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Drodzy Mieszkańcy Gminy Solec – Zdrój
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego 2022 Roku
serdeczne życzenia zdrowia, spokoju, wszelkiej pomyślności

oraz wzajemnej życzliwości składa

Wójt Gminy, Rada Gminy 
oraz pracownicy Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju
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Obchody Święta Niepodległości 
w naszej gminie rozpoczęły się uro-
czystą Msza Świętą w intencji Oj-
czyzny odprawioną w Kościele pa-
rafialnym p.w. św. Mikołaja w Solcu 
– Zdroju. Po mszy Wójt Gminy Pan 
Adam Pałys wraz z radnymi i sołty-
sami złożył wieńce na mogiłach żoł-
nierzy na cmentarzu parafialnym. 
Następnie poczty sztandarowe po-
prowadziły pochód ulicami Solca – 
Zdroju na salę widowiskową. 

Przybyłych gości powitała Justyna 
Błaszczyk Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury w Solcu – Zdroju, po 
czym nastąpiło uroczyste odśpiewa-
nie hymnu narodowego. W dalszej 
kolejności głos zabrał Wójt Gminy 

„Obchody Święta Niepodległości 
w Gminie Solec – Zdrój”

Promesa dla Gminy Solec – Zdrój na realizację zadań 
w ramach programu „Cyfrowa Gmina”

Solec – Zdrój, który w krótkim wystą-
pieniu podkreślił, jak ważny jest dla 
nas Dzień Odzyskania Niepodległo-
ści. Młodzież ze Szkoły Podstawowej 
w Solcu – Zdroju wraz z opiekunami  
przygotowała część artystyczną – 
wiersze i pieśni patriotyczne. Obcho-
dy zakończyło wręczenie przez Wójta 
Gminy Pana Adama Pałysa i Przewod-
niczącego Rady Gminy Pana Pawła Pa-
trzałka  nagród honorowych dla osób 
i organizacji szczególnie zasłużonych 
dla Gminy.  Statuetkę „Magnolia 
2021” otrzymało Stowarzyszenie Spo-
łeczno – Kulturalne SOLEC – ZDRÓJ, 
którą odebrała Prezes Stowarzyszenia 

Małgorzata Helis. Nagroda „Samorzą-
dowca Roku 2021” trafiła w ręce Pana 
Stanisława Żelaznego – wieloletniego 
radnego Rady Gminy, przedsiębiorcy i 
społecznika.

Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich przybyłych na gminne 
uroczystości Święta Niepodległości: 
druhom strażakom z gminnych OSP, 
młodzieży szkolnej i opiekunom, pra-
cownikom Gminnego Centrum Kultu-
ry w Solcu – Zdroju i Urzędu Gminy 
w Solcu – Zdroju, policji, która za-
bezpieczała trasę przemarszu oraz 
wszystkim mieszkańcom, turystom i 
kuracjuszom.

Gmina Solec – Zdrój otrzyma 
150.990,00 zł na realizację zadań 
w ramach rządowego programu 
„Cyfrowa Gmina”. Jest to projekt 
skierowany do wszystkich gmin w 
Polsce , finansowany z Funduszy 
Europejskich, w ramach programu 
React – EU.

Promesy w ramach projektu „Cy-
frowa Gmina” wręczył świętokrzy-
skim włodarzom minister Janusz 
Cieszyński – sekretarz stanu ds. cy-
fryzacji w Kancelarii Premiera. Spo-
tkanie odbyło się w Europejskim 
Centrum Edukacji Ekologicznej w 
Chęcinach. Przy wręczaniu czeków 
obecny był wojewoda świętokrzyski 
Zbigniew Koniusz.

Wsparcie udzielone w ramach pro-
jektu gminy mogą przeznaczyć na 
zakup sprzętu IT, oprogramowania, 
szkolenia dla pracowników urzędu 
z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz 
zapewnienie cyberbezpieczeństwa sa-

morządowych systemów informatycz-
nych. Wysokość wsparcia zależy od 
liczby mieszkańców oraz zamożności 
gminy – dzięki temu wyrównywane są 
szanse gmin mniej zamożnych. 

Na realizację programu „Cyfrowa 
Gmina” przeznaczono miliard zło-
tych. Gminy otrzymają dofinansowa-
nie w formie grantu do 100% wydat-
ków kwalifikowanych.
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Gmina Solec – Zdrój z tytułem 
Symbol Polskiej 

Samorządności 2021

Najlepsi w kraju przedstawicie-
le samorządów, przedsiębiorstw 
komunalnych, szpitali, spółdzielni 
oraz innych branż zostali nagrodze-
ni podczas uroczystej Gali Finało-
wej programu Symbol 2021, która 
odbyła się 18 października w nie-
zwykłych, zabytkowych wnętrzach 
hotelu Monopol w Katowicach.

Gmina Solec – Zdrój decyzją Kapi-
tuły programu Symbol 2021 uzyskała 
tytuł "Symbol Polskiej Samorządności 
2021". Statuetkę i gratulacje w imie-
niu Gminy odebrał Wójt Gminy Solec 
– Zdrój Pan Adam Pałys wraz z Zastęp-
cą Wójta Panem Piotrem Kalita. 

„Symbol” jest ogólnopolskim pro-
gramem promocyjnym prowadzonym 
przez redakcję „Monitora Polskiego” 
w Dzienniku Gazecie Prawnej. Celem 
programu jest promowanie najlep-
szych w swoich branżach przedsię-
biorstw, instytucji, samorządów i 
jednostek naukowych. Szczególną 
uwagę Kapituła poświęca osiągnię-
ciom miast i gmin, których działal-
ność może służyć za dobry przykład 
dla wszystkich polskich samorządów.

Galę prowadził dziennikarz TVP 
Marek Durmała. Rozpoczęcie finału 
otworzył panel dyskusyjny pod hasłem 
„Nowe inwestycje szansą na rozwój 
regionu”, podczas którego uczestni-
cy poruszali tematy dotyczące: czyn-
ników decydujących o postępie spo-
łeczno-gospodarczym, inteligentnego 
budownictwa, problemu miejskiego 
ruchu komunikacyjnego w kontek-
ście wymagań polityki nieskoemisyj-
nej oraz współpracy na linii biznes 
– samorząd. W dyskusji wzięli udział: 
Henryk Drzewicki – prezes Miejskiego 
Zakładu Gospodarki Odpadami Ko-
munalnymi Sp. z o.o. w Koninie, Piotr 
Kozłowski – burmistrz miasta Kozieni-
ce, Tomasz Matuszewski – burmistrz 
miasta Sanok, Radosław Dobrowolski 
– burmistrz miasta Supraśl oraz Tade-
usz Derenowski – prezes Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie.

Uczestnicy panelu zaprezentowa-
li na przykładach kierowanych przez 
siebie instytucji, jak ważna jest współ-
praca na linii biznes – samorząd w 
kontekście wzmacniania potencjału 
gospodarczego regionu i kraju.

– Usłyszeliśmy przed chwilą wiele 
znakomitych przykładów działalności 
na niwie usług publicznych. Widać 
jak na dłoni, że codzienna praca, jaką 
państwo wykonują, jest niezwykle po-
trzebna, ważna i kluczowa dla wszyst-
kich gałęzi funkcjonowania państwa i 

        

  

 

LIST  
GRATULACYJNY

Jakub Lisiecki 
Redaktor Naczelny

Decyzją Kapituły programu Symbol 2021  

Gmina Solec-Zdrój 

uzyskuje tytuł 

Symbol Polskiej Samorządności 2021

Dzięki udziałowi w programie Symbol wiele firm i instytucji potwierdziło swoją najwyższą 
jakość, ugruntowało swój wizerunek i nawiązało wiele kontaktów biznesowych. Od lat 
staramy się wśród Laureatów budować dobre relacje, poczucie wspólnoty i niewątpliwej 
dumy z przynależności do grona najlepszych podmiotów w Polsce. Niezmiernie cieszymy 
się, że także i Państwo są częścią tej rodziny. 

Serdecznie gratulujemy!

jego obywateli – mówił Jakub Lisiecki, 
dyrektor zarządzający PubliCity Media 
Group, redaktor naczelny „Monitora 
Biznesu” i „Monitora Rynkowego”, 
dodatków ukazujących się w Rzecz-
pospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej 
oraz Pulsie Biznesu podczas galowe-
go przemówienia.

W skład ka-
pituły programu 
Symbol wchodzą: 
wieloletni Prezes 
TUV Nord Polska 
i obecny prezes 
spółki Interdont 
Support Q Henryk 
Warkocz, dr hab. 
Katarzyna Bilińska 
prof. Uniwersyte-
tu Ekonomiczne-
go w Katowicach, 
dr Magdalena 
Wójcik-Jurkiewicz 
z Uniwersytetu 
Ekonomicznego 
w Krakowie, dr 
Mateusz Grzesiak, 
dr Jan Rzymełka, 
Joanna Drzazga-Li-
siecka oraz Jakub 
Lisiecki. Podczas 
tegorocznej edycji 
kapituła nagrodzi-
ła 21 podmiotów 
z różnych segmen-
tów usług publicz-

nych. Odbierający wyróżnienia często 
podkreślali, że to właśnie szeroko po-
jęte dobro lokalnych społeczności jest 
najlepszym motywatorem ich wytę-
żonej pracy.

Wieczór został zwieńczony uro-
czym koncertem Adrianny Biedrzyń-
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Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych

skiej, znakomitej artystki, gwiazdy za-
równo teatru, estrady, jak i szklanego 
ekranu, doskonale znanej z kreacji fil-
mowych i serialowych oraz wielokrot-
nie nagradzanej.

Wydarzenie zostało objęte patro-
natem honorowym Urzędu Paten-
towego Rzeczypospolitej Polskiej, 
Przedstawicielstwa Komisji Europej-
skiej w Polsce, Narodowego Centrum 
Badań i Rozwoju, Rady Głównej Insty-
tutów Badawczych, Konferencji Rek-
torów Akademickich Szkół Polskich, 
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metro-
polii, Związku Województw Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Związku Powiatów 
Polskich oraz Związku Gmin Wiejskich 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Partnerami wydarzenia byli Moka-
te, La Mania, Tiger, Pracownia finan-
sowa, Miasto Częstochowa, Iurisco, 
Hansped, Chivas oraz PubliCity Media 
Group. Główny patronat medialny 
objął dziennik Rzeczpospolita.

W dniu 21 listopada 2021 roku 
w Gminnym Centrum Kultury w 
Solcu – Zdroju odbyła się XXXII 
Sesja Rady Gminy, podczas której 
Wójt Gminy Adam Pałys wspólnie 
z Przewodniczącym Rady Gminy 
Pawłem Patrzałkiem wręczyli listy 
gratulacyjne dla laureatów plebi-

scytu organizowanego przez „Echo 
Dnia”. 

Tytuł najlepszego radnego w po-
wiecie buskim otrzymał radny Rady 
Gminy Solec – Zdrój Pan Eryk Grabow-
ski, natomiast sołtysem roku, również 
w powiecie buskim, został Pan Hubert 
Łucarz – sołtys wsi Kolonia Zagajów.

Wójt Gminy oraz Przewodniczący 
Rady Gminy złożyli laureatom serdecz-
ne gratulacje i życzyli wszelkiej po-
myślności oraz wytrwałości w dążeniu 
do osiągnięcia wybranych celów i re-
alizacji nowych pomysłów. Niech pra-
ca na rzecz „małej Ojczyzny” przynosi 
mnóstwo zadowolenia i satysfakcji.
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Najmłodsi mieszkańcy gminy 
ze świąteczną wizytą w Urzędzie

ZASZCZEP SIĘ – TO MOŻE URATOWAĆ ŻYCIE !!!

To już nasza lokalna tradycja, 
że z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia przedszkolaki 
z terenu Gminy odwiedzają Urząd 
Gminy, aby złożyć świąteczne ży-
czenia Panu Wójtowi oraz wszyst-
kim pracownikom. 

Dzieci wraz z opiekunami wrę-
czyły Zastępcy Wójta Panu Piotrowi 
Kalicie oraz Sekretarzowi Panu Artu-
rowi Cygan bożonarodzeniowe de-
koracje i zaśpiewały kolędę, a pięk-
ne, własnoręcznie wykonane przez 
nich ozdoby zawisły na choince w 
urzędowym holu. 

Roześmiane towarzystwo przy-
niosło ze sobą mnóstwo radosnej 
atmosfery i świątecznego nastroju.

Na zakończenie wizyty przed-
szkolaki zostały obdarowane słodki-
mi upominkami.

W związku z rosnącą liczbą zarówno zakażeń, jak i 
zgonów spowodowanych epidemią wirusa COVID-19 
zachęcamy wszystkich mieszkańców, zarówno starszych 
i młodszych, do szczepienia się przeciwko COVID-19. 
Szczepienia zabezpieczają przed zakażeniem SARS-
-CoV-2 w około 90%, a w razie zachorowania chronią 
przed ciężkim przebiegiem choroby.  Warto przezwycię-
żyć strach przed szczepieniem, ponieważ w ten sposób 
chronimy siebie i swoich bliskich. Pamiętajmy, że pande-
mia się nie skończyła, a wirus wciąż jest bardzo niebez-
pieczny. Przestrzegajmy podstawowych zasad bezpie-
czeństwa i higieny, dbajmy szczególnie o osoby starsze i 
niepełnosprawne. 

Przypominamy, że w ramach promocji szczepień 
przeciwko COVID-19 Urząd Gminy w Solcu – Zdroju pro-

wadzi akcję, w ramach której mieszkańcy gminy, którzy 
przyjmą drugą lub trzecią dawkę szczepionki będą mogli 
odebrać termometr elektroniczny. Liczba termometrów 
jest ograniczona.

Termometry można odbierać w budynku Urzędu 
Gminy w Solcu – Zdroju po przedstawieniu dowodu po-
twierdzającego wykonanie szczepienia.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji !
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W Solcu – Zdroju czuć już świą-
teczną atmosferę. Z racji trwają-
cej rewitalizacji nie wszystko wy-
gląda jeszcze taj, jakbyśmy sobie 
życzyli, ale władze samorządowe 
dokładają wszelkich starań, aby 
na terenie gminy pojawiły się ak-
centy świąteczne.

 W Solcu – Zdroju zostały usta-
wione trzy piękne zielone drzewka – 
na placu obok Urzędu Gminy, obok 
kawiarni Cafe Artystyczna oraz obok 
budynku Gminnego Centrum Kul-
tury w Solcu – Zdroju. Świąteczna, 
pięknie przystrojona choinka sta-

Szkoły ubierają choinki
nęła również w zabytkowym parku 
w Zborowie. Swój wkład w tworze-
nie „ducha Świąt” mają dzieci ze 
szkół podstawowych w Zborowie 
oraz Solcu, które pięknie przystroiły 
drzewka własnoręcznie wykonany-
mi ozdobami. Ilość ozdób oraz ich 
urok sprawiły, że świąteczne drzew-
ka są kolorowe, radosne i wywołują 
uśmiech na twarzach mieszkańców, 
turystów i kuracjuszy.

Uczniowie w ramach podzięko-
wania otrzymali od Wójta Gminy 
Pana Adama Pałysa słodką niespo-
dziankę. 
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Zajęliśmy 4 miejsce w kategorii 
gmin wiejskich (na 58 gmin wiejskich 
w naszym województwie) i 5 miejsce 
w kategorii Lider Regionu (na 101 
samorządów gminnych naszego wo-
jewództwa). Ranking to wyjątkowa 
inicjatywa organizowana przez Cen-
trum Fundacji Rozwoju Demokracji 
Lokalnej we współpracy z Urzędem 
Statystycznym w Kielcach, która ma 
na celu wyłonienie i promowanie 
gmin szczególnie wyróżniających się 
pod względem rozwoju społeczno 
– gospodarczego oraz najlepszych 
stosowanych praktyk. Bardzo ważny 
pozostaje fakt, że udział w rankingu 
jest bezpłatny, czyli gminy nie pono-
szą żadnych kosztów związanych z 
uczestnictwem w przedsięwzięciu.

Za zebranie i opracowanie danych 
i wyników odpowiedzialny jest Urząd 
Statystyczny. Miejsce w rankingu jest 
wynikiem 16 wskaźników , które ob-
razują rożne sfery życia lokalnych 
wspólnot regionu świętokrzyskiego. 
Wskaźniki zostały tak zróżnicowa-
ne, aby w pełni ukazać jakość życia 
w poszczególnych częściach regionu 
oraz zapewnić jak najwyższy poziom 
obiektywizmu w celu wskazania, 
które gminy najlepiej radzą sobie z 
realizacją zadań własnych. W czo-
łówce rankingu znalazły się gminy, 
które sprawnie realizują zadania 

W dniu 9 grudnia 2021 roku w Kielecekim Centrum Kultury odbyła 
się Gala Rankingu Gmin Regionu Świętokrzyskiego, podczas której Wójt 
Gminy Adam Pałys odebrał dwie statuetki - Gmina Solec – Zdrój została 
wyróżniona aż w dwóch kategoriach. Jest się czym chwalić. 

Podwójne wyróżnienie 
dla Gminy Solec – Zdrój

własne i wykorzystują swój potencjał 
rozwojowy. Wskaźniki, które anali-
zował Urząd Statystyczny to między 
innymi:
- średnioroczne dochody własne 

gminy w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca,

- wydatki majątkowe w przelicze-
niu na jednego mieszkańca,

- wskaźnik zadłużenia,
- liczba podmiotów gospodar-

czych,
- wyniki egzaminów ósmoklasi-

stów,

- poziom dofinansowania unijne-
go,

- saldo migracji,
- skanalizowanie gminy,
- wydatki bieżące na oświatę i wy-

chowanie.
- Podziękowania dla pracowników 

Urzędu Gminy i wszystkich jednostek 
organizacyjnych, radnych, sołtysów, 
stowarzyszeń i wszystkich mieszkań-
ców. To nasz wspólna praca. Ranking 
ten jest oparty na twardych danych 
ze sprawozdań. Nie ma tu ocen su-
biektywnych żadnej komisji czy wy-
syłanych SMS. Brawo My – mówi 
Adam Pałys Wójt Gminy.

Wyniki rankingu:
(gmina – rodzaj gminy – wskaźnik 

zagregowany w 2020 r.
1. Nowiny – gmina wiejska – 4,017
2. Morawica – gmina miejsko-wiej-

Wieści z Gminy
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APLIKACJA MOBILNA 
- PRZEWODNIK TURYSTYCZNY GMINY SOLEC – ZDRÓJ !!!

Przedsięwzięcie Ministra 
Edukacji i Nauki pod nazwą 
„Poznaj Polskę”

ska – 3,818
3. Strawczyn – gmina wiejska – 

3,585
4. Miedziana Góra – gmina wiejska 

– 3,527
5. Solec-Zdrój – gmina wiejska – 

3,257
6. Łopuszno – gmina wiejska – 

3,185
7. Górno – gmina wiejska – 3,167
8. Połaniec – gmina miejsko-wiej-

ska – 3,148
9. Masłów – gmina wiejska – 3,119
10. Busko-Zdrój – gmina miejsko-

-wiejska – 3,036
Pełny ranking: Ranking Gmin Re-

gionu Świętokrzyskiego – (kielce.pl)

Zachęcamy miesz-
kańców, turystów i ku-
racjuszy do korzystania 
z aplikacji mobilnej - 
Przewodnik Turystyczny 
Gminy Solec – Zdrój !!!

Gmina Solec – Zdrój 
w ramach projektu gran-
towego realizowanego 
w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Progra-
mem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 pozyskała środki 
na projekt pn. „Aktywnie i mobilnie 
w Solcu – Zdroju – promocja walorów 
turystycznych gminy poprzez wydarze-
nia popularyzujące tworzoną aplikację 
mobilną”.

Aplikacja jest dostępna na każde 
urządzenie z systemem Android lub 
iOS. Aplikacja jest darmowa i można 
ją pobrać z Google Play. Aby pobrać 
aplikację należy w Google Play wpisać 
Solec – Zdrój przewodnik turystyczny, 
kliknąć w logo aplikacji (herb Gminy 
Solec – Zdrój), a następnie nacisnąć 
„Zainstaluj”. I GOTOWE!

Aplikacja jest praktycznym narzę-
dziem dla nowoczesnego turysty, ku-
racjusza i mieszkańca, pozwalającym 
na nawigację po szlakach turystycz-
nych Gminy Solec-Zdrój oraz dającym 
dostęp do bogatej bazy informacji o 
najciekawszych miejscach położonych 
w ich pobliżu. Aplikacja mobilna umoż-
liwia przeglądanie na mapie wszystkich 
szlaków pieszych i rowerowych znaj-
dujących się na terenie gminy. Do każ-

dego szlaku przyporząd-
kowane zostały obiekty, 
a wśród nich ciekawe 
miejsca krajoznawcze, 
kulturalne, przyrodnicze, 
zabytkowe. Aplikacja za-
wiera również wiele in-
formacji na temat aktual-
nych wydarzeń (imprezy, 
wydarzenia kulturalne, 
koncerty), informacje dla 
mieszkańców, informacje 

o regionie. Znajdziemy tu również pre-
zentację najciekawszych miejsc, bazy 
noclegowej, gastronomii. Za pośrednic-
twem telefonu można na bieżąco śle-
dzić ofertę wydarzeń organizowanych 
w gminie. Aplikacja przyda się zarówno 
odwiedzającym, jak i mieszkańcom. Za-
prowadzi do zabytków, restauracji, ho-
teli, pensjonatów, kwater prywatnych, 
a także pozwoli poznać lokalną archi-
tekturę. Aplikacja daje nie tylko możli-
wość nawigowania po wybranym szla-
ku, ale także opcję wskazania dojazdu 
do wybranego punktu oraz wyszukania 
ciekawych miejsc w pobliżu.

Celem Aplikacji jest popularyzacja 
aktywnej turystyki oraz wzbogacenie 
bazy informacyjnej dla turystów. 

Aplikacja w bezpieczny i prosty spo-
sób poprowadzi chętnych przez nastę-
pujące szlaki piesze i rowerowe:
- Szlak „zielonego listka”,
- Szlak kapliczek, krzyży i świątków,
- Szlak „bocianich gniazd”,
- Szlak edukacji przyrodniczej,
- Szlak zabytków.

Serdecznie zachęcamy do korzysta-
nia.

W ramach przedsięwzięcia Mi-
nistra Edukacji i Nauki pod nazwą 
„Poznaj Polskę” Gmina Solec-Zdrój 
otrzymała dofinansowanie w wyso-
kości 14 067 zł na organizację 4 wy-
cieczek szkolnych dla uczniów klas 
I-III oraz IV-VIII następujących szkół

W ramach przedsięwzięcia Mini-
stra Edukacji i Nauki pod nazwą „Po-
znaj Polskę” Gmina Solec-Zdrój otrzy-
mała dofinansowanie w wysokości 
14 067 zł na organizację 4 wycieczek 
szkolnych dla uczniów klas I-III oraz 
IV-VIII następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdro-

ju w Zespole Szkół w Solcu-Zdroju
2. Szkoła Podstawowa w Zborowie 

w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Zborowie
Wkład własny finansowy w wy-

sokości 3 519 zł został zapewniony z 
wpłat rodziców. Całkowity koszt za-
dania wynosi 17 586 zł.

Przedsięwzięcie ma na celu uatrak-
cyjnienie procesu edukacyjnego dzie-
ci i młodzieży poprzez umożliwienie 
im poznawania Polski, jej środowiska 
przyrodniczego, tradycji, zabytków 
kultury i historii oraz osiągnięć pol-
skiej nauki.

Uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Solcu-Zdroju zwiedzą Muzeum 
Lotnictwa Polskiego w Krakowie oraz 
kopalnię soli „Wieliczka”, natomiast 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej w 
Zborowie Muzeum Wsi Kieleckiej, Za-
mek Królewski w Chęcinach, kopalnię 
soli „Wieliczka” i Zamek Królewski na 
Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki w 
ramach obszaru edukacyjnego Kultu-
ra i Dziedzictwo Narodowe.

Wieści z Gminy
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Informacja odnośnie obowiązku utrzymanie 
porządku na chodnikach i w pasie drogowym

Mamy pierwsze miejsce 
w województwie !!!

Biblioteka szkolna w Szkole Pod-
stawowej w Zborowie otrzymała do-
finansowanie zadania polegającego 
na rozwijaniu zainteresowań dzieci i 
młodzieży przez promowanie i wspie-
ranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży, realizowanego w 
ramach priorytetu 3 „Zakup nowo-
ści wydawniczych do placówek wy-
chowania przedszkolnego, bibliotek 

szkolnych i pedagogicznych” Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa 2.0 na lata 2021 – 2025.

Dofinansowanie w kwocie 4000 
zł wraz z  wkładem własnym szkoły 
1000 zł czyli łącznie 5000 zł zostanie 
przeznaczone na zakup nowych po-
zycji książkowych do biblioteki oraz 
realizację działań promujących czytel-
nictwo.

Program jest realizowany przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, przy zaangażowaniu 
Biblioteki Narodowej, Instytutu Książ-
ki i Narodowego Centrum Kultury, 
oraz we współpracy z Ministerstwem 
Edukacji i Nauki jako Operatora Prio-
rytetu 3.

Gmina Solec – Zdrój w czołówce 
rankingu „Liderzy inwestycji. Ran-
king wydatków inwestycyjnych sa-
morządów 2018-2020”.

Czasopismo samorządu teryto-
rialnego „Wspólnota” opublikowało 
właśnie ranking „Liderzy  inwestycji. 
Ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2018-2020”. Gmina 
Solec – Zdrój uplasowała się na 52 
miejscu w Polsce w kategorii gmin 
wiejskich pod względem wydatków 
inwestycyjnych  - w latach 2017 – 
2019 zajmowała 96 miejsce, a w la-
tach 2016 – 2018 była na miejscu 
297, więc awans jest ogromny, tak 
jak powody do radości (ranking ob-
jął 1533 gminy wiejskie). Ale to nie 
wszystkie nasze sukcesy, albowiem 
według tego samego rankingu Gmina 
Solec – Zdrój zajmuje PIERWSZE MIEJ-
SCE w kategorii gmin wiejskich w wo-
jewództwie świętokrzyskim – średnie 
wydatki inwestycyjne per capita w la-
tach 2018 – 2020 wynoszą w naszej 
gminie 2034,50 zł. 

Najważniejsze inwestycje Gminy w 
ostatnich latach to:

 -  realizacja projektu pn. „Pasje 
zaklęte w nauce”. W ramach projek-
tu uczniowie szkół podstawowych 
uczestniczyli w zajęciach pozalekcyj-
nych – informatycznych, matema-
tycznych i językowych. Dzięki realiza-
cji zadania do placówek oświatowych 
zostały zakupione pomoce dydaktycz-
ne, meble i komputery,

- w ramach Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, Oś prio-
rytetowa – Sprawne usługi publicz-
ne Gmina Solec – Zdrój realizowała 
projekt pn. „Podniesienie jakości ob-
sługi mieszkańców poprzez wdroże-
nie innowacyjnych rozwiązań wpły-
wających na poprawę efektywności 

i dostępności e – usług w gminach 
Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, Nowy 
Korczyn, Tuczępy, Pacanów”,

- w ramach poszerzenia oferty kul-
turalnej skierowanej do mieszkańców, 
turystów oraz kuracjuszy odwiedzają-
cych Gminę Solec – Zdrój zrealizowa-
no projekt, w ramach którego  rozbu-
dowano budynek Gminnego Centrum 
Kultury w Solcu – Zdroju. Obiekt jest 
w pełni dostępny dla osób niepeł-
nosprawnych dzięki zamontowanej 
windzie. W nowoczesnym budynku 
znajduje się biblioteka, sala wysta-
wiennicza wraz z salą konferencyjną, 
pomieszczenia przeznaczone na dzia-
łalność GCK – sale zajęć i sale prób dla 
zespołów muzycznych wyposażone w 
nowe meble i pianino. Koszt rozbudo-
wy GCK to niemal 3 miliony złotych. 
Zakres projektu objął również prze-
budowę sali sportowej na salę wido-
wiskową wraz z zagospodarowaniem 
terenu, zakup sceny mobilnej wraz z 
nagłośnieniem i oświetleniem oraz 

zagospodarowanie fragmentu zabyt-
kowego parku w Zborowie,

- obecnie realizowany jest zadanie 
pn. „ Kompleksowa i wieloaspekto-
wa rewitalizacja miejscowości So-
lec – Zdrój”  w ramach działania 6.5. 
„Rewitalizacja obszarów miejskich i 
wiejskich” Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego 2014-2020.

Dla porównania wydatki w po-
szczególnych gminach wiejskich wo-
jewództwa świętokrzyskiego wynio-
sły:
- Gmina Górno – 1883,97 zł
- Gmina Sitkówka – Nowiny – 

1858,03 zł
- Gmina Raków - 1846,78 zł
- Gmina Łopuszno – 1573,59 zł
- Gmina Gnojno 1090,90 zł
- Gmina Tuczępy – 345,31 zł.

Mamy nadzieję, że w kolejnych la-
tach uda się utrzymać dotychczasową 
tendencję oraz powtórzyć sukces.

Wieści z Gminy
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Akcja ,,Przynieś Misia”
Nasza szkoła wzięła 

udział w akcji Fundacji 
Miśka Zdziśka ,,Błękitny 
Promyk Nadziei"  pod ha-
słem ,,Przynieś Misia",

 Dziękujemy przed-
szkolakom, uczniom, ro-
dzicom, i nauczycielom  
za ich niesamowitą wraż-
liwość, empatię i wiel-
kie serce na rzecz dzieci 
chorych onkologiczne w 
Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach. 
Przekazaliśmy chorym 
dzieciom wspaniałe pre-
zenty od Was w postaci pluszowych misiów i innych zaba-
wek oraz przyborów papierniczych. Tym samym sprawili-
śmy ogromną radość małym bohaterom zmagającym się z 
ciężką chorobą. Serdecznie dziękujemy.

bw

Szkoła Podstawowa w Zborowie

Dzień Edukacji Narodowej 
- Ślubowanie Pierwszoklasistów
Zgodnie z tradycją naszej szkoły, najmłodsi uczniowie 

w październiku przeżywają swoją pierwszą ważną uro-
czystość, która połączona jest z DEN. W bieżącym roku 
szkolnym wydarzenie, to miało miejsce 13.10.2021r. Na 
uroczystość Pasowania na Ucznia przybyli zaproszeni go-

ście, rodzice, nauczyciele, 
wychowawcy i uczniowie  
klas II i III. W udekorowa-
nej hali sportowej wszyst-
kich zebranych serdecznie 
powitał Dyrektor Szkoły. 

Uroczystość szkolną 
rozpoczął pierwszy w ży-
ciu Pierwszaków zatań-
czony u boku swoich Ro-
dziców narodowy taniec, 
Polonez. Klasa pierwsza na 
dzień Ślubowania przygo-
towała część artystyczną. 
Najmłodsi zaprezentowali 
swoje  umiejętności i zdolności przed zgromadzoną pu-
blicznością. Bezbłędnie wyrecytowali wiersze, zaśpiewali 
piosenki, wykazali się  znajomością symboli narodowych, 
które z dumą prezentowali. Swoimi występami pokazali, 
że zasłużyli na miano ucznia.

Z okazji DEN  życzenia nauczycielom i pracownikom 
szkoły złożyli: Sekretarz Gminy Pan Artur Cygan, Pani Edy-
ta Patrzałek i Dyr. szkoły Pan Zbigniew Szot. Wręczono  
nagrody Wójta i Dyrektora  nauczycielom za szczególne 
osiągnięcia w  pracy dydaktyczno-wychowawczej. Po uro-
czystości był czas na wspólną fotografię i słodki poczęstu-
nek.

Za nami wyjątkowa chwila dla 18 Pierwszaków SP w 
Zborowie. Za sprawą Ślubowania i Pasowania zostali peł-
noprawnymi uczniami i należą do jednej wielkiej szkolnej 
rodziny.

Życzymy :
 Rodzicom, dumy i radości ze swoich dzieci. Pierwsza-

kom wielu sukcesów w murach naszej szkoły.
wychowawczyni klasy pierwszej Janina Bąk

,,List do Taty”
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w szóstej edycji 

konkursu literackiego ,,List do Taty”, zorganizowanego 
przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
Senatu RP we współpracy z Fundacją im. Św. Cyryla i Me-
todego. Patronat 
honorowy nad 
konkursem ob-
jął  Rzecznik Praw  
Dziecka.

Konkurs był ad-

Co nowego w szkołach
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resowany do uczniów klas czwartych i piątych szkół pod-
stawowych. Jego głównym celem było zwrócenie uwagi 
opinii publicznej na ważną rolę ojca w rodzinie oraz pro-
pagowanie przykładów dobrego ojcostwa.

Zadaniem uczniów było napisanie pracy na temat: Kim 
jest i co dla mnie znaczy mój tata.

12 października br. nasi uczniowie, autorzy listów, 
otrzymali nagrody z rąk Senatora RP P. Jacka Włosowicza. 
W gronie nagrodzonych znalazły się uczennice klasy V:

Aleksandra Gałka
Zuzanna Oszywa
Amelia Zębala
Nad przebiegiem konkursu czuwała nauczycielka języ-

ka polskiego Małgorzata Mastalińska.

Szkoła pełna Mikołajów
Jak spędzać mikołajki to najlepiej w szkole pełnej Miko-

łajów. 6 grudnia dzieci czekały na Mikołaja, a tu Mikołaje, 
renifery w klasach i na korytarzach. Oczywiście najważ-
niejszy Mikołaj, ten szczególnie ważny i najbardziej zapra-
cowany, przyniósł dzieciom wyjątkowe prezenty. To był 
wesoły i niezapomniany dzień. A Ty, co byś zrobił, gdybyś 
przez jeden dzień był prawdziwym Świętym Mikołajem?

ko

Wycieczki w ramach 
przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę”
Szkoła Podstawowa w Zborowie wzięła udział w przed-

sięwzięciu MEN "Poznaj Polskę". Celem programu jest 
poznanie dziedzictwa narodowego i kulturowego  oraz 
popularyzacja osiągnięć polskiej nauki. Jest to również 
wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. 

Uczniowie z klas młodszych 8 grudnia  zwiedziły Mu-
zeum Wsi Kieleckiej, Zamek w Chęcinach oraz Centrum 
Nauki Leonardo Da Vinci w Podzamczu. Ostatnim punk-
tem wycieczki był długo wyczekiwany pobyt w McDonal-
dzie. 

Natomiast uczniowie z klas VI-VIII pojechali do Krako-
wa i Wieliczki. Głównymi atrakcjami wycieczki były:  Ko-
palnia Soli ,,Wieliczka” i  Zamek Królewski na Wawelu. 

Co nowego w szkołach
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Spieszymy się, staramy się zrobić jak najwięcej, bo w 

każdej chwili spodziewamy się lockdownu. Co jakiś czas 
zawieszamy na kilka dni zajęcia stacjonarne w poszczegól-
nych klasach, bo zdarzają się przypadki zarażenia dzieci 
wirusem.

Dzieci w grudniu jeżdżą na wycieczki, rzecz wcześniej 
raczej niepraktykowana. W związku z programem MEN –
„Poznaj Polskę” odwiedziły Wieliczkę i Muzeum Lotnictwa 
Polskiego w Krakowie. Ósmoklasiści pisali próbny egzamin 
końcowy. Tak się nieprzyjemnie złożyło, że trzydniowy cykl 
egzaminacyjny zaczęli 6 grudnia. Nauczyciele zbyt weso-
łych min nie mają po przejrzeniu prac uczniowskich. No 
pewnie, że nie wszystkich, nie można generalizować. Do 
drugiego etapu konkursów przedmiotowych przygotowu-
je nauczyciel historii, panie od geografii i chemii. Jeszcze 
nie znamy wszystkich wyników etapu szkolnego.

I jak  co roku w grudniu piszemy o Mikołaju, reniferach, 
kartkach pocztowych, prezentach i Świętach. Ale jakże by 
inaczej, skoro to ulubiony temat i dzieci, i dorosłych pew-
nie też. Mikołaj był w przedszkolu, taki prawdziwy – ubra-
ny jak to Mikołaj i z wyraźną nadwagą, tak jak powinno 
być. Dzieci mu zaśpiewały, wierszyki powiedziały i były 
bardzo poruszone Mikołajową wizytą. 

Uczniowie przygotowywali kartki z życzeniami dla pa-
cjentów hospicjum. Robili też ozdoby choinkowe i Mikoła-
je o kręgosłupach z rolek papieru toaletowego. Poznawali  
obyczaje bożonarodzeniowe w innych krajach, na zaję-
ciach języka niemieckiego powstały wieńce adwentowe. 
W szkole słychać coraz częściej kolędy. 

A dzieci z oddziału przedszkolnego zrobiły szopki - 2. 
Chłopcy swoją i dziewczynki swoją.  Bardzo istotnym ele-
mentem stajenki w wersji chłopców  jest szeroki podjazd 
wyłożony kostką brukową z plasteliny. O tym, kto przy-
szedł pokłonić się Dzieciątku trudno wyrokować- są tam 

chyba zajączki i różne inne drobne stworzonka. I nie moż-
na pewno z tą wersją polemizować, przecież malutki Je-
zus nikogo od siebie nie odpycha i czułość ma także dla 
najmniejszych.

Wszystkiego dobrego, ciepłego światła znad Betlejem 
w naszych domach!

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Już po raz szósty w Solcu-Zdroju odbył się Bieg Miko-

łajowy. Impreza z roku na rok gromadzi szerokie grono 
mieszkańców naszej gminy, a także przybyłych do niej 
gości. Chociaż z powodu wirusa poprzednia edycja od-
bywała się „on-line”, w tym roku udało się zorganizować 
i przywrócić klasyczną formę wydarzenia. O dużym zain-

teresowaniu Biegiem Mikołajowym świadczyła ogromna 
różnica wieku między uczestnikami. Wizytówką Biegu Mi-
kołajowego jest jego świąteczna i niepowtarzalna atmos-
fera. W imprezie biorą udział nie tylko miłośnicy sportowej 

Gminne Centrum Kultury proponuje

Co nowego w szkołach
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rywalizacji, lecz przede wszystkim całe rodziny. Uczestni-
kom imprezy dopingował i duchowo wspierał sam ... św. 
Mikołaj - patron soleckiej parafii. Trasa wyścigu przebie-
gała ulicami: 1 Maja, Szkolna oraz Polną. Start i meta 
znajdowały się na ulicy 1 Maja przy budynku Sali Widowi-
skowej w Solcu-Zdroju. Po zakończonej rywalizacji, wrę-
czone zostały puchary, dyplomy oraz pamiątkowe medale 
dla uczestników. Następnie rozlosowane zostały nagrody, 
które przekazali www.przyjacielekawy.pl oraz Malinowe 
Hotele. Organizatorami wydarzenia byli: Gminne Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju, Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu 
– Zdroju oraz Parafia pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. Im-
preza została dofinansowana ze środków województwa 
świętokrzyskiego. Zapraszamy na kolejną edycję za rok!

***
W tym roku Mikołaj 

zawitał do nowej Sali 
Widowiskowej, gdzie 
czekała na niego gro-
mada radosnych dzieci 
razem z Lady Famą i jej 
pomocnikami.  Lady 
Fama zabrała wszyst-
kie dzieci na wspania-
ły Zimowy Koncert, 
którego tematem była 
podróż do Krainy Św. 
Mikołaja. Jednak, aby 
tam dotrzeć należało 
zakręcić Mikołajkowym 
Kołem Fortuny i wyko-
nać wylosowane zada-
nia. Nieocenionym atu-
tem imprezy były elementy edukacyjne: bezpieczeństwo 
na drodze, ekologia oraz zdrowy styl życia. A wszystko 
w towarzystwie autorskich, dynamicznych piosenek: 
„Ho Ho Ho Mikołaj jest z Nami”, „SOS dla Ziemi”, „Zielo-
ne czerwone żółte”, „Owocowy Rock and Roll”, „Pirat”, 
„Tęczowe parasolki” „Billy na saksofonie gra”, „Tęczowa 
dżungla” i in. Nie zabrakło żywych zabawnych maskotek: 
Kucyka Billego i Kotka Gapcia, z którymi nikt się nie nudził. 
Dużą atrakcją były występy dzieci wybranych z publiczno-
ści w barwnych przebraniach i ze śmiesznymi rekwizyta-
mi. Podczas koncertu na scenie pojawiły się tysiące baniek 
mydlanych, sztuczny śnieg, wystrzałowe cukierki, piękna 
dmuchana dekoracja i... wiele więcej. Mikołaj wręczył 

wszystkim dzieciom piękne prezenty, był czas na pamiąt-
kowe fotografie z Mikołajem, a dodatkową atrakcją była 
fotobudka.

Zabawa była wspaniała !

***
25 listopada na deskach sceny Sali Widowiskowej w 

Solcu-Zdroju gościliśmy Teatr Muzyczny Feeria. Aktorzy 
przedstawili musical pt. „Wybór”, do którego libretto oraz 
kompozycje stworzyła młoda, zaledwie 18-letnia aktorka 
Oliwia Adamiec. Scenariusz musicalu przedstawia w sied-
miu odsłonach bohaterów stojących w obliczu życiowych 
wyborów, ukazanych w sposób symboliczny, ale też suge-
stywny. Każda z postaci podejmuje inne decyzje i ponosi 
ich konsekwencje. Młodym aktorom udało się uchwycić 
niepowtarzalny, często pogodny, ironiczny, a momentami 
mroczny klimat świata, w którym zagubienie są bohatero-
wie. Publiczność stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Solcu-Zdroju oraz Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Zborowie.

Gminne Centrum Kultury proponuje
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE
X Spotkanie integracyjne 
„Dzień Niezapominajki”

W otaczającym nas świecie znajduje się niezliczona 
ilość kwiatów i roślin. Wśród nich jest malutki, niebieski 
kwiatuszek – niezapominajka. Mimo tego, że jest bardzo 
niepozorna, jest z nią związanych wiele opowieści.  Jedna 
z nich opowiada o tym, jak to rycerz  zbierał małe niebie-
skie kwiaty dla swojej ukochanej na brzegu rzeki. Niestety 
w pewnym momencie omsknęła mu się noga i wpadając 
do wody został porwany przez nurt. Oddalając się krzy-
czał „nie zapomnij o mnie”, co dało nazwę temu małemu 
kwiatkowi.

Nie zapomnij o mnie! - takie właśnie hasło przypisu-
jemy cyklicznej imprezie pod nazwą „Dzień Niezapomi-
najki” organizowanej przez STOWARZYSZENIE NA RZECZ 
POTRZEBUJĄCYCH WIELKI GROSZ przy Domu Pomocy Spo-
łecznej  w Zborowie. W tym roku spotkanie odbyło się w 
sierpniu.

W imprezie uczestniczyły mieszkanki Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, lokatorzy Lokali Aktywizujących 
funkcjonujących przy placówce, członkowie rodzin oraz 
opiekunowie prawni mieszkańców placówki i Lokali oraz 
dzieci i młodzież.

Celem imprezy „Dzień Niezapominajki” była integracja 
osób niepełnosprawnych, wykluczonych społecznie, dzieci 
i młodzieży oraz rodzin. Wspólne biesiadowanie, aktywne 
spędzanie czasu, udział w konkursach sportowych, kon-
kursie karaoke, w występ zespołu muzycznego, śpiewanie 
i zabawia przy muzyce pozwoliły zapomnieć o trudnym 
okresie epidemii, aktywnie spędzić czas oraz zagwaranto-
wały społeczną integrację osób niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu  i dyskrymina-
cji.

W tym roku nadaliśmy temu wydarzeniu  większy roz-
mach. Stowarzyszenie pozyskało na zadanie dodatkowe 
środki od Wojewody Świętokrzyskiego co pozwoliło uroz-
maicić imprezę o fantastyczny recital zespołu muzyczne-
go oraz umożliwiło zakup nagród, które były spełnieniem 
marzeń podopiecznych.  

D o d a t k o w o 
zaproszeni go-
ście mieli możli-
wość spotkania 
z psychologiem i 
pracownikiem so-
cjalnym oraz kie-
rownictwem pla-
cówki. Program 
imprezy „Dzień 
Niezapominajki” 
dostosowany był 
do wieku, zain-
teresowań, stanu 
zdrowia, kondycji, 
sprawności fizycz-
nej i możliwość 
uczestników oraz 
panującej sytuacji 

epidemiologicznej. Wszystkie punkty imprezy zakładały 
aktywność w przestrzeniach gwarantujących bezpieczeń-
stwo.   

Organizacja imprezy była odskocznią od znużenia co-
dziennością, dała możliwość spotkania z bliskimi po dłu-
gim czasie izolacji spowodowanej przez ”rzeczywistość 
covidową”.  

Aktywna postawa uczestników,  integracja osób nie-
pełnosprawnych ze środowiskiem eliminuje wykluczenie 
społeczne, poprawia samoocenę i poczucie własnej war-
tości, a przede wszystkim jest olbrzymim źródłem radości 
i cudownych wspomnień na długi czas.

Darując komuś niezapominajkę chcemy, aby ta oso-
ba nigdy o nas nie zapomniała. Pragniemy podarować 
wszystkim czytelnikom taką wirtualną niezapominajkę z 
przekazem – pamiętajcie o nas!

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia pragnie-
my złożyć wszystkim czytelnikom radosnego przeżywania 
tego pięknego rodzinnego czasu, wszelkiej pomyślności i 
szczęśliwego Nowego Roku.

DPS w Zborowie
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Narodowy Fundusz Zdrowia 
zaprasza do wykonania badań w ramach bezpłatnego programu 

Profilaktyka 40 PLUS
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ZŁÓŻ DEKLARACJĘ 
dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

od 1 lipca 2021 r. każdy obywatel, 
zarządca budynku lub lokalu który po-
siada źródło ciepła o mocy do 1 MW 
jest zobowiązany złożyć DEKLARACJĘ 
dotyczącą źródła ciepła i źródeł spala-
nia paliw do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB):

– dla budynków, które już istnieją 
właściciel lub zarządca ma 12 miesięcy 
na złożenie deklaracji (do 30 czerwca 
2022 roku)

– dla nowo powstałych budynków 
termin ten wynosi 14 dni na złożenie 
deklaracji;

Jeśli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalo-
wane/wymienione po 1 lipca 2021 r. deklarację musisz zło-
żyć w terminie 14 dni (podobnie jak w budynkach nowo 
powstałych).

W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszyst-
kie źródła ogrzewania – deklaracja przewiduje zgłoszenie 
wielu źródeł ciepła w obrębie jednego budynku.

Deklaracje można składać:
– w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest 

to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że 
umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą 

zaletą jest
to, że deklarację można złożyć 

nie wychodząc z domu. Zachęcamy 
wszystkich do korzystania z elektro-
nicznego sposobu składania deklaracji 
poprzez stronę www.zone.gunb.gov.
pl .Aby złożyć deklarację przez inter-
net potrzebne jest posiadanie profilu 
zaufanego albo dowodu elektronicz-
nego.

– w formie papierowej - wypełniony 
dokument można wysłać listem albo 
złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w 

Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój. Formula-
rze w formacie pdf znaleźć można na stronie www.zone.
gunb.gov.pl . Dla osób nie mających możliwości wydru-
kowania deklaracji Urząd Gminy Solec-Zdrój przygotował 
wydrukowane kopie deklaracji w Gminie, ul. 1 Maja 10, 
28-131 Solec-Zdrój.

WAŻNE!
Niezłożenie deklaracji będzie karane: mandatem w wy-

sokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł.

Razem zadbajmy o powietrze, 
którym oddychamy!

Podziękowania
Klub Seniora w Solcu-Zdroju dziękuje Dyrektor Szko-

ły Podstawowej w Solcu-Zdroju Pani Beacie Bonar  za 
udostępnienie małej sali gimnastycznej na ćwiczenia 
organizowane przez klub w ramach  akcji „Aktywny Se-
nior”. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone przez Klub 
Seniora odbywają się  w każdy poniedziałek i środę o 
godz. 17.00. Zapraszamy !

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 1
zgony 12
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 8
małżeństwa 2
zgony 10
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 10
zgony 5
rozwody 0

Trochę statystyki

wrzesień 2021 r.

listopad 2021 r.

październik 2021 r.
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"Czyste Powietrze" to komplek-
sowy program, którego celem jest 
zmniejszenie lub uniknięcie emi-
sji pyłów i innych zanieczyszczeń 
wprowadzanych do atmosfery 
przez domy jednorodzinne. Pro-
gram skupia się na wymianie sta-
rych pieców i kotłów na paliwo 
stałe oraz termomodernizacji bu-
dynków jednorodzinnych by efek-
tywnie zarządzać energią. Działania 
te nie tylko pomogą chronić śro-
dowisko, ale dodatkowo zwiększą 
domowy budżet, dzięki oszczędno-
ściom finansowym.

Gmina Solec-Zdrój podpisała po-
rozumienie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach i przystąpiła 
do obsługi Programu Priorytetowego 
"Czyste Powietrze". Mieszkańcy na-
szej Gminy mogą za pośrednictwem 
Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju złożyć 
wniosek o dotację oraz otrzymać bez-
płatną pomoc w zakresie weryfikacji 
wniosku pod kątem wymagań pro-
gramu.

Czyste Powietrze - dla 
kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli 
jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
Wniosek w ramach programu może 
zostać złożony wyłącznie przez wła-
ściciela lub współwłaściciela budynku/
lokalu mieszkalnego z uregulowanym 
stosunkiem prawnym do budynku/lo-
kalu mieszkalnego.

Czyste Powietrze - na co?
Dofinansowanie wymiany starych i 

nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 
stałe na nowoczesne źródła ciepła speł-
niające najwyższe normy, oraz przepro-
wadzenie niezbędnych prac termomo-
dernizacyjnych budynku.

Czyste Powietrze - ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 zł 

dla podstawowego poziomu dofinan-
sowania i 37 000 zł dla podwyższone-
go poziomu dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowanie 
na poziomie podwyższonym, należy 
zwrócić się do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Solcu-Zdroju miesz-
czącego się pod adresem: ul. Partyzan-
tów 8A, 28-131 Solec-Zdrój o wydanie 
zaświadczenie o dochodach.

 
Punkt konsultacyjny 

- jak działa?
Mieszkańcy zainteresowani złoże-

niem wniosku w programie "Czyste 
Powietrze" powinni skontaktować się z 
pracownikiem Urzędu Gminy w Solcu-
-Zdroju w celu umówienia spotkania i 
przygotowania wniosku. Jednocześnie 
mieszkańcy przed umówionym spotka-
niem, proszeni są o wypełnienie kwe-
stionariusza dotyczącego danych, któ-
re będą niezbędne do przygotowania 
wniosku o dofinansowanie co znacznie 
ułatwi obsługę. 

Wnioski złożone przez mieszkań-
ców w Urzędzie Gminy w Solec-Zdrój 
zostają przekazane do Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach, gdzie na-

stępuje ich ocena i decyzja o udzieleniu 
dotacji.

Ważne! Mieszkaniec może złożyć 
tylko i wyłącznie jeden wniosek w ra-
mach Programu.

Narzędzia pomocne przy składaniu 
wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.czy-
stepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://
kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Punkt konsultacyjno-informacyjny 
programu "Czyste Powietrze" jest czyn-
ny w godzinach pracy Urzędu  od godz. 
7:00 – 15:00.  Mając na względzie bez-
pieczeństwo pracowników i mieszkań-
ców, przyjęcia interesantów odbywać 
się będą po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu terminu i godziny. Osobą 
do kontaktu jest Pani Aleksandra Szo-
stak-Kaczor pod numerem telefonu: 41 
377 60 39 wew. 23.

Szczegółowe informacje dotyczące 
programu Czyste Powietrze oraz porta-
lu beneficjenta dostępne są na stronie:  
https://portalbeneficjenta.wfos.com.p

Założenie konta na portalu benefi-
cjenta jest pierwszym i najważniejszym 
krokiem w procedurze aplikowania o 
dofinansowanie. Aby założenie konta 
było możliwe mieszkaniec musi posia-
dać adres e-mail.

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie 
punktu zachęci mieszkańców do sko-
rzystania z dofinansowania, między in-
nymi do wymiany kotłów, przeprowa-
dzenia prac termomodernizacyjnych, a 
w efekcie do poprawy jakości powie-
trza na terenie gminy Solec-Zdrój.

Kwartalnikowe ogłoszenia
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1 listopada – Wszystkich Świę-
tych. Tego dnia idziemy na cmen-
tarze, odwiedzamy groby zmar-
łych, składamy kwiaty i zapalamy 
znicze, modlimy się i wspomina-
my najbliższych, których już nie 
ma z nami. To wyjątkowy czas – 
czas zadumy i refleksji nad kru-
chością życia, nad przemijaniem. 
Wszystkich Świętych to dzień o 
niepowtarzalnym nastroju, który 
wzbudza w nas tęsknotę za tymi, 
którzy odeszli.

Dawniej wierzono, że w Święto 
Zmarłych zmarli wracają do świa-
ta żywych, a ich dusze odczuwają 
głód, pragnienie, tęsknotę. Ich pra-
gnienia należało zaspokoić. 

Zwyczajów związanych z dniem 
Wszystkich Świętych jest wiele:

1. Otaczanie czcią żebraków sie-
dzących przed kościołami i cmen-
tarzami. Gospodynie wypiekały 
specjalne chlebki – tyle, ile rodzina 
posiadała zmarłych, a następnie roz-
dawała je żebrakom. Jeden chlebek 
dawano księdzu, by modlił się za 
dusze zmarłych, o których nikt nie 
pamięta.

2. Uchylanie drzwi, aby dusze 
przyjaciół i rodziny mogły wejść do 
domu i spędzić czas z bliskimi.

3. Palenie ognisk. Na począt-
ku palono ogniska na rozstajach 
dróg, aby wskazać zmarłym drogę 
do domu. Później zaczęto zapalać 
ogień w obejściach i na cmenta-
rzach. Tak zapoczątkowano zwyczaj 
zapalania zniczy na grobach.

4. Karmienie zmarłych. Uroczy-
stości „dziadów” odbywały się w ka-
plicach lub na cmentarzach. Na gro-
bach stawiano chleb, miód i kaszę, a 
stoły zastawiano jedzeniem, śpiewa-
no i wywoływano dusze zmarłych.

5. Zakaz palenia ognia w piecu. 
Miał na celu uniknięcie poparzenia 
zmarłej duszy lub odcięcia drogi oso-
bie zmarłej, która wydostawała się z 
domu przez komin. Zabronione tak-
że było klepanie masła, ugniatanie 
kapusty, przędzenie i tkanie, spluwa-
nie, głośne rozmowy przy stołach, 
nagłe wstawanie, sprzątanie na stole 
po wieczerzy. Nie można było rów-
nież wylewać wody po zmywaniu 
naczyń za okno, aby nie oblać duszy.

Dzisiaj najbardziej znany zwy-
czaj to palenie zniczy oraz składanie 
kwiatów oraz modlitwa za zmarłych. 
Mniej znane jest zaopiekowanie się 

Wszystkich Świętych

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2021 r.: 
Wanda Domagała lat 65 – mieszkanka ŚDS Świniary

Andrzej Lewandowski lat 54 – mieszkaniec wsi Kików
Cecylia Mastalińska lat 86 – mieszkanka wsi Wełnin

Paweł Nowak lat 26 – mieszkaniec wsi Magierów
Renata Zmysło lat 48 – mieszkanka wsi Magierów

w październiku 2021 r.:
Aurelia Bałaga lat 68 – mieszkanka ŚDS Świniary
Wacław Banaś lat 88 – mieszkaniec wsi Piestrzec
Stanisław Bonar lat 67 – mieszkaniec wsi Żuków
Jolanta Brożek lat 58 – mieszkanka DPS Zborów

Władysława Maćkowska lat 91 – mieszkanka wsi Solec – Zdrój
Stanisław Nalepa lat 85 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Teresa Pielak lat 66 - mieszkanka wsi Świniary
Marcin Rajczewski lat 26 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Józef Wolicki lat 77 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Dariusz Wołoszyn lat 53 – mieszkaniec wsi Piestrzec

w listopadzie 2021 r.:
Lucjan Bonar lat 90 – mieszkaniec wsi Włosnowice
Maria Bonar lat 66 – mieszkanka wsi Włosnowice

Daniela Budzicka lat 87 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Paulina Bugaj lat 91 – mieszkanka wsi Chinków

Aleksandra Czechowska lat 87 – mieszkanka wsi Chinków
Agnieszka Fortuna lat 86 – mieszkanka wsi Włosnowice

Elżbieta Kafara lat 65 – mieszkanka wsi Kolonia Zagajów
Zofia Kochańska lat 91 – mieszkanka wsi Zborów

Janina Kunat lat 77 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Henryk Milczarek lat 90 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Stanisław Olszowy lat 63 – mieszkaniec wsi Zborów
Andrzej Stawiarz lat 71 – mieszkaniec wsi Zborów 

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska

opuszczonym grobem. Zachęcamy 
do znalezienia takiego grobu, na 
naszych cmentarzach i zadbanie o 
niego.

Nieważne, jaka wiarę wyznaje-
my. Ważna jest pamięć o bliskich 
zmarłych. Zaszczepmy w dzieciach 
zwyczaj pamiętania i przekazywania 
wiedzy o zmarłych kolejnym poko-
leniom.

Napisali do nas
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Wyniki XVII kwesty 

na rzecz zabytkowych nagrobków
W niedzielę rano 31 października rozpoczęła się XVII 

kwesta na rzecz zabytkowych nagrobków. Organizatorem 
zbiórki było, jak co roku, Stowarzyszenie Społeczno-Kultural-
ne SOLEC ZDRÓJ. Dotychczas odrestaurowanych zostało 12 
pomników nagrobnych.

W tegorocznej kweście uczestniczyło 55 wolontariuszy. 
Byli to głównie członkowie Stowarzyszenia oraz harcerze z 
93 BDH „Wędrowcy” z drużynową phm. Beatą Kupiec oraz 
instruktorką hm. Teresą Pater. Najmłodszymi kwestarzami 
były pierwszaki z Zespołu Publicznych Placówek Oświato-
wych w Zborowie (pod opieką wychowawczyni Joanny Bąk) 
oraz uczniowie klasy IV b Zespołu Szkół w Solcu-Zdroju (z 
wychowawczynią Justyną Pałys).

Zbiórkę wsparli swoją obecnością przedstawiciele władz 
lokalnych tj. Wójt Gminy Solec-Zdrój Adam Pałys, Przewod-
niczący Rady Gminy Paweł Patrzałek vice-wójt Piotr Kalita, 
sekretarz Artur Cygan oraz nauczycielka Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Zborowie, p. Barbara Walasek, na 
której obecność można liczyć od pierwszej kwesty.

Z uwagi na zagrożenie covidowe wszyscy kwestarze za-
opatrzeni zostali w maseczki i rękawiczki.

W tym roku zebraliśmy 4 662,60zł i dwa euro. Środki 
przeznaczone zostaną na poprawę najbliższego otoczenia 
już odrestaurowanych zabytkowych nagrobków. Chcemy 
również wnioskować do konserwatora o włączenie na listę 
zabytków następnych znajdujących się jeszcze na cmentarzu 
soleckim obiektów mających ponad sto lat.

Wszystkim kwestarzom i ofiarodawcom serdecznie dzię-
kujemy!

Małgorzata Helis, Prezes Stowarzyszenia
Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ

OD ZIARENKA DO BOCHENKA
Od 7 grudnia 2020 do 30 listopada 2021 Stowarzysze-

nie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ realizowało zada-
nie finansowane przez Gminę Solec-Zdrój pn. „Poszerze-
nie oferty kulturalnej Solca-Zdroju poprzez udostępnianie 
wystawy pn. „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spo-
ry zbiór regionalny wyposażona”.

Przez cały ten czas udostępniana była wystawa stała 
(10 godzin tygodniowo oraz każdorazowo po uprzednim 
uzgodnieniu terminu).   

W dniu 19 września 
miało miejsce otwarcie 
wystawy czasowej „Od 
ziarenka do bochenka – 
jak powstaje chleb”. Te-
matyka i termin otwarcia 
wystawy nawiązywały do 
tegorocznych Europej-
skich Dni Dziedzictwa ob-
chodzonych pod nazwą 
„Smaki Dziedzictwa”. 
Uroczystości otwarcia, w 
której uczestniczyło ok. 
100 osób, towarzyszył 
poczęstunek składają-
cy się z różnego rodza-
ju swojskiego pieczywa 
oraz dodatków do nie-
go tj. swojski smalec czy 
masło. W późniejszym 
czasie wystawę obejrza-
ło ok. 500 osób, w tym 

uczniowie miejscowej szkoły. Jej zwiedzanie kończyło się 
każdorazowo degustacją tradycyjnie pieczonego chleba.

Fragmenty wystawy „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tra-
dycje” udostępnione zostały on-line na stronie http://
solec-zdroj.pl/stowarzyszenie-spoleczno-kulturalne-solec-
zdroj-informuje,,0,1,1,1,16599,n.html oraz na portalu 
społecznościowym facebook: https://www.facebook.com/
stowsolec

Realizacja projektu pozwoliła na prezentację lokalnego 
dziedzictwa kulturowego, przybliżyła miejscowe tradycje 
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związane z uprawą roli, przemiałem zboża i wypiekiem 
chleba. Stowarzyszenie mogło zaprezentować część swo-
jej gromadzonej od lat kolekcji oraz eksponaty otrzymane 
bądź wypożyczone od mieszkańców. 

PODZIĘKOWANIE
W imieniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SO-

LEC ZDRÓJ serdecznie dziękuję kapitule za dostrzeżenie i 
docenienie naszej pracy.

Od początku naszej działalności za główny cel przyję-
liśmy wskrzeszenie historii wsi i uzdrowiska. Po 19 latach 
mogę powiedzieć, że to nam się udało. 

Przez te wszystkie lata bywało różnie, raz było lepiej, 
raz gorzej, ale jakoś udało nam się przetrwać. Od kilku 
lat nie musimy się martwić o środki na czynsz, dzięki za-
angażowaniu pana Wójta Adama Pałysa i uprzejmości ks. 

Proboszcza Mirosława Tomasika zajęliśmy pomieszczenia 
dawnej plebanii, gdzie stworzyliśmy miejsce spotkań z tra-
dycją i historią, Galerię Stary Kufer. Znajduje się tam wy-
stawa stała „Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje w spory 
zbiór archiwalny wyposażona” oraz wystawy czasowe, 
zazwyczaj 2-3 w roku. 

Działalność stowarzyszenia nie byłaby możliwa bez 
życzliwości aktualnych i byłych mieszkańców Solca-Zdro-
ju, którzy udostępniają nam swoje pamiątki rodzinne, 
dzielą się swoimi wspomnieniami, wspierają nas finan-
sowo. Serdecznie wszystkim dziękujemy i zapraszamy na 
nasze wystawy. Dziękujemy również za stałe wsparcie fi-
nansowe: Gminie Solec-Zdrój, Nadwiślańskiemu Bankowi 
Spółdzielczemu w Solcu-Zdroju, Hotelowi Malinowy Zdrój 
oraz ofiarodawcom prywatnym, zwłaszcza byłemu miesz-
kańcowi Solca, który co miesiąc dzieli się z nami swoją 
emeryturą (nie jesteśmy upoważnieni do ujawnienia na-
zwiska). 

Gratuluję i dziękuję wszystkim członkom stowarzysze-
nia, ta nagroda jest dla nas wszystkich. W sposób szcze-
gólny pragnę podziękować osobom, które od lat poświę-
cają swój czas na pełnienie cotygodniowych dyżurów w 
Galerii, podczas których udostępniają nasze zbiory zwie-
dzającym. Są to: Katarzyna Osak, Marianna Masłowska,  
Małgorzata Kowalska.        Zapraszam wszystkich do na-
szej Galerii Stary Kufer. 

Małgorzata Helis

Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ

Sernik, 
który zawsze się udaje

Palce lizać... bez cudów

Składniki:
Masa serowa:
250 g miękkiej margaryny
6 żółtek
1 kg sera białego półtłustego trzykrotnie zmielonego
1,5 szklanki cukru
1/2 szklanki kwaśnej śmietany 18%
2 budynie śmietankowe bez cukru
1 łyżeczka proszku do pieczenia
piana ubita z 6 białek

Ciasto:
125 g miękkiej margaryny
1/2 szklanki cukru
1 szklanka mąki
1/2 łyżeczki proszku do pieczenia
2 jajka
Sposób przygotowania:

Ciasto na sernik:
Margarynę ucieramy mikserem na gładką masę. Do-

dajemy jajka oraz cukier. Na koniec wsypujemy przesianą 
mąkę z proszkiem do pieczenia. Ciasto rozsmarowujemy 
równomiernie na wysmarowanej i wyłożonej papierem 
do pieczenia blaszce o wymiarach 26x24 cm. 

Masa serowa:
Margarynę, żółtka i cukier ucieramy mikserem na 

gładką masę. Dodajemy porcjami ser i śmietanę. Cały 
czas ucierając dodajemy proszek budyniowy i proszek do 
pieczenia. Na koniec dodajemy pianę ubitą z 6 białek i 
delikatnie mieszamy.

Masę serową wylewamy na surowe ciasto i wstawia-
my do piekarnika nagrzanego do 180°C. Pieczemy 70 
minut. 

Smacznego!
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Śliwa tarnina

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
To krzew rosnący w Polsce w śro-

dowisku naturalnym: na miedzach, 
odłogach, brzegach rzek, przy dro-
gach i lasach. Wyrasta do 3 metrów 
z gałęziami rosnącymi na boki i w 
górę. Jej charakterystyczną cechą 
są ciernie wyrastające na gałęziach. 
Tworzy dużo odrostów korzenio-
wych, więc niekontrolowana zaj-
muje coraz więcej powierzchni. 

Białe, drobne kwiatuszki pojawiają 
się jeszcze przed rozwinięciem liści. Są 
miododajne. Kwitnienie jest bardzo 
obfite i przypada na przełom kwiet-
nia i maja. Termin ten często zbiega 
się z ochłodzeniem występującym 
w dniach od 12 do 15 maja, kiedy 
to imieniny obchodzą Pankracy, Ser-
wacy i Bonifacy. Ludowe obserwacje 
potwierdzają, że przymrozki bardzo 
często pojawiają się w  tym okresie i 
mogą przynieść wiele szkód w ogro-
dach, ale tarnina, jak widać, jest na 
nie odporna. Kwiaty tarniny łagodzą 
stany zapalne w drogach moczo-
wych. Stosowane są pomocniczo w 
leczeniu kamicy moczowej, stanów 
zapalnych nerek, pęcherza moczowe-
go, cewki moczowej czy skąpomoczu. 
W zielarstwie kwiaty tarniny uważane 
są za lek „czyszczący krew”, gdyż za-
wierają flawonoidy przyspieszające 
usuwanie zbędnych produktów prze-
miany materii z moczem. Kwiaty mają 
też łagodne działanie przeczyszcza-
jące, wiec napar wskazany jest przy 
stosowaniu różnego rodzaju dietach 
oczyszczających. 

Owoce tarniny są małe, bardzo 
kwaśne. Jesienią skórka przybiera 
barwę ciemnoniebieską. Cierpki smak 
tracą dopiero po pierwszych przy-
mrozkach. Wówczas nadają się do 
przygotowania dżemów, kompotów, 
galaretek, nalewek, likierów i win. 
Często wchodzą w skład ziołowych 
herbatek wzmacniających, dodają-
cych energii. Pestki tarniny są trują-
ce – występuje w nich cyjanowodór, 
tzw. kwas pruski, dlatego nie wolno 
ich rozgryzać, ani gnieść. Może po-
wodować zatrucie, a nawet poraże-
nie układu oddechowego powodują-

cego śmierć. Na pocieszenie dodam, 
że pestka połknięta w całości nie jest 
szkodliwa dla zdrowia. Sama jestem 
tego przykładem.

Kora tarniny wykazuje działanie 
przeciwzapalne i sciągające, dlatego 
odwar można stosować do płukania 
jamy ustnej, dziąseł w stanach zapal-
nych.

Odwar z kory tarniny:
1 łyżkę kory tarniny wrzuć do gar-

nuszka, zalej szklanką wody i gotuj 
przez 3 minuty. Po tym czasie odcedź 
i pozostaw na 10-15 do przestudze-
nia. 

Kora tarniny jest źródłem tanin, 
które w roślinie między innymi pełnią 
funkcje obronne – odstraszają zwie-
rzęta roślinożerne.

Krzew tarniny tworzy śródpol-
ne zarośla – tak ważne w obecnych 
czasach dla ratowania naturalnego 
ekosystemu. Są doskonałą twierdzą 
dla niewielkich ssaków i ptaków. 
Zapewniają im przestrzeń życiową 
- schronienie, nocowanie, gniazdo-
wanie, a owoce są źródłem pożywie-
nia. Bardzo chętnie korzystają z tego 
sikory, raniuszki, dzierzby, gąsiorki, 
pokrzewki, kuropatwy i bażanty. Na 
cierniach tego krzewu ptaki z rodziny 
dzierzbowatych robią sobie spiżarnie 
zostawiając przekute drobne zwie-
rzęta lub owady. Na małych listkach 
żerują gąsienice 135 gatunków moty-
li, larwy licznych gatunków owadów, 
chrząszczy, a nawet około 20 gatun-
ków pszczół samotnic.

Przez wiele stuleci tarnina śliwa 
miała różne zastosowanie w zależ-
ności od wierzeń i kultury. Była po-

wszechna i bardzo charakterystycz-
na. W mitologii celtyckiej była rośliną 
świętą. Miała moc odganiania de-
monów, duchów i wszelkiego nie-
szczęścia. Jednak kolce sprawiają, że 
przypisywana była raczej cierpieniu. 
Cierniste krzewy sadzono na grobach 
samobójców, by powstrzymać ich 
od straszenia żywych, palono w nich 
wiedźmy, robiono z nich kołki i zabija-
no stworzenia uważane za wcielenia 
złego min.: zmor, nietoperzy. W Anglii 
tępiona była w czasach polowań na 
czarownice. Wierzono, że była rośliną 
obrzędową wykorzystywaną do cza-
rów. Tarninie przypisano, że posłuży-
ła do zrobienia korony cierniowej dla 
Jezusa Chrystusa. Poznańska legenda 
jednak głosi, iż Bóg obsypał tę rośli-
nę niezliczoną ilością śnieżnobiałych 
kwiatów, aby dowieść jej niewinności 
i zdjąć z niej oskarżenia.

W późniejszych czasach doszła 
jednak do łask, bo obsadzano nią 
granice gruntów dla oznaczenia ich 
własności. Stąd pochodzą nazwy 
miejscowości np. Tarnów, Tarnowskie 
Góry. Rysunek tarniny umieszczony 
jest nawet w herbie jednej z niemiec-
kich gmin.

W średniowieczu używano atra-
mentu wytworzonego z kory tarniny, 
ale był podatny na działanie światła i 
został zastąpiony innym.

W Bułgarii wierzono jeszcze w XVIII 
wieku, że owoc lub gałązka wzięta do 
ust w czasie pogrzebu chroniła przed 
wypadaniem zębów.

A obecnie:
W kosmetyce miąższ owoców uży-

wany jest do sporządzania maseczek 
ściągających. 

Sok z niedojrzałych owoców ma 
zastosowanie podczas znaczenia  i 
barwienia tkanin, ponieważ nie moż-
na go usunąć. Z liści można uzyskać 
barwnik zielony, z owoców od zielo-
nego do ciemnoszarego, a z kory ko-
lor żółty.

Tarnina ścinana w okresie jesien-
no-zimowym, wiązana w małe wiązki 
wykorzystywana jest do budowy tęż-
ni solankowych  lub inhalatorów. 

Tradycyjne laski irlandzkie wytwa-
rzane są z tarniny. Ze względu na 
dużą twardość drewna kiedyś sporzą-
dzano także raki do wspinaczki wyso-
kogórskiej. 

W ogrodnictwie służy jako pod-
kładka do tworzenia odpornych ras 
uprawnych śliw.

Pewne jest, że tarnina to krzew 
różnorodnego zastosowania.

lk
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„Ale złapałyście gila!”- wołała bab-
cia, kiedy w zimowy, mroźny dzień 
wracałyśmy z Ewcią (moją młodszą 
siostrą) z sanek. Na nasze zacieka-
wione „a czemu gila?” babcia odpo-
wiadała, że gile mają takie czerwone 
brzuszki jak nasze nosy. Bardzo mnie 
to ciekawiło. Jakby to było cudnie zo-
baczyć ptaszka z czerwonym brzusz-
kiem. Ale nigdy w dzieciństwie takiego 
kolorowego ptaka nie spotkałam. Sza-
ro-bure wróble, czarne wrony, kawki, 
synogarlice, nawet lazurowe kraski wi-
dywałam nagminnie ale gila czerwo-
nego nigdy. I długo musiałam czekać, 
żeby zobaczyć na żywo tego tajemni-
czego jegomościa, oj długo. W okolice 
naszego soleckiego domu próbowa-
liśmy je skusić różnymi przysmakami 
wysypywanymi do karmników. Bo gile 
najłatwiej zobaczyć właśnie zimą. Wte-
dy się ujawniają, zbliżają do ludzkich 
siedzib i są mniej płochliwe. Znajomy 
doktor K. opowiadał mi kiedyś, że do 
jego ogrodu całe stadka gili przylatu-
ją zimą pałaszować owoce ogników. 
Proszę bardzo. Pojechaliśmy z mężem 
do szkółki drzew i krzewów ozdob-
nych, zakupiliśmy 6 krzewów ogników 
i czekamy. Do dzisiaj…owszem ogniki 
pięknie owocują co rok. Mają śliczne 
czerwone, żółte lub pomarańczowe 
kuleczki-owoce, owszem, tylko bardzo 
smakują one naszym stałym lokato-
rom ogrodu-kosom. Kosy czują się jak 
u siebie i jak tylko pierwszy mrozek 
uzdatni owoce ogników do jedzenia-
-napychają się nimi do upojenia. A my 
z okna kuchennego tylko patrzymy z 
żalem jak znika kolejna porcja wabika 
na gile. No bo ani raz nie zauważyliśmy 

gila. No to niech chociaż kosy na-
jedzą się do syta. Trwało to ład-
nych parę lat. Ale w ubiegłym 
roku-niespodzianka! Pewnego 
lutowego mroźnego dnia coś 
smyrgnęło na krzaku kaliny. Jakiś 
inny ptaszek niż żółte sikorki albo 
szare wróble czy mazurki. Lornet-
ka w dłoń, błyskawiczne ustawia-
nie ostrości i pelengujemy. Nie-
możliwe! Gile! Błysnęły czerwone 
brzuszki, zatrzepotała biel kuper-
ków i… zniknęły czarne czapecz-
ki razem z ich posiadaczami. O 

jejku, co za akcja! Teraz na spokojnie 
analizujemy co je do nas zwabiło. Bo 
ogniki rosną zupełnie nie w tej części 
ogrodu, no i kosy dawno obżarły je do 
ostatniej jagódki. Ale jesteśmy czujni, 
i co chwila któreś z nas wisi na para-
pecie z lornetką przy oczach. Wróciły.  
Czaimy się za pelargoniami żeby tych 
rzadkich od tak dawna oczekiwanych 
gości nie spłoszyć. Na wdechu śledzi-
my gdzie sfruną bo na razie okupują 
siatkę ogrodzeniową.  Usiadły wreszcie 
na pęcherznicy. Coś takiego! W żadnej 
książce o ptakach nie było takiej infor-
macji. A wyraźnie widzimy, że siedzą 
właśnie na tym krzewie, siedzą i go 
objadają! A my ledwie zauważyliśmy, 
że pęcherznica ma wogóle jakieś owo-
ce-nasionka. Przylatywały codziennie. 
We trójkę, czwórkę. Samczyki piękne 
jak z obrazka. Czarne czapeczki, czer-
wone brzuszki, białe kuperki i podogo-
nia. Plecy szare. Gil w całej okazałości. 
Między samczykami pojawiła się też 
pani-gil. Tu barwy zdecydowanie bar-
dziej stonowane. Ale co za elegancja, 
co za klasa! Owszem czarna czapecz-
ka, owszem jaśniutkie podogonie i 
kuperek ale czerwień zastąpiona szla-
chetnym angielskim szarym różem. 
Wszystko stonowane, przechodzą-
ce płynnie z jednej barwy w drugą. 
Dama. To samiczka zajmuje się pisklę-
tami więc jej są zbędne te krzykliwe, 
urokliwe kolorki, które tak rwą ludzkie 
oko a w ptasim świecie w naszym kli-
macie są doprawdy reglamentowane. 
Gil jest ptakiem raczej wędrownym. 
„Nasze” gile jesienią lecą na połu-
dniowy wschód a do Polski przylatują 
gile z północnej i wschodniej Europy. 

Póki co nasze gile muszą wychować 
potomstwo. W tym celu na początku 
maja budują gniazdo składające się z 
dwóch warstw. Spodnia warstwa to 
luźna platforma z patyczków, na niej 
umieszczona jest druga warstwa w 
postaci czarki z korzonków i traw. Do 
czarki znoszone są jajeczka. Jest ich 
4-5. Jajka wysiaduje tylko samica więc 
jak wspomniałam nie może na siebie 
zwracać uwagi czerwoną barwą bo 
byłaby łatwo zauważalna i narażała-
by siebie i pisklęta na niebezpieczeń-
stwo. Do wychowywania włącza się 
także samiec, kiedy po 12-14 dniach 
wykluwają się pisklaki. Jeszcze przez 
2 tygodnie młode są karmione przez 
oboje rodziców a później- fruuu!... i w 
świat. Młodzież podobna jest z upie-
rzenia do samicy ale nie posiada tych 
szykownych czarnych czapeczek. Gile 
należą do łuszczaków ale mają deli-
katne dzioby i generalnie żywią się po-
karmem roślinnym. Pączkami drzew, 
drobnymi nasionami, drobnymi owo-
cami a wiosną też owadami. Z naszych 
ubiegłorocznych obserwacji wynika, 
że zimą uwielbiają też nasiona pę-
cherznicy (faktycznie są drobniutkie) i 
owoce ligustra. Bo jak objadły już pę-
cherznicę z nasionek, przesiadły się na 
liguster. Celowo używam słowa „prze-
siadły” bo zgadza się to z informacją z 
mądrych lektur, że gile sprawiają wra-
żenie nieruchawych. Jak już usiadły na 
ligustrze to w trzy dni objadły krzew 
do zera z czarnych owoców ale za to 
mąż obfotografował je bardzo dokład-
nie. Zajęte były pałaszowaniem więc 
pozwoliły podejść mu na przyzwoitą 
odległość i możemy dołączyć do na-
szej opowiastki dobrej jakości zdjęcia 
na których gile mają w dziobach jago-
dy ligustra. Cała „ Akcja Gil” trwała 4-5 
dni, a co się napatrzyliśmy to nasze. 

Zima za pasem a my z wielką na-
dzieją przyglądamy się naszej pęcherz-
nicy bo wiosną bardzo ładnie i obficie 
kwitła więc będą pyszne nasionka, 
które tak smakowały gilom ostat-
niej zimy. Liguser też się postarał, jak 
zwykle zresztą. To niezawodny, moc-
ny krzew przez ludzi używany głów-
nie na żywopłoty, a który okazał się 
przysmakiem dla gili.  Czekamy więc. 
Może po pierwszych mrozach usły-
szymy gdzieś…wysoko… zduszone, 
kwakające, delikatne „gil” „gil”, to gile 
będą namawiać się, że lądują bo tam 
w dole jest małe co-nieco, które war-
to by spróbować…Może tak będzie, 
może nie. Lornetka stoi na parapecie 
w pełnej gotowości. Czekamy. 

M. i Z. Przybysz

Gil

skrzydlate 
opowiastki
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GKS VITALPOL Solec-Zdrój koń-
czy piłkarskie zmagania w rundzie 
wiosennej w pozytywnych nastro-
jach. Po pierwszej części sezonu 
świętokrzyskiej B klasy grupy dru-
giej zespół uplasował się w ści-
słej czołówce ligi zdobywając 18 
punktów i na wiosnę pozostaje 
w grze o awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej.

Piłkarze GKSu na swoim koncie 
mają 5 ligowych zwycięstw, 3 remi-
sy oraz jedną porażkę, którą zano-
towali dopiero w ostatniej kolejce 
rundy jesiennej z zespołem Strzel-
ca Chroberz. Solecki zespół zdobył 
32 bramki tracąc przy tym 14 goli. 
14 bramek z tego bilansu to dzieło 
duetu Miłosz Dudek-Patryk Gajek, 
który bardzo szybko zdobył współny 
język na boisku i siał postrach w sze-
regach rywali.

Runda jesienna w wykonaniu na-
szego zespołu była jednak bardzo nie-
równa. Zespół potrafił ograć aktual-
nego lidera rozgrywek na ich terenie 
– Nidzicę Dobiesławice, by w następ-
nym ligowym starciu - po licznych 
okazjach strzeleckich - zremisować 
bezbramkowo, z będącym w kryzysie 
LZS Czarnocin.  O kilku spotkaniach 
nasi kibice będą jednak pamiętać z 
pewnością przez długie lata.

W rundzie jesiennej sezonu 
2021/2022 piłkarze GKSu odnieśli 
wysokie zwycięstwa na swoim sta-
dionie z Unią Małogoszcz (7:1) oraz 
Jawornikiem Gorzków (8:0) usta-
nawiając tym samym rekord pod 
względem strzelonych bramek w 
jednym ligowym spotkaniu. Ale były 
również mecze o ogromnej drama-
turgii jak choćby spotkanie z Nidą 
Sobków, które rzutem na taśme po 
skutecznie wykonanym karnym – 
przez Dawida Podkowę -  udało się 
zremisować 2:2. 

Najbardziej w pamięci pozostaną 
jednak nie spotkania ligowe, a pu-
charowa przygoda. GKS VITALPOL 
Solec-Zdrój w tym sezonie dotarł do 
4 rundy Okręgowego Pucharu Polski 
odpadając dopiero po dogrywce z 
zespołem IV-ligowej - Nidy Pińczów! 
Po drodze wyeliminował dwie A kla-
sowe drużyny – Piast Osiek i Basztę 
Rytwiany oraz występujący na co-
dzień w klasie okręgówej - zespół 
Zenita Chmielnik. O awansie zadecy-
dowały rzuty karne, w których ,,kró-
lował" – Sebastian Król. 

Przed nami przerwa zimowa, w 
której przed zespołem wiele pracy. 
Wierzymy, że i tym razem trener 

Podsumowanie 
rundy jesiennej 2021 r.

Augustyn Ból przygotuje zespół do 
wiosennej batalii o ligowe podium, 
choć misja ta będzie arcytrudna do 
wykonania. Solecki zespół pod jego 
wodzą jednak nie raz potrafił nas 
pozytywnie zaskoczyć.

W tym miejscu chcieliśmy po-
dziękować naszym kibicom, którzy 
towarzyszyli nam na każdym meczu 
tej rundy Są Oni najliczniejszą grupą 
dopingującą swoją drużynę w całej 
lidze – nawet w spotkaniach wyjaz-
dowych! Ogromne podziękowania 

należą się przede wszystkim naszym 
sponsorom, dzięki których wsparciu 
zespół może się rozwijać i walczyć o 
wysokie cele. A są nimi:

Firma Vitalpol – Marek Wieczorek
Gmina Solec-Zdrój – na czele z wój-
tem Adamem Pałysem 
Salon fryzjerski QUEENS – Joanna 
Nowak
Artur Cygan – sekretarz gminy So-
lec-Zdrój
Cicha Zdrój – Edyta Chmura

Sport
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Dzików to dzielnica Tarnobrzega. 
Gdy pierwszy raz zobaczyłam Zamek  
trwały tam prace remontowo – kon-
serwatorskie. Cała nasza grupa stała 
na mostku, bliżej nie można było po-
dejść, a przewodnik opowiadał nie-
samowitą historię Dzikowa. 

Wróciłam tu dopiero po jedenastu 
latach (w październiku). Zmiany są wi-
doczne, zarówno budynek, jak i jego 
otoczenie, robią duże wrażenie. Zno-
wu trafiłam na przewodnika – pasjona-
ta, który wiedział wszystko o dziejach 
Zamku, interesująco opowiadał i zwie-
dzanie przedłużyło się do 1,5 godz.

Początki rezydencji, która należała 
do rodu Tarnowskich herbu Leliwa, się-
gają XV wieku. Tarnowscy zgromadzili 
ogromne zbiory: obrazy malarzy eu-
ropejskich, bogaty księgozbiór, archi-
wum rodowe. To właśnie jest ta słynna 
Kolekcja Dzikowska. Tu miały też miej-
sce ważne wydarzenia historyczne: 
Konfederacja Dzikowska 1734 roku 
oraz Zjazd Konserwatystów w 1927 
roku. Obecnie Zamek jest główną sie-
dzibą Muzeum Historycznego miasta 
Tarnobrzega. Do oglądania udostęp-
niono ok. trzydzieści pomieszczeń, ale 
na pewno nie ogarnie nas muzealne 
znużenie.

Na terenie posiadłości, po lewej 
stronie od bramy głównej, znajduje się 
budynek dawnej ujeżdżalni, a w nim 

muzeum przyrodnicze „Tarnobrzeska 
Dolina Wisły”. Na małej powierzchni 
zgromadzono okazy przyrodnicze flory 
i fauny występujące w dolinie rzeki Wi-
sły. Stała ekspozycja to terraria z jasz-
czurkami i zaskrońcami, akwarium z 
wiślanym skorupiakami i rybami, okazy 
minerałów (policzyłam -73), przekroje 

Hydrosvat – Lucjan Swatek
NED  – Damian Chmura
F.H.U. Mudryk – Monika Mudryk, 
Jakub Mudryk, Marian Mudryk, 
Janina Mudryk
Usługi Remontowo Budowlane – 
Robert Bogacz
Malinowe Hotele – prezes Tomasz 

Kaleta i dyrektor Paweł Patrzałek
Baseny Mineralne – dyrektor Marek 
Rybak
Max Farbex – Marek Kosiński
Stacja Boreks – Tomasz Borek
Delikatesy Centrum – Artur Habura
Solar Technika – Dawid Błaszczyk
Masarnia Kowalik – Ryszard Kowalik 

i Damian Szlosek
Centrum Terapii Mięśniowo-Po-
więziowej HOLISTIC – Michał Jach, 
Michał Sternak, Marcin Królikowski 
oraz dyrektor Anna Marciniec
NEX Media – Augustyn Ból
Pomocnik-Expert Serwis – Tomasz 
Szczęśniak

Na wycieczkę ….. do Zamku 
Tarnowskich na Dzikowie

drzew i wiele innych eksponatów. 
Przyjemnie też spaceruje się po 

prawie 14 ha parku, z ciekawym drze-
wostanem i historycznymi budynkami 
- pawilonem ogrodowym, kuchniami 
zamkowymi i powozownią. Miłego 
zwiedzania!

ko

Fot.: pl.wikipedia.org

Sport

Napisali do nas



26 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Mikołajki w Zespole Szkół 
w Solcu - Zdroju

Fotokronika
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Mikołaj
Fotokronika
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