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Wieści z Gminy

„Świętokrzyska Victoria” 
dla Gminy Solec – Zdrój

26 maja w Filharmonii Święto-
krzyskiej odbyła się uroczysta gala, 
na której rozdano nagrody laure-
atom XIV edycji nagrody Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego 
„Świętokrzyska Victoria”. Kapituła 
wyłoniła zwycięzców w trzech ka-
tegoriach: przedsiębiorczość, sa-
morządność – dla gmin i powiatów 
oraz osobowość – dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych i 
społeczników.

Gmina Solec – Zdrój została lau-
reatem w kategorii samorządność za 
przeprowadzone inwestycje i zrealizo-
wane projekty: rewitalizację miejsco-
wości, wprowadzenie e-usług, termo-
modernizację budynków użyteczności 
publicznej, modernizację oczyszczalni 
ścieków i oświetlenia ulicznego.

Statuetkę oraz czek na 5000,00 zł 
odebrał, z rąk Renaty Janik i Marka 
Bogusławskiego – wicemarszałków 
województwa oraz Andrzeja Prusia 
– przewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego, Wójt 
Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys.

– Cieszę się, że Kapituła dostrzegła 
nasze starania – mówił Adam Pałys. – 
Pracujemy i udaje nam się zrobić wie-
le dla sławy i znaczenia całego wo-
jewództwa świętokrzyskiego. Mam 
nadzieję, że rozwój Solca-Zdroju i w 

przyszłości marki świętokrzyskiego 
uzdrowiska sprawi, że nasz region 
będzie znany daleko poza granicami 
kraju. Dziękuję za uznanie naszej pra-
cy – powiedział wójt.

Jak podkreślił wicemarszałek wo-
jewództwa Marek Bogusławski, lau-
reaci nagrody są wzorem godnym 
naśladowania i dumą regionu święto-
krzyskiego.
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Edukacja ekologiczna 
w ogródku meteorologicznym 

W dniu 25.04.2022r. na terenie 
ogródka meteorologicznego w Solcu-
-Zdroju odbyły się zajęcia terenowe 
zorganizowane przez Gminę Solec-
-Zdrój w ramach edukacji ekologicz-
nej. W zajęciach uczestniczyli ucznio-
wie klas I - III ze Szkoły Podstawowej 
w Solcu-Zdroju. W czasie spotkania 
uczniowie dowiedzieli się jak funk-
cjonuje stacja meteorologiczna i przy 
pomocy jakiego sprzętu pomiary są 
wykonywane. Uczniowie mogli spraw-
dzić zasady działania niektórych urzą-
dzeń. Zwrócono także uwagę na wa-
runki lokalizacji tego typu obiektów 
celem uzyskania reprezentatywności 
wyników. W czasie spotkania poru-
szano także zagadnienia zmian klima-

tycznych oraz ich skutków. Zwrócono  
uwagę na problem suszy i powodzi, 
w tym  problem szybkiego odpływu 
wód do rzek po roztopach i większych 
opadach atmosferycznych, powodu-
jących wystąpienie podtopień i szkód 
powodziowych oraz wskazano na 
znaczenie retencji jako jednej z metod 
ograniczania skutków powodzi. Zada-
wane w czasie zajęć pytania  świadczą 
o dużym zainteresowaniu i szerokiej 
wiedzy  uczniów.   

Lokalizacja ogródka stacji mete-
orologicznej została wytypowana 
na lokalnym wzniesieniu, na terenie 
względnie otwartym i położonym w 
północno- wschodniej części strefy 
uzdrowiskowej A przy ul. Leśnej.

Celem pomiarów meteorologicz-
nych prowadzonych w Solcu-Zdroju 
jest dostarczenie danych do badania 
klimatu uzdrowiska oraz prezentacja 

bieżących warunków pogodowych na 
stronie Gminy. Ogródek meteorolo-
giczny pełni także funkcje edukacyjne 
i informacyjne zarówno dla mieszkań-
ców jak i kuracjuszy.  Wyniki pomiarów 
aktualizowane są co dziesięć minut i 
udostępniane na stronie Gminy. Na 
stacji meteorologicznej w Solcu-Zdro-
ju od 19.01.2022 roku prowadzone są  
pomiary następujących parametrów:

1. kierunku wiatru
2. prędkości wiatru
3. temperatury powietrza
4. wilgotności względnej powie-

trza
5. natężenia promieniowania 

słonecznego
6. opadu atmosferycznego
7. ciśnienia atmosferycznego.

Z prowadzonych pomiarów spo-
rządzane są raporty. Pierwszy raport 
dotyczy analizy danych pomiarowych 
od 19.01.2021 do 19.04.2021. Podsu-
mowanie raportu przedstawia tabela 
poniżej.
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TRZY GMINY UZDROWISKOWE W REGIONIE 
Z RZĄDOWYM DOFINANSOWANIEM! 

Mierzona wielkość wartość jednostka średnia min max
kompletność danych 100,00%
ilość dni w analizowanym okresie 90
temperatura powietrza - ºC 3,53 -13,37 22,03
ilość dni gorących z temperaturą Tmax > 25ºC 0
ilość dni bardzo gorących z temp. Tmax > 30ºC 0
ilość dni z ujemnymi temperaturami (Tmin < 0ºC ) 57
ilość dni mroźnych z temperaturą Tmin < -10ºC 2
ilość dni bardzo mroźnych z temp. Tmax < -10ºC 0
całkowita suma opadów 89,3 mm
ilość dni deszczowych (opad >= 0,1mm) 42
suma dobowa opadu - mm 2,13 0,10 13,7
wilgotność względna - % 69,23 10,08 97,98
ilość dni suchych z H < 55% na godz. 12 UTC 47
ilość dni z wilgotnością H > 86% na godz. 12 UTC 8
natężenie promieniowania słonecznego - W/m² 163,34 0,01 978,55
suma dobowa nasłonecznienia - MJ/m² 9,98 1,40 23,18
całkowita suma nasłonecznienia 898 MJ/m²
cisnienie atmosferyczne - hPa 995,58 964,88 1021,39
prędkość wiatru - m/s 3,18 0,19 13,93

Znane są już wyniki edycji Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład: Pro-
gramu Inwestycji Strategicznych 
dla gmin uzdrowiskowych. Rządo-
we wsparcie w łącznej wysokości 
ponad 240 mln zł trafi do 50 sa-
morządów. To pieniądze m.in. na 
drogi i infrastrukturę turystyczną. 

Program Inwestycji Strategicz-
nych wspiera zrównoważony rozwój 
społeczno-gospodarczy Polski. Po-
lega na wsparciu inwestycji realizo-
wanych przez samorządy. Pandemia 
uderzyła w budżety gmin uzdrowi-
skowych. W czasie obostrzeń odwie-
dziło je mniej turystów i kuracjuszy 
niż w poprzednich latach. Środki ze 
specjalnej edycji programu pomogą 
wyrównać straty i podnosić jakość 
życia lokalnych społeczności – mówi 
Michał Baj, dyrektor zarządzający 
Pionem Programów Inwestycyjnych 
i Mieszkaniowych w BGK – polskim 
banku rozwoju, który realizuje Pro-
gram Inwestycji Strategicznych.

W specjalnej edycji programu 
dla gmin uzdrowiskowych wnio-
ski złożyło 50 samorządów (na 51 
uprawnionych). Wszystkim przyzna-
no dofinansowanie dla co najmniej 
jednego wniosku.

Najwięcej środków rząd prze-
znaczy na kolejno: infrastrukturę 
drogową, inwestycje związane z za-
chowaniem funkcji leczniczych, in-
frastrukturę turystyczną.

Rządowe wsparcie pomoże zre-
witalizować 26 parków zdrojowych, 
wybudować lub zmodernizować 10 

bulwarów, promenad i deptaków 
uzdrowiskowych, 8 tężni uzdrowi-
skowych/solankowych oraz 5 base-
nów i pływalni.

Dofinansowanie w naszym re-
gionie udało się uzyskać trzem gmi-
nom. Gmina Busko – Zdrój otrzyma 
środki finansowe na realizację pro-
jektu "Usprawnienie systemu komu-
nikacyjnego poprzez rozbudowę, 
przebudowę ul. Rokosza i rozbu-

dowę ul. Wypoczynkowej w Busku-
-Zdroju" - kwota: 4 998 000,00 zł, 
Gmina Solec-Zdrój na projekt pn. 
"Zagospodarowanie zbiornika reten-
cyjno-rekreacyjnego i terenu przyle-
głego na cele turystyczne"- kwota: 
4 998 000,00 zł, Gmina Kazimierza 
Wielka na projekt "Zagospodarowa-
nie terenu przy Zbiorniku Retencyj-
nym na rzece Małoszówce oraz w 
Parku Miejskim w Kazimierzy Wiel-
kie" - kwota: 3 920 000,00 zł.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
Laboratoria przyszłości

Szkoła Podstawowa w Zborowie w roku szkolnym 
2021/2022 skorzystała z programu ministerialnego „Labo-
ratoria przyszłości”. Jest to inicjatywa edukacyjna realizo-
wana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy 
z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Program ten ma na celu stworzenie nowoczesnej szkoły, w 
której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, anga-
żujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i 
rozwijaniu zainteresowań.

W ramach programu szkoła otrzymała wsparcie fi-
nansowe na zakup pomocy dla uczniów z różnych grup 
wiekowych, które służą  kształtowaniu i rozwijaniu umie-
jętności samodzielnego myślenia, programowania, moż-
liwości kreatywnego projektowania, stosowania TIK, jak 
również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania 
o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w ży-
ciu codziennym.

Do szkoły zakupiono m.in.:
• Drukarkę 3D z filamentami
• Zestawy Lego SPIKE
• Roboty Abilix Krypton 
• Maty edukacyjne

• mBoty 
• kamerę cyfrową ze statywem
• mikroprocesory
• stację lutowniczą.
Zakupiony sprzęt okazał się bardzo przydatny i cieszy 

się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wy-
korzystywany jest głównie na zajęciach z informatyki, ro-
botyki, jak również w kołach zainteresowań i akademiach 
szkolnych.

dd

Pierwszaki ze Zborowa 
w Jura PARKU w Bałtowie.

Zachwyceni plebiscytową nagrodą ,,Echa Dnia” dla 
najsympatyczniejszych pierwszaków w powiecie bu-
skim w pełnym osiemnastoosobowym składzie u boku 
swoich mam  rozpoczęliśmy  zwiedzanie Bałtowskiego 
Kompleksu Turystycznego. Na początek Oceanarium. 
Emocjonujący punkt wycieczki. Dzięki nowoczesnej 
technologii dowiedzieliśmy się jak wyglądało podwod-
ne życie miliony lat temu.  Spacerując ścieżkami parku 
można było podziwiać  modele dinozaurów, a w  Mu-
zeum Jurajskim – skamieniałości. Sabatówka to spotka-
nie z prawdziwymi czarownicami całkiem nie groźnymi. 
Specjalnym schoolbusem objechaliśmy rozległy teren 
obserwując w pół dziko żyjące zwierzęta i wiele innych 
ssaków. Podziwialiśmy także Polskę w Miniaturze, kopie 
zabytków zamków, pałaców charakterystycznych bu-
dowli z czasów świetności naszego kraju.

W malowniczo położonej restauracji odbyło się 
wspólne świętowanie Dnia Matki i Dnia Dziecka. Wy-
recytowane i wyśpiewane   życzenia  swojej mamie, 
dołączone własnoręcznie wykonane upominki,  wyraża-
ły wdzięczność, szacunek za okazywaną bezgraniczną 
miłość i troskę. Na twarzach mam można było zauwa-
żyć wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Uroczystość 
uświetnił wspólny posiłek .Nasz  pobyt w Bałtowie koń-
czył najbardziej uwielbiany przez dzieci Park Rozrywki, 
w którym można było  wyszaleć się do woli i korzy-
stać  ze wszystkich możliwych atrakcji jakie zapewnia 
to miejsce, ale i  chwilę odpocząć  w kinie Emocji 5D. 
Uwieńczeniem wycieczki był zakup  pamiątek. Wyciecz-
ka nie  byłaby zaliczona,  gdyby ten punkt  został pomi-
nięty. Wróciliśmy pełni wrażeń, zadowoleni i oczywiście 
z pamiątkami.
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Z Bałtowskich atrakcji korzystaliśmy w ramach wy-
granego plebiscytu zorganizowanego przez Echo Dnia 
i hojności Rodziców uczniów klasy pierwszej.  Bardzo 
dziękujemy za ten prezent. Z pewnością będzie to jed-
na z  niezapomnianych wypraw. W wycieczce gościnnie 
w towarzystwie swoich mam brały udział koleżanki z 
Ukrainy, które od marca uczą się razem z nami .

J.B

XVI GMINNY KONKURS 
RECYTATORSKI 

Dnia 11.05.2022r. w ZPPO w Zborowie odbył się XVI 
Gminny Konkurs Recytatorski ,, Spotkania z poezją dzie-
cięcą” kończący zmagania uczestników z klas 0-III Szkół 
Podstawowych w Gminie Solec- Zdrój. Konkurs recytator-
ski miał na celu rozwijanie zainteresowań i wrażliwości 
dzieci, doskonalenie wyrazistej mowy, prawidłowego in-
terpretowania utworu, rozwijanie pamięci, zasobu słow-
nictwa, kształcenie odwagi i śmiałości.Stwarzał uczestni-
kom możliwość rozwijania i prezentacji własnych talentów 
i zdolności na forum oraz integrowanie dzieci z różnych 
szkół. Rywalizowało między sobą 21uczestników w 2 ka-

tegoriach wiekowych:
Klasy: 0 – I  12 uczniów 
Klasy: II – III    9 uczniów
Do XVII „MAŁEGO” MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKUR-

SU RECYTATORSKIEGO” W BUSKU- ZDROJU zakwalifiko-
wali się:

Amelia Gwóźdź z klasy ,,0” ze ZPPO w Zborowie (na-
uczyciel p. Barbara Ratusznik); 

Antoni Gwóźdź, klasa I z ZSZ w Solcu- Zdroju (nauczy-
ciel p. Elżbieta Grabda); Amelia Sobczyk  klasa II z ZSZ w 
Solcu- Zdroju ( nauczyciel p. Beata Szabra), Maja Gwóźdź, 
KLASA III z ZPPO w Zborowie ( nauczyciel p. Anna Kopac-
ka).

Jury w  składzie : p. Dorota Dalach, p. Katarzyna Osak, 
p. Justyna Pałys, p. Agata Podsiadło i p. Dorota Ślusarska  
doceniało poziom recytacji uczestników, biorąc pod uwa-
gę kryteria takie jak znajomość tekstu, właściwe tempo 
mówienia, wyraźna wymowa, odpowiednie akcentowa-
nie, modulowanie głosem. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy i nagrody.

Laureatom gratulujemy i życzymy sukcesów w kolej-
nym etapie.

dd
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Na wycieczkę, na wycieczkę!

Któż nie lubił w swoich szkolnych czasach wycieczek: 
nie było lekcji, mama dała pieniążka, babcia dołożyła, cały 
plecak jedzenia, po prostu żyć a nie umierać. W ciągu 
ostatnich lat trochę to się zmieniło,  w autokarze dzieci 
siedzą zapatrzone w swoje komórki (na szczęście w dro-
dze powrotnej baterie są z reguły szczęśliwie wyczerpane 
i można porozmawiać), a niektóre dzieci, nawet te małe, 
nie noszą pieniędzy, bo płacą kartą! Niezmiennie dużo 
się je. To takie dość prozaiczne spostrzeżenia, a przecież 
trzeba pamiętać, że podróże przede wszystkim kształcą. 
Naprawdę.

W naszej szkole wiosną dzieci miały możliwość uczest-
niczenia w wielu wyjazdach ze względu na udział szkoły 
w programie „Poznaj Polskę”. Umożliwia on dzieciom od-
wiedzenie ważnych miejsc dziedzictwa narodowego przy 
hojnym dofinansowaniu ze strony ministerstwa edukacji.  
To już druga tura tego przedsięwzięcia. Starsi uczniowie 
byli w Krakowie i lada dzień pojadą do Warszawy, a tam w 
planach Centrum Nauki Kopernik, Zamek Królewski i Mu-
zeum Powstania Warszawskiego.

Natomiast najmłodsi uczniowie naszej szkoły w trak-
cie 2 wycieczek poznawali słynne, ciekawe miejsca woje-
wództwa świętokrzyskiego. Odwiedzili fabrykę porcelany 
w Ćmielowie. Tam dowiedzieli się jak tworzone są piękne, 
znane nie tylko w Polsce serwisy, rzeźby, figurki. Obejrze-
li wystawę najsłynniejszych ćmielowskich wyrobów, wi-
dzieli i tę barwioną na różowo porcelanę produkowaną 
w dwudziestoleciu międzywojennym (receptura uzyskania 
tej barwy to ogromna tajemnica firmy, wiadomo, że do 
uzyskania delikatnego różu jest potrzebne m.in. płynne 
24-karatowe złoto) oraz produkowaną obecnie porcela-
nę z drobinkami mielonych szmaragdów, dość drogie te 
szmaragdowe cudeńka.

W Ćmielowie dzieci wzięły udział w warsztatach i same 
próbowały stworzyć porcelanową różę (do wysuszenia 
przez 5 dni i wypieczenia w piekarniku- pewno niektórzy 
byli cierpliwi i udało się im tak długo wytrzymać bez zaglą-
dania do pudełeczka).

Odwiedzili także Krzemionki Opatowskie, miejsce, 
gdzie już 5 tysięcy lat temu wydobywano krzemień pasia-
sty, aby zrobić z niego głównie siekierki lub dłuta. Obecnie 

to rezerwat archeologiczny. Główną atrakcją jest podziem-
na trasa po starej prehistorycznej kopalni. Kopalnie krze-
mienia zostały odkryte dokładnie 100 lat temu i są obecnie 
wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W oto-
czeniu kopalni istnieje rezerwat przyrody z unikatowymi 
egzemplarzami flory i fauny.

Aż chce się to wszystko zobaczyć... I dlatego piszemy 
właśnie o tych dwóch miejscach, są blisko, w naszym wo-
jewództwie i na pewno warto  wybrać się tam na wyciecz-
kę któregoś letniego dnia z rodziną. 

rsz

Rozstrzygnięcie konkursu 
na projekt widokówki 

z Solca-Zdroju
Pod koniec kwietnia uczniowie klasy V robili zdjęcia 

w Solcu z wykorzystaniem sprzętu fotograficznego zaku-
pionego w ramach programu "Laboratoria przyszłości". 

Co nowego w szkołach
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Sami wybierali miejsca zasługujące ich zdaniem na uwagę 
i decydowali o ustawieniach sprzętu.Prowadzący zajęcia 
plenerowe p. R. Kornaś dał dzieciom dużo swobody. Zro-
bione przez siebie zdjęcia uczniowie mieli wykorzystać do 
stworzenia w dowolnym programie graficznym projektu 
widokówki z Solca- Zdroju. Przesłane prace zostały oce-
nione przez komisję konkursową. Niniejszym podajemy do 
wiadomości wyniki konkursu.

Komisja brała pod uwagę oryginalność pracy, jakość 
obróbki graficznej, dobór zdjęć, atrakcyjność wizualną 
pocztówki.

I miejsce  przyznano pracy Macieja Chuchacza:

Na drugim miejscu uplasowała się praca Oliwii Lasak: 

Dwie osoby zajęły 3 miejsce. 
Jest to praca Oliwii Jurkowskiej:
oraz pocztówka Filipa Wojtachy:

Komisja zwróciła także uwagę na ciekawą pracę Wojt-
ka Kopra, praca nie spełnia wymogów regulaminowych, 
jednak ze względu na jej oryginalność prezentujemy ją 
poniżej:

Gratulujemy nagrodzonym uczniom klasy piątej, mamy 
nadzieję, że Wasze prace spodobają się oglądającym i po-
mogą w promocji naszej miejscowości.

Co nowego w szkołach
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Deszczowy, wesoły Dzień Dziecka 
w Solcu-Zdroju

4 czerwca w Gminnym Centrum Kultury w Solcu – 
Zdroju świętowaliśmy Dzień Dziecka.

Dzień ten był wyjątkowy bo bardzo deszczowy. Jed-
nak pogoda nie mogła nam popsuć planów. Wspólnie 
z dziećmi i ich rodzicami stworzyliśmy cudowną , rado-
sną atmosferę. Każde pomieszczenie w GCK był zajęte 
przez naszych gości. Nawet  kuchnia stała się „centrum 
stylizacji”, gdzie wspaniali wolontariusze Natalia Przyby-
cień, Maksymilian Sowula, Michał Chlebek, Kacper Ko-
secki, Adrian Pawłowski i Kacper Fijał malowali twarze 
i włosy. Kolejka do „centrum stylizacji” nie miała końca. 
Korytarze wypełniło stoisko z zabawkami Na wejściu do 
budynku Pani Teresa Sowula serwowała watę cukrową 
i inne domowej roboty smakołyki takie jak rurki z bitą 
śmietaną czy ciasto. W innym zakamarku znalazła się 
maszyna z przepysznym popcornem. W jednej z sal zajęć 
pojawili się wyjątkowi ludzie, którzy prowadzili eduka-
cję z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Miejsce to 
było odwiedzane zarówno przez rodziców, dzieci i mło-
dzież. Rodzice mogli dowiedzieć się jakie są używki, na 
co zwracać uwagę, jak rozmawiać z dziećmi. Dzieci mia-
ły szansę założyć alkogogle i narkogogle, w których do-

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
świadczyć można negatywnych skutków spożycia środ-
ków odurzających.

Jednym z punktów, który przyciągał do odwiedzenia 
była sala, na której odbywały się animacje prowadzone 
przez Annę Kukawską znaną z seriali telewizyjnych. Liczne 
konkursy, zabawy i wspólne śpiewanie dało wiele rado-
ści. Na zakończenie fani Pani Ani robili sobie pamiątkowe 
zdjęcia i zbierali autografy.

Niewątpliwą  atrakcją były dmuchańce, które mimo 
deszczu pojawiły się na naszej imprezie. Udało się jej roz-
łożyć w największej sali.

Każdy znalazł coś dla siebie!

XIII Ogólnopolski Festiwal Muzyki 
Akordeonowej „Harmonia Zdrowia 

i Muzyki” za nami.
Cztery piękne majowe dni mijały w Solcu -Zdroju w to-

warzystwie muzyki akordeonowej wygrywanej przez naj-
lepszych polskich akordeonistów.

Festiwal składał się z dwóch cześci. Pierwsza to cześć 
konkursowa. Druga to koncerty towarzyszące.

Część konkursowa odbywała się w Gminnym Centrum 
Kultury w Solcu -Zdroju. Ocenie profesjonalnego Jury pod-
dało się wielu akordeonistów, solistów i zespołów.

Jury w składzie: prof. dr hab. Jerzy Mądrawski, prof. 
dr hab. Henryk Kuźniak, Prof. Zbigniew Łuc podkreślali 
wysoki poziom wykonawczy Festiwalu oraz jego rangę. 
Festiwal „Harmonia Zdrowia i Muzyki” od wielu lat po-
pularyzuje muzykę akordeonową, starając się ukazać jej 
piękno w wykonaniu najzdolniejszej młodzieży z terenu 
całej Polski.

Część konkursową zakończyła uroczysta Gala Wręcze-
nia Nagród.

Najwyższe wyróżnienia jakimi są Nagroda Wójta Gmi-
ny Solec-Zdrój- statuetka akordeonisty oraz Grand Prix im. 
Prof. W.L.Puchnowskiego otrzymał Dominik Szauer uczeń 
Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu.

Laureaci XIII Ogólnopolskiego Festiwalu Myzyki Akor-
deonowej "Harmonia Zdrowia i Muzyki" w Solcu-Zdroju

KATEGORIA I – SOLIŚCI DO LAT 15:
- I nagroda – Mateusz Zajdel - PSM I i II st. im. W. Kos-

sakowej w Sanoku
- II nagroda – Wiktoria Styrnalska - ZPSM im. S. Mo-

niuszki w Bielsku-Białej
- II nagroda – Martyna Gańczarczyk - ZPSM im. S. Mo-

niuszki w Bielsku-Białej
- III nagroda – Maja Arabasz - ZPSM im. L. Różyckiego 

w Kielcach
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- III nagroda – Paula Pietruszewska - OSM I i II st. Im. K. 
Szymanowskiego we Wrocławiu

- wyróżnienie – Barbara Bartołd - OSM I i II st. Im. K. 
Szymanowskiego we Wrocławiu

- wyróżnienie – Natasza Kubica – ZPSM im. S. Moniusz-
ki w Bielsku-Białej

- wyróżnienie - Mateusz Neckar - PSM I i II st.im. W. 
Kossakowej w Sanoku

 
KATEGORIA III - SOLIŚCI STUDENCI I ABSOLWENCI:
- Nagroda Wójta Gminy Solec-Zdrój - Statuetka Akor-

deonisty oraz Grand Prix im. Prof. W.L. Puchnowskiego – 
Dominik Szauer - AM im K. Lipińskiego we Wrocławiu

- I nagroda –Przemysław Dziergas - AM im K. Lipińskie-
go we Wrocławiu

- II nagroda - Patryk Przetacznik - AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach

- II nagroda – Grzegorz Kuryła - AM im. F. Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy

- III nagroda - Małgorzata Remiszewska - AM im. S. 
Moniuszki w Gdańsku

- III nagroda - Arkadiusz Siedlarz - AM im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach

- wyróżnienie – Joanna Baran – AM im. F. Nowowiej-
skiego w Bydgoszczy

- wyróżnienie – Piotr Ostrowski - AM im. K. Szymanow-
skiego w Katowicach

 
KATEGORIA IVA – ZESPOŁY KAMERALNE DO LAT 15:
- I nagroda – Wiktoria Styrnalska i Martyna Gańczar-

czyk - duet akordeonowy z ZPSM im. S. Moniuszki w Biel-
sku-Białej

KATEGORIA V– ZESPOŁY KAMERALNE – STUDENCI I AB-
SOLWENCI:

- I nagroda – Joanna Baran, Kacper Brudel, Grzegorz 
Kuryła - trio akordeonowe z AM im. F. Nowowiejskiego w 
Bydgoszczy

- I nagroda – Dominik Bezkorowajny, Przemysław 
Dziergas, Dominik Szauer – trio akordeonowe z AM im K. 
Lipińskiego we Wrocławiu

II nagroda .- Grzegorz Kuryła – akordeon, Anna Msza-
nik – flet z AM im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy

II nagroda - Dominik Bezkorowajny, Dominik Szauer - 
duet akordeonowy z AM im K. Lipińskiego we Wrocławiu

Przewodniczący Jury podczas gali wręczenia nagród 
wyraził wdzięczność włodarzom gminy Solec-Zdrój za 
możliwość przeprowadzenia trzynastej edycji festiwalu. 
W szczególności dziękując Panu Adamowi Pałysowi - Wój-

towi Gminy Solec-Zdrój, Pani Justynie Błaszczyk – Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury, Panu Dyrektorowi Jerzemu 
Cyganowi – pomysłodawcy i organizatorowi festiwalu, 
który z sercem angażuje się w realizację kolejnych edycji.

Koncerty, jakie towarzyszyły Festiwalowi od-
bywały się w pięknej Sali Widowiskowej w Sol-
cu – Zdroju. Festiwalowe dni mijały w większości 
w towarzystwie dobrej pogody. Jednak jeden z punktów 
nie mógł być zrealizowany właśnie przez brak odpowied-
nich warunków atmosferycznych. W piątkowe popołu-
dnie pojawił się deszcz, deszcz wyczekiwany przez wielu. 
Jednak my z powodu deszczu musieliśmy zrezygnować z 
Koncertu Promenadowego, który miał się odbyć na nowo 
powstałym deptaku. Wszystkie festiwalowe koncerty przy-
ciągnęły miłośników akordeonu i nie tylko. Publiczność 
owacjami na stojąco nagradzała występujących artystów.

Koncert Inaugracyjny w wykonaniu Bartosza Głowac-
kiego, był wyjątkowy. Mięliśmy podwóją okazję do rado-
ści. Muzyką akordeonową uczciliśmy Dzień Matki.

Koncert Specjalny jaki odbył się w niedzielny wieczór, 
to koncert w wykonaniu wyjątkowego duetu. Bowiem na 
scenie zaprezentował się  przed pulicznością,  wśród któ-
rej byli również uczestnicy konkursowych zmagań prze-
wodniczący Jury - prof.  dr hab. Jerzy Mądrawski - akorde-
on razem z Arturem Jaroniem - fortepian

Dziękujemy wszystkim uczestnikom festiwalu, ich pe-
dagogom oraz organizatorom i sponsorom, dzięki którym 
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mogliśmy się po raz kolejny spotkać.
Do zobaczenia za rok.
Festiwal został dofinansowany ze środków finanso-

wych Powiatu Buskiego oraz ze środków finansowych wo-
jewództwa Świętokrzyskiego.

Serdeczne podziękowania należą się rónież sponso-
rom, którzy wsparli nasz festiwal. Należą do nich:
Malinowe Hotele sp. z o.o.
Baseny Mineralne
Zakład Optyczny Klank Optyk
Rezydencja ELŻBIECIN
Centrum Terapii Mięśniowo-Powięziowej HOLISTIC sp.j.
Dwór Dziekanów
P.P.H. VITALPOL
Solecka Fabryka Maszyn Rolniczych "STRUMYK" 
Zakład Metalowo-Kotlarski SAS
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju
Wytwórnia Wód Mineralnych "PRIMA"
Producent Odzieży RUDEK
 Firma BUDWOJ sp. z o.o. 
Tartak METROL

Kiermasz
W Wielką Sobotę przy kościele parafialnym w Solcu-

-Zdroju odbył się kiermasz zorganizowany przez społecz-
ność ukraińską przebywającą na terenie naszej gminy.

Dochód z kiermaszu został przekazany na potrzeby 
Ukrainy.

Wystawa
21.05.2022r. W GCK w Solcu - Zdroju w miłej atmosfe-

rze odbył się wernisaż uczestników zajęć rysunku i malar-
stwa, zajęcia prowadziła Pani Anna Stoksik-Markuszewska 
magister sztuki, 
absolwentka ASP 
we Wrocławiu. 
Prace prezento-
wane na wystawie 
są wykonane róż-
nymi technikami: 
malarstwo akrylo-
we, pastele olej-
ne, grafika-druk 
wypukły, rysunki 
ołówkiem: martwa 
natura, autopor-
tret. Obok prac, 
które autorzy wy-
konali w pracowni 
zostały zaprezen-
towane też prace 
autorskie będące 
wynikiem twórczej 
postawy ich auto-
rów.

Gminne Centrum Kultury proponuje
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Nowa inicjatywa Stowarzyszenia 
Na Rzecz Potrzebujących „Wielki 

Grosz” przy Domu Pomocy Społecz-
nej  w Zborowie – Kultura jest COOL

W 2005 roku z inicjatywy pracowników Domu Pomo-
cy Społecznej w Zborowie powstało Stowarzyszenie Na 
Rzecz Potrzebujących „WIELKI GROSZ”. Celem głównym 
działalności Stowarzyszenia była wszechstronna pomoc 
mieszkankom placówki i osobom potrzebującym po-
przez współpracę z zakładami pracy w zakresie rehabili-
tacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
współdziałanie z jednostkami oświatowymi na rzecz or-
ganizowania grup integracyjnych, pozyskiwanie środków 
i funduszy od sponsorów, fundacji, darczyńców na rzecz 
osób potrzebujących oraz gromadzenie środków finanso-
wych i materiałów na potrzeby Domu Pomocy Społecznej  
i jego mieszkańców.

Ważnym celem, który przyświecał i przyświeca do dzi-
siaj działalności statutowej Stowarzyszenia jest kształto-
wanie pozytywnych zachowań otoczenia w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, propagowanie osiągnięć miesz-
kańców Domu Pomocy Społecznej w środowisku.

Stowarzyszenie podejmuje szereg inicjatyw wzboga-
cających ofertę Domu Pomocy Społecznej w  nowe for-
my terapii, rekreacji, kultury i turystyki. Cykliczne imprezy 
organizowane przez Stowarzyszenie wpisały się w życie 
placówki. Wśród nich należy wymienić: „Sobótkowe spo-
tkania integracyjne nad zalewem” organizowane w latach 
2010-2018, coroczne  pikniki rodzinne „Dzień Niezapomi-
najki” organizowane w Domu Pomocy Społecznej, „Woje-
wódzki  Turniej Tańca Sportowego Osób Niepełnospraw-
nych”, „Spotkanie andrzejkowo - mikołajkowe z iluzją i 
muzyką” oraz cykliczną imprezę „Poznajemy Polskę” dzię-
ki której nasi beneficjenci poznają uroki kraju.    

Ostatnie dwa lata, ze względu na ograniczenia pan-
demiczne nie sprzyjały integracji. Jednak nie był to czas 
stracony. Mimo wprowadzonego reżimu sanitarnego nie 
byliśmy sami. Nasi partnerzy, a właściwie przyjaciele, nie 
zapominali o osobach odizolowanych, przebywających w 
placówce. Otrzymywaliśmy kartki z życzeniami na świę-
ta, dzień zakochanych czy inne okazje od uczniów szkół 
podstawowych ze Zborowa, Solca-Zdroju, Siesławic i Bu-
ska-Zdroju oraz Zespołu Szkół Specjalnych z Buska-Zdroju. 
Nasze mieszkanki zostały „otulone ciepłem” przez nauczy-
cieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Buska-Zdro-
ju, którzy własnoręcznie przygotowali cudowne wełniane 
zestawy czapek, szalików i rękawic. 

Każda wizyta dzieci i młodzieży bardzo pozytywnie 
wpływa na naszych mieszkańców. Radość i optymizm 
jaki wnoszą dzieci owocuje wśród podopiecznych, doda-
je energii, wyzwala uśmiechy na twarzach naszych Pań, 
a to stanowi największą wartość, gdyż szczęście naszych 
mieszkanek jest dla nas celem nadrzędnym.

W tym roku podczas spotkań członków Stowarzyszenia 
zrodził się pomysł na organizację warsztatów, które zinte-

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE
„Miarą wielkości człowieka są jego czyny dla dobra drugiego”

growałyby społeczność mieszkanek oraz dzieci i młodzież, 
łącząc przyjemne z pożytecznym. I tak oto powstało nowe 
działanie, któremu nadano nazwę „Kultura jest COOL” Za-
planowano cztery warsztaty edukacyjne promujące kultu-
rę i sztukę ludową dla 160 osób, dzieci - uczniów zaprzy-
jaźnionych szkół podstawowych oraz mieszkańców Domu 
Pomocy Społecznej i lokatorów Lokali Aktywizujących w 
Zborowie. Jednakże na zadanie nie udało się pozyskać 
funduszy zewnętrznych. 

Zarząd  Stowarzyszenia podjął decyzję o realizacji 
przedsięwzięcia ograniczając się do mniejszej liczby zapro-
szonych gości i jednych warsztatów. 

W dniu 09 czerwca 2022 roku w pięknych okoliczno-
ściach przyrody, w gościnnych progach Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie  zorganizowano spotkanie miesz-
kańców placówki z zaproszonymi gośćmi - uczniami Szkół 
Podstawowych ze Zborowa, Solca-Zdroju, Siesławic i Bu-
ska-Zdroju.
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W warsztatach prowadzonych przez artystki z Zalipia 
uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z historią zdob-
nictwa zagród w barwne motywy kwiatowe, poznania taj-
ników malowania na papierze i desce,  rozwijali zdolności 
manualne a przy okazji dobrze się bawili.

Członkowie Stowarzyszenia zadbali o atrakcje sporto-
we. Wśród konkurencji wymienić należy przeciąganie liny, 
rzut do kosza, slalom z jajkiem na łyżce, czy krzesła z balo-
nami, które dostarczyły dużo radości uczestnikom. Odbyły 
się też warsztaty modelowania figur z balonów. Było też 
coś dla ciała - lody, wata cukrowa, słodycze i kiełbaski. 

Wspólne, aktywne spędzanie czasu pozwoliło pozy-
tywnie spożytkować energię, dało uczestnikom poczucie 
odprężenia i relaksu, a przede wszystkim pozwoliło „od-
czarować” wizerunek osoby niepełnosprawnej w oczach 
dzieci ucząc tolerancji „inności”, empatii oraz wrażliwości 
na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wszystkich chętnych do wsparcia Stowarzyszenia 
gorąco zachęcamy do wpłat na konto: Stowarzysze-
nie Na Rzecz Potrzebujących Wielki Grosz przy Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie, NBS w Solcu-Zdroju: 
84851700070000007118180001 

Prezes Stowarzyszenia - Kałucka Jolanta
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Od 1 marca Stowarzyszenie Spo-

łeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ reali-
zuje projekt „Tajemnice Starego Ku-
fra – odkrywamy nasze dziedzictwo 
kulturowe”. Jest to inicjatywa edu-
kacyjno-animacyjna wspomagająca 
lokalną społeczność w działaniach 
na rzecz zachowania, przekazu i kon-
tynuacji tradycji regionalnych oraz w 
działaniach inspirowanych lokalnym 
dziedzictwem kulturowym. Zada-
nie dofinansowane jest ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach Programu 
Narodowego Centrum Kultury: Etno-
Polska. Edycja 2022 oraz przez Woje-
wództwo Świętokrzyskie i Gminę So-
lec-Zdrój. 22 marca br. miało miejsce 
uroczyste otwarcie wystawy ”Tajem-
nice Starego Kufra”.

Ekspozycja jest efektem dwudzie-
stoletniej działalności Stowarzyszenia 
Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ. 
Przeprowadzona w ramach realizacji 
projektu akcja wyszukiwania dawnych 
wyrobów rękodzielniczych oraz wy-
pożyczenie brakujących artefaktów 
pozwoliły na wzbogacenie już zgro-
madzonych zasobów archiwalnych. 
Prezentowany materiał zbierany był za-
równo wśród aktualnych jak i rozpro-
szonych po świecie byłych mieszkań-
ców Solca i okolic. Przez kolejne lata 
w wyniku działalności Stowarzyszenia 
zbiór systematycznie powiększał się, 
obecnie liczy kilka tysięcy obiektów. 
W pomieszczeniach dawnej plebanii, 
gdzie od dwóch lat mieści się nasza 
regionalna galeria Stary Kufer, na plan-
szach i w gablotach pokazany został 
obraz wsi soleckiej począwszy od 1836 
a skończywszy na 1939 roku. Wystawa 
ze zrozumiałych względów ukazuje je-
dynie fragment tego, co posiadamy. 

Przedstawione na wystawie „tajem-
nice” Starego Kufra dotyczą różnych 
aspektów minionego świata wsi solec-
kiej. Ekspozycja tworzy rodzaj albumu, 
na którego kartach utrwalona została 
rzeczywistość z XIX i XX wieku. Pre-
zentowane eksponaty przedstawiają 
wieś, jej mieszkańców i ich zajęcia oraz 
krótką historię wsi jako uzdrowiska. Z 
wyblakłych fotografii patrzą na nas nasi 

bliscy, ich dziadowie i pradziadowie. 
Kolejne karty ukazują mieszkańców 
Solca i okolic, ich otoczenie, tradycyjne 
zajęcia, obrazy z życia zarówno tego 
powszedniego jak i dni świątecznych. 
Poznajemy świat mieszkańców Solca i 
okolicznych wsi, już nieistniejących bu-
dowli, organizację wiejskiego życia, ze 
szkołą, strażakami w czasie zawodów, 
apteką i policją. Oprócz bogatej kolek-
cji fotografii obejrzeć można przed-
mioty codziennego użytku pochodzą-
ce z wiejskich gospodarstw. Stanowi 
to doskonały przyczynek do poznania, 
jak wyglądało życie na wsi na począt-
ku ubiegłego stulecia. Ekspozycja pre-
zentuje niezbędne w funkcjonowaniu 
gospodarstwa wiejskiego narzędzia 
rolnicze i przedmioty użytku domowe-
go, często własnoręcznie wytwarzane 
przez gospodarzy. Można tu obejrzeć 
narzędzia stosowane do uprawy ziemi 
i zbierania płodów rolnych np. pługi, 
cepy, sierpy i kosy. Jednym z ciekaw-
szych eksponatów są żarna do mielenia 
zboża. Reprezentowany jest również 

sprzęt gospodarstwa domowego (gli-
niane naczynia, maselnice, prasy do 
serów, dzieża, niecka do wyrobu ciasta 
chlebowego, żelazka na węgle, tary do 
prania, maglownica ręczna i wiele in-
nych). Nie brak tu również eksponatów 
związanych z tradycyjnymi zajęciami 
mieszkanek wsi jak tkactwo (kołowrot-
ki do wicia przędzy). Cała wystawa jest 
bogato ilustrowana zdjęciami przed-
stawiającymi liczne zajęcia mieszkań-
ców wsi. Ściany i półki zdobią ręcznie 
wykonane makatki i haftowane róż-
nymi ściegami serwetki, które niegdyś 
stanowiły nieodłączny element wnętrz 
soleckich domów. W oknach wiszą 
ręcznie wykonane przez nasze babcie 
i prababcie firanki. Na wystawie zoba-
czyć można także malowaną skrzynię 
wianną służącą do przechowywania 
odświętnych ubiorów. Ważnym ekspo-
natem jest zrekonstruowany tutejszy 
kobiecy strój ludowy oraz fotografie 
dokumentujące lokalną tradycję nosze-
nia stroju krakowskiego. W tej okolicy 
występowała jedna z odmian stroju 

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ zaprasza wszystkich 
chętnych do udziału w warsztatach etnograficznych realizowanych w ra-
mach projektu „Tajemnice Starego Kufra – odkrywamy nasze dziedzictwo 
kulturowe”. Tematyka zajęć dotyczy historii, tradycji i kultury dawnej wsi so-
leckiej. Zamiarem organizatorów jest przypomnienie dawnego rękodzieła, 
kulinariów, lokalnych obrzędów i zwyczajów. 

Warunki uczestnictwa: 
Uczestnikiem warsztatów może być każdy, kto skończył 12 lat (zaprasza-

my również dorosłych, zarówno mieszkańców jak i kuracjuszy). Zajęcia są 
nieodpłatne. Jeden uczestnik może brać udział w kilku rodzajach warsztatów. 
Dla uczestników zakupione zostaną materiały warsztatowe. Zajęcia odbywać 
się będą w pomieszczeniach Galerii Stary Kufer przy ul. Kościelnej 3 (dawna 
plebania). Liczba miejsc jest ograniczona (grupa może liczyć max. 12 osób). 

Dysponujemy jeszcze wolnymi miejscami na warsztatach plastycznych i 
folklorystycznych. 

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do Galerii od poniedziałku do 
czwartku w godz. 15.30-17.30, w sobotę 10.00-12.00 lub bezpośrednio do 
prowadzących zajęcia pań  (Anna Stoksik-Markuszewska (lipiec, sierpień) i 
Beata Kupiec (czerwiec - sierpień). 
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Krakowiaków Wschodnich. Specjalne 
miejsce zajmują pamiątki z nie funkcjo-
nującej obecnie ponad stuletniej apteki 
oraz pierwszej w wolnej Polsce tutejszej 
szkoły. Duże zainteresowanie budzą 
fotografie przedstawiające życie spo-
łeczne dawnej wsi soleckiej: działalność 
różnych organizacji, udział w wydarze-
niach i uroczystościach rodzinnych czy 
kościelnych. Obchodzona w tym roku 
setna rocznica powstania soleckiego 
Towarzystwa Ochotniczej Straży Ognio-
wej stała się doskonałą okazją, by przy-
bliżyć najważniejsze karty z historii OSP. 
Ze względu na uzdrowiskowy charakter 
wsi część wystawy poświęcona została 
na przedstawienie historii tego kame-
ralnego kurortu. Chronologicznie upo-
rządkowane ryciny i fotografie obrazu-
ją etapy zmian w kolejnych latach jego 
istnienia. Podróż w czasie zaczynamy 
od przedstawienia już nie istniejących 
budowli z połowy XIX wieku. Kolejne 
plansze oddają koloryt dawnego zakła-
du kąpielowego z początku XX wieku, 
przenoszą nas w czasy jego świetności, 
które gwałtownie zostają przerwane 
wybuchem II wojny światowej. 

Zamiarem organizatorów wystawy 
jest, aby z galerii ulokowanej w budyn-
ku starej soleckiej plebanii można było 
przenieść się w przeszłość – w zaginio-
ny bezpowrotnie świat dawnej soleckiej 
wsi. Mamy nadzieję, że ta sentymental-
na podróż w czasie przyczyni do pozna-
nia tajemnic Starego Kufra dotyczących 
wsi, która kurortem się stała.

Małgorzata Helis
Stowarzyszenie Społeczno-Kultu-

ralne SOLEC ZDRÓJ 
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Kalendarium GKSu 

Luty 2022,
W siedzibie klubu odbywa się ze-

branie zarządu, zawodników i ludzie 
związanych z drużyną GKS Solec Zdrój, 
wszystko dzieje się w okresie przygoto-
wawczym Naszego zespołu, wybierany 
jest nowy zarząd, poprzedni rezygnuje 
że swoich stanowisk. Z finansowania 
klubu rezygnuje również firma Vitalpol, 
po kilkuletniej współpracy drużyna z 
Solca musiała szukać sponsora głów-
nego ale to nie był problem, poważne 
zainteresowanie klubem zgłosiła fir-
ma Strumyk - Solecka Fabryka Maszyn 
Rolniczych i to właśnie Strumyk został 
głównym sponsorem zespołu z Solca 
Zdroju, od tej pory drużyna nosi nazwę 
GKS Strumyk Solec Zdrój.

Marzec 2022,
Zespół opuszcza Miłosz Dudek, 

Daniel Rokita oraz Konrad Kopacki, 
to prawdziwy cios dla drużyny z Sol-
ca, klub bijący się o awans do A klasy 
traci zawodników stanowiących o sile 
zespołu. Kilku zawodników w celach 
zarobkowych wyjeżdża za granicę 
kraju, tak wygląda dzisiejsza rzeczy-
wistość klubów z niższych lig, nawet 
mimo takiej sytuacji drużyna trenuje 
dość intensywnie rozgrywając sparingi 
z zespołem z klasy okręgowej aż do B 
klasy, zespół łapie nowy rytm, wszyst-
ko zaczyna składać się w całość a za-
wodników, którzy odeszli z zespołu 
zastępują inni, drużyna z Solca Zdro-
ju nawet na moment nie zwątpiła w 
powodzenie tego projektu. Szansę 
dostają piłkarze którzy do tej pory nie 
mogli liczyć na tak liczne występy że 
względu na dużo wyższe umiejętności 
swoich rywali do podstawowego skła-
du.

Kwiecień 2022,
GKS Strumyk Solec Zdrój jedzie na 

swój pierwszy mecz ligowy, nastroje 
bojowe, wszyscy w klubie wiedzą że 
to prawdziwy sprawdzian dla drużyny, 
bardzo dużo walki ale drużyna odnosi 
pierwsze zwycięstwo w lidze, ogrywają 
MGTS Działoszyce aż 3:0.

W drugiej kolejce świętokrzyskiej B 
klasy do Solca przyjeżdża zespół lide-
ra ligi Nidzica Dobiesławice, bo walce 
"na noże" zespół gości okazał się lepszy 
i wygrał ten  mecz 6:4, to jednak nie 
załamało nikogo w Solcu a wręcz po-
stanowiono trenować jeszcze ciężej.

Maj 2022,
Do Solca przyjeżdża drużyna LZS 

Czarnocin, to właśnie w tym meczu 
zaczyna się rodzić prawdziwy zespół, 
dużo trudności z pokonaniem rywala 
scala zespół, po bramce w końcówce 
spotkania trzy punkty zostają w Solcu 
Zdroju.

Drużyna idzie za ciosem i tydzień 
później dopisuje sobie kolejne trzy 
punkty, tym razem z Unią Małogoszcz, 
efektywne zwycięstwo 3:1 na terenie 
rywala i GKS Strumyk Solec Zdrój wciąż 
był w walce o awans do wyższej klasy 

rozgrywkowej.
Najgorszy meczu rundy to porażka 

z zespołem Jawornika Gorzków, tam 
zespół udał się bez kilku podstawo-
wych zawodników i nie podołał zada-
niu przegrywając jak się okazało ostatni 
mecz w sezonie, ponieważ do końca 
rundy zawodnicy z Solca nie doznali już 
porażki.

Zespół Deko Włoszczowa zdecydo-
wał że nie przyjedzie do Solca Zdroju i 
tydzień po porażce, GKS mógł dopisać 
sobie kolejne trzy punkty, choć to już 
nic nie dało, na dwie kolejki przed koń-
cem Nasz zespół tracił już 7 punktów 
do awansu.

Ostatnim majowym starciem był 
mecz w Sobkowie, gdzie GKS Strumyk 
Solec Zdrój z łatwością poradził sobie z 
rywalem, zwycięstwo 4:1 dało pewne 
trzecie miejsce na koniec sezonu ale to 
nie było wszystko czego w tym sezo-
nie chcieli piłkarze GKS, w czerwcu, w 
ostatniej kolejce miał odbyć się mecz ze 
Strzelcem Chroberz, zespołem pewnym 
awansu do A klasy ale również zespo-
łem z którym mecze z Naszą drużyna 
zawsze dają podwójne emocje.

Czerwiec 2022,
Mecz na szczycie tabeli.
GKS Strumyk Solec Zdrój - Strzelec 

Chroberz.
Piękny słoneczny dzień, od kilku 

dni w Solcu czuć aurę zbliżającego się 
spotkania, zawodnicy przygotowani do 
najważniejszego meczu sezonu, choć 
w tabeli nic już nie mogło się zmienić 
to piłkarze chcieli swoim zaangażowa-
niem podziękować kibicom za cały se-
zon 2021/22.

Mecz zakończył się Naszym zwycię-
stwem 2:1, to piękne zwieńczenie se-
zonu, 33 punkty dokładnie tyle zdobył 
zespół GKS Strumyk Solec Zdrój, zespół 
który kilka lat temu miał problemy 
by strzelić bramkę, dziś jest drużyna 
z którą w lidze liczy się każdy. Sezon 
zakończony z rekordowa liczba punk-
tów, zwycięstw, zdobytych bramek. Za 
wszystkim stoją nie tylko sami piłkarze 
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PLASTYCZNE 
SPOTKANIE INEGRACYJNE 

Z OKAZJI DNIA MATKI W GCK

Zajęcia międzypokoleniowe 
sprawiają, że osoby starsze, dzięki 
obecności dzieci, odzyskują radość i 
energię. Seniorzy i dzieci służą sobie 
nawzajem, a ich potrzeby uzupeł-
niają się. Wszystko to pokazuje, że 
każdy człowiek, niezależnie od wie-
ku potrzebuje ciepła, serdeczności, 
świadomości własnej sprawczości i 
poczucia bycia ważnym.

Klub Seniora w Solcu-Zdroju zapro-
sił 24 maja 2022r. dzieci z terenu gminy 
na ,,Plastyczne spotkanie integracyjne 
z okazji Dnia Matki’’. Uczestnicy zajęć 
z pomocą Pań z klubu wykonały prze-
piękne pudełeczka na biżuterię dla 
swoich mam. Spotkanie było dosko-
nałą okazją do wzajemnego poznania 
się i wzmocnienia więzi międzypoko-
leniowej. Współpraca  z seniorami- to 
wspaniała lekcja nauki akceptowania 
i tolerancji wobec ludzi starszych oraz  
uczenia empatii w stosunku do drugie-
go człowieka. Takie zajęcia są okazją 
do poznawania  tradycji, zwyczajów, 
obyczajów i wspólnego ich kultywo-
wania. To niezapomniane chwile, które 
dostarczają radosnych i niezapomnia-
nych przeżyć dla obu grup wiekowych.

ale również cały sztab trenerski na czele 
z Augustynem Bólem, którego rządy w 
zespole z Solca Zdroju są czymś wyjąt-
kowym, drużyny jest w czołówce ligi, a 

porażki zespołu są niemałą sensacją w 
lidze, dziś z drużyną GKS Strumyk So-
lec Zdrój trzeba się po prostu liczyć, nie 
tylko na arenie ligowej ale również Pu-

charowej, ponieważ na jesieni zespół z 
kwitkiem odprawił rywali z A klasy czy 
klas okręgowej i zatrzymał się dopiero 
na 4-ligowej drużynie.

Z życia stowarzyszeń



20 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Napisali do nas

Koniczyna łąkowa, zwana czer-
woną, jeszcze nie tak dawno w na-
szej gminie była uprawiana przez 
rolników, jako roślina pastewna. 
Pamiętam, że karmili nią konie i 
bydło. Na lekcjach pan tłumaczył, 
że należy do rodziny roślin motyl-
kowatych i żyje w symbiozie. To 
wspominam do dziś, ale pozosta-
łą wiedzę należało koniecznie od-
świeżyć i tak uczyniłam.

Koniczyna łąkowa żyje w symbio-
zie z bakteriami azotowymi, dlatego 
„ma szczególną zdolność wiązania 
azotu pochodzącego z atmosfery”. 
Te bakterie mieszczą się w brodaw-
kach korzeni koniczyny, które rosną 
nawet do 1,5 metra w głąb gleby 
(toteż trudno wypielić truskawki, 
jak pojawi się w nich koniczyna. Na 
szczytach pędów pojawia się kuli-
sty kwiatostan z drobnymi kwiat-
kami w purpurowym kolorze. Wy-
dziela przyjemny, miodowy zapach, 
nic więc dziwnego, że pszczoły i 
trzmiele ją uwielbiają. Okazuje się, 
że dawniej kielichy kwiatów koni-
czyny, mimo wartościowego nekta-
ru, nie były dostępne dla pszczół ze 
względu na ich krótki języczek, aby 
po niego sięgnąć. Zapylały je tylko 
trzmiele. Obecnie człowiek rozwią-
zał ten problem w pewnej części – 
wyhodował rasy pszczół z dłuższym 
języczkiem. Okazuje się, że z 1 hek-
tara tej rośliny, mogą zebrać tyle 
nektaru, aby wyprodukować 100 
kg wartościowego miodu. Koniczy-
na stanowi bogactwo izoflawonów 
i biopierwiastków. Zapobiega no-
wotworom piersi. Jest przydatna w 
leczeniu i łagodzeniu objawów w 
okresie klimakterium u pań. 

Pod koniec XX wieku została 
poddana licznym badaniom pod 
tym kątem i pierwszy preparat na 
bazie wyciągu z tej rośliny wprowa-
dzono do sprzedaży w 1998 roku 
w Stanach Zjednoczonych. Pod-
czas stosowania koniczyny łąkowej 
mniejsze są uderzenia gorąca, sta-
ny lękowe i depresyjne. Reguluje 
gospodarkę hormonalną w organi-
zmie. Ma zdolność uelastyczniania, 
wzmacniania i udrożniania naczyń 
krwionośnych. Hamuje również 
proces osteoporozy i zapobiega jej. 
Jest przydatna również jako środek 
wykrztuśny. Wchodzi w skład mie-
szanek ziołowych podczas leczenia 
zapalenia pęcherza moczowego, 
napięcia przedmiesiączkowego. Po-
prawia pracę wątroby, wzmaga ape-

tyt, odtruwa organizm, łagodzi bóle 
reumatyczne. 

Profesor A. Ożarowski opracował 
recepturę , którą można zastąpić 
leczenie farmakologiczne w okre-
sie przekwitania kobiet. Uważał, że 
„ogranicza nagłe uderzenia gorąca 
połączone z nadmierną potliwością. 
Zmniejsza częstotliwość napadów 
wzmożonej nerwowości i stanów 
depresyjnych. Chroni przed nagłym 
wzrostem ciśnienia tętniczego krwi. 
Łagodzi kłopoty z zasypianiem.” 

Składniki:
- kwiat koniczyny łąkowej 50 g,
- ziele krwawnika pospolitego 50 

g,
- ziele przywrotnika pospolitego 

50 g.

Przygotowanie:
Zebrać zioła w pogodny, słonecz-

ny dzień, wysuszyć w przewiewnym, 
zacienionym miejscu. Następnie od-
ważyć podaną ilość, pokruszyć. Sta-
rannie wymieszać i umieścić w su-
chym pojemniku.

Stosowanie:
1,5 łyżki uzyskanych ziół zalać 

2 szklankami wrzątku, parzyć pod 
spodeczkiem 20 minut. Następnie 
odcedzić i wlać do termosu. Pić 3 
razy dziennie po pół szklanki napa-
ru.

Koniczyna czerwona ma również 
zastosowanie w kuchni. Jest sto-
sowana jako dodatek do sałatek i 
surówek, niekiedy aromatyzują nią 
ocet. 

Wszystko ma swoje dobre i tro-
chę gorsze strony. Tutaj także należy 
uważać, bo kuracja koniczyną łą-
kową nie jest wskazana dzieciom i 
dziewczętom poniżej 12 roku życia, 
kobietom ciężarnym i karmiącym. 
WHO nie zaleca również stosowania 
kuracji, jeżeli zażywa się jednocze-
śnie tamoksifen oraz w przypadku 
stwierdzonych chorób hormonoza-
leżnych.

Jeżeli można, to zachęcam do za-
stępowania środków farmakologicz-
nych właśnie koniczyną łąkową.

lk

Koniczyna

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
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Jak świat światem zdarzały się 
wielkie uczucia…czasem spełnione 
a czasem zakazane. Zakazane by-
wały z różnych względów; czasem 
status wybrańców dzieliła przepaść 
finansowa, czasem zbyt bliskie 
pokrewieństwo nie pozwalało na 
szczęśliwe połączenie pary. 

Historię, którą chcę opisać moż-
na podciągnąć pod obie kategorie a 
zdarzyła się ona w Solcu, na stawie w 
pobliżu Łazienek i dotyczy gęsi. Pierw-
sze sygnały, że coś się dzieje pojawiły 
się bardzo wczesną wiosną. Bernikla 
kanadyjska okrutnie ścigała gęgawę. 
Bernikla jest gęsią dużą, ubarwioną 
w kolorze czaro-biało-brązowym. W 
oczy rzuca się czarna szyja w kontra-
ście z jasno prążkowaną piersią. 

Dziób i wierzch głowy są czarne 
a podgardle białe; jakby przewiąza-
ne opaską na ból zębów (przykłada-
jąc człowieczą miarę), grzbiet szaro-
brązowy a kuper i podogonie białe. 
Dziób i nogi czarne. Kolory bardzo 
wyraźnie odcinają się od siebie. Ber-
nikla kanadyjska jest największą dziką 
gęsią występującą w Polsce. Ma bar-
dzo donośny głos i nie waha się go 
używać, zwłaszcza w locie. Gęgawa 
jest wyraźnie mniejsza od bernikli, 
ubarwiona w stonowanych beżo-
-brązach, które łagodnie przechodzą 
jeden w drugi. Głowa jest brązowa 
jednolicie a od szyi w dół zaczyna się 
prążkowanie; jasne schodzi na pierś 
a ciemniejsze na cały grzbiet. Kuper 
biały. Dziób i nogi pomarańczowe. 
Czyli mamy dwa różne gatunki. Żyją 
na jednym terytorium-niewielkim sta-
wie, który zapewnia im świetne wa-
runki do życia. Przyszła wiosna no i 
się zaczęło! Wściekłe pościgi, głośne 
okrzyki, fontanny wody, kłębowisko 
piór-jednym słowem-afera! W mo-
jej wstępnej ocenie gąsiory walczą o 
rewir. Po dokładniejszym przyjrzeniu 
się, widzę, że większy czyli bernikla 
przegania gęgawę. Za każdym razem 
gęgawa ucieka przed tym czarnym 
olbrzymem. Przed większym mniejszy 
musi się ugiąć-nie ma rady. Trwało to 
dobre dwa tygodnie i raptem ucichło. 
Nawet mi trochę brakowało tego ru-
chu, odgłosów toczącego się wodne-
go życia ale z drugiej strony pomyśla-
łam, że nareszcie się dogadali: „dotąd 
moje a tam twoje, ty pilnuj swojego 
terytorium a ja zostanę na swoim”… 
Aż tu pewnego ranka jadąc do pra-
cy co widzę? Po wodzie sunie gęsia 
rodzinka! z maluszkami, ślicznymi 
szarymi kuleczkami, których jest: raz, 
dwa, trzy…dziewięć! coś pięknego!. 

Ale zaraz! na przedzie 
mama-gęgawa za nią 
wężyk szarego puszku 
z malutkimi dziobami i 
żwawo przebierający-
mi łapkami a za nimi…
tata. Ogromnie dumny 
i czujny-bernikla ka-
nadyjska!, Szaro-bura 
mama i czarno-biały 
tata. Nie dowierzam. 
Ale sytuacja jest oczy-
wista. Czyli po to były 
te pościgi. To ona ucie-
kała przed nim! Nie wiadomo czy to 
był element zalotów czy gęgawa in-
stynktownie próbowała się bronić 
przed obcym ale stało się co się stało 
i 9 maluchów przyszło na świat. Rosły 
bardzo szybko, przeszły równie szyb-
ko fazę „brzydkiego kaczątka”, nie 
wiedzieć kiedy stały się żywą repliką 
mamy. Jest to o tyle dziwne dla nas, 
że kolor czarny jest kolorem dominu-
jącym, spodziewalibyśmy się gąsiąt 
podobnych do taty. Ja uważam, że to 
zemsta gęgawy za ten brutalnie wy-
muszony… rozwój rodziny. Zasada 
jest taka, że tzw. bastardy-dzieci po-
częte przez różne gatunki ptaków po-
zostają bezpłodne. Ale życie toczy się 
dalej we wszelkich jego przejawach. 
Po odchowaniu pierwszej dziewiątki, 
onego roku nasza para wyprowadziła 
wczesnym latem następny lęg. 

Tym razem było ich 5. I znowu 
maluszki wiodła po wodzie mama 
gęgawa a tata bernikla osłaniał tyły. 
Trzeba przyznać, że jest szalenie opie-
kuńczy, czujny i nieprzejednany jeśli 
chodzi o zachowanie status quo ro-
dziny. Nie pozwala zbliżyć się czło-
wiekowi bliżej niż na odległość, która 
jest bezpieczna dla maluchów. Jeden 
krok bliżej, stroszy pióra, nadyma się 
i syczy ostrzegawczo. Jego postawa 
mówi jedno: „won” i tak musiałam 
uczynić razem z aparatem, którym to 
chciałam uwiecznić efekt tej miłosnej 
przepychanki, którą dane mi było ob-
serwować. Obecnej wiosny wywiodły 
tylko czwórkę gąsiątek; wiosna długo 
się zbierała, ociągała się wciąż a zima 
nie chciała odpuścić. Może czuły, że 
to nie jest sprzyjająca aura dla malu-

chów…może jajka prze-
marzły bo faktycznie ten 
ziąb zimowy był nie-
ustępliwy a może szczu-
ry wykradły parę sztuk-
…w to akurat wątpię bo 
jakby gąsior to zauważył 
to marny byłby los gry-
zonia…Wiosna wreszcie 
się „wykluła” (nomen 
omen) na dobre, ja czuj-
niki mam nastawione na 
stawy i okolice mając na-
dzieję, że skoro jest już 

para (mieszana bo mieszana) natura 
jak zawsze da o sobie znać i zwycięży. 
A tata wychowa całą czwórkę tego-
roczną na dorosłe gęsi. Jest świetnym 
tatą, to nie ulega wątpliwości. Latem 
wielokrotnie obserwowałam jak po-
południami zbierał całą drużynę i za-
rządzał czyszczenie „garderoby”. W 
końcu pióra to najważniejsza rzecz u 
ptaków. Stały na brzegu w słoneczku 
i jak jeden mąż iskały pióra, czesały, 
wygładzały. 

A tata wystawiał głowę jak pery-
skop co raz nad stadko żeby wszyscy 
mogli spokojnie wyczyścić upierzenie- 
bo nadciąga jesień a natura mówi, 
że przed nimi daleka droga na połu-
dnie… Każdej jesieni dzicy pobratym-
cy wołają do „naszych” z góry: „do-
łączcie do nas, mamy wolne miejsca 
w kluczu”…czasem taki lecący klucz 
zatacza nad Solcem krąg i czeka na 
decyzje tych na dole. Te głośne nawo-
ływania są niewątpliwie oznaką nad-
ciągającej jesieni, te z dołu odkrzykują 
bardzo głośno, coś odpowiadają, za-
dzierają łebki w górę, raz jednym raz 
drugim okiem łypią, oceniają może 
czy warto. Ostatecznie jednak zostają 
tutaj, bo tutaj są zadbane, tutaj jest 
pokarm, tutaj mają dobre warunki do 
życia. Także do rozrodu o czym świad-
czy ta czwóreczka maluchów. Póki co, 
dyskretne oczy śledzą ich poczyna-
nia a później życzliwa ręka opisuje z 
zachwytem te walki, fochy, pościgi, 
które okazują się historią miłosną w 
ludzkiej ocenie a naprawdę pokazują 
moc natury, która jest najcudowniej-
szą rzeczą wokół nas.

M. i Z. Przybysz

Bernikla Kanadyjska

skrzydlate 
opowiastki
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W województwie małopolskim, 
we wsi Dębno, stoi mały, uroczy, 
późnogotycki zamek z roku 1480. 
Mały zamek, bo są to 4 dwukondy-
gnacyjne budynki skupione wokół 
niewielkiego dziedzińca. Zlokali-
zowany jest na wzgórzu Pogórza 
Karpackiego i dawniej oblany był 
ze wszystkich stron wodą. Bardzo 
lubię tu przyjeżdżać. To takie po-
zytywne miejsce. Jest tu cicho, 
zielono i atrakcyjnie historycznie.

Oto krótkie dzieje zamku. Pierw-
szym notowanym właścicielem wsi 
Dębno był Świętosław herbu Gryf, 
z nadania księcia Bolesława Wsty-
dliwego w 1264 lub 1274 roku. 
Stał tu drewniany obronny gródek 
z mostem przerzuconym przez fosę. 
Dopiero w latach 70-tych XV wieku 
wzniesiony został w obecnym kształ-
cie zamek z fundacji Jana Dębińskie-
go herbu Odrowąż. Na przestrzeni 
wieków zmieniali się jego właści-
ciele. Wymienię tylko kila osób: Fe-
renc Wesselini - Węgier, sekretarz 
króla Stefana Batorego, Zygmunt 
Aleksander Tarło, Maciej Lackoroń-
ski, Teresa Rudnicka herbu Rola czy 
Teresa Tetmajerówna Jastrzębska. 
Ostatnim gospodarzem był Stani-
sław Jastrzębski, który wyjechał stąd 
we wrześniu 1939 roku, a cały teren 
przejęły w zarząd niemieckie władze 
okupacyjne.

A w 1945 roku ten ceniony za-
bytek przeszedł na własność Skarbu 
Państwa. W tym wypadku okazało 
się to korzystne, bo już po 33 la-
tach zakończono jego remont. Od 
1978 roku jest to oddział Muzeum 
Okręgowego w Tarnowie o charak-
terze muzeum wnętrz. Zbiory są sta-
le powiększane poprzez prywatne 
darowizny, przekazy depozytowe i 
celowe zakupy muzealne. Obecnie 
jest to dobrze zachowana rezyden-
cja rycerska, starannie odrestauro-
wana, posiada wiele eksponatów. 
Turyści mogą zwiedzać: spiżarnię i 
aptekę domowa, kuchnię zamkową, 
Skarbiec, Salę Koncertową, Rycer-
ską, Kaplicę, Komnatę Barokową, 
Rokokową i ciekawe piwnice. Są 
tam cenne meble, kolekcje milita-
riów, portretów, przeróżne precjo-
za czy narzędzia tortur. Zwiedzanie 
nie jest męczące, z wyjątkiem piw-
nic ze stromymi schodami. Obecnie 

rezydencja otwarta jest dla uczniów 
na lekcje i warsztaty muzealne, dla 
turystów, na koncerty i spektakle, 
na śluby. Tu kręcone były produkcje 
telewizyjne i filmowe np. „Królowa 
Bona”, „ Kanclerz” czy „Korona Kró-
lów”.

Jak każdy szanujący się zamek 
ma swoją legendę o Białej Damie 
– podobno jest to duch Tarłówny, 
córki wojewody.  Ale o tym i in-
nych wydarzeniach najlepiej opowie 
przewodnik. Do tej historii nawiązu-
je coroczny Międzynarodowy Turniej 
Rycerski "O Złoty Warkocz Tarłówny". 
Impreza jednodniowa, organizowa-
na w ostatnią niedzielę września. 
Uczestniczą w niej min. grupy ry-
cerskie z Węgier, Ukrainy, Słowacji, 
Czech, Polski. 

Wokół budynku jest dużo zieleni. 
W parku rosną cisy, lipy, dęby, jesio-
ny, srebrne świerki. Kilka drzew liczy 
nawet do 300 lat. A przy schodach 
wejściowych zobaczymy potężny 
120-letni cis.

Jak dojechać do Dębna? Naj-
krótsza trasa przebiega przez Opa-
towiec i Szczepanów, tylko 64 km, 
godzina jazdy. Można wrócić inną 
drogą przez Szczucin, Żabno lub 
Nowy Korczyn, Zalipie, to kilka kilo-
metrów dalej. Wejście do zamku tyl-
ko przewodnikiem, zawsze o pełnej 
godzinie. Miłego zwiedzania!

ko

Na wycieczkę do … Dębna 

„Wakacje”
Już zakwitły pachnące akacje

i zbliżają się upragnione wakacje.
To zasłużony odpoczynek 

dla każdego,
od pracowitego roku szkolnego!

Żegnaj nasza droga szkoło,
wreszcie będzie nam wesoło!
do archiwum zeszyty i książki

oraz wszystkie szkolne obowiązki.

Teraz realne plany mamy
i dlatego stąd wyjeżdżamy.

Pojedziemy na piękne Mazury
lub w wysokie góry!

Najlepiej jedźmy 
nad wspaniałe morze,

na wielkie piaszczyste plaże.
Za dwa miesiące 

wypoczęci wracamy
i swoją szkołę 

z radością powitamy!

Anna Maria Doktór 
z Solca - Zdroju

Napisali do nas
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Truskawkowe 
pole

Palce lizać... bez cudów

SKŁADNIKI:

BISZKOPT:
* jajko – 5 szt
* cukier – 3/4 szkl
* olej – 3/4 szkl
* szpinak świeży – 120 g
* mąka pszenna – 260 g
* proszek do pieczenia – 1 łyżeczka
+ sok z cytryny i woda do nasączenia

MUS:
* truskawki – 650 g
* cukier – 3 łyżki
* sok z cytryny – 2 łyżki
* galaretka truskawkowa – 1 op
* śmietana kremówka 36% – 450 ml
+ truskawki do dekoracji

SPOSÓB PRZYRZĄDZENIA:
Wszystkie składniki powinny być w tempe-

raturze pokojowej. Szpinak i olej miksujemy na 
papkę. Białka ubijamy na sztywno, po koniec 
stopniowo dodajemy cukier. Wrzucamy żółtka 
nie przerywając ubijania. Dodajemy szpinak. 

Wsypujemy mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i delikatnie 
mieszamy szpatułką. Wylewamy na blachę wyłożoną papierem. 
Pieczemy 35-40 minut/160C bez termoobiegu. Studzimy, ścinamy 
wierzch, który będzie do dekoracji. Blat nasączamy sokiem z cy-
tryny.

MUS:
Truskawki kroimy, zasypujemy cukrem i zalewamy sokiem z 

cytryny, gotujemy. Miksujemy na puree, do gorącego dodajemy 
galaretkę, mieszamy. Odstawiamy do studzenia.

Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy schłodzone puree, 
wylewamy na biszkopt, wyrównujemy, chłodzimy kilka godzin. 
Przed podaniem dekorujemy pokrojonymi truskawkami i ściętym 
blatem. Smacznego!

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w marcu 2022 r.: 
Stefania Babiarz lat 98 – mieszkanka wsi Świniary

Stefania Jędrychowska lat 94 – mieszkanka wsi Zagórzany
Leokadia Kapusta lat 83 – mieszkanka wsi Wełnin

Józef Lichota lat 71 – mieszkaniec wsi Kików
Stanisław Nowak lat 85 – mieszkaniec wsi Wełnin

Eugenia Rączka lat 92 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Andrzej Sowiński lat 65 – mieszkaniec wsi Zielonki
Aneta Wrońska lat 34 mieszkanka wsi Ludwinów

w kwietniu 2022 r.:
Janina Barańska lat 86 – mieszkanka wsi Magierów

Michał Kołodziej lat 37 – mieszkaniec wsi Kolonia Zagajów
Julianna Kowalczyk lat 89 – mieszkanka wsi Sułkowice
Sławomir Łebek lat 62 – mieszkaniec ŚDS w Świniarach

Eugenia Meuś lat 79 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Antoni Powroźnik lat 63 – mieszkaniec wsi Żuków
Helena Stępińska lat 94 – mieszkanka wsi Kików

w maju 2022 r.:
Zofia Gałka lat 84 – mieszkanka wsi Piestrzec

Stefania Graca lat 86 – mieszkanka wsi Piestrzec
Barbara Muskus lat 81 – mieszkanka DPS w Zborowie

Jerzy Pompa lat 63 – mieszkaniec wsi Strażnik
Franciszek Powroźnik lat 65 – mieszkaniec wsi Kików
Leokadia Rodak lat 92 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój

Paweł Zapała lat 35 – mieszkaniec wsi Wełnin

Zdarzenia liczba
urodzenia 2
małżeństwa 4
zgony 7
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 0
zgony 7
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 2
małżeństwa 0
zgony 8
rozwody 1

Trochę statystyki

grudzień 2021 r.

luty 2022 r.

styczeń 2022 r.

Jak wieść gminna niesie
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Z uwagi na nasilenie ekstre-
malnych zjawisk atmosferycz-
nych w ostatnich latach oraz 
przedłużające się okresy z małą 
ilością opadów bazując na 
materiałach zamieszczanych 
na stronach internetowych 
Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie zachę-
camy mieszkańców do podję-
cia działań mających na celu 
oszczędne gospodarowanie 
wodą. 

Na skutek zmian klimatycz-
nych coraz częściej będziemy 
mieć do czynienia z długotrwa-
łymi suszami naprzemiennie 
występującymi z powodziami, 
dlatego  tak ważne jest, by przy-
gotować się zarówno na okres 
deficytu wody, jak i na czas gwałtownych wezbrań, cha-
rakterystycznych dla naszego kraju. Musimy zaadoptować 
się do nowych warunków i nauczyć się przechwytywać 
wodę, kiedy jest jej za dużo i zatrzymywać ją na czas, kie-
dy jest jej za mało. Retencja, czyli zatrzymywanie wody 
w miejscu gdzie ona spadła i racjonalne gospodarowanie 
nią, pozwoli nam nie tylko złagodzić, ale nawet w dużym 
stopniu ograniczyć skutki skrajnych zjawisk hydrologicz-
nych.

 Na znacznej części terytorium naszego kraju obser-
wuje się od wielu lat wyraźny deficyt wody. Zjawisko to 
związane jest ze skróceniem okresu zalegania pokrywy 
śnieżnej oraz przedłużonymi okresami bezopadowymi i 
wysokimi temperaturami w okresie letnim, które powo-
dują szybkie parowanie wody z roślin i z gruntu. Z drugiej 
strony, mamy również do czynienia z szybkim odpływem 
wód do rzek po roztopach i większych opadach atmos-
ferycznych powodujących wystąpienie podtopień i szkód 
powodziowych. Intensyfikacja rolnictwa i ujednolicenie 
siedlisk, budowa odwadniających systemów melioracyj-
nych, jak i zwarta, nieprzepuszczalna zabudowa terenów 
zurbanizowanych, spowodowały przyśpieszenie obiegu 
wody w zlewniach rzecznych, przyczyniając się do zwięk-
szenia częstotliwości występowania susz i powodzi w 
naszym kraju. Na skutek tych działań uległa zmniejszeniu 
naturalna zdolność retencyjna w zlewniach rzek.

„Doceń wodę!” to hasło coraz częściej powtarzane, 
które przypomina jak cennym jest ona zasobem. Bez niej 
nie tylko nie ma życia, ale praktycznie każdej otaczającej 
nas rzeczy, gdyż wykorzystuje się ją zarówno w procesach 
produkcyjnych, jak i rolnictwie. Z tej racji nie możemy po-
zwolić sobie na jej marnotrawstwo, szczególnie w cza-
sach gwałtownych zmian klimatycznych i ekstremalnych 
zjawisk pogodowych, takich jak susza i powódź, kiedy 
nie tylko nie możemy efektywnie korzystać z jej dobro-
dziejstw, ale też zmagamy się z jej niszczącą siłą. Dlatego 

musimy docenić wodę i ją re-
tencjonować, czyli gromadzić w 
miejscu gdzie spadła, żeby nigdy 
jej nam nie zabrakło. Ważna jest 
tu kompleksowość działań, czyli 
indywidualne praktyki każdego z 
nas, a także inwestycje i współ-
praca na poziomie samorządo-
wym i ogólnokrajowym. 

Zbieranie 
deszczówki 

- sposób 
na oszczędzanie 

wody
Przede wszystkim war-

to ograniczyć zużycie wody, 
zwłaszcza tej najwyższej jakości 
wody pitnej – która często słu-

ży do podlewania ogródków, mycia samochodu i innych 
celów w gospodarstwie domowym. Warto zastąpić ją 
deszczówką. Korzystając z wody deszczowej ograniczamy 
zużycie wody wodociągowej nawet o połowę, znacząco 
obniżając rachunki, a także zmniejszając obciążenie sieci 
kanalizacyjnej. Ponieważ średnia wielkość opadu w Polsce 
to 600 litrów rocznie, to z dachu o powierzchni 100 m2 
potencjalnie możemy przechwycić do 60 tys. litrów wody 
w ciągu roku. Wystarczy zamontować beczki pod rynna-
mi, zainwestować w podziemne zbiorniki retencyjne lub 
wykopać oczko wodne zasilane deszczówką. Tak zgroma-
dzoną wodę możemy przeznaczyć do nawadniania  ogro-
du i przydomowych upraw, czy pojenia zwierząt.

Dzięki naszym działaniom możemy także poprawić 
bilans wodny, mikroklimat i bioróżnorodność w okolicy.  
Oczka wodne, ażurowe chodniki, czy kratownice będą 
miały pozytywny wpływ na retencję glebową i odbudo-
wę poziomu wód gruntowych, co przełoży się korzystnie 
na wegetację roślin i rozwój życia przyrodniczego. Zielone 
przestrzenie zapewnią także dobrą filtrację wody i powie-
trza z zanieczyszczeń. 

Niemal 70% wody w Polsce jest pobierana z ujęć 
podziemnych, dlatego tak ważna jest retencja wód opa-
dowych w miejscu gdzie spadną, gdyż zbyt intensywna 
eksploatacja podziemnych zasobów nie pozwoli im się 
odbudować i może doprowadzić do ich wyczerpania, a w 
konsekwencji do poważnego kryzysu wodnego. Retencja, 
w połączeniu z zagospodarowaniem wód deszczowych, 
nie tylko wpłynie na odtworzenie wód gruntowych, ale 
także pozwoli niwelować skutki powodzi błyskawicznych 
i podtopień. 

Retencja w dużej mierze zależy od ukształtowania po-
wierzchni i pokrycia szatą roślinną, na którą duży wpływ 
ma działalność człowieka. Zadaniem retencji jest nie tylko 
magazynowanie wody, lecz w pierwszym rzędzie regula-
cja i kontrola obiegu wody w środowisku.

SKUTKI ZMIAN KLIMATYCZNYCH 
I ZNACZENIE RETENCJI 
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Mała retencja
Mała retencja to proste sposoby na gromadzenie wody 

w okolicy. Pozwala zatrzymać lub spowolnić spływ wód. To 
zestaw wielu różnorodnych działań, które przynoszą wy-
mierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Budowa 
niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrze-
wianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów 
podmokłych – to działania lokalne, które w połączeniu z 
inwestycjami z zakresu dużej retencji, są skutecznym na-
rzędziem w przeciwdziałaniu skutkom suszy i powodzi. W 
każdym miejscu możemy zatrzymać wodę – co jest szcze-
gólnie ważne – w miejscu gdzie ona spadła wraz z desz-
czem. Działając lokalnie, w ramach małej retencji, wspie-
ramy ochronę zasobów wodnych w całym kraju.

Bioretencja
Kwietne łąki doskonale wiążą wilgoć w glebie, filtru-

jąc wodę opadową. Nie wymagają intensywnego podle-
wania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym 
można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na 
skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna 
łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla 
setek gatunków roślin i zwierząt. Namawiamy wszystkich, 
którzy do tej pory pielęgnowali wodolubne trawniki, aby 
zamienili je na kwietne łąki.  

Retencja korytowa
Na obszarach rolniczych kluczową rolę odgrywa re-

tencja korytowa, która polega na zatrzymaniu wody w 
ciekach wodnych, kanałach i rowach melioracyjnych. 
Dzięki obecności urządzeń piętrzących można regulo-
wać przepływ i w optymalny sposób nawadniać pola. W 
okresie niżówek woda jest zatrzymywana w sieci rowów 
melioracyjnych, z kolei w czasie wezbrań, może odpłynąć 
swobodnie z powrotem do cieku głównego. Pozwala to 
skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy rolniczej oraz 
podtopieniom, zwiększyć retencję glebową na gruntach 
ornych i przyczynić się do zwiększenia plonów. Utrzyma-
niu dobrego bilansu wodnego, a także rozwojowi bio-
różnorodności w okolicy bardzo pomogą zadrzewienia 
śródpolne, zwłaszcza rodzimymi gatunkami drzew, a 
także śródpolne oczka wodne, które mogą stanowić re-
zerwuary wody. Ponadto utworzenie nadrzecznych pa-
sów roślinności, czyli stref buforowych, zapewni filtrację 
zanieczyszczeń spływających z pól, a zatem wpłynie na 
poprawę jakości wody w ciekach. 

Mając powyższe na uwadze prosimy wszystkich miesz-
kańców o racjonalne gospodarowanie wodą, zwłaszcza 
zasobami wody pitnej w okresie letnim. 

Każdy z nas może zrobić coś dla ochrony zasobów 
wodnych!

OCHRONA POWIETRZA 
– INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju przypomina mieszkańcom, 
że na terenie województwa świętokrzyskiego obowiązuje 
tzw.  uchwała antysmogowa i Program ochrony powietrza.

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 
XXII/291/20 w dniu 29 czerwca 2020r. przyjął Program 
ochrony powietrza dla województwa świętokrzyskiego 
wraz z planem działań krótkoterminowych.

Celem tworzenia programów ochrony powietrza jest 
poprawa jakości powietrza i dotrzymanie norm jakości po-
wietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych 
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031) na ob-
szarach, gdzie występują przekroczenia. Dokument zawiera 
analizę przyczyn występowania wysokich stężeń substancji 
oraz wskazuje działania naprawcze mające na celu ich re-
dukcję do poziomów nieprzekraczających norm. Integralną 
częścią Program ochrony powietrza są Plany Działań Krót-
koterminowych, wdrażane w sytuacjach wystąpienia ryzyka 
lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych, informowa-
nia społeczeństwa lub alarmowych w strefach województwa 
świętokrzyskiego w danym roku kalendarzowym.

Uchwała nr XXII/292/20 Sejmiku Województwa Święto-
krzyskiego z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie wprowadza-
nia na obszarze województwa świętokrzyskiego ograniczeń 
i zakazów w zakresie instalacji, w których następuje spalanie 
paliw to tzw. uchwała antysmogowa. Uchwała ta obowią-
zuje od dnia 24 lipca 2020r. 

Uchwała ta wprowadza ograniczenia i zakazy w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw 
oraz zakazy i ograniczenia w zakresie spalania niskiej  jakości 

paliw  w celu  zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na 
zdrowie ludzi i na środowisko.  

Powyższe związane jest z występowaniem przekroczeń 
norm jakości powietrza w województwie świętokrzyskim. 
Oceny jakości powietrza wykonywane w ramach państwo-
wego monitoringu środowiska wskazują na zły stan jakości 
powietrza w województwie świętokrzyskim ze względu na 
występujące od wielu lat przekroczenia poziomów dopusz-
czalnych pyłu PM 10 i pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelo-
wego benzo(a)pirenu. Istnieje wiele dowodów naukowych 
potwierdzających, że zarówno długoterminowe  jak i krót-
kotrwałe narażenie na zanieczyszczenie pyłami zawieszony-
mi prowadzi do przedwczesnych zgonów, schorzeń układu 
krążenia i układu oddechowego. Dodatkowo benzo(a)piren 
jest substancją o silnych własnościach mutagennych i kance-
rogennych, przyczynia się m.in. do raka płuc. 

Wytyczne wynikające ze świętokrzyskiej uchwały an-
tysmogowej

Od dnia 24 lipca 2020r.  można instalować tylko nowo-
czesne urządzenia grzewcze spełniające normy ekoprojektu. 

Nowo budowane budynki należy podłączyć do istniejącej  
sieci gazowej. 

Od dnia 1 lipca 2021r. nie wolno spalać najbardziej za-
nieczyszczających powietrze paliw stałych, tj.:

• mułów i flotokoncetratów węglowych oraz miesza-
nek produkowanych z ich wykorzystaniem,  

• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowa-
nych z tego węgla, 
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• węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm 
(drobnego miału węglowego), 

• paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie 
roboczym, czyli w takiej postaci w jakiej podawane jest  do 
kotła  powyżej 20%  (wilgotnego drewna).

Do dnia 1 lipca 2023r.  trzeba wymienić tzw. kopciuchy 
czyli  kotły pozaklasowe (według normy PN-EN 303-5:2012).

Do dnia 1 lipca 2024r.  trzeba wymienić kotły posiadają-
ce 3 lub 4 klasę wg normy sprawności cieplnej. 

Od 1 lipca 2026r. nie wolno użytkować kotłów na paliwo 
stałe w budynkach, jeśli istnieje możliwość przyłączenia bu-
dynku do sieci gazowej.

Od 1 lipca 2026r. na terenie województwa świętokrzy-
skiego, będzie można użytkować tylko odnawialne, bądź ni-
skoemisyjne źródła ciepła takie jak: ciepło z sieci miejskiej, 
kotły na gaz lub olej opałowy, pompy ciepła, ogrzewanie 
elektryczne. Jedynie w sytuacji braku możliwości podłącze-
nia budynku do sieci miejskiej bądź gazowej, dopuszczalne 
będzie spalanie paliw stałych w kotłach spełniających wyma-
gania ekoprojektu, zgodnie z załącznikiem do rozporządze-
nia Komisji UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015r. w spra-
wie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących eko-
projektu dla kotłów na paliwo stałe.

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego: www.swietokrzyskie.pro 

w zakładce Ochrona powietrza oraz na stronie Gminy w za-
kładce Edukacja ekologiczna. 

Mieszkańcy  zainteresowani wymianą źródeł ciepła czy 
wykonaniem  termomodernizacji budynków jednorodzin-
nych mogą ubiegać się o dofinasowanie składając wniosek 
w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. 
Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej 
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do at-
mosfery z istniejących budynków mieszkalnych lub uniknię-
cie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z nowo budowanych 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Mieszkańcy Gminy Solec-Zdrój mogą za pośrednictwem 
Urzędu Gminy składać wnioski o dotacje oraz otrzymać bez-
płatną pomoc w zakresie weryfikacji wniosku pod kątem 
wymogów Programu „Czyste Powietrze”. Punkt konsultacyj-
no-informacyjny Programu „Czyste Powietrze” jest czynny w 
godzinach pracy Urzędu od  7.00 do 15.00.  Wnioski zło-
żone przez mieszkańców w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdro-
ju są przekazywane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Kielcach gdzie następuje ich ocena i decyzja o 
udzieleniu dotacji. 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie punktu zachęci miesz-
kańców do skorzystania z dofinasowania m.in. do wymiany 
kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w 
efekcie do poprawy jakości powietrza. 

Kwartalnikowe ogłoszenia
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