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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.
Niech ten szczególny czas napełnia Nas wszystkich radością

i pozwala na nowo odkrywać piękno otaczającego świata,
a Zmartwychwstanie Chrystusa

obudzi w Naszych sercach nadzieję na lepsze jutro.
Niech zbliżające się Święta Wielkanocne

będą czasem spędzonym w gronie rodziny
oraz chwilą wytchnienia od codziennych zmartwień i trosk.

Wójt Gminy
Adam Pałys

Przewodniczący Rady Gminy
Paweł Patrzałek
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Jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego
Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody to rocznica wy-

jątkowa, tak jak wyjątkowi są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

Kocha się naprawdę i do końca 
tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze

w radości i smutku 
bez względu na dobry, czy zły los.

Jan Paweł II

Każdy jubileusz jest okazją do świę-
towania, ale Złote Gody to rocznica 
wyjątkowa, tak jak wyjątkowi są lu-
dzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W dniu 17 grudnia 2021 roku na 
sali widowiskowej w Solcu – Zdroju 
odbyła się uroczystość wręczenia Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Medale w imieniu Prezydenta Rzecz-
pospolitej polskiej wręczył czcigodnym 
jubilatom Wójt Gminy Adam Pałys 
wraz z gratulacjami i słowami uznania 
za wspólnie przeżyte lata. Listy gratu-
lacyjne oraz upominki okolicznościo-

we przekazała kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego Joanna Tłustochowicz.

Spotkanie z jubilatami odbyło się 
w dostojnej i pełnej wzruszeń atmos-
ferze. Pary małżeńskie pobłogosławił 
ksiądz Mirosław Tomasik – proboszcz 
parafii pw. św. Mikołaja w Solcu – 
Zdroju.

Uroczystość uświetniły swoją 
obecnością dzieci i młodzież ze szkół 
podstawowych w Zborowie i Solcu – 
Zdroju. Uczniowie ze Zborowa przy-
gotowali piękne dekoracje oraz wspa-
niałe przedstawienie dla jubilatów, 
natomiast dzieci i młodzież z placówki 
oświatowej w Solcu – Zdroju wykonali 
piękny romantyczny koncert.

Dostojni Jubilaci to:
1. Maria i Bronisław Ból
2. Stanisława i Czesław Garstka
3. Stanisława i Mieczysław Głód
4. Zofia i Józef Gwóźdź

5. Teresa i Józef Jaros
6. Wanda i Czesław Kapusta
7. Lucyna i Jan Lalewicz
8. Stanisława i Henryk Marek
9. Janina i Tadeusz Obara
10. Teresa i Ireneusz Pajor
11. Danuta i Antoni Prokop
12. Bronisława i Józef Prokop
13. Irena i Roman Ryczek
14. Bogusława i Mieczysław Sadowscy
15. Danuta i Czesław Waluś

16. Marianna i Stanisław Wolańscy.
 
Drodzy Jubilaci! 
W dniu Waszego Święta składamy 

serdeczne gratulacje i wyrazy uznania 
za te wszystkie zgodnie przeżyte lata. 
Życzymy przede wszystkim zdrowia, 
wzajemnego szacunku i zrozumienia 
oraz wielu, wielu kolejnych lat spę-
dzonych razem. I oczywiście kolejnych 
wspólnych cudownych Jubileuszy.
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I Memoriał im. Grzegorza Ślusarskiego za nami
I Memoriał im. Grzegorza Ślusarskiego – turniej piłki siatkowej – odbył 

się 15 grudnia na hali sportowej w Solcu – Zdroju. Organizatorami Memo-
riału byli: Wójt Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys, Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej oraz Zespół Szkół w Solcu – Zdroju. 

Inicjatorem tego sportowego wy-
darzenia był Łukasz Chmura z Wełnina, 
a w jego organizację zaangażowało 
się mnóstwo osób. Celem Memoria-
łu było, przez aspekt czysto sportowy, 
uczczenie pamięci zmarłego w 2019 
roku wieloletniego dyrektora soleckie-
go gimnazjum, a później Zespołu Szkół 
w Solcu – Zdroju, nauczyciela, sportow-
ca, społecznika. Dla wielu uczestników 
turnieju przyjaciela, kolegi, znajomego, 
dla innych nauczyciela, pracodawcy, są-
siada.

Mecze oglądały żona i córka śp. 
Grzegorza Ślusarskiego. Obydwie pa-
nie dopingowały zawodników w pełnej 
emocji rywalizacji na boisku.

W turnieju wzięło udział osiem 
drużyn: Solec – Zdrój, VITALPOL Solec 
– Zdrój, ULKS Oleśnica, Stopnica, Tuczę-
py, Rytwiany, ZAG Busko – Zdrój oraz 
Busko – Zdrój. Rywalizacja była zacięta, 
a zawodnicy walczyli do ostatniej chwi-
li. Jednak wszystko odbywało się w 
duchu „zdrowej zabawy”. Po wielogo-
dzinnej grze udało się wyłonić zwycięz-
ców. Pierwsze miejsce zajęła drużyna 
Buska – Zdroju, na drugim uplasowała 
się drużyna ze Stopnicy, natomiast trze-
cie miejsce przypadło zespołowi VITAL-
POL Solec – Zdrój. Puchary i nagrody 
rzeczowe wręczyli zwycięskim druży-
nom Pani Dorota Ślusarska, Pani Beata 
Bonar – Dyrektor Zespołu Szkół w Sol-
cu – Zdroju, Wójt Gminy Solec – Zdrój 
Adam Pałys oraz radny Rady Gminy 
Pan Grzegorz Lasak. Wszystkie drużyny 
otrzymały dyplomy za udział w Memo-
riale oraz pamiątkowe medale. 

Memoriał nie mógłby się odbyć bez 
nieocenionej pomocy zarówno finanso-
wej, jak i rzeczowej sponsorów, za co 
chcielibyśmy ogromnie podziękować. 

Sponsorzy turnieju: 
1. VITALPOL P.P.H. Marek Wieczorek
2. Malinowe Hotele Sp. z o.o.
3. DAKAM GROUP INC Dawid Bogacz
4. HOLISTIC Centrum Terapii Mięśnio-

wo Powięziowej

5. P.P.U.H. DEMAROL – ZIELONKI Ma-
rek Dziekan

6. „FOX” Radosław Lisowski technika 
Grzewcza i Sanitarna

7. MAX – AUTO Marcin Sowula
8. „PROFESJA” Artur Pałys
9. Usługi remontowo – Budowlane 

„BOGACZ” Robert Bogacz
10. Firma Handlowa „MUDRYK” S.C.
11. „ROLMINEX” Grzegorz Szybka
12. „Kuźnia Żelazny” Stanisław Żelazny
13. Fryzjer Damsko – Męski „Viola”
14. PHU BUD – MIX Ewa Koper
15. „BOREKS” Tomasz Borek
16. PPHU „SARA” Agata Komasara
17. Masarnia Ryszard Kowalik
18. Restauracja „MAGNOLIA” Teresa 

Żółtak
19. „PRIMA” Sp. z o.o. Przedsiębior-

stwo Wielobranżowe
20. HYDROSVAT Zakład Usług Wielo-

branżowych Lucjan Swatek
21. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

„NED” Damian Chmura
22. ATOM S.C. Tomasz Berowski, Doro-

ta Berowska.
W imieniu organizatorów chcieliby-

śmy serdecznie podziękować uczestni-
kom turnieju za wspólną grę i wspa-
niałą zabawę, kibicom za doping i 
wytrwałość. Mamy nadzieję, że Memo-
riał na stałe wpisze się w kalendarz im-
prez organizowanych w naszej gminie. 
Grzegorz byłby z WAS dumny !!!
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Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w grudniu 2021 r.: 
Czesław Bojdo lat 75 

– mieszkaniec ŚDS Świniary
Tadeusz Kafara lat 69 

– mieszkaniec wsi Solec - Zdrój
Julia Kołkowska lat 90 

– mieszkanka wsi Piasek Mały

w styczniu 2022 r.:
Natalia Burgiel lat 95 

– mieszkanka wsi Zagajów
Władysława Nowak lat 81 

– mieszkanka wsi Sułkowice
Andrzej Reperowicz lat 71 
– mieszkaniec wsi Kików

w lutym 2022 r.:
Jan Godek lat 78 

– mieszkaniec wsi Piestrzec
Janina Grabowska lat 84 

– mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Bronisława Kopeć lat 84 
– mieszkanka wsi Kików
Marzena Łuszcz lat 49 

– mieszkanka wsi Piestrzec
Wiesława Marszałek lat 61 
– mieszkanka wsi Zborów
Władysława Pompa lat 89 
– mieszkanka wsi Żuków

Wiesław Ptak lat 51 
– mieszkaniec wsi Zborów

Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Z przyjemnością informujemy, że 
inwestycja pn. „Budowa Sali Wido-
wiskowej w Solcu – Zdroju”, którą 
Gmina zgłosiła do Ogólnopolskiego 
Konkursu Otwartego „Modernizacja 
Roku & Budowa XXI w.” została no-

minowana do udziału w Finale tegoż 
konkursu. Informujemy również, że 
obiekt został zamieszczony na inte-
raktywnej mapie Polski wraz z indy-
widualną wizytówką.

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 0
zgony 7
rozwody 1

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 1
zgony 3
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 6
małżeństwa 1
zgony 2
rozwody 0

Trochę statystyki

grudzień 2021 r.

luty 2022 r.

styczeń 2022 r.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej

World Thinking Day to święto przyjaźni obchodzone 
przez harcerzy na całym świecie. W tym dniu wszyscy skau-
ci jednoczą się, aby celebrować braterstwo, które oznacza 
wspólnotę, przyjaźń oraz solidarność mimo różnic.

Dzień Myśli Braterskiej jednoczy wszystkich skautów i 
harcerzy na całym świecie wokół postaci założyciela skau-
tingu. 22 lutego 1857 roku urodził się w Londynie gen. 
Robert Baden-Powell. Chcąc uczcić ten dzień nasza 100  
Buska Drużyna Wielopoziomowa działająca przy ZPPO w 
Zborowie wzięła udział w uroczystej zbiórce, która rozpo-
częła się od odśpiewania hymnu harcerskiego. 

Chcąc uprzyjemnić spotkanie uczestnicy obejrzeli w ki-
nie w Solcu- Zdroju film ,,Wakacje Mikołajka”. W dalszej 
części uroczystości odbywały się w Gminnym Centrum 
Kultury w Solcu- Zdroju,  gdzie zuchy i harcerze dotarli 
po pieszej wędrówce ulicami miejscowości. Część obrzę-
dowa rozpoczęła się od rytuału rozpalenie przez szóst-
kową i przybocznych ognia na świecowisku. Następnie 
uczestnicy zostali zapoznani z ideą Dnia Myśli Braterskiej, 
otrzymali od drużynowych plakietki oraz przekazali sobie 
własnoręcznie wykonane kartki z pozdrowieniami. Potem 
nastąpiła zabawa: zaśpiewali piosenkę ,,Harcerskie ideały” 
oraz pląsali. Ogromną niespodzianką okazał się poczęstu-
nek – z przyjemnością pałaszowali pizzę. Czas minął  w 
wesołej, przyjacielskiej atmosferze.

Wszystkim zuchom, harcerzom, druhom i druhnom, in-
struktorom i przyjaciołom harcerstwa z Powiatu Buskiego 
oraz całej Polski i Świata życzymy satysfakcji z podejmo-
wanych działań, otwartości na drugiego człowieka, nie-

gasnących przyjaźni oraz poznania, czym jest prawdziwe 
braterstwo. Aby nigdy w Was nie wygasła iskra przygody.

Drużynowe Janina Bąk i Dorota Dalach

Klasa pierwsza ze SP w Zborowie 
najsympatyczniejsza 
w powiecie buskim.

Miło nam poinformować wszystkich czytelników ,,Ga-
zety Soleckiej” , że klasa I SP w Zborowie (wych. Janina 
Bąk) zajęła pierwsze miejsce w Plebiscycie ,,Echa Dnia" na 
Najsympatyczniejszą Klasę Pierwszą w powiecie buskim. 
W nagrodę nasze pierwszaki wraz z wychowawczynią po-
jadą na wycieczkę do Jura Parku w Bałtowie.

 Gratulujemy pierwszakom i dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie.

Wyniki można zobaczyć na https://echodnia.eu/p/
kandydaci/pierwszaki-20212022%2C1010083/?gro-
upId=93003
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
W marcu samorząd uczniowski, szkolne koło PCK, har-

cerze, p. pedagog, wychowawcy, nawet przedszkolaki 
zaangażowali się w zbiórkę artykułów pierwszej potrze-
by dla uchodźców z Ukrainy. I uczciwie trzeba przyznać, 
że odzew na akcję przerósł oczekiwania organizatorów. 
Zebraliśmy mnóstwo potrzebnych rzeczy- od szamponów, 
kremów,  pieluch po artykuły żywnościowe. Darczyńcy 
byli  hojni i sam załadunek darów trwał bardzo długo, o 
czym najbardziej przekonała się koordynująca tę akcję p. 
Justyna Pałys. Nasze artykuły trafiły do grupy uchodźców, 
którzy znaleźli schronienie w Winiarach.

 Do naszej szkoły przyszły też dzieci z Ukrainy, któ-
rym wojna nie pozwoliła na pozostanie w ich kraju. Trze-
ba przyznać, że zostały przyjęte bardzo serdecznie przez 
rówieśników, wejście 2 dziewczynek do klasy III zostało 
przez dzieci przyjęte brawami. Oby odnalazły się u nas, a 
sytuacja pozwoliła im wrócić do swojego bezpiecznego, 
wolnego od wojny kraju.

Nasza szkoła miała możliwość skorzystania z programu 
ministerialnego „Laboratoria przyszłości”. I nie jest to tym 
razem nazwa oderwana od rzeczywistości. Zakupiliśmy 
bowiem m.in.  różnorodne roboty dla dzieci z różnych 
grup wiekowych. Zestawy dla najmłodszych pozwalają na 
programowanie robotów za pomocą specjalnego pióra w 
taki sposób, aby pokonywały one wyznaczone trasy. Im 
dzieci starsze, tym zaawansowanie robotów wyższe, tym 
więcej czujników, sensorów, sterowników, kontrolerów, 
kamer. Dla osób o wykształceniu humanistycznym i uro-

dzonym w zamierz-
chłych latach XX wieku 
już same nazwy tych 
sprzętów brzmią obco 
i groźnie, podobnie 
jak zajęcia z robotyki. 
Ale dzieciom się podo-
bają, niektóre roboty 
mają miłe mordki i ga-
dają. 

Trudno mi nawet 
po ludzku wyjaśnić, co 
jeszcze zakupiliśmy- 
rzecz upraszczając i 
trywializując– zesta-

wy konstrukcyjne do programowania, zestawy do kursu 
elektroniki, wysokiej jakości aparat fotograficzny, kamerę, 
statywy, mikrofony, rejestratory dźwięku, komplety oświe-
tleniowe, drukarkę 3 D z niezbędnymi akcesoriami, w tym 
z laptopem z nią skorelowanym.

Na szczęście nie wszystkich nauczycieli przeraża tech-
nologia, są nawet osoby zafascynowane nowymi możli-
wościami – p. R. Kornaś już prowadzi ciekawe zajęcia z 
robotyki i nie może się doczekać zakończenia remontu 
sali, w której będzie można na stałe rozłożyć te wszystkie 
cudeńka i w pełni wykorzystać ich możliwości. Zamiesz-
czamy kilka zdjęć z prowadzonych zajęć.

Julia Wójcicka została finalistką wojewódzkiego kon-
kursu przedmiotowego z języka angielskiego, a Piotrek 
Frączek zdobył  tytuł laureata. Gratulujemy!

rsz

Pomoc dla Ukrainy
W związku z sytuacją panującą na Ukrainie w dniu 28 

lutego 2022 roku nasza szkoła włączyła się w akcję Pomoc 
dla Ukrainy. Zbiórka Trwała od 28 lutego do 4 marca. Ze-
brane produkty 4 marca zostały przekazane do Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Busku Zdroju, skąd zostaną prze-
kazane potrzebującym. Nasza szkoła zebrała 1383 sztu-
ki produktów higienicznych, żywności długoterminowej 
oraz materiałów opatrunkowych na łączną kwotę 10500 
zł.

Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc oraz okazanie 
wielkiego serca!

Ap
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Gminne Centrum Kultury proponuje

Wieczór dedykowany Paniom !
W Sali Widowiskowej w Solcu-Zdroju 6 marca 2022r. 

odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet.
Gospodarzem Wieczoru był Artur Jaroń, który wpro-

wadził odpowiedni nastrój podczas koncertu. Spotkanie 
rozpoczęły życzenia składane przez Wójta Gminy Adama 
Pałysa dla wszystkich Pań. DO Pań popłynęły  życzenia w 
języku polskim jak i ukraińskim.

Po pięknych życzeniach przyszedł czas na koncert w 
wykonaniu zespołu Strauss Ensemble oraz wokalistów 
Sylwia Gorajek sopran, Jakub Milewski baryton.

Zgromadzona publiczność mogła wysłuchać arii oraz 
duetów ze znanych operetek, m.in. Księżniczka czardasza, 
Wesoła wdówka, Cygańska miłość, Błękitny zamek, Upiór 
w operze,My Fair Lady. Widzowie z entuzjazmem przyjęli 
naszych artystów wielokrotnie nagradzając ich gromkimi 
brawami i owacjami na stojąco.

***
Biblioteka Publiczna w Solcu-Zdroju po raz pierwszy 

przyznała tytuły "Najlepszego czytelnika roku 2021 " dla 
osób, które wypożyczyły największą ilość książek.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 26 lutego (so-
bota) 2022r. w Bibliotece w Solcu-Zdroju. Jest to nowe 
święto naszej biblioteki, w którym chcemy uhonorować 
czytelników, którzy byli najaktywniejsi w wypożyczaniu 

książek oraz podziękować im za ich zaangażowanie i pasję 
do czytania. Pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książko-
we przyznano w trzech kategoriach wiekowych.

Podział grup wyglądał następująco:
Dzieci i młodzież:
I miejsce Adrianna Kochańska
II miejsce Maciej Chmura
III miejsce Zuzanna Nowak
Kategoria 18-50 lat:
I miejsce Katarzyna Kardas
II miejsce Malwina Fijał
III Agnieszka Pałys-Chmura
Kategoria powyżej 50 lat: 
I miejsce Lucyna Kular
II miejsce Anna Grzybczak
III Barbara Świetlak
Laureatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życzy-

my dalszej przyjaźni z książką oraz satysfakcji z czytanej 
lektury!
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Wieczór walentynkowo - filmowy 
za nami!

Emocje jakie mu towarzyszyły wciąż są z nami. Wspa-
niali artyści , cudowna muzyka, niebywała atmosfera - to 
kwintesencja tego co działo się  na Sali Widowiskowej w 
Solcu-Zdroj.

***
Po raz kolejny pokazaliście jak wielka jest siła ludzkich 

serc! Pomimo pandemicznego okresu wspólnie pobiliśmy 
ubiegłoroczną, zebraną sumę. 

Na zebraną kwotę złożyły się: zbiórki wolontariuszy do 
puszek, licytacje i loteria fantowa. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolonatariuszom 
i osobom zaangażowanym w działania na cele 30 finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE
„Miarą wielkości człowieka są jego czyny dla dobra drugiego”

Motto, które widnieje nad wejściem w holu głównym 
Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, jest jednocześnie 
misją-hasłem przyświecającym nam w codziennej pracy z 
podopiecznym.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie jest jedyną tego 
typu placówką na terenie gminy Solec Zdrój. Budynek jest 
w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Specjal-
ne podjazdy oraz winda, brak barier architektonicznych 
ułatwiają osobom starszym i niepełnosprawnym swo-
bodne poruszanie się po placówce i w jej otoczeniu. Na 
parterze znajdują się pokoje mieszkanek,  gabinet doraź-
nej opieki medycznej, sala rehabilitacji, świetlica, kaplica, 
kuchnia.  Na poddaszu znajdują się  pomieszczenia admi-
nistracyjno - biurowe, pokoje mieszkanek,  pomieszczenia 
rehabilitacji leczniczej,  pokoje kąpielowe, toalety, w tym 
dla osób niepełnosprawnych, gabinet pomocy doraźnej  
oraz lokale aktywizujące.

Mieszkańcy Domu stanowią bardzo zróżnicowaną 
grupę społeczną pod względem cech społecznych, zdro-
wotnych, kulturowych, oraz środowiskowych. Oprócz 
niepełnosprawności intelektualnej borykają się z innymi 
problemami zdrowotnymi, zarówno somatycznymi jak i 
psychicznymi.

W opiece nad mieszkankami opieramy się na indywi-
dualnym podejściu do każdej podopiecznej. Członkowie 
zespołów opiekuńczo – terapeutycznych opracowują zin-

dywidualizowane plany wsparcia i opieki, a wybrani przez 
mieszkanki pracownicy pierwszego kontaktu dbają o za-
spakajanie bieżących potrzeb podopiecznych oraz pomoc 
w rozwiązywaniu licznych problemów.

Mieszkańcom zapewnia się różnorodne zajęcia tera-
peutyczne, nieskrępowane kontakty z rodziną i znajomy-
mi, pełną swobodę w zakresie kulturalnym i religijnym, 
kompleksową całodobową opiekę, rehabilitację oraz do-
stęp do świadczeń z tytułu powszechnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

W celu urozmaicenia oferty wsparcia dla podopiecz-
nych duże znaczenie ma współpraca z innymi instytucja-
mi i placówkami pomocowymi.  Ma ona szczególne zna-
czenie w zagospodarowaniu czasu wolnego mieszkanek, 
ich aktywizacji, a także w mobilizacji do większej pracy 
nad sobą. Realizując cel nadrzędny Domu jakim jest kom-
pleksowe wsparcie przebywających tu osób potrzebna 
jest odpowiednia liczba osób o wysokich kompetencjach. 
Zadania te realizuje kadra pracownicza                      o 
odpowiednich kwalifikacjach, w skład której wchodzą tak-
że specjaliści różnorodnych dziedzin. Pracownicy chętnie 
podnoszą swoje kwalifikacje poprzez udział w różnego ro-
dzaju szkoleniach, kursach, biorą udział w konferencjach 
poświęconych osobom starszym  i niepełnosprawnym.

Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin min 
z psychologiem i  psychiatrą oraz doraźnie wg potrzeb 
(neurolog, okulista, dermatolog).  

W ramach działalności opiekuńczo – medycznej jest 
świadczona:
1 Pomoc w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb byto-

wych, opiekuńczych i wspomagających mieszkańców .
2 Karmienie i pomoc w spożywaniu posiłków.
3 Pomoc w ubieraniu mieszkańców.
4 Pomoc w utrzymaniu czystości w pokojach mieszkań-

ców.
5 Kąpanie, mycie mieszkańców wymagających pomocy.
6 Pielęgnacja osób leżących – toaleta p/odleżynowa.
7 Toaleta – zmiana pieluchomajtek.
8 Systematyczna zmiana bielizny osobistej i pościelowej 

mieszkańców.
9 Współpraca z lekarzem w zakresie zdrowia mieszkań-

ców.
10 Zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w czasie 

zajęć.
11 Zapewnienie mieszkańcom kontaktu z psychologiem.
12 Aktywizowanie mieszkańców do udziału w życiu 

Domu.

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez pielęgniarki, 
opiekunki, pokojowe, przy pomocy pracownika socjalne-
go i pracowników pierwszego kontaktu, którzy udzielają 
pomocy i wsparcia, szczególnie w trudnych sytuacjach ży-
ciowych.

Dom Pomocy Społecznej w Zborowie posiada dwa 
wolne miejsca na przyjęcie nowego mieszkańca. O miej-
sce w naszej placówce mogą ubiegać się osoby, które ze 
względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki 
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i wsparcia. Do placówki przyjmowane są osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie, które otrzymały skierowanie z 
Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na 
miejsce zamieszkania zainteresowanego.

Więcej informacji o zasadach przyjęcia do naszej pla-
cówki można uzyskać na stronie internetowej  domu po-
mocy społecznej www.dpszborow.pl w zakładce doku-
menty/procedura przyjęcia do domu pomocy społecznej 
w Zborowie oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt 
w placówce/.

Dane kontaktowe:
Dom Pomocy Społecznej Zborów  
ul. Pałacowa 4,
28-131 Solec-Zdrój
Tel: 41 377 70 45, 41 377 75 30 
GODZINY URZĘDOWANIA 7.00 - 15.00

Termin złożenia deklaracji dotyczącej 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

upływa 30 czerwca 2022 roku
Przypominamy, 1 lipca wszedł w życie obowiązek 

złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków, który ma na celu zebranie wszyst-
kich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania pa-
liw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. 

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spa-
lania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpo-
wiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wy-
nika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o cen-
tralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 
r., poz. 438).

Ile jest czasu na złożenie deklaracji? 
* Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania 

paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca nale-
ży złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 
30.06.2022 r.).

 * Dla nowego źródła ciepła, które zostało urucho-
mione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 
14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe? 
Tak, każdy właściciel/zarządca budynku lub lokalu 

ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację? 
Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest 

zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, 
np. piec, kocioł gazowy, pompa ciepła itd. 

Jak można złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć przez internet lub w wer-

sji papierowej. W wersji papierowej - wypełniony do-
kument można wysłać listem albo złożyć osobiście w 
Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 

Solec-Zdrój. Formularze w formacie pdf znaleźć można 
na stronie www.zone.gunb.gov.pl . Dla osób nie mają-
cych możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Gminy 
Solec-Zdrój przygotował wydrukowane kopie deklaracji 
w Biurze Obsługi Interesanta.

Jak złożyć deklarację przez internet?
 Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl, naciśnij na stro-

nie głównej ->złóż deklarację 

Czego potrzebuję, żeby złożyć deklarację przez 
internet? 

Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.

Razem zadbajmy o powietrze, 
którym oddychamy!

Kwartalnikowe ogłoszenia
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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. Działa-
nia te nie tylko pomogą chronić 
środowisko, ale dodatkowo 
zwiększą domowy budżet, dzięki 
oszczędnościom finansowym.

Mieszkańcy naszej Gminy mogą 
za pośrednictwem Urzędu Gminy w 
Solcu-Zdroju złożyć wniosek o dota-
cję oraz otrzymać bezpłatną pomoc 
w zakresie weryfikacji wniosku pod 
kątem wymagań programu.

Czyste Powietrze 
- dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaści-
cieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych, lub wydzielonych w 
budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą. Wniosek w ramach 
programu może zostać złożony wy-
łącznie przez właściciela lub współ-
właściciela budynku/lokalu mieszkal-
nego z uregulowanym stosunkiem 
prawnym do budynku/lokalu miesz-
kalnego.

 

Czyste Powietrze - na co?
Dofinansowanie wymiany starych 

i nieefektywnych źródeł ciepła na 

paliwo stałe na nowoczesne źródła 
ciepła spełniające najwyższe normy, 
oraz przeprowadzenie niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych budyn-
ku.

Czyste Powietrze - ile?
Dotacja może wynosić do 30 000 

zł dla podstawowego poziomu dofi-
nansowania i 37 000 zł dla podwyż-
szonego poziomu dofinansowania i 
69 000 zł dla najwyższego poziomu 
dofinansowania.

Aby ubiegać się o dofinansowa-
nie na poziomie podwyższonym i 
najwyższym, należy zwrócić się do 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Solcu-Zdroju mieszczącego się 
pod adresem: ul. Partyzantów 8A, 
28-131 Solec-Zdrój o wydanie za-
świadczenie 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 wnio-
sku. Jednocześnie mieszkańcy przed 
umówionym spotkaniem, proszeni 
są o wypełnienie kwestionariusza 
dotyczącego danych, które będą nie-
zbędne do przygotowania wniosku o 
dofinansowanie co znacznie ułatwi 
obsługę. 

Wnioski złożone przez mieszkań-
ców w Urzędzie Gminy w Solec-Zdrój 

zostają przekazane do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 
gdzie następuje ich ocena i decyzja o 
udzieleniu dotacji.

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

Narzędzia pomocne przy składa-
niu wniosku:

Kalkulator dotacji : https://www.
czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-
-dotacji/

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

Punkt konsultacyjno-informacyj-
ny programu "Czyste Powietrze" jest 
czynny w godzinach pracy Urzędu  od 
godz. 7:00 – 15:00.  Mając na wzglę-
dzie bezpieczeństwo pracowników i 
mieszkańców, przyjęcia interesantów 
odbywać się będą po uprzednim te-
lefonicznym uzgodnieniu terminu i 
godziny. Osobą do kontaktu jest Pani 
Aleksandra Szostak-Kaczor pod nu-
merem telefonu: 41 377 60 39 wew. 
23.

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce programu Czyste Powietrze oraz 
portalu beneficjenta dostępne są na 
stronie:  https://portalbeneficjenta.
wfos.com.p

Założenie konta na portalu be-
neficjenta jest pierwszym i najważ-
niejszym krokiem w procedurze 
aplikowania o dofinansowanie. Aby 
założenie konta było możliwe miesz-
kaniec musi posiadać adres e-mail.
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Reprezentacja Polski 
zawitała do Solca-Zdroju!

Dnia 5 lutego 2022 na Hali Sportowej w Solcu-Zdroju odbył się Memo-
riał im. Grzegorza Ślusarskiego. W ramach tego wydarzenia zgromadzeni 
na hali kibice mogli obejrzeć mecz miejscowego klubu sportowego GKS 
Solec-Zdrój z Reprezentacją Polski +35 w futsalu. 

To już trzy lata minęło od kiedy nie 
ma wśród nas Grześka Ślusarskiego – 
dyrektora soleckiej szkoły, społecznika 
silnie związanego z naszą gminą, fana 
sportu i miejscowego GKSu.  W związ-
ku z tym solecki klub pragnął uczcić pa-
mięć tej szczególnej dla naszej gminy 
osoby, organizując sportowy memoriał. 
Do Solca-Zdroju zawitała Reprezentacja 
Polski +35 w futsalu, by rozegrać mecz 
z drużyną GKSu. 

Po zaciętym (szczególnie w pierw-
szej połowie) spotkaniu mecz zakończył 
się zwycięstwem Reprezentacji Polski, 
która pokonała GKS w stosunku 11:5 . 
Wynik jednak był sprawą drugorzędną, 
bowiem tego dnia graliśmy o wyższe 
cele. Podczas meczu odbyła się akcja 
charytatywna – zbiórka pieniężna na 

rzecz Fundacji im. Brata Alberta w Ra-
dwanowicach – celem pozyskania fun-
duszy na zakup busa dla Środowisko-
wego Domu Samopomocy Fundacji. 

Większość zbiórki zasiliły zlicytowa-
ne tego dnia przedmioty przekazane 
między innymi przez czołowe kluby 
ekstraklasy, niższych lig oraz Święto-
krzyski Związek Piłki Nożnej. Ostatecz-
nie zebrano 4010 zł.

W tym miejscu GKS Solec-Zdrój pra-
gnie podziękować Dyrektor Zespołu 
Szkół w Solcu-Zdroju – Beacie Bonar, 
Wójtowi Gminy Solec-Zdrój – Panu 
Adamowi Pałysowi oraz lokalnym 
sponsorom, dzięki którym to wydarze-
nie mogło dojść do skutku. 

Podczas meczu został zaprezento-
wany nowy sponsor tytularny GKSu, 
którym od nowego roku jest Solecka 
Fabryka Maszyn Rolniczych – STRU-
MYK: Kamil Gądek i Adam Gądek. 
Jednocześnie solecki klub pragnie po-
dziękować za długoletnią współpracę 
panu Markowi Wieczorkowi – właści-
cielowi firmy VITALPOL, dzięki które-
mu mogło dojść do reaktywacji klubu 
i jego rozwoju.

Za fotorelację z wydarzenia dzięku-
jemy Panu Robertowi Gwoździowi.
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
ZBIÓRKA DARÓW RZECZOWYCH 

DLA GOŚCI Z UKRAINY
Od 1 marca Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SO-

LEC ZDRÓJ prowadzi w swojej siedzibie przy ul. Kościelnej 
3 (dawna parafia) zbiórkę darów rzeczowych dla uchodź-
ców z  Ukrainy. Najbardziej potrzebne są: 

- środki higieniczne (np. pampersy, podpaski, ręczniki 
papierowe, środki antyseptyczne, maseczki) oraz środki 
czystości;

- produkty spożywcze o długim okresie przydatności 
do spożycia (np. konserwy, makarony, produkty suche, 
żywność do szybkiego gotowania, mleko modyfikowane 
dla dzieci).

Na ofiarodawców i potrzebujących czekamy od ponie-
działku do czwartku w godzinach 15.00 – 17.00 oraz w 
sobotę 10.00-12.00.  

SOLECKIE REMINISCENCJE W FOTO-
GRAFII LUDWIKA GRABOWSKIEGO
27 marca w naszej galerii Stary Kufer odbędzie się 

otwarcie wystawy zdjęć nieżyjącego długoletniego miej-
scowego fotografa Ludwika Grabowskiego. Już dziś za-
praszamy na nią w zapowiedzi przedstawiając kilka foto-
grafii jego autorstwa. 

Ekspozycja dofinansowana jest przez Gminę Solec-
-Zdrój w ramach zadania „Poszerzenie oferty kulturalnej 
Solca-Zdroju poprzez przygotowanie wystawy pn. Solec-
kie reminiscencje w fotografii Ludwika Grabowskiego”

TAJEMNICE STAREGO KUFRA
W związku z planowaną organizacją wystawy „Tajem-

nice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo kul-
turowe” zwracamy się z prośbą do mieszkańców Solca-
-Zdroju i okolic o udostępnienie archiwalnych materiałów 

ilustrujących wygląd i życie naszych przodków.
Interesują nas wszelkie dokumenty przeszłości, zwłasz-

cza przedwojenne ubrania, sprzęt, naczynia, meble, ma-
katki, serwetki, obrusy, pościel itp. Można je oddać nam 
w depozyt lub wypożyczyć tylko na czas trwania wystawy.

      Liczymy bardzo na Waszą współpracę i pomoc w 
przygotowaniu wystawy, którą realizujemy w ramach pro-
gramu Narodowe Centrum Kultury  EtnoPolska 2022. Jego 
celem jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsa-
mości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie 
lokalnym i regionalnym. 

W sprawie użyczenia materiałów prosimy o kontakt 
mailowy stowsolec@go2.pl lub osobisty w galerii Stary 
Kufer od poniedziałku do czwartku w godzinach 15.00-
17.00 i w sobotę 10.00-12.00.

BOGU NA CHWAŁĘ, 
LUDZIOM NA RATUNEK

Powołanie Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej 
w 1922 roku było ważnym wydarzeniem w dziejach Sol-
ca-Zdroju. Od tamtej pory strażacy - ochotnicy nie tylko 
strzegą bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale także ak-
tywnie uczestniczą w jej życiu kulturalnym i społecznym. 
Setna rocznica  powstania soleckiej OSP stała się doskona-
łą okazją, by przybliżyć najważniejsze karty z jego historii. 
Planowana czasowa wystawa „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek” pokaże początki tworzenia ochotniczej straży 
ogniowej i postaci jej założycieli, rozwój straży i dorobek 
ruchu strażackiego aż do stanu obecnego. Chcemy, by 
zwiedzający mogli zobaczyć jak na przestrzeni lat zmienia-
ło się umundurowanie i wyposażenie strażackie. W związ-
ku z tym prosimy wszystkich posiadających fotografie, do-
kumenty, elementy wyposażenia itp. pamiątki dotyczące 
dziejów straży o udostępnienie ich na w.w. jubileuszową 
wystawę.
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Brzoza

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
Symbol życia, wiosny, nadziei, 

mądrości i wieczności.  To jedy-
ne drzewo, w które nie uderza 
piorun (tak podają wierzenia lu-
dowe). Pewnie stąd wywodzi się 
obecny do dziś zwyczaj zrywania 
witek brzozowych i zatykania ich 
w obejściu, aby chroniły dobytek 
przed burzą. 

Brzoza występuje na wszystkich 
rodzajach gleby. Najlepiej rośnie w 
nasłonecznieniu i dość dobrze radzi 
sobie ze zmienną pogodą. W naszej 
okolicy występuje dość licznie. Je-
sienią bardzo często podziwiamy jej 
piękno, zbierając grzyby. A wiosną 
w celach prozdrowotnych można 
wykorzystać zarówno liście, jak i sok 
z brzozy, nazywany też oskołą. Re-
guluje przemianę materii, oczyszcza 
wątrobę i nerki, działa przeciwza-
palnie i przeciwbakteryjne, a jedno-
cześnie wzmacnia organizm. Usuwa 
nadmiar wody oraz toksyn z orga-
nizmu poprawiając wygląd skóry. W 
medycynie ludowej sok brzozowy 
stosowano na nerki, szkorbut, paso-
żyty przewodu pokarmowego. Do-
dawano do piwa i pito tak, jak dziś 
pijemy wodę mineralną. Jego smak 
jest od mało wyczuwalnego do lek-
ko kwaskowatego. Ponoć zależy od 
tego, na jakiej wysokości pnia zro-
bimy otwór. Aby sprawdzić, czy w 
drzewie krążą już soki, trzeba wcze-
sną wiosną uciąć małą gałązkę. Je-
żeli po chwili zacznie kapać sok, to 
można w pniu wydrążyć niewielki 
otwór, włożyć rurkę i podstawić na-
czynie, do którego będzie kapał sok. 
Po uzyskaniu wystarczającej ilości 
płynu, otwór zalepiamy gliną lub za-
bezpieczamy kołkiem drewnianym, 
aby drzewo nie chorowało. Termin 
spożywania takiego soku jest bar-
dzo krótki (3-4 dni przechowywania 
w lodówce). Dawniej sok brzozowy 
wlewano do garnków i zalewano 
oliwą, co chroniło przed grzybami i 
bakteriami lub kadzono siarką i go-
towano. Sok brzozowy wykorzystu-
je się również do nacierania skóry 

głowy w przypadku łupieżu i wypa-
daniu włosów. Liście brzozy są cen-
nym lekiem w przypadku zapalenia 
pęcherza i schorzeniach nerek. Przy 
niewielkich kłopotach wystarczy wy-
pić do 2 szklanek naparu z liści brzo-
zy – 1 łyżeczkę na szklankę wrzątku 
zalać, odstawić na 10 minut, odce-
dzić i wypić rano i wieczorem po 
szklance. Odwar z kory brzozy moż-
na stosować przy łuszczycy zalewa-
jąc jedną łyżeczkę kory wrzątkiem 
po naciągnięciu przemywać skórę. 
Naturalnym sposobem na wsparcie 
leczenia gronkowca jest wdychanie 
dymu, inhalacje z mokrej kory i liści 
brzozy.

 W wierzeniach Słowian brzoza 
była wykorzystywana w wielu ob-

rządkach i rytuałach. Miała zapew-
nić dobrobyt, urodzaj i płodność 
oraz chronić przed „złymi duchami”. 
Wchodziła w skład antidotum na 
urok i czary. Jeżeli ktoś z zazdrością 
spojrzał na konia, który nagle za-
chorował, to należało  „[…] okurzyć 
go korą brzozową, mirą, kadzidłem 
i białym krowieńcem” – radził Jakub 
Kazimierz Haur w książce „Skład abo 

skarbiec znakomitych 
sekretów o ekonomiey 
ziemianskiey” z 1693 
roku. Podobną moc 
miało też omiatanie ga-
łązkami brzozowymi. 

 Gdzie jeszcze brzo-
za miała zastosowanie?

- Dawniej sadzono 
ją m.in. na grobach, ale 
tylko mężczyzn, którzy 
albo odeszli w sile wie-
ku, albo polegli na woj-
nach. 

- Młode liście brzo-
zowe stosowano przez 
wieki na świerzb. 

- Świeżym gałązkom 
brzozowym przypisy-
wano moc uzdrawiania 
duchowego oraz uod-
parniania na przezię-
bienia.  

- W saunach stoso-
wane były gałązki brzo-
zowe cięte w czerwcu. 

- W XVIII wieku z 
soku brzóz oraz cytryn 
robiono wina musujące 
– ponoć nie do odróż-
nienia od francuskich. 

- Wyrabiano też z 
niego znakomity ocet. 

- Z drewna brzozo-
wego przez wieki robiono trzonki 
noży i elementy strzelb. 

- Korzenie brzozy były poszuki-
wanym materiałem na tabakierki. 

- Drewno brzozy to także suro-
wiec do wyrobu dziegciu. 

Sądzono, że brzoza nie tylko le-
czy ciało, ale też duszę, do tej pory 
wiele osób jest zdania, że przeby-
wanie pośród brzóz daje ukojenie, 
przywraca równowagę wewnętrzną 
i spokój. Liście brzozy wykazują bo-
wiem właściwości jonizujące ujem-
nie powietrze. Według naukowców 
wywiera ono pozytywny wpływ na 
stan oraz jakość powietrza, którym 
na co dzień oddychamy.

 A zatem myślę, że warto mieć 
przynajmniej jedną brzozę w swoim 
ogrodzie.
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Kszyk

skrzydlate 
opowiastki

Ta opowiastka miała być o solec-
kich sikorach. Na pewno o nich na-
piszemy bo jest ich aż 6 gatunków, 
wszystkie jakie można zobaczyć w 
Polsce. Drobny epizod doprowadził 
do tego, że sikory muszą poczekać 
na lepszy moment. Początek grud-
nia 2021, wracam z psem ze space-
ru, kończy się dzień, jest około zera, 
szaro, buro, nieprzyjemnie. Nagle 
słyszę nad sobą dźwięk, który jest 
jedyny w swoim rodzaju, zadzieram 
głowę i widzę to co słyszę-kszyk! (tak, 
przez „sz” nie „rz”). W ułamku se-
kundy przetwarzam dwie sprzeczne 
informacje. Bez wątpliwości słyszę i 
widzę kszyka. Charakterystyczny lot, 
niepowtarzalny dźwięk, który słychać 
w trakcie lotu kszyka, jeszcze o tym 
pod koniec napiszę. Zupełnie nie pa-
suje mi jego pobyt w grudniu w Sol-
cu. Kszyk należy do rodziny bekasów. 
Są to ptaki, które żerują w wilgotnej 
ziemi, na warstwach mułu i błota. Ten 
kszyk, którego widziałem podjął bar-
dzo duże ryzyko zostając na zimę w 
Solcu. Kiedy błoto zamarznie nie ma 
dostępu do pokarmu. Jeśli spojrzycie 
kiedyś na stawy w Słupi czy Górkach, 
wtedy kiedy spuszczona jest z nich 
woda to widać, że po tych stawach 
poruszają się setki ptaków a wśród 
nich kszyki. Czasami na przelotach je-
sienno-wiosennych można zobaczyć 
w takich miejscach tysiące bekasów. 
Wybierają z błota bardzo wrażli-
wym dziobem drobne bezkręgowce, 
dżdżownice, ślimaki i larwy owadów. 
Dziób kszyka to misterny instrument. 
Jego końcówka jest bardzo wrażliwa, 
wyczuwa każdy ruch jak i zmianę tem-
peratur. Kszyk jest ptakiem wielkości 
szpaka, natomiast jego dziób jest 
monstrualny, bardzo, bardzo długi, 
ma 7 centymetrów, to aż ¼ długości 
ptaka. Nie ma w Polsce drugiego pta-
ka z takimi proporcjami. Wierzch cia-
ła kszyka jest brunatny, na grzbiecie 
czarne i złocisto-kremowe podłużne 
kreski. Na szczycie głowy dwa ciem-
nobrunatne paski. Na szyi i przodzie 
piersi brunatne kreski i plamki. Na bo-
kach brzucha poprzeczne prążki. Ta 
mnogość kreseczek, pasków i plamek 
w kolorach brunatno-burych czyni go 

prawie niewidzialnym kiedy porusza 
się po ziemi lub siedzi na gnieździe. 
Kszyka można zobaczyć w całym kra-
ju, natomiast jest ptakiem nielicznym 
i skrytym. Żyje na podmokłych łąkach 
i im podobnych terenach o gęstej 
ale niezbyt wysokiej szacie roślinnej. 
Pewnie większości z nas zdarzyło się 
pójść w łąki na spacer, serce staje kie-
dy w ostatniej chwili spod nóg zrywa 
się bażant. Tak samo zachowuje się 
kszyk a w trakcie tej ucieczki wrzesz-
czy „kacz-kszyk”, przypomina to tro-
chę dźwięk wyciąganego z błota gu-
mowca. Kszyk na przełomie kwietnia 
i maja składa prawie zawsze 4 jajka. 
Gniazdo buduje samica, jest ono do-
brze ukryte wśród roślinności, często 
na wilgotnych łąkach w kępie turzyc, 
wysłane zeschniętymi źdźbłami roślin 
i liści. Jajka wysiaduje samica nato-
miast młodymi opiekują się oboje ro-
dzice, prawie zawsze dzielą się mło-
dymi i wodzą je za sobą oddzielnie. 
Bardzo przezorne postępowanie, w 
ten sposób kszyki zmniejszają ryzy-

ko utraty całego lęgu w przypadku 
zagrożenia. Nie ma różnicy w wyglą-
dzie samca i samicy, są identyczne. 
Po około 20 dniach młode są samo-
dzielne. Kszyki mają jeden lęg w roku. 
Największą osobliwością kszyka jest 
jego „buczenie-muczenie” w trakcie 
lotu. Bardzo długo ornitolodzy nie 
potrafili wytłumaczyć tego dziwnego, 
bardzo wyraźnego, niepowtarzalne-
go dźwięku. Oczywiście dziś już wia-
domo co jest na rzeczy. Kszyk porusza 
się lotem wznosząco-opadającym. W 
trakcie opadania a jest ono gwałtow-
ne, dziobem w dół, ptak szeroko roz-
stawia sterówki (pióra ogona). Stru-
mień powietrza wprawia zewnętrzne 
sterówki w wibracje skutkiem czego 
powstaje ten dźwięk. Słychać go wy-
raźnie z ziemi. Przespacerujcie się na 
przełomie kwietnia i maja drogą z Sol-
ca na Włosnowice. Jest duża szansa, 
że na wysokości Błonia usłyszycie coś  
co będziecie długo pamiętali. Błonie 
to bardzo ciekawe miejsce dla pta-
siarza, w roku 2020 gniazdował tam 
ślepowron-ptak widmo, napiszemy o 
nim kiedyś. Dawniej żeby usłyszeć i 
zobaczyć kszyka, jeździliśmy nad Bie-
brzę. Od kilku lat wystarczy pójść na 
spacer w stronę Włosnowic, atrakcje 
wizualno-dźwiękowe gwarantowane. 
Dostępne dla wszystkich chętnych, za 
darmo.

M. i Z. Przybysz
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Na wycieczkę przeznaczamy 
cały dzień, najlepiej długi let-
ni dzień. Jedziemy daleko na 
wschód, prawie do granicy z Ukra-
iną.

Pierwszy przystanek to znana 
miejscowość uzdrowiskowa Hory-
niec –Zdrój. Przestrzennie bardzo 
rozległa, siarczkowe wody mine-
ralne i złoże borowiny największe 
w Polsce. Warto pospacerować po 
znajdującym się w centrum ma-
lowniczym parku zdrojowym i oko-
licznych ulicach. Duże sanatoria są 
za przejazdem kolejowym. Jest też 
zabytkowy cmentarz z nagrobkami 
bruśnieńskimi.

Z Horyńca jedziemy 6 km na po-
łudniowy wschód do wsi Radruż, 
aby zobaczyć zabytek klasy zero-
wej – Zespół Cerkiewny. W 2013 r. 
wpisany został na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO, a w 2017r. 
otrzymał status Pomnika Historii na 
mocy rozporządzenia PR (to najwyż-
sze wyróżnienie nadano tylko 81 za-
bytkom).W skład zespołu wchodzą 
cerkiew pw. św. Paraskewy (czyli 
Piątek – otrzymała to imię na cześć 
męki Jezusa Chrystusa), dzwonni-
ca z XVI wieku, cmentarz przycer-
kiewny i dwa cmentarze parafialne 
z wapiennymi nagrobkami. Główny 
zabytek to drewniana cerkiew, z 
unikalnym wyposażeniem z XVI-XIX 

wieku (m.in. ikonostas z 1647 roku). 
Jest to najstarsza drewniana świą-
tynia obronna w Polsce. Zasłużenie 
wpisana na wyżej wymienione listy. 
Zwiedzałam z przewodnikiem, który 
nie tylko opowiadał historię, ale też 
recytował swoje wiersze. W pawilo-
nie wystawowym obejrzymy obrazy 
i fotografie (1m×1m) zabytków kre-
sów wschodnich.

Za lasem, 300 m od cerkwi, jest 
granica państwa. Nie jest to przejście 
graniczne, nie wolno tam robić zdjęć 
i przechodzić do sąsiadów. Teren mo-
nitorowany, w pobliżu czuwa straż 
graniczna, a kary pieniężne dotkliwe.

Teraz jedziemy na północ, a kolej-
ny przystanek to Stare Brusno. Miej-
sce bardzo niezwykłe. Wioski już nie 
ma, ludność została wysiedlona w 
latach 1944-1947. Teraz rośnie tu 
las, a w nim zobaczymy pamiątkę po 
cerkwi oraz około 300 nagrobków, 
krzyży wykonanych z miękkiego ka-
mienia wapiennego przez bruśnień-
skich kamieniarzy (XIX-XX wiek). 
Właśnie Stare Brusno słynęło od XVI 
wieku ze znakomitego ośrodka ka-
mieniarskiego na terenie południo-

Na wycieczkę ….. 
do Radruża

wej Polski. Początkowo tworzono 
kamienie młyńskie, a dopiero w 
późniejszym czasie przedmioty kul-
tu, krzyże, a także nagrobki. Dużo 
takich prac znajduje się na Cmenta-
rzu Łyczakowskim we Lwowie. I tu 
ciekawa historia: usłyszałam w radiu 
informację, że jeden z mieszkańców 
Starego Brusna brał udział w pra-
cach przy wykuwaniu pomnika Mo-
unt Rushmore National Memorial w 
Dakocie Południowej. Pomnik składa 
się z czterech głów prezydentów 
USA. Każde popiersie ma wysokość 
około 18 metrów; do ich wykona-
nia używano dynamitu, a nie typo-
wych narzędzi kamieniarskich. Ale 
to dawne czasy, lata 1927 -1941.

Ze Starego Brusna jest niedaleko 
do Nowego Brusna, gdzie także zo-
baczymy cenne zabytki: stary cmen-
tarz greckokatolicki (odnawiany, ale 
zarośnięty) i Zespół Cerkiewny pw. 
św. Paraskewy (XVIII-XX wiek), jesz-
cze w renowacji. 

Oba Zespoły Cerkiewne należą 
do Muzeum Kresów w Lubaczowie. 
Miłej podróży!

ko

Napisali do nas

Sałatka 
z awokado

Palce lizać... bez cudów

Składniki:
25 dag czerwonych pomidorków cherry
25 dag żółtych pomidorków cherry
2 szt. awokado
1 ogórek
2 czerwone cebule
1 opakowanie sera mozzarella w małych kul-

kach

Składniki na sos:
1/2 szklanki pesto z bazylii
1 łyżka soku z cytryny
sól, pieprz do smaku

Wykonanie:
Pomidorki kroimy na połówki, awokado, 

ogórka i cebulę w kostkę. Warzywa mieszamy, 

dodajemy kulki mozzarelli. Dodajemy pesto i sok cytryny, dopra-
wiamy solą i pieprzem.

Smacznego!
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Memoriał im. Grzegorza Ślusarskiego

WOŚP
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Dzień Kobiet
Fotokronika

Koncert Walentynkowy



23 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Jubileusz 50 - lecia pożycia małżeńskiego
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