 
się w grze obrała swoją własną drogę do niepodległości 
np. walcząc, komponując, pisząc lub malując.

Gra sprawiła wiele radości uczestnikom, którzy włożyli 
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w nią nie tylko sporo wysiłku intelektualnego, ale i fizycz-
nego. Każda z biorących w grze drużyn została nagrodzo-
na miłymi upominkami promującymi akcję Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2020.

Zarówno wystawa jak i gra terenowa były cenną lek-
cją historii i doskonałą okazją do poznania dziejów Solca-
-Zdroju i zapoznania się z jego okolicami.

Podczas tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa 
wystawę udostępniały: Małgorzata Helis, Katarzyna Osak i 
Marianna Masłowska. Grę terenową stworzył Paweł Fortu-
na. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne w Solcu-Zdroju oraz Gminne Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju.

NA RATUNEK ZABYTKOWYM NAGROBKOM  
W tym roku - ze względu na szczególne warunki epi-

demiologiczne w kraju – Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-
ralne SOLEC ZDRÓJ zrezygnowało z organizacji corocznej 
kwesty na rzecz zabytkowych nagrobków na cmentarzu 
parafialnym w Solcu-Zdroju.  

Wszystkim, którzy mimo to pragną jeszcze przeka-
zać datki na powyższy cel podajemy numer konta:  37 
85170007 0000 0066 5977 0002

Za fundusze z poprzednich zbiórek udało się (przy 
wsparciu finansowym rodziny) odrestaurować pomnik 
nagrobny Michała Szybowskiego z 1933 roku.

Drugi z odnowionych w tym roku zabytków odrestau-
rowany został  dzięki uzyskanej przez Stowarzyszenie 
dotacji Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora 
Zabytków w Kielcach na realizację zadania „Renowacja 
pomnika nagrobnego Jana Szybowskiego znajdującego 
się na cmentarzu parafialnym w Solcu-Zdroju”.

Prace przy obu nagrobkach wykonała dyplomowana 
konserwator zabytków  mgr Joanna Pytlewska.

Ciasteczka amoniaczki
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
1/4 szklanki kwaśnej gęstej śmietany, 1/2 łyżeczki sody 

oczyszczonej, 250 g mąki, 125 g zimnego masła, 1 opa-
kowanie cukru wanilinowego, 150 g cukru, 3 żółtka

Przygotowanie:
Sodę oczyszczoną wymieszać ze śmietaną. Do miski 

wsypać mąkę, dodać posiekane zimno masło, cukier wa-

nilinowy, śmietanę z sodą oraz 50 g cukru.
Zagnieść ciasto, aż powstanie drobna kruszonka, na-

stępnie dodać żółtka i zagnieść jednolite ciasto.
Ciasto lekko rozwałkować, następnie na stolnicy roz-

sypać resztę cukru, położyć na niego placek z ciasta i da-
lej wałkować na grubość około 0,5 cm.

Foremkami wycinać ciastka. Ciastka układać cukrem 
do góry na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. 
Wstawić do piekarnika nagrzanego do 180° i piec do lek-
kiego zrumienienia (około 15 minut).

Smacznego!
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Babka lancetowata 

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
Jest jedną z najwar-

tościowszych roślin zna-
nych człowiekowi. 

W starożytności zaleca-
no sok z babki na ukąsze-
nia skorpionów i węży, w 
średniowieczu na złama-
nia i opuchlizny, a także 
jako antidotum na miłosne 
czary. A w ludowej medy-
cynie babka lancetowa-
ta zyskała opinię silnego 
środka na zranienia. Mó-
wiono, że "nie ginie nawet 
na uczęszczanych drogach 
mimo deptania przez końskie kopyta 
i rozjeżdżania żelaznymi obręczami 
wozów".

Obecnie z badań wynika także, że 
wyciągi wodne z liści babki lanceto-
watej mają nawet działanie przeciw-
nowotworowe. Co jeszcze ważniej-
sze – jest bezpieczna w stosowaniu. 

Liść babki zwyczajnej kształ-
tem przypomina podeszwę buta, a 
jej kwiatostany umieszczone są na 
dość długich pędach i przypominają 
kształt małego kłosa. Porasta przy-
droża, polne drogi, których jest co-
raz mniej, bo asfalt je wypiera. Babka 
lancetowata i zwyczajna bez prze-

Syrop z liści babki lancetowatej
Składniki:
• świeżo zerwane liście babki 

lancetowatej,
• cukier trzcinowy,
• miód np. lipowy lub spadziowy
Liście babki zbieramy na samym 

początku kwitnienia, po deszczu 
(zawierają więcej soku), ale w sło-
neczny dzień. Myjemy je dokładnie, 
osuszamy i drobniutko kroimy. Do 
wyparzonego słoja wsypujemy war-
stwami pokrojoną babkę, zasypując 
dużą ilością cukru trzcinowego i 
mocno ubijamy drewnianą pałką lub 
łyżką. Trzeba pamiętać, aby wierzch 
ostatniej warstwy był zasypany cu-
krem. Odstawiamy w ciepłe miejsce 
na około 10 dni, codziennie ubijając 
zmniejszającą się masę. Kiedy na 
dnie zbierze się dużo soku, odce-
dzamy wszystko przez wyjałowio-
ną gazę. Aby syrop się przechował, 
musi być gęsty. Jeżeli nie jest, to do-
dajemy do niego jeszcze cukru lub 
miodu. Zlewamy do ciemnej butelki 
i przechowujemy w lodówce. 

Stosujemy w napadach kaszlu i 
grypie po 1 łyżce 3 razy dziennie.

Kuracja babką lancetowatą zde-
cydowanie skraca czas zdrowienia 
spowodowany przeziębieniem.

szkód znoszą suszę czy mało żyzną 
glebę. Lubią dużo słońca, które prze-
barwia ich liście na ciemnozielony 
kolor. Najwięcej soku w liściach jest 
wiosną, ale występowanie związków 
leczniczych  nasila się na przełomie 
czerwca i lipca, więc wtedy warto je 
zbierać. Zioła suszymy pod dachem, 
ale domowe leki z babki lancetowa-
tej najczęściej przygotowujemy ze 
świeżo zerwanych liści. Właściwości 
lecznicze babki zwyczajnej są zbliżo-
ne do lancetowatej.

Babka przywraca zdrowie w cho-
robach układu oddechowego, łago-
dzi stan zapalny i nieżyt żołądka, czy 

jelit. Goi rany przy skaleczeniach, 
owrzodzeniach, czyrakach, a nawet 
po użądleniach owadów. W zapa-
leniu spojówek i powiek pomaga w 
postaci okładów. Niektórzy do tej 
pory stosują taki opatrunek na po-
tłuczoną nogę – naprawdę przynosi 
ulgę.

lk

…  no cóż, życie toczy się tak-
że nocą. Kiedy my ludzie zasypia-
my po całym dniu trudów, ze swo-
ich dziennych kryjówek wychodzą 
zwierzęta nocne. Sowy należą do 
takich właśnie stworzeń. A my bar-
dzo chcieliśmy zobaczyć sowę. Zna-
liśmy je tylko ze zdjęć w albumach 

Uszatka

skrzydlate 
opowiastki

Noc to bardzo tajemnicza pora. Tajemnicza i zagadkowa. Nic nie widać 
lub widać mało co… Co raz słychać jakieś dziwne dźwięki; sapanie, cmo-
kanie, chrupanie, chrzęst, pospieszne tuptanie i nagle-krzyk! pisk! szamo-
tanina (o jejku co to było??!!) 

lub z filmów przyrodniczych. Co 
prawda w czasie jednego urlopu 
spędzanego w Janowie Podlaskim 
(na terenie stadniny) nasz namiot 
sąsiadował z pensjonatem, na ko-
minie którego było zamieszkałe 
gniazdo bocianów a w ich gnieździe 
zadomowiły s płomykówki, widzie-

liśmy tylko przelatujące cichuteńko 
nad nami „nibyduszki”. Płomykówki 
są bardzo piękne, jaśniutko ubar-
wione więc ich sylwetki odcinały się 
wyraźnie na tle komina… Z kolei w 
Białowieży przewodnik puszczański 
dał nam namiar na sóweczkę. Po-
kazał jej rewir, nauczył nas naśla-
dować głos…sóweczka jest maleń-
ką sową, jak dorodny, napuszony 
wróbel. Siedzieliśmy ze dwie godzi-
ny w krzaczorach i gwizdaliśmy jak 
chińskie mechaniczne zabawki-bez 
rezultatu. Następnego dnia przed 
świtem mąż pognał znowu na cza-
ty i sukces. Zwabił sóweczkę tymi 
gwizdami. Zrobił zdjęcie ale światło 
było kiepskie bo i pora zbójecka- 4 
rano, zdjęcie kiepskie ale mamy pa-
miątkę.

Napisali do nas
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Jeżdżąc swego 
czasu dużo na rowe-
rze całkiem przypad-
kowo parkowałam 
swój welocyped pod 
rozłożystym, dorod-
nym świerkiem. Za-
uważyłam za którymś 
razem jakiś dziwny 
„żużel” tuż obok 
pnia. Było tych gru-
dek na tyle dużo, że 
zaintrygowało mnie 
skąd się tam wzię-
ły. Może ktoś z pie-
ca wybrał i wyrzucił? 
Ale czemu tutaj pod 
drzewo? No i miałam 
wrażenie, że tego 
czegoś przybywa, bo 
o ile pierwsze spo-
strzeżenie mówiło, że 
cała historia zdarzyła 
się raczej dawno to 
teraz widziałam ten 
„żużel” jakby świeży. 
Czarny i nie pokryty 
kurzem. Aż pewnego 
dnia dałam nura pod 
ten świerk ą przyjrza-
łam się dokładnie tym 
grudkom. Jakież było 
moje zdumienie kie-
dy delikatnie butem 
przygniotłam jedną 
z nich! Rozsypała się 
bardzo łatwo a ja zobaczyłam ma-
leńkie białe kosteczki posklejane 
czarno-burym futerkiem. Aż mi się 
gorąco zrobiło z wrażenia. To były 
wypluwki. A skoro wypluwki to i 
sowa musi tu gdzieś być! No tak, 
zgadza się. Gęsty świerk-sowy lubią 
gęste iglaki, na których śpią w ciągu 
dnia gdyż nie mogą być widoczne, 
wystawione na niebezpieczeństwo. 
W nocy z kolei na iglakach żerują; 
po upolowaniu jakiegoś gryzonia 
(myszy, nornicy, ryjówki czy też 
kreta) przylatują na ulubioną gałąź 
gdzie czują się bezpieczne i spo-
kojnie połykają zdobycz w całości. 
Ich żołądki działają tak, że trawią 
wszystko oprócz futerka i kości, 
które zwracają w postaci wypluwek. 
Te wypluwki są charakterystyczne 
dla danego gatunku i świadczą o 
obecności takiej a nie innej sowy w 
danym miejscu. No i ja stoję właśnie 
nad taką wypluwką i bardzo się dzi-
wię, że tuż pod nosem ludzi urzędu-
je w najlepsze jakaś sowa w dodat-
ku od dość dawna sądząc po ilości 
wypluwek. Cała w emocjach chwy-

tam za kierownicę żeby o znalezi-
sku zameldować mężowi, odrucho-
wo podnoszę głowę żeby zobaczyć 
gdzie ewentualnie mogłaby siedzieć 
ta sowa i…zamieram w bezruchu 
bo zza pnia coś łypie na mnie okiem 
bardzo trzeźwym i zaciekawionym!! 
Ktoś kogo nie interesuje świat bra-
ci naszych mniejszych nie zrozumie 
tych emocji. Patrzę właśnie w oko 
sowy! Jest to dorodna uszatka, jak 
z obrazka. Przerwałam jej drzemkę 
moim śledztwem i nie chce jej się 
otworzyć drugiego oka w kolorze 
pomarańczowego bursztynu ale 
kontroluje sytuację w przeciwień-
stwie do mnie bo jak nabrałam w 
zachwycie powietrze do płuc tak 
zapomniałam, że trzeba je wypuścić 
a ona ma na głowie postawione na 
sztorc piórka, które udają uszy (stąd 
nazwa) ma pięknie ciemnobrązowo 
kreskowany rudy brzuszek, jasnobe-
żową szlarę (drobne piórka ułożone 
po bokach głowy na kształt płaskie-
go talerzyka) Jest żywą najpraw-
dziwszą uszatką!, w końcu otwiera 
drugie oko! To wszystko rejestruję 

jeszcze na wdechu, 
radość wsadza mnie 
na siodełko roweru i 
odpalam. Może nie 
odleci i mąż ją zdąży 
zobaczyć. Pojechał 
pod ten świerk, nie-
stety już uszatki nie 
było.

 Zrobił powtórkę 
następnego dnia   i 
za niedługo wrócił 
ze zdjęciami i ocza-
mi jak 5 złotych  wy-
krzykując, że jest 
ich tam kilkanaście 
(na zdjęciu jedna 
z nich). Bo była to 
zima a zimą uszat-
ki robią się bardzo 
towarzyskie; zimują 
w gromadach. Prze-
siadują wtedy w nie-
wielkiej odległości 
od siebie i wprawia-
ją ludzi w zdumienie 
bo wcale się nie kry-
ją. Te grupy składają 
się z osobników do-
rosłych i młodych, 
które wylęgły się w 
gniazdach innych 
ptaków, gdyż sowy 
nie budują gniazd. 
Zajmują stare gniaz-
da srok, wron, gaw-

ronów czy sójek a nawet wiewiórek. 
Jajka (2-6 sztuk) składają w dwu-
dniowych odstępach to i młode róż-
nie dorastają. Jak trafi się ubogi w 
gryzonie rok, najpóźniej wylęgnię-
ty pisklak może zostać pominięty 
w karmieniu i musi umrzeć. Sami-
ca wysiaduje jaja 25-30 dni. Młode 
przebywają w gnieździe około 3 ty-
godnie, a pod opieką rodziców po 
wyjściu z gniazda jeszcze 2 miesiące.

 Tym razem moje zziajane pe-
dałowanie na nic się zdało. Uszat-
ki odleciały. Ale wdrukowała mi 
się ta jedna, która łypnęła na mnie 
oczkiem. A ja od razu zakochałam 
się w tym nocnym tajemniczym 
ptaku. I przestałam się obawiać 
dziwnych dźwięków, które słysza-
łam często w ciemnościach. Prze-
cież nocne zwierzęta są aktywne po 
zmroku. Wtedy toczy się ich życie. 
Sowy karmią swoje młode, polują, 
odbywają zaloty, same żerują…ot 
życie. A ja maleńki fragment tego 
życia mogłam obejrzeć i teraz z 
upodobaniem wspominać.

M. i Z. Przybysz

Napisali do nas
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Wśród krzewów, stert gałęzi, w 
gniazdach z liści i mchu, śpią jeże. Za-
padły już w sen zimowy zwany hiber-
nacją, ponieważ nie mają dostępu 
do swojego ulubionego pożywienia. 
Ich serce bije ok.5 razy na minutę za-
miast 200, temperatura spada do ok. 
5℃. Nie wiedzą, że mają swoje świę-
to, że dorośli i dzieci zastanawiają się 
nad ich życiem.

10 listopada obchodzimy Międzyna-
rodowy Dzień Jeża, aby zwrócić uwagę 
na potrzeby tego gatunku. Te urocze i 
nieszkodliwe zwierzątka są zagrożone 
wyginięciem. Pesymistyczne prognozy 
przewidują, że ich czas skończy się w 
ciągu najbliższych 10-12 lat. 

Od 2004r. jeże znajdują się na liście 
gatunków ściśle chronionych, ze wska-
zaniem ochrony czynnej. To jedne z naj-
starszych ssaków, pojawiły się na Ziemi 
ok. 30 milionów lat temu. Swoją nazwę 
zawdzięczają temu, że „jeż” pierwot-
nie oznaczał „jedzący żmije”. W Polsce 
żyją dwa gatunki – jeż europejski i jeż 
wschodni. Ten pierwszy ma ok.8 tys. 
igieł, drugi – ok. 6,5 tys. igieł, krótszych 
o kilka milimetrów. 

Jak wiemy z obserwacji wykazują się 
aktywnością zmierzchowo – nocną. Ce-
nią sobie samotność, chodzą własnymi 
ścieżkami. Jeże – które w znanym wier-
szyku dla dzieci porównywane są do 
groźnego zwierza, bo „ostre kolce ciało 
kryją” – są pozbawione agresji. Atako-
wane przez nieprzyjaciela np. psa, lisa, 
tchórza, zwijają się w kulkę i stroszą 
swoje kolce. Wobec borsuków jeże są 
bezradne, wpadają w ich długie i ostre 
pazury. Są wszystkożerne – dżdżow-
nice, ślimaki, jaja ptaków, pokrojony 

kurczak czy ugotowane warzywa, kar-
ma dla kotów, szkodliwe owady i cza-
sami nawet żmije zygzakowate. Nie 
jedzą jabłek – takie ilustracje tylko w 
książeczkach dla dzieci. Rozmnażają 
się nawet dwukrotnie w ciągu roku. 
Rodzi się od 2 do 10 jeży, które po 6 
tygodniach są zdolne do samodzielne-
go życia. W poszukiwaniu pokarmu, w 
nocy, mogą pokonać odległość nawet 
2-3 km. To ogromny wyczyn, poruszają 
się przecież powoli na swoich krótkich 
nóżkach. Mają słaby wzrok, ale za to 
czuły nos i poznają otaczający świat in-
tensywnie węsząc.

Giną lub są okaleczone przy wypa-
laniu traw i liści, przechodzeniu przez 
jezdnię (nie uciekają przed samocho-
dem, tylko zwijają się w kulkę i chcą 
przeczekać), koszeniu trawy, używaniu 
środków owadobójczych, w wodzie 
(choć potrafią pływać). Tutaj rozwaga 
kierowców i odpowiednie działania 
człowieka w środowisku na pewno po-
mogłyby wielu jeżom uniknąć śmierci.

Istnieją organizacje, które umożli-
wiają powrót do zdrowia słabym i cho-
rym jeżom. Najbliżej nas jest Ośrodek 
Rehabilitacji Zwierząt w Złotej. Bardziej 
znane to Ośrodek Rehabilitacji Jeżów 
„Jeżurkowo” w Skierdach pod War-
szawą, ORJ „Jerzy dla jeży” w Kłodzku. 
Pomogą i doradzą nam w sprawie na-
potkanego jeża.

Jest takie przekonanie, że jeśli w na-
szym ogródku zamieszka jeż, to przy-
niesie nam szczęście. Więc choćby dla 
tego warto zostawić jeże w spokoju i 
dodatkowo zbudować dla nich domek 
w ogrodzie.

Na stronie www.ekokalendarz.pl 
znalazłam krótki test wiedzy na temat 
jeży. Możemy sprawdzić swoją wiedzę, 
a odpowiedzi znajdują się na ostatniej 
stronie.  (To moja propozycja, że na 
ostatniej stronie).

Test wiedzy na temat jeży
1. Czy jeże są ssakami? TAK • NIE •
2. Czy jeże piją wodę? TAK • NIE •
3. Czy jeże mogą pić krowie mleko? 
TAK • NIE •
4. Czy jeże zasypiają na zimę? 
TAK • NIE •
5. Czy jeże są drapieżnikami? 
TAK • NIE •
6. Czy jeże są w Polsce objęte ochroną 

gatunkową? TAK • NIE •
7. Czy jeże są owadożerne? TAK • NIE •
8. Czy jeże żyją na Antarktydzie? 
TAK • NIE •
9. Czy w kolcach jeży znajduje się jad? 
TAK • NIE •
10. Czy jeże prowadzą dzienny tryb ży-
cia? TAK • NIE •
11. Czy ciąża jeży trwa miesiąc? TAK • 
NIE •
12. Czy jeże jedzą padlinę? 
TAK • NIE •
13. Czy jeże łysieją na starość? 
TAK • NIE •
14. Czy jeżowe noworodki mają kolce? 
TAK • NIE •
15. Czy dorosłe jeże ważą 3 kg? 
TAK • NIE •
16. Czy jeże dzień spędzają w dziuplach 
drzew? 
TAK • NIE •
17. Czy jeże mają jeden jeżowy język, 
czy też rozmawiają różnymi jeżowymi 
językami?
TAK • NIE •

Odpowiedzi do testu o jeżach
1. Tak, samica rodzi małe, które w 
pierwszym okresie życia żywią się jej 
mlekiem.
2. Tak, muszą dostarczać wodę do or-
ganizmu.
3. Nie, krowie mleko jest dla jeży tru-
jące.
4. Tak, ale tylko tam gdzie temperatu-
ra na zimę bardzo spada. Na południu, 
gdzie jest cieplej, jeże nie hibernują.
5. Tak, polują na owady i inne drobne 
zwierzęta.
6. Tak, jeże podlegają ochronie ścisłej.
7. Tak, żywią się głównie owadami, ale 
nie pogardzą także ślimakami, dżdżow-
nicami, jajami ptaków, małymi ssakami 
i płazami.
8. Nie, żyją w Europie, Azji, Afryce oraz 
w Nowej Zelandii.
9. Nie, ale lepiej nie dotykać bez potrze-
by jeża.
10. Nie, wychodzą z legowiska dopiero, 
gdy zapada zmierzch.
11. Nie, od 40 do 60 dni.
12. Tak, jeśli napotka na drodze.
13. Nie, do końca życia pozostają kol-
czaste.
14. Tak, ale są one bardzo miękkie, bia-
łe i częściowo ukryte pod skórą.
15. Nie, jeże ważą ok. 1 kg, ale przy-
bierają dodatkowy kilogram na wadze 
na zimę.
16. Nie, budują gniazda z suchych liści 
lub trawy w zaroślach, stertach gałęzi i 
liści, żywopłotach czy kompoście.
17. No właśnie, dobre pytanie :)

ko

Kilka słów o 
jeżach

Napisali do nas
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Zapamiętałam tę opowieść. Może 
dlatego, że nijak nie pasowała mi 
do stereotypu Niemców, jaki  mam 
wdrukowany, czy to w szkole (choć-
by „nie będzie pluł nam w twarz, 
ni dzieci nam germanił” albo np. „i 
pod drzwiami staną, i nocą kolbami 
w drzwi załomocą”)  czy w telewizji 
mojego dzieciństwa. Nie znam nie-
mieckiego, ale jak każdy, kto oglą-
dał Klossa albo Czterech pancernych  
znam kilka, mam nadzieję mało uży-
tecznych, zwrotów w tym języku, 
typu raus, hande hoch; o kwiatach 
tam nic nie było. No i człowiekowi 
z takim bagażem kulturowym zdo-
bytym w wieku kilku lat te niemiec-
kie pola o granicach zaznaczonych 
kwitnącymi różami jakoś mogą nie 
pasować. 

A później zastanowiłam się jak to 
jest u nas na wsi. No mamy miedze, 
co to wiecznie wywoływały i wywo-
łują konflkty, że podorane, zepsute. 
Ekolodzy bardzo się z tych skraw-
ków granicznych cieszą, bo znajdują 
tam schronienie zwierzęta i rośliny, 
których nie niepokoją maszyny rol-
nicze. Dawniej na miedzach sadzo-
no lub zostawiano nie wycięte po-
jedyncze drzewa stanowiące punkty 
orientacyjne. Rosły tam jesiony, a 
zwłaszcza dzikie drzewa owocowe, 
jabłonie i grusze. Tak jak u Mickie-
wicza - te miedze, na których „ciche 
grusze siedzą”.  I w Magierowie na 
pewno przynajmniej jedna taka sta-
ra grusza na miedzy rośnie, u Stasia 
Kielina. Przeczytałam, że tak zazna-
czano granice w Polsce już w śre-
dniowieczu, w XIII wieku. Magierów 
leży na lessach, z kolei  na terenach 
podmokłych zaznaczano własność 
gruntu, sadząc wierzby. Miała same 
zalety- rosła bardzo szybko i łatwo 

się przyjmowała, wystarczyło we-
tknąć byle jaki patyczek w ziemię.  
Wkurzają mnie wierzby rosnące u 
sąsiada po drugiej stronie drogi 
wzdłuż mojej działki, ale uświado-
miłam sobie, że są w tym miejscu od 
wiek wieków, tu przebiegała granica 
między wsią Magierów a folwarkiem 
Magierów. Wkurzają mnie dlatego, 
że nie ogałacane ograniczają świa-
tło moim drzewom owocowym, a 
po wichurach całe konary lądują na 
moim płocie. Z drugiej strony jednak  
w tych starych wierzbach słychać 
sowy, pracują  na nich dzięcioły, a 
ludzie zbierają z obumarłych kona-
rów próchno do podkurzania pode-
nerwowanych pszczół. Ale  dla mnie 
najważniejszy argument - rosły tam 
sto, dwieście lat temu, są pamiątką 
starej granicy, co uświadomiłam so-
bie dopiero teraz.  To niech zosta-
ną. Pewnie ani jeden element przy-
rody ożywionej oprócz nich nie był 
świadkiem dziwnego wydarzenia z 
22 marca 1835, tego dnia urodziła 
się Zosia, córka owczarza w Folwar-
ku Magierów i tego samego dnia 
zmarł jej ojciec, Józef Szybowski. 
Zbieg okoliczności na tyle niezwykły, 
że zanotowano go w księdze para-
fialnej (za geneteka.genealodzy.pl ).  
A owczarnia była przecież tuż przy 
granicy wyznaczonej wierzbami. 

No i odejdę na chwilę od tych gra-
nic, bo gdy zaczęłam myśleć o tych 
przeklinanych przez siebie wierz-
bach, to  skojarzyłam, że znam się z 
roślinami, które mają równie mocną 
siłę przetrwania. W moim gospodar-
stwie, na rogu, przy dawnej stajni,  
rośnie potężna bylina  nazywana u 
nas bulionem, pewno dlatego, że 
zawsze listek był wrzucany do roso-
łu. Ma na pewno więcej lat niż ja, bo 

jest tam od zawsze. To jest lubczyk  
gigant, dinozaur wśród lubczyków. 
Z kolei w domu,  w doniczce rośnie 
liliowa pelargonia angielska, mama 
przywiozła ją ze swojego domu ro-
dzinnego co najmniej 40 lat temu i 
kwiatek wciąż żyje, przesadzany nie 
częściej niż raz na dziesięciolecie, 
szczepiony raz na 20 lat (obiecuję, 
że będzie częściej, bo zrozumia-
łam, że to obiekt muzealny), wciąż 
kwitnie- takie ma geny i siłę życia. 
W przydomowym ogródku wyginę-
ły starodawne lilie św. Antoniego, 
cesarskie korony, białe narcyzy- już 
zadbałam, żeby wróciły, ale  wciąż 
pojawiają się inne babcine rośliny 
jak proso (do ziela), asparagus (do 
bukietów). 

Im starsza jestem, a pół wieku to 
już jest coś, tym bardziej doceniam, 
szanuję rośliny i zwierzęta (bo nie o 
ludziach tu mowa), świadków wie-
ków, wydarzeń,  wiernych towarzy-
szy.

A z tymi różami w winnicach, to 
podobno jest tak, że mądrzy planta-
torzy sadzą je, bo są swoistymi sy-
gnalizatorami mączniaka, strasznej 
choroby winnic. Gdy liście róż stają 
się pobielone, trzeba szybko pryskać 
winorośl. Czyli  chyba nie tylko nie-
miecki romantyzm i potrzeba pięk-
na, ale zdrowy rozsądek i mądrość 
pokoleń stoją za nasadzeniami róż 
na polach koło Fryburga.  Ale i tak  
historia opowiedziana przez Basię 
jest piękna.

PS. 
Ponad rok temu, gdy chodziłam 

na rehabilitację, a o Covidzie nikt nie 
słyszał,  spotkałam pod ośrodkiem 
zdrowia Pana Jana Kaczmarczyka, 
sołtysa z Zielonek. Powiedział mi, że 
lubi opowieści z dawnych czasów w 
„Gazecie Soleckiej” i  podobała mu 
się jakaś moja historia o śliwkach. 
Było mi bardzo miło i obiecałam, że 
się postaram i wynajdę coś specjal-
nie dla niego. Chciałam się do niego 
wybrać i porozmawiać, ale nie zdą-
żyłam.  Panie Janie, te róże, lubczyki 
i granice z wierzb to ze względu na 
Pana zamówienie. Niech tam Panu 
dobrze będzie. Myślę, że niejedną 
historię ma Pan do opowiedzenia i 
mam nadzieję, że kiedyś jej wysłu-
cham. 

 Pozdrawiam Panią Barbarę Si-
mon, która też p. J. Kaczmarczyka 
lubiła i wiem, że do Gazety zagląda 
. Brakuje tu Pani.

R. Szybowska

Opowiedziano mi niedawno taką historię. Na południowym zachodzie 
Niemiec,  w okolicach Fryburga, są ogromne plantacje winorośli. Moja 
koleżanka pracowała tam przez wiele lat. Praca jej się podobała, ludzi 
polubiła i jeszcze wspomniała, że winnice poszczególnych gospodarzy 
łączą się ze sobą. Toteż, żeby pracownicy nie zagapili się i nie przeszli 
przypadkiem na plantację sąsiada, na granicy pól właściciele sadzą róże, 
białe,  czerwone, różowe, kolor jest taki,  jak na wsi ludzie ustalą. Gdy 
powbijają pale, rozciągną podpory, to najpierw sadzą różę, a później cały 
rząd winorośli, ostatnia w rzędzie jest też oczywiście róża.  I w wyobraźni 
zobaczyłam te piękne winnice poprzetykane różanymi krzewami.  

Róże, granice, lubczyk 
i pan Jan Kaczmarczyk

Napisali do nas
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