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Trwają zaawansowane prace 
przy rewitalizacji miejscowości Solec - Zdrój

Trwają zaawansowane prace 
przy rewitalizacji miejscowości So-
lec – Zdrój. Obecnie przebudowy-
wane są ulice 1 Maja, Kościuszki, 
Kościelna i Cicha. Intensywne prace 
trwają również nad zalewem re-
kreacyjnym, gdzie powstają ścieżki 
spacerowe z kruszywa oraz wymie-
niane jest oświetlenie, a także na 
placu obok budynku szkoły podsta-
wowej.

Na ulicy Kościelnej została zerwa-
na nawierzchnia, natomiast na ulicy 
Cichej powstają chodniki z kostki be-
tonowej oraz zamontowano funda-
menty pod latarnie.

Rewitalizacja miejscowości reali-
zowana jest w ramach zadania pn. 
„Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz 
przebudowa ul. Kościuszki, ul. Ko-
ścielnej i ul. Cichej wraz z budową 
elementów małej architektury, w tym 
fontanny i toalet oraz przebudowa i 
budowa sieci infrastruktury technicz-
nej”.
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Srebrny medal w rzucie 
oszczepem Łukasza Domańskiego

W dniach 14-16 maja 2021 roku 
w Bydgoszczy odbyły się 49. Para-
lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski.

Wśród startujących w mistrzo-
stwach znalazł się mieszkaniec Gminy 
Solec – Zdrój Łukasz Domański – za-
wodnik Zrzeszenia Sportu i Rehabili-
tacji Start w Kielcach, który wywalczył 
srebrny medal w rzucie oszczepem.

Jak mówi zawodnik, w tym roku 
skład drużyny był nieco okrojony ze 
względu na sytuację w kraju (pan-
demia), przebyte choroby i kontu-
zje zawodników. Łukasz startował w 
trzech konkurencjach: rzut dyskiem, 
rzut oszczepem i pchnięcie kulą. Kon-
kurencja w tegorocznych zawodach 
była bardzo silna – padały rekordy 
sezonów, życia, a nawet świata w po-
szczególnych kategoriach.

„Jestem bardzo zadowolony z 
uzyskanych rezultatów – mówi Łu-
kasz Domański. Miejsce na podium 
motywuje mnie i napędza do jeszcze 
większej pracy. Osiągnięcie przeze 
mnie tak wysokich wyników nie było-
by możliwe bez wsparcia udzielone-
go przez życzliwych ludzi i instytucje. 
Dlatego chciałbym serdecznie podzię-
kować Wójtowi Gminy Solec – Zdrój 
Panu Adamowi Pałysowi za pomoc 
finansową w postaci comiesięcznego 
stypendium, Zrzeszeniu Sportu i Re-
habilitacji Start w Kielcach, trenerom 
i wszystkim tym, którzy trzymali za 
mnie kciuki, wspierali mnie i dopin-
gowali”.

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.
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Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej 
w Gminie Solec-Zdrój

W 2021 roku zakończy się re-
alizacja projektu pn. „Poprawa in-
frastruktury edukacyjno-sportowej 
w Gminie Solec-Zdrój”, który do-
finansowany został w kwocie 533 
453,58 zł ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Całkowita wartość przedsięwzięcia 
wyniesie ponad 720 000 zł.

Głównym celem projektu jest 
zwiększenie dostępu do nowoczesnej 
infrastruktury sportowej i edukacyj-
nej poprzez: poprawę warunków lo-
kalowych w Szkole Podstawowej w 
Solcu-Zdroju i Szkole Podstawowej w 
Zborowie, modernizację nawierzchni 
sali gimnastycznej w SP w Zborowie, 
utworzenie siłowni w SP w Solcu-
-Zdroju oraz doposażenie pracowni 
matematyczno-przyrodniczych w obu 
szkołach.

Zakres rzeczowy projektu obejmu-
je:

1. Remont budynku Szkoły Pod-
stawowej w Solcu-Zdroju polegający 
na modernizacji posadzek na koryta-
rzach i w niektórych salach lekcyjnych, 
wymianie okładzin schodów na klatce 
schodowej oraz wymianie balustrad, 
poszerzeniu otworów drzwiowych w 
klasach i wymianie drzwi wewnętrz-
nych, malowaniu korytarzy i klatki 
schodowej, wymianie stolarki okien-
nej wewnętrznej. Zadanie zostało 
zrealizowane w 2020 roku nakładem 
finansowym ponad 374.000 zł

2. Remont budynku Szkoły Pod-

stawowej w Zborowie polegający na 
wymianie posadzek na korytarzach 
i salach lekcyjnych, przebudowie 
schowka na łazienkę, wykonaniu 
przegrody korytarza oraz renowacji 
nawierzchni sportowej na sali gim-
nastycznej. Koszt inwestycji zrealizo-
wanej w 2021 roku wyniósł ponad 
174.000 zł

3. Utworzenie siłowni w Szkole 
Podstawowej w Solcu-Zdroju (orbi-
trek, wioślarz, rowery treningowe, 

bieżnia, atlas, zestaw hantli oraz 
steppery) za łączna kwotę około 
48.000 zł. Zadanie zrealizowane w 
2020 roku.

4. Doposażenie pracowni mate-
matyczno-przyrodniczych w pomoce 
dydaktyczne na łączną kwotę ponad 
67.000 zł, w meble do Szkoły Podsta-
wowej w Zborowie na kwotę ponad 
51.000 zł oraz sieć komputerową w 
budynku SP w Zborowie na kwotę 
około 6.000 zł. 
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Aplikacja „Kiedy Śmieci”

Jak wieść gminna niesie

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 1
zgony 11
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 3
zgony 12
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 10
małżeństwa 0
zgony 8
rozwody 0

Trochę statystyki
marzec 2021 r.

maj 2021 r.

kwiecień 2021 r.

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2021 r.: 
Marek Bondar lat 62 – mieszkaniec ŚDS w Świniarach
Tadeusz Dalach lat 90 – mieszkaniec wsi Ludwinów
Tadeusz Koper lat 67 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Alina Majcher lat 64 – mieszkanka wsi Piestrzec
Władysław Rendak lat 92 – mieszkaniec wsi Świniary

Czesław Sokołowski lat 66 – mieszkaniec wsi Włosnowice
Łukasz Wojtyś lat 29 – mieszkaniec wsi Sułkowice

Stanisława Zembala lat 89 – mieszkanka wsi Kików

w kwietniu 2021 r.:
Józef Bartnik lat 66 – mieszkaniec wsi Strażnik

Marianna Cichońska lat 69 – mieszkanka ŚDS w Świniarach
Krzysztof Dyrdół lat 58 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Zygmunt Gwóźdź lat 77 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Janina Kopeć lat 94 – mieszkanka wsi Magierów
Marianna Lulko lat 87 – mieszkanka wsi Wełnin

Grzegorz Maćkowski lat 40 – mieszkaniec wsi Strażnik
Krzysztof Piechociński lat 46 – mieszkaniec wsi Wełnin

Janina Pompa lat 71 – mieszkanka wsi Włosnowice
Józef Sowula lat 73 – mieszkaniec wsi Kików
Anna Sroka lat 72 – mieszkanka wsi Strażnik

Zofia Szymanek lat 88 – mieszkanka wsi Wełnin

w maju 2021 r.:
Antonina Czekaj lat 84 – mieszkanka wsi Piestrzec
Apolonia Grabda lat 88 – mieszkanka wsi Chinków

Zbigniew Jurkiewicz lat 75 – mieszkaniec wsi Zagórzany
Krystyna Kulig lat 91 – mieszkanka wsi Chinków

Hanna Mietlińska lat 61 – mieszkanka wsi Zborów
Henryka Naporowska lat 84 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój

Władysław Nizioł lat 71 – mieszkaniec wsi Zborów
Genowefa Nowak lat 90 – mieszkanka wsi Sułkowice

Henryka Pawlik lat 84 – mieszkanka DPS Zborów
Piotr Radosz lat 66 – mieszkaniec wsi Włosnowice

Janina Sowula lat 93 – mieszkaniec wsi KIków 

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju zachęca 
mieszkańców do korzystania z darmowej 
aplikacji „Kiedy śmieci” służącej do powia-
domień o odbiorze odpadów komunalnych.

Prosta i przyjazna użytkownikowi aplikacja mobilna, 
którą każdy z nas może zainstalować na swoim smart-
fonie posiada kilka funkcji, ale jej główne zadanie - to 
poinformować o zbliżającym się terminie odbioru odpa-
dów. Po instalacji i określeniu miejsca odbioru odpadów 
aplikacja dyskretnie przypomni użytkownikowi o dacie 
odbioru odpadów komunalnych. Wystarczy wybrać wo-
jewództwo, powiat, gminę, miejscowość i sprawdzić 
harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

W aplikacji dostępne są również zasady prawidłowej 
segregacji śmieci oraz słownik odpadów a także funkcja 
powiadamiania o najbliższym odbiorze odpadów ko-
munalnych.

 
Aplikacja jest bezpieczna, nie wymaga od Użytkow-

nika podawania jakichkolwiek danych osobowych, w 
tym numeru telefonu.

 
Aplikacje możemy pobrać bezpośrednio ze strony: 

www.kiedysmieci.info oraz z dedykowanych sklepów 
Google Play dla użytkowników urządzeń z systemem 
Android oraz App Store użytkowników urządzeń z sys-
temem iOS. 

 
Więcej informacji na stronie 

www.kiedysmieci.info 
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ORZECH WŁOSKI

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
ORZECH WŁOSKI zawsze koja-

rzył mi się z małymi łupinkami, w 
których mieścił się miąższ kształtem 
przypominający mózg. Mama doda-
wała orzechy do makowca na Boże 
Narodzenie. Drzewa orzechowe rosły 
w obejściu, dawały schronienie pta-
kom i cień ludziom. Odwarem z liści 
nacierano bydło, by chronić je przed 
kąsaniem owadów. Dopiero w doro-
słym życiu zgłębiłam jego tajniki.

Teraz wiem, że najlepiej rośnie 
i plonuje na ziemiach żyznych, cie-
płych, zasobnych w próchnicę i 
wapń. Nie udaje się na glebach pod-
mokłych i zimnych. Jest gatunkiem 
inwazyjnym. Do rozprzestrzeniania 
orzecha włoskiego przyczyniają się 

ptaki z rodziny krukowatych, które 
przenoszą nasiona nawet o ponad 
pół kilometra dalej. Zakopują je czę-
sto na polach uprawnych, gdzie jest 
żyzna ziemia i tam kiełkują młode ro-
ślinki. Rozwojowi tych drzew sprzy-
jają również odłogi, ugory nie upra-
wiane przez pewien czas. 

Jako drzewo sadownicze wyma-
ga cięcia. Najlepszym terminem jest 
sierpień, ponieważ wiosną łatwo do-
chodzi do infekcji chorobami drzew 
ze względu na obfity „płacz z ran”. 
Drzewo orzecha włoskiego wyko-
rzystywane jest do produkcji mebli 
czy drewnianych elementów broni. 
Posiada również cenne właściwości 
lecznicze. Jako surowiec zielarski wy-

Orzechówka:
W pierwszej połowie lipca, 

kiedy owoce są już dość duże, 
ale jeszcze niedojrzałe, zrywam 
kilka sztuk. Myję, osuszam i kro-
ję na kawałki. Następnie cząstki 
wsypuję do słoja, dodając około 
1 szklankę cukru i litr alkoholu 40 
%. Zakręcony słój odstawiam w 
ciemne miejsce, ale co kilka dni 
potrząsam nim w celu rozpusz-
czenia cukru. Po około miesiącu 
zlewam nalew znad orzechów. 
Filtruję i rozlewam do małych 
butelek. Stosuję w razie dolegli-
wości bólowych żołądka, biegun-
ki czy po nadmiernym zjedzeniu 
czereśni – na wzdęcia. 

Warto spróbować, bo przecież 
wracamy do naturalnych me-
tod leczenia – a przy tym jeszcze 
może być wesoło i bezboleśnie.

   Mówiono: „Gdy orzechy ob-
rodzą, to i na ziemniaki urodzaj”. 
Od jakiegoś czasu mam to na 
uwadze i mogę śmiało stwierdzić, 
że sprawdza się to powiedzenie. I 
w tym roku młode owoce widzę 
na drzewach orzecha włoskiego, 
więc i ziemniaki pewnie obrodzą.

korzystywane są liście, łupiny, kora i 
owoce. 

Zawarty w nim:
- selen zapobiega wypadaniu wło-

sów;
- kreatyna daje mocne paznokcie i 

przyspiesza wzrost włosów;
- kwasy Omega-3 wspierają pro-

dukcję hormonu szczęścia, co 
daje dobry nastrój;

- magnez ułatwia trening;
- duża porcja niezbędnych witamin 

i składników odżywczych zwięk-
sza odporność organizmu.

Zjadanie 5 do 8 orzechów dzien-
nie poprawia koncentrację. Chroni 
komórki mózgowe przed starzeniem. 
Daje młodą, zdrową skórę. Powodu-
je utratę masy ciała, gdyż organizm 
przyswaja tylko 21% kalorii. Napar 
z kory jest środkiem łagodnie prze-
czyszczającym. Zielone orzechy nisz-
czą pasożyty układu pokarmowego. 
Należy zachować umiar w jedzeniu 
orzechów, gdyż mogą powodować 
alergie. 

 Nalewkę z orzechów stosuję od 
kilkunastu lat jako środek ściągający 
w zaburzeniach żołądkowo – jelito-
wych – z rewelacyjną skutecznością.

lk
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
XI edycja etapu wojewódzkiego Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci 

,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS 
wypadkom zapobiegamy” rozstrzygnięta
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Kielcach zakończył etap wojewódzki Ogól-
nopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ,,Bezpiecz-
nie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobie-
gamy”.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół 
podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zacho-
wań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodar-
stwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności 
szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzie-
ciom poniżej 16 lat.

Tegoroczne hasło konkursowe ,,Bezpiecznie na wsi 
mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” na-
wiązywało do upowszechnianych od 30 lat przez Kasę Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego sposobów zapobie-
gania wszelkim wypadkom przy pracy w gospodarstwie 
rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym. 

Dnia 7 czerwca 2021 r. na terenie Ogrodu Botaniczne-
go w Kielcach odbyło się uroczyste podsumowanie kon-
kursu i wręczenie nagród. Uczennica naszej szkoły Lena 
Sapa z kl. V (opiekun D. Dalach), otrzymała wyróżnienie w 
etapie wojewódzkim tegorocznego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego. Lena zajęła I miejsce w etapie powia-
towym tego konkursu. 

(dd)

Marta Kalita laureatką konkursu z chemii !!!
Miło nam po-

informować, że 
uczennica kl.VIII 
Marta Kalita, zo-
stała laureatką II 
Wo j e w ó d z k i e g o 
Konkursu z Che-
mii dla uczniów 
szkół podstawo-
wych województwa 
świętokrzyskiego 
w roku szkolnym 
2020/2021!!!

G r a t u l u j e m y : 
Marcie, nauczyciel-
ce chemii- pani Ma-
riannie Masłowskiej 
i rodzicom Marty.

Marta do swo-
ich sukcesów może 

zaliczyć również zajęcie I miejsca(po raz drugi) w Powia-
towym Międzyszkolnym Konkursie ,,Prawidłowe odżywia-
nie- warunkiem dobrego zdrowia”, organizowanym pod 
patronatem Zarządu Rejonowego PCK w Busku-Zdroju.
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Oliwia Sadowska wyróżniona 
w konkursie plastycznym

W środę 9 czerwca na sali konferencyjnej ZGOK w Rzę-
dowie, odbyło się uroczyste rozdanie nagród w konkursie" 
Skarby ukryte w odpadach". Spośród 115 prac z 10 gmin 
należących do Spółki z 16 placówek oświatowych Komisja 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Po bardzo długim czasie nauki zdalnej wreszcie wszyscy 

jesteśmy w szkole. Niektórych aż trudno rozpoznać, tak wy-
rośli. W końcu dzieci mogą nagadać się z kolegami, pośmiać 
na przerwach, mają okazję założyć nową bluzkę i uczesać się 
rano. Widać także, że dzieciom brakowało zwykłego fizycz-
nego kontaktu – najwyraźniej szukają bliskości rówieśników. 
Ważne jest teraz, żebyśmy się też trochę ruszyli, bo przez tę 
pandemię kondycja gdzieś się podziała.

I wreszcie w czerwcu można było przeprowadzić w szko-
le egzamin na kartę rowerową. Przystąpiło aż 80 osób. Naj-
pierw była część teoretyczna, pytania dotyczyły znajomości 
znaków drogowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
zasad udzielania pierwszej pomocy. Były poprawki… Ale 
wszyscy ostatecznie zaliczyli. Znajomość teorii sprawdzała p. 
Anna Chłopecka, a egzamin praktyczny p. Tomasz Jasiński, 
młodszy aspirant z komisariatu policji w Solcu. Zdziwilibyście 
się, ale dzieci świetnie sobie radziły z ósemkami, prawidłowo 
reagowały na polecenia kierującego ruchem i już cieszą się 
na myśl o rowerowych wycieczkach.

No, to rowerzystów w Solcu nie musimy się obawiać- są 
przeszkoleni, a i pomocy udzielą jakby, co nie daj Boże, trze-
ba było. Martwiliśmy się o uczniów najstarszej klasy. Ósmo-
klasiści, w liczbie 19, przystąpili do egzaminów - miało być 
łatwiej ze względu na zdalne nauczanie. Angielski był rze-
czywiście łatwiejszy niż rok temu, ale język polski w ocenie 
nauczycieli banalny nie był, matematyka też wymagała na-
mysłu. Jak to matematyka.

I na koniec pora pochwalić Piotrka Frączka z klasy VII , 
laureata II Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego 
Juniorów. Etapów olimpiada liczyła kilka- testy słownikowo-
-gramatyczne, znajomość historii, geografii i kultury krajów 
anglojęzycznych, trzeba było nagrać filmik na temat zdalne-
go nauczania, przeczytać lekturę i dwukrotnie porozmawiać 
z komisją na części ustnej. Napracował się Piotrek, ale za rok 
będzie zwolniony z części egzaminu i może wybrać sobie 

szkołę, do której pójdzie. Jesteśmy z niego dumni, a rodzice 
są na pewno szczęśliwi, że takiego zdolnego syna mają.

Już od wielu lat p. M. Masłowska przygotowuje z sukce-
sami uczniów do wojewódzkiego konkursu przedmiotowe-
go z chemii. W tym roku ma 2 laureatów na terenie gminy. 
Jednym z nich jest Marek Matysek z klasy VIII. Marek jak so-
bie coś postanowi, to nie ma zmiłuj się i choćby p. Masłow-
ska czasem miała już dość zdalnego uczenia i opuściła choć 
jedne popołudniowe zajęcia, to nie z Markiem takie numery! 
Udało się, chłopiec trafi do wymarzonej szkoły. Gratulujemy! 
Bardzo doceniamy pracę obydwojga laureatów i p. Masłow-
skiej. I tylko pytanie, gdzie ci wszyscy chemicy, których wy-
uczyła? Może by dla Solca coś zrobili. Na początek mogliby 
jeszcze raz przyjrzeć się soleckim wodom mineralnym. A my 
już chętnie ufundujemy tablicę pamiątkową dla naszego no-
blisty. Marek, trzymamy kciuki! 

rsz

Konkursowa przyznała jedną nagrodę główną i trzy wy-
różnienia. Jedno z trzech wyróżnień otrzymała uczennica 
naszej szkoły Oliwia Sadowska z kl. VI (opiekun D.Dalach) .
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Dzień Dziecka z Gminnym Centrum Kultury 
w Solcu-Zdroju.

Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią najbardziej. 
Niewątpliwie jednym z nich jest 1 czerwca. Jest to szcze-
gólny dzień dla dzieci na całym świecie. Trudno się temu 
dziwić, skoro w tym dniu organizowane są konkursy i 
zabawy oraz inne atrakcje dla najmłodszych.

Tradycją już się stało, że GCK w Solcu-Zdroju stara się 
zapewnić najmłodszym bogaty program. 

Po długie, przymusowej przerwie, w tym roku ob-
chody tego radosnego święta odbyły się w nowej SALI 
WIDOWISKOWO – KINOWEJ w Solcu-Zdroju – przy za-
chowaniu zasad bezpieczeństwa. 

Jedną z atrakcji było przedstawienie „Alicja w Krainie 
Czarów” w wykonaniu aktorów z Teatru Blaszany Bębe-
nek. W przedstawieniu zawierającym elementy profilak-
tyki uzależnień dzieci uczyły się prawidłowych postaw, 
zachowań. Dowiedziały się też, jak należy rozwijać swo-
ją wyobraźnię i pomagać potrzebującym. Spektakl prze-
znaczony był dla odbiorców w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym - widzowie brali w nim czynny udział.

Elementy profilaktyki zawarte były również w dal-
szej części programu, który poprowadziła Agencja Ar-
tystyczna Kukavsky Art. Z Krakowa. Także tu dzieci mia-

ły możliwość aktywnego uczestnictwa w animacjach i 
konkursach przygotowanych specjalnie dla nich.

Trzeba przyznać, że dzieci są wspaniałymi i wdzięcz-
nymi odbiorcami wszelkich tego typu wydarzeń. Dlate-
go też w okresie wakacyjnym Gminne Centrum Kultury 
w Solcu -Zdroju będzie pamiętało o najmłodszych i już 
dziś przygotowuje plan na wakacyjne szaleństwa dla 
najmłodszych.

Kino Solec-Zdrój
Od 28 maja swoją działalność wznowiło Kino Solec-Zdrój, 

które znajduję się w Sali Widowiskowej przy ul. 1 Maja 18 
(obok budynku Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju). Nowo-
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czesna sala kinowa przy obecnych obostrzeniach dysponuje 
119 miejscami siedzącymi. 

W repertuarze kina znajdują się premierowe filmy, któ-
re cieszą się zainteresowaniem widzów na całym świecie. W 
pierwszej połowie czerwca oferujemy animację ,,Krudowie 2: 
Nowa Era”, dramat ,,Ojciec” oraz dreszczowiec ,,Ciche miej-
sce 2”. Już dziś zapraszamy na kolejne premiery wśród, któ-
rych znajdzie się między innym dziewiąta część serii ,,Szybcy 
i Wściekli” oraz polski dramat ,,Sweat”. Seanse tych filmów 
ruszają w naszym kinie 25 czerwca. 

Zapraszamy na stronę Gminnego Centrum Kultury w Sol-
cu-Zdroju, gdzie znajduje się pełny repertuar filmów z moż-
liwością zamówienia biletów online. Bilety można zakupić 
również w kasie kina pół godziny przed seansem. 

KONCERT PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ NA SALI 
WIDOWISKOWEJ W SOLCU-ZDROJU

Z okazji 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na 
Sali Widowiskowej w Solcu-Zdroju odbył się Koncert Pieśni Pa-
triotycznej. Młodzież z terenu gminy Solec-Zdrój wspólnie z 
chórem z Bejsc przygotowali dla 40 minutową ucztę muzycz-
ną, wykonując znane utwory o charakterze patriotycznym. 
Niestety ówczesna sytuacja zagrożenia epidemiologicznego 
nie pozwoliła, aby koncert odbył się przy udziale publiczności, 
stąd koncert można było obejrzeć jedynie na fanpage’u Gmin-
nego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju na Facebooku. 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU PLASTYCZ-
NEGO PN.,,MÓJ MAGNOLIOWY DZIEŃ WIOSNY’’

W dniu 12 maja br. odbyło się posiedzenie komisji do 
spraw oceny prac plastycznych w konkursie „Mój Magno-
liowy Dzień Wiosny”. Organizatorem konkursu było Gminne 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych 
z terenu gminy Solec-Zdrój.

Zadaniem uczestników Konkursu było zinterpretowanie 
dowolną techniką plastyczną podanego tematu. Łącznie 
wpłynęły 24 prace. Uczestniczące w konkursie dzieci przy-
dzielone zostały do trzech grup:  

I kategoria wiekowa -Przedszkole
II kategoria wiekowa -Szkoły podstawowe: klasy 1-3
III kategoria wiekowa -Szkoły podstawowe: klasy 4-8
Komisja konkursowa w składzie:
1.Wioletta Ciećko-Dyrektor MGCK w Stopnicy
2.Mariola Lotko- Dyrektor MGOK w Nowym Korczynie
3.Elżbieta Stępińska –Pracownik GCK w Solu-Zdroju
4.Paweł Fortuna - Pracownik GCK w Solcu-Zdroju 
dokonała oceny prac w poszczególnych kategoriach – 

biorąc pod uwagę pomysłowość, staranność i samodziel-
ność w wykonaniu pracy. Zgodnie z regulaminem konkursu 
ocenie podlegały prace wykonanie w technice plastycznej 
rysunek lub malunek w formacie papieru A3.

Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów 
nagród i wyróżnień w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I :
1.Tomasz Ząbek

2.Julia Krzemińska
3.Wiktoria Mrożek
Wyróżnienie: Julia Bojdo, Nikodem Musiał
Kategoria II:
1.Hubert Poręba 
2.Szymon Bojdo
2.Marcel Gwóźdź
3.Jakub Pietrzyk
3.Gabriela Krzemińska
Wyróżnienie: Karol Leżoń, Natalia Molisak, Wiktor Bartos
Kategoria III:
1.Michał Ząbek
2.Ernest Mrożek
3.Zuzanna Oszywa
Wyróżnienie: Lena Musiał, Zuzanna Walasek
Komisja konkursowa oraz organizator dziękują wszyst-

kim uczestnikom za wykonanie pięknych prac plastycznych. 
Słowa podziękowania kierujemy również do rodziców i na-
uczycieli, którzy wspierali dzieci w twórczej pracy.
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zborowie

DPS w Zborowie

POWOLI WRACAMY
Jednym z wyzwań, które pojawiło się w związku z CO-

VID-19, było zapewnienie bezpieczeństwa osobom przeby-
wającym w instytucjach, takich jak domy pomocy społecznej. 
Długotrwała izolacja oraz ograniczenie kontaktów między-
ludzkich negatywnie wpłynęły na samopoczucie i stan zdro-
wia mieszkańców. Mimo, iż placówka zapewniła możliwości 
utrzymywania relacji pensjonariuszy z bliskimi za pomocą 
telefonu lub internetu, to i tak brakowało im spotkań. Naro-
dowy Program Szczepień przeciwko COVID – 19 zagwaran-
tował nam możliwość otrzymania szczepionki, dzięki czemu 
powrót do normalnego życia stał się realny.

Mogliśmy wybrać się do kina i na pizzę, co było miłą od-
skocznią od codzienności.

Znosimy ograniczenia dotyczące odwiedzin w naszym 
domu. Nasi mieszkańcy mogą wreszcie  spotykać się z rodzi-
ną i przyjaciółmi.  Dla wszystkich to wspaniałe uczucie móc 
porozmawiać bez szklanej przegrody.

Planujemy zorganizować piknik dla członków rodzin na-
szych mieszkanek „Dzień Niezapominajki”, który jest u nas 
organizowany corocznie, a z powodu pandemii w zeszłym 
roku został odwołany.

Rozpoczął się sezon grillowania i zabaw na świeżym po-
wietrzu. Z radością skorzystaliśmy z zaproszenia na spotka-
nia integracyjne  w zaprzyjaźnionych placówkach. Udaliśmy  
się na ,,Wesołą majówkę” do Domu Pomocy Społecznej w 
Słupi, gościliśmy w Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,  
odwiedziliśmy naszych przyjaciół z Domu Pomocy Społecznej 
w Łagiewnikach. Był to  dla nas wspaniały czas, który spę-
dziliśmy na wspólnych rozmowach, zabawach, konkursach, 
biesiadowaniu przy grillu. Radość mieszkańców była prze-
ogromna. Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie, 
które tym razem odbędzie się w naszym domu.

Już wkrótce odbędą się u nas warsztaty dla dzieci z za-
przyjaźnionej szkoły podstawowej. Jest to wspaniała okazja 
do integracji, wspólnego poznania i rozwijania umiejętności 
społecznych.

W planach mamy również dwie wycieczki; do Kielc i To-
karni, połączone z warsztatami rękodzieła oraz do Krynicy 

Zdroju, gdzie będziemy relaksować się w górskim klimacie i 
podziwiać piękno gór Jaworzyny Krynickiej.

W dalszej perspektywie chcemy zorganizować „Turniej 
Tańca dla Osób Niepełnosprawnych” oraz zabawę  andrzej-
kową z wróżbami i atrakcjami magicznymi.

Możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, korzysta-
nia z oferty kulturalnej i rozrywkowej to ogromna wartość w 
życiu każdego człowieka. Mamy nadzieję, że wszystkie nasze 
plany uda się zrealizować.
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Piłkarska wiosna 
w Solcu-Zdroju

Zmagania ligowe świętokrzy-
skiej B klasy grupy drugiej zmie-
rzają do finiszu, więc pora na małe 
podsumowanie całego sezonu 
2020/2021, który dla Gminnego 
Klubu Sportowego Vitalpol Solec-
-Zdrój był najlepszym w historii. 

Zespół pod wodzą trenera Au-
gustyna Bóla na ten moment 
(13.06.2021) zgromadził 26 punk-
tów wygrywając 8 meczy, 2 remisu-
jąc i 5 przegrywając. Do rozegrania 
naszej drużynie pozostaje jeszcze 
jeden mecz z LZS Czarnocin, które-
go stawką będzie najniższy stopień 
ligowego podium. 

Niestety na ostatniej prostej GKS 
Vitalpol Solec-Zdrój przegrał walkę 
o drugą lokatę, premiowaną awan-
sem do A Klasy z GKS Kluczewsko. 
Jednak w przekroju całego sezonu 
zespół pokazał ogromną determi-
nację i serce do walki dostarczając 
przy tym dużo spportowych emocji.

Trener Augustyn Ból stworzył 
drużynę opartą na rodzinnej atmos-
ferze. Tą chemię widać było na bo-
isku, gdzie zawodnicy kontstruowali 
kreatywne akcje. Nawet w przypad-
ku kontuzji graczy z podstawowego 
,,garnituru", trener mógł liczyć na 
zawodników rezerwowych, którzy 
dostając swoją szansę gryźli przy-
słowiową trawę. Kluczową rolę w 
zespole zaczęła odgrywać młodzież, 
co pozwala nam z nadzieją patrzeć 
w przyszłość. Warty podkreślenia 
jest również fakt, że wśród 30 za-
wodników GKS Vitalpol Solec-Zdrój, 
aż 26 to mieszkańcy naszej gminy! 

Gminny Klub Sportowy Solec-
-Zdrój chciałby w tym miejscu po-
dziękować osobom, które stwo-
rzyły w tym sezonie otoczkę wokół 
naszych ligowych spotkań. Piękne 
meczowe zdjęcia w naszych me-
diach społecznościowych to zasługa 
Agnieszki Wach i Julity Sokołow-
skiej. Pełne pasji artykuły meczowe 
wychodziły spod pióra Piotra Guły. 
O atmosferę meczową dbał nato-
miast Artur Babiarz, który pełnił 
funkcję naszego speakera klubowe-
go.

Duże podziękowanie należą się 
również naszym sponsorom i oso-

bom wspierającym nasz klub:
Firma Vitalpol - Marek Wieczorek

Gmina Solec-Zdrój - na czele z 
wójtem Adamem Pałysem

Salon Fryzjerski Queens z Buska 
Zdroju - Joanna Nowak

Firma Handlowa Usługowa Mu-
dryk - Jakub Mudryk

Szpital Górka w Busku-Zdroju
Cicha Zdrój - Edyta Chmura
Firma NED - Damian Chmura
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SOLEC – ZDRÓJ prezentuje archiwalne fotografie 

przedstawiające dzieci przystępujące do I Komunii Świętej.
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KOPCIUSZEK
skrzydlate 
opowiastki

Napisali do nas

Budzi się bardzo raniutko. Led-
wo otrząśnie piórka z nocnej mgły 
szuka eksponowanego stanowiska 
na słupie, najwyższym czubku drze-
wa lub też antenie czy kominie wy-
sokiego domu. I zaczyna „piłować”. 
Śpisz jeszcze, bo jeszcze ciemno a 
tu jakiś zgrzytliwy głosik mówi Ci, 
że długo już nie pośpisz, bo to na 
pewno jest nowy dzień i trzeba 
brać się z życiem za bary. Próbu-
jesz ignorować ten fakt ale nie ma 
mowy! Kopciuszek mówi światu i 
okolicy „dzień dobry” to on wła-
śnie robi za budzik od wczesnej 
wiosny, kiedy to w połowie kwiet-
nia pojawia się w pobliżu ludzkich 
siedzib aż do listopada. Kiedy już 
wszystkie ptaki migrujące odleciały 
na zimowiska. Kopciuszek lubi lu-
dzi. Po prostu. W ich pobliżu lubi 
zakładać gniazda. Jakiś stryszek, 
jakaś odstająca deska, jakaś skrzyn-
ka rozdzielcza czy wystający cokół 
kolumny (aby pod zadaszeniem)-
-będzie potencjalnym miejscem na 
gniazdo kopciuszka. A jak wygląda 
ten sympatyk ludzkości? Jest mniej-
szy od wróbla ale zdaje się wyższy 
bo ma długie, cienkie, ciemne nóż-
ki.  Samczyk jest charakterystyczny 
przez czarniawość, która go okry-
wa od głowy przez pierś, grzbiet aż 
do kupra. Moja żartobliwa teoria 
na temat nazwy „kopciuszek” jest 
taka, że ptaszek ciekawski zaglą-
dał do komina, żeby przyjrzeć się 
człowiekowi i tak się zapatrzył, że 
nie zauważył, że dym snujący się z 
komina okopcił go prawie całego, 
stąd właśnie kopciuszek. Ale kupe-
rek i ogonek nie zdążyły się okopcić 
i zostały piękne, pomarańczowo-
-rude. Nawet i biel pojawia się w 
jego szacie godowej; na pokrywach 
skrzydeł i troszkę na podbrzuszu w 
okolicach nóg. Samiczka jest gene-
ralne bura. Ma na sobie całą gamę 
odcieni beżu, szarości i brunatnego 
ale lekka sylwetka i zgrabne, dłu-
gie, szczupłe nóżki odróżniają ją 

wyraźnie od wróblicy.Oczko u oboj-
ga jest czarne, bardzo bystre i wy-
raźnie widoczne. Zewnętrzne ste-
rówki (pióra ogona) u samiczki są 
pomarańczowo-rude jak u samczy-
ka i to pozwala szybko rozpoznać 
co to za ptaszek biega po chodni-
ku, siada na samochodzie czy da-
chu żeby wyłapywać małe robaczki, 
muchy czy inne pająki. A jak jeszcze 
charakterystycznie dygnie parę razy 
kiedy przystaje w tych poszukiwa-
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Przed nami letnie wycieczki i 
rajdy. Wszyscy znamy powiedze-
nie, że „podróże kształcą”, oczy-
wiście bliskie i dalekie podróże. 
Dawniej ludzie przekazywali sobie 
ustne opowieści o uroczych i wy-
jątkowych miejscach,a dzisiaj wy-
ruszamy w podróż z przewodni-
kiem (człowiek, książka, internet). 

Lusławice nie są blisko i nie są 
daleko, tak w sam raz na jedno-
dniową wycieczkę. Patrząc na mapę 
to jedziemy z północy na południe, 
do województwa małopolskiego, 
w kierunku autostrady A4.  W No-
wym Korczynie przejeżdżamy nowo 
otwartym mostem nad rzeką Wisłą, 
przejeżdżamy także dwa razy nad 
rzeką Dunajec i mniejszymi potoka-
mi. Mijamy Wierzchosławice – ro-
dzinną wieś premiera Wincentego 
Witosa - z Muzeum Wincentego Wi-
tosa i zabytkowym kościołem pod 
wezwaniem Matki Bożej Pociesze-
nia. Po godzinie i 20 minutach do-
cieramy do miasteczka Zakliczyn, 
które leży w regionie słynnym z 
uprawy fasoli „Jaś”. W mieście skrę-
camy w lewo i po 2 km docieramy 

do Lusławic – historycznego ośrod-
ka aktywności arian.

Już z daleka widać okazały bu-
dynek międzynarodowej akademii 
muzycznej „Europejskie Centrum 
Muzyki”, założonej przez Krzyszto-
fa Pendereckiego.  Obecnie można 
obejrzeć ekspozycję multimedialną 
poświęconą twórczości profesora 
Pendereckiego.

Przez internet (w domu) lub w 
ECM kupujemy bilety do „Arbore-
tum Elżbiety i Krzysztofa Penderec-
kich”. Przewodnik bardzo ciekawie 
opowiada o „najdłużej powstającej 
kompozycji Krzysztofa Pendereckie-
go”, który tworzył arboretum czyli 
ogród dendrologiczny ponad 40 lat. 
Rośnie tam ponad 1500 gatunków 

Na wycieczkę 
do … Lusławic

drzew i krzewów. W rozległym par-
ku zobaczymy: Lamus lusławicki ( 
XVI – wieczna wieża mieszkalna, 
drukarnia), mauzoleum Fausta So-
cyna (ideologa Braci Polskich), za-
bytkowy dwór z końca XVIII wieku 
(obecnie mieszka tu Elżbieta Pende-
recka), ogród włoski i japoński, mały 
i duży labirynt, kaplicę (odbywają 
się tu koncerty).   

Za pośrednictwem komputera 
na stronie www.penderecki-center 
można wirtualnie spacerować po 
tym wspaniałym miejscu. W desz-
czowy dzień najlepiej założyć kalo-
sze/buty na niepogodę, bo chodzi 
się po kałużach i mokrej trawie. Mi-
łego zwiedzania.

ko

niach pokarmu to pewne jest, że 
to kopciuszek. Są owadożerne. Jak 
wyklują się młode (z 4-6 białawych 
jajeczek) to żaden ale to żaden 
owad nie jest bezpieczny. Jeśli znaj-
dzie się w zasięgu wzroku rodziców 
kopciuszków-staje się pokarmem 
maluchów, które póki co siedzą 
w gnieździe. Gniazdo z zewnątrz 
sprawia wrażenie niechlujnego, 
kłęby trawy, zielska, drobnych gałą-
zeczek. W środku tego kłębu za to 
uwita jest czarka z mięciutkich ko-
rzonków, ździebełek i trawek, wyło-
żona piórami, najczęściej kurzymi. 
Młodziaki w gnieździe pozostają 
12-17 dni. A później pojawiają się 
na naszym parkingu jakieś śmiesz-
ne nieloty. Z króciutkimi ogonkami, 
żółtymi zajadami dziobów i bardzo 
ciekawskimi oczkami. Udają, że po-
trafią o siebie same zadbać ale jak 
pojawi się a pobliżu któreś z rodzi-
ców żebrzą na potęgę! A rodzice 
uwijają się jak mogą za pokarmem, 
który tym pokarmem niekoniecznie 
chce zostać. Dobrze, że czasami 
można małemu zatkać dziób jakimś 
owocem w postaci jagódki - też zje. 
Młode rosną bardzo szybko i usa-
modzielniają się naprawdę a nie 
na niby bo rodzice już mają plan 
na kolejne potomstwo. Regularnie 

kopciuszki wyprowadzają dwa legi 
w sezonie. My kilkukrotnie obser-
wowaliśmy lęgi kopciuszków po 
sąsiedzku i nie zauważyliśmy aby z 
tego samego gniazda wyszedł dru-
gi lęg. Gniazdo pozostawało puste 
aż je sami niszczyliśmy, żeby miej-
scówka przydała się następnej wio-
sny. Może kopciuszkowi, może mu-
chołówce szarej (tak było!) może 
pleszce (tak było w ubiegłym roku). 
Małe ptaki nie wykorzystują tak 
jak bociany zeszłorocznych gniazd 
choć mogą wykorzystywać budulec 
na nową siedzibę. 

Dr. Andrzej Kruszewicz obec-
ny dyrektor warszawskiego ZOO, 
ornitolog z wykształcenia i znany 
wszystkim ptasiarzom autorytet, 
pisząc o kopciuszku, podnosi temat 
rabunkowej i zabójczej działalno-
ści kotów w lęgach ptasich. Otóż 
koty wyżerają 1/3 ptasich jajeczek i 
1/5 piskląt i podlotów. Ornitolodzy 
szacują, że w naszym kraju co rok 
koty zabijają 5-6 milionów ptaków 
owadożernych. Koty od wiosny do 
późnego lata powinny pozostawać 
w domu, przy ludziach tak jak to 
przecież lubią. Inwazje owadów, 
zwłaszcza komarów i nie tylko, to 
efekt braku wystarczającej ilości 
ptaków owadożernych. A żyje obok 

nas kilkadziesiąt gatunków ptaków 
owadożernych. Ptak, który karmi 
maluchy w gniazdach, jednego dnia 
wyłapuje około tysiąc owadów, róż-
nego robactwa, pajęczaków, koma-
rów. Wszyscy zauważamy, że pta-
ków ubywa. Jest ich coraz mniej, 
między innymi z powodu naszych 
milusińskich, którym dajemy zbyt 
dużo swobody. A koty to drapież-
niki. Polują bo muszą i lubią. Ileż to 
razy dumny kociak przynosił swoje-
mu właścicielowi zaduszonego pta-
ka. Nie pożarł zdobyczy bo nie był 
głodny, po prostu. Dla dzieci, które 
mają szczególnie wrażliwe serdusz-
ka to okropny widok. A przecież my 
dorośli też mamy serca. Ginie stwo-
rzenie, które właściwie żyje po to, 
żeby człowiekowi żyło się milej. Ja-
kaś okrutna pętla.

W tym roku kopciuszki ze wzglę-
du na późną wiosnę przyleciały tro-
chę później-już się niepokoiliśmy, 
że zmieniły upodobanie do naszego 
sąsiedztwa. Ale nie. Są. Jak co roku. 
Jak co roku jeszcze mrok, jeszcze 
raniutko a kopciuszek gdzieś tam 
wysoko ślęczy, budzi człowieka czy 
ten chce czy nie. Mamy nowy dzień. 
Ruszajmy w życie!

M i Z Przybysz
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Ciasto z rabarbarem i kruszonką
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
200 g masła, 200 g cukru pudru, 4 jajka, 250 g mąki 

pszennej, 1 łyżeczka proszku do pieczenia

Kruszonka:
150 g mąki pszennej, 80 g masła, 100 g cukru, 600 g 

rabarbaru, cukier puder

Przygotowanie:
1. Przygotować kruszonkę: na małym ogniu na pa-

telni roztopić masło, dodać cukier i mąkę. Wymieszać, 
zdjąć z patelni, ostudzić.

2. Ciasto: Masło z cukrem pudrem ubić na puszy-
stą masę. Nie przerywając ubijania dodawać po jednym 
jajku. Zmniejszyć obroty miksera i dodać przesiana mąkę 
z proszkiem do pieczenia. Miksować do połączenia się 
składników.

3. Ciasto przełożyć do formy o średnicy 24 cm wy-
smarowanej masłem. Na wierzchu ułożyć pokrojony na 
plasterki rabarbar. Posypać kruszonką i wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 180 st. Piec około 60 minut. Po-
sypać cukrem pudrem.

Smacznego !

dzień dziecka
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