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Gmina Solec - Zdrój podpisała umowę na termomodernizację 
budynku Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju. 

Projekt będzie realizowany w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pn. „Poprawa efektywności 

energetycznej budynków użyteczności publicznej”. 

W ramach ogłoszonego prze-
targu na realizację w/w zadania 
został wyłoniony wykonawca – 
DTKS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ze 
Staszowa.

Cały projekt zakłada termomo-
dernizację budynków użyteczności 
publicznej – Urzędu Gminy i 4 pla-
cówek oświatowych znajdujących 
się na terenie gminy. Celem projektu 

jest zwiększenie efektywności ener-
getycznej budynków użyteczności 
publicznej.

Inwestycja obejmuje m.in.:
- docieplenie budynków,
- wymianę stolarki zewnętrznej,
- wymianę instalacji co i cwu,
- wymianę oświetlenia (energo-

oszczędne typu LED),
- montaż w wybranych obiektach 

instalacji wentylacji mechanicz-
nej z odzyskiem ciepła i wymien-
nikami gruntowymi,

- modernizację kotłowni,
- montaż instalacji fotowoltaicz-

nej.

Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu – II kwartał 2022 
roku.

Urząd Gminy w Solcu – Zdroju 
informuje, że w ramach promocji 
szczepień przeciwko COVID – 19 
prowadzi akcję, w ramach której 
pierwsze 200 osób będących miesz-
kańcami Gminy Solec - Zdrój, które 
w okresie od 01 września 2021 r. 
zaszczepi się przeciwko koronawi-
rusowi:
- przyjmie zarówno pierwszą, jak i 

drugą dawkę,
- w w/w okresie przyjmie drugą daw-

stawienie dowodu potwierdzają-
cego szczepienie.
Osoby odbierające termometry 

będą weryfikowane pod kątem za-
mieszkiwania na terenie Gminy Solec 
– Zdrój.

Termometry będzie można odebrać 

w budynku Urzędu Gminy w Solcu – 
Zdroju.

Serdecznie zapraszamy do udziału 
w akcji!

Szczepiąc się dbamy nie tylko o 
własne zdrowie, ale również o zdro-
wie naszych bliskich.

kę szczepionki,
- w w/w okresie zaszczepi się pre-

paratem jednodawkowym bę-
dzie mogło otrzymać termometr 
elektroniczny. Warunkiem otrzy-
mania termometru będzie przed-
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1 lipca 2021 r. rozpoczął się proces składania deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Zadanie ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Centralna Ewidencja Emisyj-
ności Budynków (CEEB)

Celem stworzenia centralnej bazy 
jest poprawa jakości powietrza – li-
kwidacja głównej przyczyny zanie-
czyszczeń – emisji substancji powo-
dujących smog. 

Dzięki szczegółowym danym o 
budynkach będzie dodatkowym miej-
scem informacji na temat sytuacji w 
mieszkalnictwie. CEEB stanowić bę-
dzie również narzędzie dla organów 
administracji centralnej i samorządo-
wej do realizacji polityki niskoemisyj-
nej.

Kto składa deklarację:
Każdy właściciel lub zarządca bu-

dynku jest zobowiązany złożyć dekla-
rację do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków.

Sposób składania deklaracji
Deklarację można złożyć w nastę-

pujący sposób:
1) w formie elektronicznej przez In-

ternet na stronie www.zone.gunb.
gov.pl (należy posiadać Profil za-
ufany/bankowość elektroniczną/e-
-dowód),

2) w formie papierowej – wypełniony 
dokument można złożyć w Biurze 
Obsługi Interesanta Urzędu Gminy 
w Solcu-Zdroju (w godzinach pra-
cy Urzędu od 7:00 do 15:00),

3) listem poleconym pocztą tradycyj-
ną.
(formularz deklaracji dostępny jest 

na stronie www.zone.gunb.gov.pl - 
zakładka „do pobrania” oraz stanowi 
załącznik do niniejszej informacji)

Termin złożenia deklaracji 
• Na wysłanie deklaracji oby-

watele mają 12 miesięcy w przypad-

ku budynków już istniejących ( do 
30.06.2022 r.)

• W przypadku nowopowsta-
łych obiektów – 14 dni od uruchomie-
nia nowego źródła spalania paliw

Przekazanie powyższych informa-
cji jest obligatoryjne.

Dane przekazywane w dekla-
racji

Deklaracja zawiera takie informa-
cje jak:
• Imię i nazwisko albo nazwę wła-

ściciela lub zarządcy budynku lub 
lokalu oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby

• Adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw.

• Opcjonalnie numer telefonu wła-
ściciela lub zarządcy

• Adres e-mail również opcjonalnie
• Informacje o liczbie i rodzaju eks-

ploatowanych w obrębie nieru-
chomości źródeł ciepła i źródeł 
spalania paliw oraz o ich przezna-
czeniu i wykorzystywanych w nich 
paliwach.

źródło: https://www.gunb.gov.pl/
strona/centralna-ewidencja-emisyj-
nosci-budynkow-faq

ZAŁĄCZNIKI: 
1. Deklaracja dotycząca źró-

deł ciepła i spalania paliw- Formu-
larz A-budynki i lokale mieszkal-
ne- https://www.gunb.gov.pl/sites/
default/files/pliki/dokumenty/dekla-
racja-a-30.06.2021.pdf?663

2. Deklaracja dotycząca źródeł 
ciepła i spalania paliw- Formularz 
A-budynki i lokale niemieszkalne-
-https://www.gunb.gov.pl/sites/de-
fault/files/pliki/dokumenty/deklara-
cja-b-30.06.2021.pdf?115

3. Instrukcja składania deklara-
cji dotyczącej źródeł ciepła i spalania 
paliw w budynkach mieszkalnych i 
niemieszkalnych w formie elektro-
nicznej – https://www.gunb.gov.pl/
sites/default/files/pliki/dokumenty/
instrukcja_-_ceeb_07.07.2021_r.
pdf?253

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 11
zgony 12
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 9
małżeństwa 3
zgony 5
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 2
małżeństwa 0
zgony 6
rozwody 0

Trochę statystyki

czerwiec 2021 r. sierpień 2021 r.lipiec 2021 r.
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Urząd Gminy w Solcu-Zdroju ma przyjemność 
Państwa poinformować, że od 3.08.2021 roku został 

otwarty punkt potwierdzający Profil Zaufany
Profil zaufany jest środkiem iden-

tyfikacji elektronicznej i umożliwia 
on złożenie podpisu zaufanego, lecz 
nie jest podpisem elektronicznym.

Dzięki profilowi zaufanemu moż-
na korzystać z usług online na wielu 
portalach urzędowych. Takimi porta-
lami są między innymi:

• Elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej (ePU-
AP) – na przykład można złożyć 
wniosek o dowód osobisty, uzyskasz 
odpisy aktów stanu cywilnego, zgło-
sisz urodzenie dziecka, złożysz od-
wołanie od decyzji administracyjnej,

• Platforma Usług Elektronicz-
nych Zakładu Ubezpieczeń Społecz-
nych (PUE ZUS) – na przykład można 

umówić się na wizytę w pla-
cówce ZUS, wysłać wnioski, 
sprawdzać swoje zwolnienia 
lekarskie, sprawdzić, czy pra-
codawca zgłosił cię do ubez-
pieczeń, sprawdzić informacje 
o stanie swojego konta ubez-
pieczeniowego w ZUS,

• Centralna Ewidencja 
Działalności Gospodarczej 
(CEIDG) – na przykład można 
założyć firmę, wznowić lub 
zawiesić działalność gospo-
darczą, uzyskać dane osób, 
które prowadzą firmy w Pol-
sce.

Aby uzyskać profil zaufany należy:
- założyć konto na www.epuap.

gov.pl

- złożyć wniosek o profil zaufany
- potwierdzić dane w dowolnym 

punkcie potwierdzającym.

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2021 r.: 
Teodozja Kardynał lat 86 – mieszkanka wsi Strażnik
Wojciech Kołkowski lat 36 – mieszkaniec wsi Żuków

Halina Kuc lat 76 – mieszkanka wsi Świniary
Mikołaj Podsiadło lat 85 – mieszkaniec wsi Świniary

Wiesław Sowiński lat 75 – mieszkaniec wsi Ludwinów
Janina Żelazna lat 89 – mieszkanka wsi Zagórzany

w lipcu 2021 r.:
Danuta Gwóźdź lat 63 – mieszkanka wsi Zborów

Genowefa Jewiarz lat 93 – mieszkanka wsi Kików
Pajor Czesław lat 73 – mieszkaniec wsi Zborów

Bożena Rzepecka lat 63 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Władysława Walasek lat 88 – mieszkanka wsi Wełnin

w sierpniu 2021 r.:
Zofia Feliks lat 73 – mieszkanka wsi Świniary

Marianna Jaros lat 87 – mieszkanka wsi Zborów
Stanisław Kopeć lat 85 – mieszkaniec wsi Zagórzany

Janusz Kornacki lat 65 – mieszkaniec wsi Zborów
Pelagia Koziarz lat 88 – mieszkanka wsi Zagajów

Witold Kupiec lat 82 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Aleksandra Kwaśniak lat 83 – mieszkanka wsi Wełnin
Zdzisław Miraś lat 90 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Andrzej Rygał lat 77 – mieszkaniec wsi Kików
Krystyna Sobczak lat 95 – mieszkanka wsi Strażnik

Bolesław Szymanek lat 61 – mieszkaniec wsi Świniary
Waldemar Żmija lat 62 – mieszkaniec wsi Magierów 

Chlebek ziołowy rwany
Palce lizać... bez cudów

Składniki na ciasto:
600 g maki pszennej typ 650, 40 g 
świeżych drożdży, 1 łyżeczka cukru, 
300 ml ciepłej wody, 2 płaskie łyżecz-
ki soli, 4 łyżki oleju rzepakowego

Składniki na masło ziołowe:
100 g masła 82 % tłuszczu, 3 czuba-
te łyżki posiekanej natki pietruszki, 
1 łyżka posiekanych listków bazylii, 
1 średnia cebula – ok 90 g, 3 ząbki 
czosnku, pół łyżeczki soli

Wykonanie ciasta:
W miseczce wymieszać 150 ml wody, pokruszone drożdże,1 łyżeczkę cu-

kru oraz 1 czubatą łyżkę maki pszennej. Rozczyn odstawić w ciepłe miejsce 
na około 10-15 minut aż drożdże urosną. 

Do dużej miski dodać mąkę, sól, olej, wyrośnięty rozczyn oraz pozostałą 
wodę. Wymieszać składniki do połączenia a następnie zagniatać aż ciasto 
będzie miękkie i elastyczne. Po wyrobieniu przełożyć ciasto do miski opró-
szonej mąką i odstawić w ciepłe miejsce na 40-60 minut by podwoiło swoja 
objętość.

Wykonanie masełka:
Miękkie masło wymieszać z posiekaną natką pietruszki i bazylią, przeci-

śniętym przez praskę czosnkiem i pokrojoną w kosteczkę cebulą oraz solą.
Wyrośnięte ciasto chwilę pozagniatać a następnie rozwałkować na 

prostokąt o grubości około 0,5 cm, posmarować masłem ziołowo-czosn-
kowym. Pokroić na kilka podłużnych pasów (około 5-6 cm). Każdy pasek 
złożyć w harmonijkę, a następnie przekładać do tortownicy o średnicy ok 
22 cm.

Chlebek piec przez około 40-45 minut w piekarniku rozgrzanym do 190 
0C (bez termoobiegu). 

Najlepiej podawać jeszcze ciepły. Pasuje do dań z grilla oraz jako dodatek 
do dań na imprezę.
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CZARNY BEZ

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
 Czarny bez jest bardzo popularny 

w naszym kraju jak i w całej Europie. 
Ten krzew rośnie niemal na wszystkich 
nieużytkach zielonych czy przy opusz-
czonych budynkach gospodarczych w 
naszym regionie. Warto zauważyć, że 
dziki bez nie lubi przesadzania, ale jest 
bardzo odporny na zanieczyszczenia 
powietrza. Czasami roślina może być 
porażona mszycami. Często owoce 
czarnego bzu są spożywane przez pta-
ki.

 Od wieków czarny bez znany jest 
ze swojego wszechstronnego zastoso-
wania. Już w okresie paleolitu korzysta-
no z leczniczych właściwości tej rośliny. 
Wzmianki na jego temat znajdziemy 
m.in. w dziełach Hipokratesa, księgach 
Pliniusza Starszego, a także w mitologii 
Słowian czy Celtów. Zgłębiając cieka-
wostki na temat czarnego bzu, moż-
na poznać nie tylko wyjątkową histo-
rię tej rośliny, ale i szereg właściwości, 
które pozwalają cieszyć 
się dobrym samopo-
czuciem. Owoce bzu 
puszczają barwiący na 
ciemno sok, dlatego 
też ciemnowłose ele-
gantki średniowiecznej 
Europy używały ich do 
farbowania pierwszych 
siwych włosów. Kwiaty 
i niedojrzałe owoce na 
surowo są niejadalne, 
ponieważ zawierają tru-
jącą substancję. Toksy-
na ta ulega rozkładowi 
podczas obróbki ter-
micznej lub suszenia.

 Hipokrates do-
konał dokładnego 
opisu poszcze-
gólnych czę-
ści rośliny. 
P o l e -

cał sok z bzu jako środek moczopędny, 
a wywarem z korzeni leczył obrzęki. W 
zależności od części krzewu, każda z 
nich zawiera różne drogocenne skład-
niki. Kwiaty czarnego bzu są bogate w 
kwasy organiczne, garbniki, sole mi-
neralne, olejki eteryczne i flawonoidy. 
Owoce w sowim składzie zawierają 
cukry, garbniki, pektyny, witaminy A, 
B, C, pierwiastki i związki mineralne jak 
żelazo, wapń i fosfor. Suszone kwiaty, z 
których sporządza się napar, mają wła-
ściwości przeciwgorączkowe i wykrztu-
śne. Wyciągi z czarnego bzu korzystnie 
działają na stany zapalne skóry. Zasto-
sowanie lecznicze sprawdza się w pro-
blemach bólowych. Dziki bez jest po-
mocny w leczeniu zapalenia nerwów 
rwy kulszowej czy migrenie. Owoce 
działają przeciwzapalnie, oczyszczają 
organizm z toksyn, a także wspoma-
gają pracę układu trawiennego i nerek. 
Działają lekko przeczyszczająco i regu-
lują trawienie. Bez za- w i e r a 
również kwercetynę, 
która skutecznie 
obniża poziom 
glukozy we krwi. 

Dzięki temu jego stosowanie jest wska-
zane w profilaktyce cukrzycy. Produkty 
z czarnego bzu mają właściwości diete-
tyczne i lecznicze. Dojrzałe jagody czar-
nego bzu są świetnym składnikiem 
do różnego rodzaju konfitur, dżemów 
lub soków. Owoce można wysuszyć i 
ugotować z nich herbatę lub dodać do 
innych potraw. Natomiast z kwiatów 
można przyrządzić syrop lub dodać je 
świeże bezpośrednio do ciasta.

 Na przestrzeni wieków roślinie tej 
przypisywano rozmaite właściwości 
magiczne. A na czym polegała moc 
uzdrawiania krzewu według dawnych 
wierzeń? 

W okresie średniowiecza sadzenie 
krzewów w okolicy domu miało chro-
nić mieszkańców przed chorobami, a 
noszenie gałązki czarnego bzu zapew-
niało powodzenie i szczęście, zapobie-
gało atakom ze strony innych osób. W 
niektórych społecznościach przyprowa-
dzano chorych pod krzew w celu ich 
uzdrowienia. Niemal w każdej kulturze 
nie wolno było ścinać, palić czarnego 
bzu, gdyż miało to sprowadzać na lu-
dzi rozmaite nieszczęścia. Tego, kto 
niszczył krzew, „łamało” i „wykręcało” 
za karę w kościach. Aż strach pomyśleć 
jaką karę ponieślibyśmy obecnie za kar-
czowanie tych krzewów, gdyby przesą-
dy się ziściły!

lk



7 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Ruszyliśmy. Rodzice, nauczyciele, dzieci (w większo-
ści) z nadzieją, że zwyczajna, stacjonarna szkoła będzie 
w tym roku funkcjonować bez konieczności przechodze-
nia na platformy internetowe. Oby. Pracownicy szkoły są 
zaszczepieni, niektóre dzieci także, być może damy radę. 
Staramy się wykorzystać dany nam czas maksymalnie. 
Ruszyły zajęcia wspomagające, planujemy wycieczki, a 
przede wszystkim intensywnie pracujemy na lekcjach, nie 
ma na co czekać.

Nauczyciele wychowania fizycznego próbują rozruszać 
dzieci, które w ubiegłym roku tyle czasu spędziły w do-
mach, głównie przed ekranami laptopów. 7 września ob-
chodzony jest Światowy Dzień Fair Play. W tym roku Polski 
Komitet Olimpijski zaproponował szkołom podstawowym 
udział w Biegu Fair Play, co pozwoliło na propagowanie 
idei uczciwego współzawodnictwa, a także na promocję 
zdrowego stylu życia. W akcji wzięli udział uczniowie klas 
IV-VIII. Była piękna pogoda i dużo radości z ruchu, co pew-
nie widzicie na załączonych zdjęciach. 

Oby ten nowy rok szkolny był dobry i zdrowy!

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

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

Gminne Centrum Kultury proponuje

Festyn Rodzinny w Zborowie
Gmina Solec-Zdrój zakończyła już sezon wa-

kacyjny Festynem Rodzinnym w Zborowie. 
Pierwotnie planowany był na 28 sierpnia, ale ze względu 
na pogodę został przełożony na 11 września. Była to bar-
dzo dobra decyzja. Piękne słońce już od wczesnych godzin 
porannych zachęcało wszystkich do wspólnej zabawy. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 16.00 i trwała do późnych 
godzin nocnych. Na początku organizatorzy przygotowali 
dla młodszych uczestników festynu blok z animacjami, kon-
kursami, nagrodami. W tych zabawach ochoczo brały udział 
nie tylko dzieci, ale także ich rodzice i opiekunowie. Dużo 
ciekawych zabaw wywoływało lawinę śmiechu u wszyst-
kich. Swoje stoisko miała też Akademia Champions, która 
przygotowała liczne zabawy, konkursy z nagrodami. Był to 
blok typowo sportowy. Dużym zainteresowaniem cieszyły 
się dmuchańce i stoiska z zabawkami oraz z gastronomią. 
 Na scenie wystąpili również podopieczni Pana Radosława 
Kornasia prezentując swoje umiejętności wokalne. Wszy-
scy z niecierpliwością czekali na blok cygański w wykona-
niu Sceny JUNO z Lublina. Artyści nie zawiedli publiczności 
i ich występ w barwnych, oryginalnych strojach cygańskich 
porwał wszystkich do tańca. Podczas festynu odbywa-
ła się również promocja szczepień przeciwko COVID-19. 
Wszystkich miłośników imprez plenerowych zapraszamy 
za rok, a wielbicieli imprez sportowych na wolnym po-
wietrzu już w grudniu br. na VI Bieg Mikołajowy w Solcu-
-Zdroju.

Narodowe czytanie
Ponad 3000 miejsc w Polsce i za granicą w tym roku 

gościło 10 jubileuszową edycję Narodowego Czytania. 
Wśród nich znalazło się po raz kolejny Gminne Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju.

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego 
Czytania spotkaliśmy się, aby wspólnie czytać „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

„Moralność Pani Dulskiej” powstała w ciągu kilkuna-
stu dni na przełomie października i listopada 1906 roku. 
Sztuka autorstwa Gabrieli Zapolskiej przedstawia historię 
rozgrywającą się w mieszczańskim domu na początku 
XX wieku. Nazwisko bohaterki sztuki na stałe zagościło 
w polszczyźnie - dulszczyzna to określenie kołtuństwa, 
mieszczańskiej hipokryzji i ciasnoty poglądów, połączonej 
z wysokim mniemaniem o własnych walorach moralnych. 
„Moralność Pani Dulskiej” była wielokrotnie wystawiana 
na deskach teatrów, doczekała się także kilku adaptacji fil-
mowych i spektakli Teatru Telewizji.

Narodowe Czytanie w Solcu-Zdroju odbyło się na placu 
obok budynku Gminnego Centrum Kultury. Uczestniczyli 
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w nim uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju. 
Dla niektórych było to pierwsze przetarcie czytelniczych 
szlaków. 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez 
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspól-
ną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 
roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra 
Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława 
Prusa; w 2016 roku – „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, 
a w 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było „Wese-
le” Stanisława Wyspiańskiego. W 2019 r. lekturami było 
osiem najważniejszych polskich nowel, między innymi au-
torstwa Żeromskiego, Prusa, Konopnickiej i Schulza. Rok 
temu, w warunkach obostrzeń epidemicznych, czytano 
„Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Już dziś zapraszamy na kolejną edycję Narodowego 
Czytania.

NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z CHOPINEM 
W SOLCU-ZDROJU

Uzdrowiskowa Gmina Solec-Zdrój to idealne miejsce 
dla wszystkich miłośników muzyki poważnej. Już w po-
przednich latach koncerty w ramach Ogólnopolskiego 
Festiwalu Muzyki Akordeonowej zaczęły cieszyć się dużą 
popularnością wśród naszych mieszkańców i gości. Za-
zwyczaj odbywały się one w plenerze, bądź w soleckim 
kościele. W tym roku oddana do użytku została nowa 
Sala Widowiskowa, która spełnia najwyższe standardy 
akustyczno-muzyczne i daje tym samym możliwość do 
realizacji śmielszych wydarzeń z gatunku muzyki klasycz-
nej. Dlatego był to idealny moment, żeby w Solcu-Zdroju 
usłyszeć utwory naszego najwybitniejszego kompozytora. 
W dniu 29.08.2021 odbył się w Solcu-Zdroju koncert pod 
nazwą ,,Popołudnie z Chopinem". W programie mogliśmy 
usłyszeć koncerty fortepianowe e - moll op. 11, f - moll 
op. 21 w wykonaniu młodych i zdolnych uczestników kon-
kursów chopinowskich - E. Parchańskiego oraz Trung Viet 
Nguyen. Występom towarzyszył kwintet smyczkowy Arso 
Ensamble w skład którego wchodzili koncertmistrzowie i 
soliści Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej im. A.Malaw-
skiego w Rzeszowie. Połączenie młodzieńczej energii i za-
angażowania przyciągnęło na Salę Widowiskową w Solcu-

-Zdroju sporą widownię, która na zakończenie gromkimi 
brawami nagrodziła występujących. Już dzisiaj zaprasza-
my na kolejne koncerty, które z pewnością wykorzystają 
potencjał naszej Sali Widowiskowej!

JUBILEUSZOWY WYŚCIG KOLARSKI 
IM. ANDRZEJA IMOSY DOBIEGŁ KOŃCA

W dniu 5 września 2021 roku odbył się Wyścig Kolarski 
im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju. Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa, ponieważ był to Wyścig Jubileuszowy – XXX. 

Z powodu rewitalizacji Solca-Zdroju na uczestników 
czekała również zmieniona trasa wyścigu. Start i meta 
były na ulicy 1 Maja – przy nowej Sali Widowiskowej, w 
której mieści się również kino. Młodsi uczestnicy ścigali 
się ulicami: Szkolną, Polną, Krakowską i 1 Maja. Dla star-
szych uczestników organizatorzy przygotowali trasę prze-
biegającą: ul. 1 Maja, Sienkiewicza, Nowowiejską, przez 
Chinków, Strażnik, do skrzyżowania z drogą w kierunku 
Zagórzan, Sienkiewicza, 1 Maja do mety. 

Wyścig kolarski to impreza cykliczna o zasięgu ogólno-
polskim adresowana zarówno dla amatorów, jak też za-
wodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, 
porównaniem swoich sił w peletonie i hołdem oddanym 
patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło 
zabraknąć jej corocznych bywalców, jak również grupy 
nowych uczestników. 

Organizatorzy zapewnili za zajęcie miejsc I-III puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy. Wszystkim biorącym udział w 
wyścigu, którzy nie zajęli miejsca na podium zostały wrę-
czone pamiątkowe medale.

Nie zabrakło również pucharów dla najmłodszego i 
najstarszego uczestnika wyścigu. Najstarszym kolarzem, 
który dziarsko przemierzył trasę był Pan Bogusław Fortuna 
z Chrobrza.
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Najmłodszym uczestnikiem wyścigu był niespełna 
dwuletni Kubuś Chmura z Solca-Zdroju. Aby wyróżnić 
tegoroczną edycję - wszak były to już XXX Jubileuszowe 
zawody - dla wszystkich uczestników biorących udział so-
łectwo Solec-Zdrój przygotowało gorący poczęstunek. Pan 
Zbigniew Kowalczyk – właściciel Serwisu Rowerowego w 
Siesławicach i jednocześnie syn wieloletniego uczestnika 
zawodów kolarskich ufundował nagrodę pocieszenia – ro-
wer dla uczestnika, który zajął ostatnie miejsce w swojej 
kategorii wiekowej.

Organizatorami tegorocznego Wyścigu Kolarskiego 
byli:

• Wójt Gminy Solec-Zdrój
• Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
• Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju
• Sołectwo Solec-Zdrój
 
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach byli:

1. Maluchy dziewczyny (do lat 4): 
I miejsce: Helena Myśków 
II miejsce: Patrycja Dudek 
III miejsce: Kalina Chmura

2. Maluchy chłopcy (do lat 4): 
I miejsce: Fabian Oszywa 
II miejsce: Michał Bojdo 
III miejsce: Miłosz Sepski

3. Dziewczyny (5-6 lat): 
I miejsce: Hanna Nalepa 
II miejsce: Daria Furmanek 
III miejsce: Martyna Fortuna

4. Chłopcy (5-6 lat): 
I miejsce: Mikołaj Karski 
II miejsce: Tobiasz Kochański 
III miejsce: Ignacy Krzemiński

5. Dziewczyny (7-8 lat): 
I miejsce: Julia Bojdo 
II miejsce: Julia Krzemińska 
III miejsce: Natalia Jabłońska

6. Chłopcy (7-8 lat): 
I miejsce: Sebastian Wolański 
II miejsce: Andrzej Podgórski 
III miejsce: Szymon Kowalski

7. Dziewczyny (9-11 lat) 
I miejsce: Marcelina Grabda 
II miejsce: Aleksandra Sajecka 

III miejsce: Lena Chmura
8. Chłopcy (9-11 lat): 

I miejsce: Filip Zwolski 
II miejsce: Jakub Wolański 
III miejsce: Szymon Bojdo

9. Dziewczyny (12-14 lat) 
I miejsce: Zofia Swat 
II miejsce: Wiktoria Wolicka

10. Chłopcy (12-14 lat): 
I miejsce: Patryk Duda 
II miejsce: Bartłomiej Jabłoński 
III miejsce: Jakub Baran

11. Chłopcy (15-17 lat) 
I miejsce: David Witaszek 
II miejsce: Mateusz Grabda

12. Kobiety (30-39 lat): 
I miejsce: Katarzyna Kalicka

13. Kobiety (40-49 lat): 
I miejsce: Iwona Leboda

14. Kobiety (50-59 lat): 
I miejsce: Beata Tometczak

15. Mężczyźni (18-29 lat): 
I miejsce: Hubert Rębisz 
II miejsce: Michał Borkowski

16. Mężczyźni (30 -39 lat): 
I miejsce: Dariusz Dudziński 
II miejsce: Łukasz Kalicki 
III miejsce: Paweł Nowak

17. Mężczyźni (40-49 lat): 
I miejsce: Sławomir Mycek  
II miejsce: Artur Wojniak 
III miejsce: Adam Firydus

18. Mężczyźni (50-59 lat): 
I miejsce: Adam Wolański 
II miejsce: Sławomir Wyrzycki 
III miejsce: Paweł Szymański

19. Mężczyźni (60-69 lat): 
I miejsce: Longin Kusal 
II miejsce: Andrzej Szczepanik 
III miejsce: Marian Brachaniec

20. Mężczyźni (70-75 lat): 
I miejsce: Tadeusz Mycek 
II miejsce: Edward Miszczuk 
III miejsce: Andrzej Śledzik

21. Mężczyźni powyżej 75 lat: 
I miejsce: Bogusław Fortuna

Dziękujemy policjantom z Komendy Powiatowej w 
Busku-Zdroju, naszym soleckim funkcjonariuszom oraz 
strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu na-
szej gminy za sprawne zabezpieczenie trasy wyścigu. 
Wszystkich biorących udział oraz kibiców zapraszamy za 
rok!
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w Zborowie
„A Teraz Folklor ! Otwieramy okno na świętokrzyską 

kulturę!”
Dzięki projektowi realizowanemu przez Europejskie 

Centrum Bajki w Pacanowie pod nazwą " A teraz folklor! 
Otwieramy okno na świętokrzyską kulturę" w ramach pro-
jektu "Kultura dostępna" mieszkanki Domu Pomocy Spo-
łecznej w Zborowie  uczestniczyły w tematycznych  warsz-
tatach i  wycieczkach.

Jako pierwsze odbyły się warsztaty wikliniarskie. Jest 
to rodzaj rękodzieła polegającego na tworzeniu przed-
miotów  np. koszy, mebli za pomocą zaplatania wikliny. 
Rewelacyjne zajęcia poprawiające sprawność manualną, 
wyciszające, rozwijające kreatywność, prowadzone przez 
fantastycznego instruktora sprawiły mieszkankom olbrzy-
mią przyjemność.

19 lipca 2021 odbyły się warsztaty z ceramiki. Poprzez 
ten rodzaj zajęć mieszkanki miały możliwość  poprawienia  
sprawności intelektualno- społecznej, która z  jednej stro-
ny wyciszała, a z drugiej strony stymulowała wycofujących 
się. Lepienie z gliny oraz dotyk miękkiej masy pozwoliły 
rozładować napięcie i zrelaksować się.

Ostatnimi warsztatami, które organizowało Europej-
skie Centrum Bajki w Pacanowie były zajęcia plastyczne, 
przeprowadzone w centrum Pacanowa. Tworząc murale 
na budynkach przyczyniliśmy się do upiększenia bajkowej 
miejscowości.

Ciąg dalszy realizowanego projektu to wycieczki. 
Pierwsza z nich odbyła się do Muzeum Garncarstwa w 
Chałupkach, gdzie poznawaliśmy  tajniki ceramiki. Tegoż 
dnia odwiedziliśmy również  Muzeum Wsi Kieleckiej w To-
karni. Tam, dzięki pięknemu otoczeniu przyrody, starych 
chałup, wiatraków można było na chwilę przenieść się 
do innej epoki. Punktem końcowym wycieczki były Ruiny 
Zamku w Chęcinach.

Kolejna wycieczka w ramach projektu ,,A teraz folk-
lor! Otwieramy okno na świętokrzyską kulturę!" to wy-
jazd do Kielc i zwiedzenie Dworku Laszczyków,  Muzeum 
Zabawek i Zabawy oraz warsztaty edukacyjne w Aptece 
Zabawek. Miejscem kończącym wycieczkę był przyjazd 
do Ostoi Dworskiej u Chłopa Świętokrzyskiego w gminie 
Małogoszcz. Tam odbyły się warsztaty edukacyjne, których 
tematem było tworzenia figurek zwierząt z siana. Wśród 
pięknej przyrody poznaliśmy zasady gry w dyskgolfa. Pod-
sumowaniem dnia było ognisko i degustacja wiejskich po-
traw.

Celem Projektu realizowanego przez Europejskie Cen-
trum Bajki w Pacanowie było zwiększenie dostępu do kul-
tury przez różnorodne grono odbiorców oraz sprzyjanie 
integracji społecznej. Zajęcia warsztatowe i wyjazdy tema-
tyczne  kierowane były  do osób mających ograniczony 
dostęp do narodowych zasobów kultury i instytucji arty-
stycznych.
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Nowy sezon piłkarski 
w Solcu-Zdroju rozpoczęty!

Wielu z was na to czekało i my 
też nie mogliśmy się doczekać - w 
końcu ruszyły rozgrywki sezonu 
2021/2022 świętokrzyskiej B Klasy 
grupy drugiej, gdzie na codzień wy-
stępuje drużyna Gminnego Klubu 
Sportowego Vitalpol Solec-Zdrój!

W ubiegłym sezonie drużyna z Sol-
ca-Zdroju zajęła 3 miejsce, do końca 
walcząc o drugą lokatę, która premio-
wała awansem do A Klasy. Władze 
klubu i sztab szkoleniowy nie spoczeły 
jednak na laurach i już od 1 lipca ru-
szył okres przygotowawczy do kolejne-
go sezonu. Międzyczasie poczyniono 
transfery, które wzmocniły kadrę nasze-
go zespołu. Do klubu dołączyli między 
innymi: Konrad Kopacki (Zorza Tempo 
Pacanów), Miłosz Dudek (AKS 1947 
Busko-Zdrój), Damian Dryja (Gród Wi-
ślica), Daniel Rokita (Zorza Tempo Paca-
nów), Krystian Kopeć (Piast Stopnica), 
Patryk Oszywa (FC Polska Wien) oraz 
Szymon Jaworski (wolny zawodnik). 
Klub opuścił Michał Kołkowski (Fairant 
Kraków), a na półroczne wypożyczenie 
do GKS Ekom Invex Remedies Nowiny 
udał się Adrian Łukasik.

Rozgrywając serię sparingów z dru-
żynami z A klasy oraz Okręgówki nasz 
zespół przystępował z nowymi nadzie-
jami na nowy sezon. Poligonem do-
świadczalnym miało być spotkanie w 
ramach Okręgowego Pucharu Polski z 
A Klasową drużyną Piasta Osiek. Nasz 
zespół przy pełnych trybunach własne-
go stadionu zwyciężył 2:1. Po tym spo-
tkaniu czekał nas ligowy mecz z MGTS 
Działoszyce. Ale przed meczem stoczy-
liśmy inną walkę... z przygotowaniem 
naszej murawy do tego spotkania. 
Niestety sierpień nie był łaskawym po-
godowo miesiącem i stąd nasz stadion 
zamienił się w ... mały staw. Walczyli-
śmy z czasem i ostatecznie spotkanie 
doszło do skutku, a nasz zespół zremi-
sował je 2:2 tworząc kolejne miłe dla 
oka widowisko. 

Po spotkaniu z Działoszycami 
pogoda znowu spłatała nam figla i 
spotkanie II rundy pucharu z Basz-
tą Rytwiany (A Klasa), które miało się 
odbyć 1 września na naszym stadio-
nie musieliśmy przenieść na sztuczną 
nawierzchnię przy obiekcie AKS 1947 
Busko-Zdrój. Mecz miał niesamowitą 
dramaturgię i zakończył się wynikiem 
5:4 dla naszej drużyny przy czym zwy-
cięska bramka dla naszego zespołu 
padła w 85 minucie spotkania! W ten 
sposób znaleźliśmy się w III rundzie 
Okręgowego Pucharu Polski, w której 
podejmiemy Zenit Chmielnik (klasa 
okręgowa). 

Trzy dni później czekał nas ligowy 
wyjazd do Dobiesławic na mecz z tam-
tejszą Nidzicą. Było to spotkanie z se-
rii tych arcytrudnych, bowiem zespół 
rywala to spadkowicz z A Klasy, który 
opuścił ją tylko i wyłącznie przez reor-
ganizację ligi. Drużyna z wiarą wyszła 
na ten mecz i zwyciężyła – tak jak w 
środę – 5:4. 

Na ten moment (10.09.2021) GKS 
Vitalpol Solec-Zdrój w obecnym sezo-
nie pozostaje niepokonany w meczach 
o stawkę. Na uwagę zasługuje fakt, że 
nowi zawodnicy świetnie wkompono-
wali się w zespół. W środku pierwsze 
skrzypce gra Konrad Kopacki, nato-
miast duet Patryk Gajek - Miłosz Dudek 
po 4 meczach ma na koncie 12 strze-
lonych bramek! Przed drużyną jeszcze 
mnóstwo pracy - przede wszystkim 
poprawa gry obronnej zespołu. Do 
pełni sił wraca jednak pozyskany wio-
sną stoper Radosław Kardas, który na 
swoim koncie ma ponad 150 wystę-
pów w 1 lidze polskiej! Liczymy, że 
razem z trenerem Augustynem Bólem 
poukładają zespół i w dalszym ciągu 
będziemy mogli cieszyć swoimi wystę-
pami niezawodnych soleckich kibiców.

W tym miejscu pragniemy podzię-
kować wszystkim naszym sponsorom, 
dzięki którym nasz zespół systema-
tycznie się rozwija. A są nimi:

Firma Vitalpol – Marek Wieczorek
Gmina Solec-Zdrój – na czele z wój-
tem Adamem Pałysem
Salon Fryzjerski Queens w Busku-
-Zdroju – Joanna Nowak

Pensjonat Cicha Zdrój – Edyta 
Chmura
Firma Transportowa NED – Damian 
Chmura
Firma Handlowa Mudryk – Jakub 
Mudryk
Usługi Remontowo-Budowlane Weł-
nin – Robert Bogacz
Solar Technika – Dawid Błaszczyk
Malinowe Hotele – prezes Tomasz 
Kaleta, dyrektor Paweł Patrzałek
Maxfarbex – Marek Kosiński
Hydrosvat – Lucjan Swatek
Masarnia Kowalik – Ryszard Kowalik
NexMedia – Augustyn Ból

Dziękujemy również naszym kib-
com, którzy w każdym meczu wspie-
rają nas głośnym dopingiem.

Poniżej zamieszczamy terminarz 
pozostałych spotkań naszej drużyny 
(pierwsza drużyna wymieniona to go-
spodarz spotkania):

12.09. godz. 11.00 GKS VITALPOL SO-
LEC-ZDRÓJ - BUCOVIA II BUKOWA
19.09. godz. 11.00 LZS CZARNOCIN- 
GKS VITALPOL SOLEC-ZDRÓJ
26.09. godz. 11.00  GKS VITALPOL SO-
LEC-ZDRÓJ - UNIA MAŁOGOSZCZ
03.10. godz. 11.00 GKS VITALPOL SO-
LEC-ZDRÓJ - JAWORNIK GORZKÓW
09.10. godz. 15.30 DEKO WŁOSZCZO-
WA - GKS VITALPOL SOLEC-ZDRÓJ
17.10. godz. 11.00  GKS VITALPOL SO-
LEC-ZDRÓJ - NIDA SOBKÓW
24.10. godz. 14.00 STRZELEC CHRO-
BERZ - GKS VITALPOL SOLEC-ZDRÓJ
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
SMAKI DZIEDZICTWA

Stowarzyszenie Społeczno-Kul-
turalne SOLEC ZDRÓJ zaprasza do 
Galerii Stary Kufer (pomieszczenia 
dawnej plebanii przy ul. Kościelnej 
3) na wystawę „Od ziarenka do bo-
chenka – jak powstaje chleb” będą-
cą częścią już istniejącej ekspozycji 
„Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje 
w spory zbiór archiwalny wyposażo-
na”.

Wystawa ma przybliżyć historię po-
wstawania chleba oraz związane z nim 
tradycje. Zaprezentowane zostaną ro-
dzaje zbóż, z których powstaje chleb, 
dawne narzędzia używane w czasie 
żniw i sprzęt gospodarczy wykorzysty-
wany podczas pieczenia. Wydrukowa-
ne fotografie zobrazują poszczególne 
etapy prac od obróbki ziarna, przez 

Kosiarze, 1931 rok. Fot. Włodzimierz Daniewski.

Piekarnia p. Stefków. Fotografia udostępniona przez  Apolonię Papier.

Dożynki w Zagorzanach, 1950. Fotografię udostępniła Hanna Hernik.

Kierat. Dawny „żywy silnik” do napędu np. młocarni . Fotografia udo-
stępniona przez Beatę Kupiec.

przygotowanie ciasta chlebowego, do 
samego wypieku. 

Tematyka i termin otwarcia wystawy 
nawiązują do tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa obchodzonych 
pod nazwą „Smaki Dziedzictwa”.

Ekspozycja udostępniana jest od 19 
września (9.00-18.00). W pozostałe dni 
będzie można ją obejrzeć  w godzinach 
pracy Galerii tj. od poniedziałku do 
czwartku od 15.30 do 17.30, w sobo-
tę 10.00-12.00 oraz każdorazowo po 
uprzednim uzgodnieniu terminu.

Projekt  dofinansowany przez Gmi-
nę Solec-Zdrój w ramach zadania „ Po-
szerzenie oferty kulturalnej Solca-Zdro-
ju poprzez udostępnianie wystawy pn. 
„Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje w 
spory zbiór regionalny wyposażona”.
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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 Zbo-
rowie realizując swe cele statu-
towe, między innymi pracę na 
rzecz potrzebujących, propago-
wanie  pozytywnych zachowań w 
stosunku do niepełnosprawnych, 
wspieranie działalności statuto-
wej Domu Pomocy Społecznej w 
Zborowie pozyskało środki finan-
sowe na realizację kilku zadań pu-
blicznych.

Rok 2021, podobnie jak poprzed-
ni, stawiał duży znak zapytania, czy 
uda się sfinalizować jakiekolwiek 
plany związane z rekreacją, wyjaz-
dami, spotkaniami. Już dzisiaj wie-
my, że warto było poświęcić czas na 
składanie wniosków o dofinansowa-
nia. Przeprowadzenie szczepień na 
COVID-19 wśród personelu i pod-
opiecznych otworzyło nam „furtkę 
na świat”. Planując zadania wzięto 
pod uwagę ich realizację z zasto-
sowaniem maksymalnych środków 
profilaktycznych, ograniczających 
ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV 
2.

W dniu 03.08.2021 roku Stowa-
rzyszenie zrealizowało projekt pt. 
IV edycja Poznajemy Polskę". Pod-
opieczni wraz z dziećmi, młodzieżą 
i opiekunami przenieśli się do prze-
szłości. Wizyta w Skansenie w Tokar-
ni, w pięknym otoczeniu przyrody, 

Poznajemy kraj
wśród starych chałup, wiatraków, 
budynków z czasów II Rzeczypospo-
litej przeniosła ich do innej epoki. 
Wspaniały klimat wycieczki, inte-
gracja wielopokoleniowa, cudowne 
otoczenie sprawiły, że mimo zmę-
czenia fizycznego spowodowanego 
długim spacerem nikt nie narzekał. 
Opiekunowie wspierali podopiecz-
nych, dzieci również doskonale wy-
wiązywały się z powierzonych im ról  
wolontariuszy. Po dwugodzinnym 
zwiedzaniu skansenu jedna grupa 
edukowała się w temacie produk-

cji ceramiki a druga w tym czasie 
konstruowała budynki. Po obiedzie 
grupa udała się do Ogrodu Bota-
nicznego w Kielcach. W otoczeniu 
kwiatów, przy szumie wodospadu 
uczestnicy delektowali się pysznymi 
lodami.

We wrześniu zrealizowano ko-
lejny projekt - III edycję "Poznajemy 
Polskę" – tym razem celem wyjazdu 
była Krynica-Zdrój i Muszyna.  Wy-
ciąg krzesełkowy w Słotwinach czy 
spacer po wieży widokowej był dla 
niektórych nie lada wyzwaniem. 
Wsparcie opiekunów, obecność 
dzieci dały siłę do podjęcia wyzwa-
nia. Radość uczestników po wjeź-
dzie kolejką i wejściu na szczyt wie-
ży była bezcenna i warta wszelkich 
wysiłków. Spacer po Krynicy, lody, 
gofry, fontanna multimedialna, Mu-
zeum Zabawek, ogrody Biblijne w 
Muszynie to punkty programu jakie 
zrealizowano podczas tego wyjaz-
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du. Piękna pogoda, doskonałe na-
stroje uczestników, cudowne gór-
skie okolice na długo wpiszą się w 
pamięć uczestników.

Te dwa projekty udało się zreali-
zować dzięki dofinansowaniu Zarzą-
du Powiatu Buskiego oraz składkom 
członkowskim i wpłatom ludzi do-
brej woli i wielkiego serca.

Stowarzyszenie corocznie reali-

zuje fantastyczne projekty. Każdy 
wyjazd to dla mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie 
przełamywanie rutyny, rozwój oso-
bisty, integracja a także przełamy-
wanie lęków, ograniczeń. Nasi mali 
i więksi wolontariusze uczą się tole-
rancji, wrażliwości na potrzeby osób 
z niepełnosprawnościami, a pod-
opieczni są po prostu szczęśliwi.  

Zapraszamy do wspierania naszej 
działalności poprzez dokonywanie 
wpłat na konto:

Stowarzyszenie Na Rzecz Potrze-
bujących „Wielki Grosz” przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie. Nr 
rachunku bankowego:  Nadwiślań-
ski Bank Spółdzielczy w Solcu - Zdro-
ju 84851700070000007118180001 
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KRĘTOGŁÓW

skrzydlate 
opowiastki

Napisali do nas

Zawsze jak widzę lub słyszę 
tego ptaka to nie mogę nadziwić 
się zmyślności natury. Krętogłów 
jest dzięciołem ale cóż to za dzię-
cioł-dziwoląg. W ogóle nie jest po-
dobny do dzięcioła. Jest odrobinę 
większy od wróbla. Ubarwienie ma 
tak skomplikowane, że trudno je 
opisać, pasuje tu idealnie słowo-
-maskujące. Jeśli uda się go wypa-
trzeć na drzewie jest wręcz stopio-
ny z tłem. Zaniepokojony przylega 
do kory i właściwie jest niewidocz-
ny.  Takie ubarwienie nazywa się 
kryptalne, mają je też sowy i lelek. 
Samiec i samica krętogłowa są jed-
nakowo ubarwione. Kretogłowy 
przylatują do nas na przełomie 
kwietnia i maja; późno, wspomnę 
jeszcze o konsekwencjach tych póź-
nych przylotów. Tuż po przylocie 
są największe szanse na zobacze-
nie tego ptaka a to z racji nawoły-
wań godowych. Przez 2-3 tygodnie 
samce są aktywne i przywołują sa-
mice.  Ich głos to 12-18 wyraźnych, 
jękliwych „tje-tje-tje”, (można ten 
głos pomylić z pustułką, tutaj 4-8 
zawołań, zdecydowanie szybciej) 

po 2-3 tygodniach milkną i trzeba 
mieć dużo szczęścia żeby je zoba-
czyć. Przestraszone syczą jak wąż. 
To syczenie wykorzystują w trakcie 
lęgów, nikt nie chce mieć do czy-
nienia z wężem, mało kto niepokoi 
kretogłowy w trakcie wysiadywania 
jaj i karmienia młodych. Jak wszyst-
kie dzięcioły, kretogłowy też skła-
dają jajka na dnie dziupli lub budki 
lęgowej, bez żadnej „wyściółki”. 
Kretogłów jako jedyny z polskich 
dzięciołów nie kuje sam dziupli, 
jego dziób jest kiepskim instrumen-
tem do tej trudnej roboty. Tylko on 
też odlatuje na zimę i to bardzo da-
leko bo na południe Sahary. U nas 
ptaki te zamieszkują zapuszczone 
sady ze starymi owocowymi drze-
wami, duże leśne polany, ciepłe 
skraje lasów. Występują w całym 
kraju ale są rzadkie. Przylatują co 
roku do Solca, na wiosnę słyszymy 
kilka par w różnych miejscach, jed-
na z nich jest od kilku lat na opusz-
czonej działce naprzeciwko nasze-
go domu. Odżywiają się mrówkami 
i ich larwami. Jak wszystkie dzięcio-
ły (jest ich w Polsce 10) kretogłów 

ma bardzo długi, lepki język, któ-
rym to bardzo zgrabnie zbiera po-
karm z ziemi. W okresie karmienia 
młodych, dorosły ptak lepi grud-
kę ze 100-300 mrówek zmiesza-
nych ze śliną i taki pokarm zanosi 
do gniazda dla młodych. Mieliśmy 
okazję dwa razy naprzyglądać się 
dokładnie krętogłowom. Pierwszy 
raz na dzikiej, pięknej działce w 
okolicach Białej Podlaskiej, byliśmy 
tam kilka dni u znajomych. Niecałe 
sto metrów od domu rosły bardzo 
stare jabłonie i w jednej z nich w 
dziupli zamieszkały kretogłowy. 
Jabłonie to ich ulubione drzewa, 
kretogłowy są na nich niewidocz-
ne. Ponieważ był już okres lęgowy 
a my zachowywaliśmy się dyskret-
nie, zaakceptowały nasze towarzy-
stwo. Mimo to były bardzo czujne. 
A to przylegały do kory i zamierały 
w bezruchu a to okrutnie wykrę-
cały szyją okazując swój niepokój; 
to z tego kręcenia nazwa ptaka. 
Dla ptasiarza to wielka frajda takie 
podglądanie, którego doświadczy-
liśmy. Drugi raz był nad Biebrzą. 
Pojechaliśmy tam jak zwykle za bie-
brzańskimi ptakami. Jak tylko przy-
jechaliśmy na kwaterę, przyszedł 
do nas gospodarz i oświadczył, że 
do ogrodu przyleciały jakieś ptaki 
i jest okrutna awantura. Poszliśmy. 
Na jednym z drzew wisiała budka 
lęgowa a wokół niej kotłowani-
na. Co było na rzeczy? Krętogłowy 
przylatują bardzo późno, wszystkie 
„miejscówki” są już pozajmowane. 
Ale one nie mają z tym kłopotu. Jak 
sobie upatrzą dziuplę czy budkę to 
wyrzucają zdecydowanie lokato-
rów i nie ma przeproś. Na naszych 
oczach eksmitowały parę szpaków; 
bitwa była okrutna i po kilkunastu 
minutach, krętogłowy wyrzuciły z 
budki najpierw szpaki a zaraz za 
nimi wyleciał z budki szpaczy mate-
riał budowlany. Tak byliśmy zasko-
czeni tym co się działo na naszych 
oczach, że zapomnieliśmy o apara-
cie fotograficznym! To co widzicie 
na zdjęciu to jeden z kretogłowów 
pilnujący przejętego dopiero co 
lokum. Zaglądaliśmy tam jeszcze 
kilka razy, na zmianę samiec z sa-
miczką pilnowały zawzięcie bud-
ki. Później wynieśliśmy się w inną 
część ogrodu i cichutko przez parę 
dni komentowaliśmy z gospoda-
rzem całe zdarzenie. Ot, ciekawy 
kawałek ptasiego życia.

M. i Z. Przybysz
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Na wycieczkę 
do ... osady neolitycznej w Kopcu

Kopiec to mała wioska w gmi-
nie Iwaniska, tylko 900 metrów od 
znanego i często odwiedzanego 
Zamku - Pałacu Krzyżtopór w Ujeź-
dzie. Jeśli połączymy zwiedzanie 
Zamku i wioski to bilet zakupiony 
w Ujeździe uprawnia do zniżki do 
osady w Kopcu. Od Zamku moż-
na tam dojść pieszo, po chodniku, 
ale lepiej pojechać samochodem. 
W cenie biletu jest oprowadzanie 
z przewodnikiem o każdej pełnej 
godzinie.

Wioska neolityczna powstała 
dwa lata temu, a zbudowali ją dwaj 
entuzjaści za własne pieniądze i 
własnymi siłami. To bardzo ciekawe 
i urokliwe miejsce, tuż przy 
lesie. Jak czytamy w infor-
matorze: „Na tym terenie 
osady neolityczne zostały 
odkryte między innymi w 
Kopcu, Ujeździe, Krępie, 
Iwaniskach, Mydłowie, 
Strzyżowie, Opatowie. W 
wykopaliskach znajdowane 
są charakterystyczne naczy-
nia o kształcie pucharów z 
wydatnym brzegiem. Stąd 
nazwa - kultura pucharów 
lejowatych”.

Dla zwiedzających, na 
powierzchni ok. 0,60 ha, 
przygotowano między in-
nymi budowle z czasów 
neolitycznych, zwierzęta, 
rośliny uprawiane ok. 3 
tysięcy lat p.n.e. W trybie 
rotacyjnym odbywa się wy-
twarzanie sieci, strzelanie 
z łuku, praca przy kamien-
nym żarnie, kuchnia neoli-

tyczna, przędzenie, lepienie z gliny i 
inne atrakcje.

Naszą grupę oprowadzał Pan 
Tomasz Giecewicz (historyk sztu-
ki), jeden z autorów tego pomysłu. 
Opowiadał i opowiadał, na każde 
dociekliwe pytanie znał odpowiedź, 
aż dogoniła nas następna grupa. 
Widać i słychać, że to pasjonat. 
Oglądaliśmy też pieczenie kaczki 

według pradawnego przepisu (bez 
degustacji) oraz wypalanie garn-
ków. I jeszcze przypomnienie – nie 
wolno tam dokarmiać zwierząt. Na 
początku sierpnia dzieci nakarmiły 
czekoladą małe kózki. Ledwie urato-
wano biedne zwierzątka, a leczenie 
będzie trwało kilka miesięcy. Miłego 
zwiedzania!

ko

Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Sol-
cu-Zdroju informuje, że 
od dnia 13.09.2021r. 
siedziba Ośrodka znaj-
duje się w Gminnym 
Centrum Kultury w Sol-
cu-Zdroju ul. Partyzan-
tów 8a. 

Telefon kontaktowy: 
41 306-71-34. 

INFORMACJA
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JUBILEUSZOWY WYŚCIG KOLARSKI IM. ANDRZEJA IMOSY
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Festyn w Zborowie



20 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Wydawca: Urząd Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój
Redaktor: Paulina Wojtacha
Redakcja: Dział Promocji Urzędu • ug@solec-zdroj.pl www.solec-zdroj.pl • nakład: 700 egzemplarzy

Gminny Klub Sportowy VITALPOL Solec-Zdrój


