
1 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Gazeta Solecka
KWARTALNIK GMINY SOLEC-ZDRÓJ

Nr 55 lipiec - wrzesień 2022egzemplarz bezpłatny • nakład 800 egz.
ISSN 2080-3338

W numerze m.in.:

•	kwartalnikowe	ogłoszenia
•	wieści	z	gminy
•	skrzydlate	opowiastki
•	palce	lizać…	bez	cudów
•	co	nowego	w	szkołach
•	napisali	do	nas
•	z	pól,	lasów	i	łąk	–	zielnik
•	sport	to	zdrowie
•	z	życia	stowarzyszeń



Wieści z Gminy

Mamy deptak !!!W sobotę 2 lipca odbyło się uro-
czyste otwarcie deptaka w Solcu – 
Zdroju. Deptak jest częścią inwesty-
cji realizowanej w ramach projektu 
pn. „ Kompleksowa i wieloaspekto-
wa rewitalizacja miejscowości So-
lec – Zdrój”.

Wstęgę przeciął Pan Adam Pałys – 
Wójt Gminy Solec – Zdrój, Zastępca 
Wójta Gminy Pan Piotr Kalita, Poseł na 
Sejm RP Pan Czesław Siekierski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Buskiego 
Pan Andrzej Gądek oraz Wykonawca 
Pan Robert Jamroży. Nowopowstała 
aleja spacerowa cieszy się ogromną 
popularnością zarówno wśród miesz-
kańców, jak i kuracjuszu oraz tury-
stów. Radują oczy drewniane ławki 
rozstawione wzdłuż całego deptaka, 
podświetlana fontanna oraz liczne 
nasadzenia – drzew, krzewów, kolo-
rowych różanych kaskad.

Nie dziwi więc, że w dniu otwar-
cia na deptak wyległy tłumy zwie-
dzających, szczególnie, że Gminne 
Centrum Kultury oraz Wójt Gminy 
zorganizowali z tej okazji festyn pn. 
„Powitanie wakacji”. W końcu nowa 
inwestycja ma posłużyć nie tylko do 
spacerów i odpoczynku ale również 
do organizacji koncertów, spotkań 
i wydarzeń kulturalnych i towarzy-
skich. 

W programie festynu znalazły się 
występy artystyczne dla dzieci, mło-
dzieży i starszej publiczności. W sobo-
tę na scenie wystąpili: Lady Fama ze 
swoim show dla najmłodszych oraz 

Kwintet Jerzego Cygana z koncer-
tem muzyki filmowej. Na koniec dnia 
deptak wypełniły roztańczone posta-
cie. W niedzielne popołudnie dzieci 
uczestniczyły w koncercie Stwora Gło-
domora, następnie wystąpiła DEDE 
NEGRA i gwiazda wieczoru – zespół 
PLAYBOYS. 

Podczas imprezy nad głowami 
uczestników unosiły się wszechobec-
ne bańki mydlane.

Było też artystyczne malowanie 
buzi. Dzieci cieszyły się wieloma kon-
kursami. Jak co roku dużą popular-
nością cieszyły się dmuchańce, wata 
cukrowa i popcorn. 

Dziękujemy wszystkim za udział 
w otwarciu i wspólnej zabawie. Za-
chęcamy do korzystania z deptaka i 
mamy nadzieję, że będziemy spoty-
kać się na nim częściej.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE 
SOLEC – ZDRÓJ 2022

Tegoroczne Gminne Zawody 
Sportowo – Pożarnicze odbyły się 
w niedzielę 10 lipca na boisku spor-
towym w Solcu – Zdroju.

Do rywalizacji stanęły 4 drużyny 
OSP z terenu gminy. 

Zmagania jednostek oceniali za-
wodowcy z KP PSP w Busku – Zdroju 

pod przewodnictwem st. kpt. Piotra 
Ryka.

Strażacy ochotnicy rozegrali 
dwie konkurencje tj. sztafetę pożar-
niczą z przeszkodami oraz ćwiczenia 
bojowe.

Wyniki klasyfikacji generalnej za-
wodów przedstawiają się następu-
jąco:

I miejsce OSP Piestrzec
II miejsce OSP Świniary
III miejsce OSP Kików
IV miejsce OSP Solec – Zdrój.

Nagrody dla zwycięzców i uczest-
ników zawodów wręczyli: Wójt Gmi-
ny Solec – Zdrój – Adam Pałys oraz 
Komendant Powiatowy PSP w Busku 
- Zdroju st. bryg. Artur Brachowicz.

Zawody sportowo – pożarnicze 
cieszą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców i turystów odwiedza-
jących gminę. Dziękujemy za tak 
liczną obecność, wspólne kibicowa-
nie i doping. Zwycięzcom serdecznie 
gratulujemy.
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DOŻYNKI GMINNE 2022 
W SOLCU – ZDROJU

Tegoroczne gminne święto plo-
nów przyciągnęło do Solca – Zdro-
ju tłumy mieszkańców gminy, tury-
stów i kuracjuszy. W poniedziałek, 
15 sierpnia, na obchody tego naj-
ważniejszego dla rolników święta 
przybyli przedstawiciele władz sa-
morządowych, zaproszeni goście, 
reprezentanci gminnych sołectw, 
delegacje wieńcowe. Swoją obec-
nością zaszczycili nas m.in.: poseł 
na Sejm RP Pan Czesław Siekierski, 
Przewodniczący Rady Powiatu Pan 
Andrzej Gądek, Członek Zarządu 
Powiatu Buskiego Pan Wiesław 
Marzec, , radni Rady Gminy Solec 
– Zdrój oraz sołtysi poszczegól-
nych sołectw wraz z radami sołec-
kimi i delegacjami wieńcowymi. 

Dożynki Gminy Solec – Zdrój roz-
poczęły się uroczystą mszą świętą 
dziękczynną w kościele pw. św. Mi-
kołaja w Solcu – Zdroju. Odprawił ją 
ksiądz proboszcz Mirosław Tomasik. 
Po mszy barwny korowód dożynko-
wy prowadzony przez zespoły i ka-
pele ludowe oraz starostów dożynek 
– Zofię Barańską i Zenona Piotrow-
skiego przemaszerował z kościoła 
na stadion sportowy. Pod sceną zło-
żono 6 pięknych wieńców dożynko-
wych. Po uroczystym odśpiewaniu 
Hymny Państwowego i przywitaniu 
zaproszonych gości starostowie do-
żynek przekazali na ręce Wójta Gmi-
ny Solec – Zdrój Pana Adama Pałysa 
chleb dożynkowy ze słowami, by 

był on dzielony sprawiedliwie i aby 
nikomu go nie zabrakło. Po prze-
mówieniu Wójta Gminy, zgodnie z 
tradycją, podzielono się chlebem z 
licznie zgromadzoną publicznością.

Jak co roku, Wójt Gminy Adam 
Pałys wręczył nagrodę honorową 
dla osób szczególnie zasłużonych 
dla Gminy. Statuetkę Magnolii 
2022 otrzymał Pan Marek Dziekan – 
przedsiębiorca, społecznik, aktywny 
uczestnik lokalnych inicjatyw. Na-
groda Samorządowca Roku została 
przyznana Panu Pawłowi Patrzałko-
wi – Przewodniczącemu Rady Gmi-
ny Solec – Zdrój, dyrektorowi hoteli 
„Malinowy Zdrój” i „Malinowy Raj”, 
członkowi wielu organizacji i stowa-
rzyszeń, które prowadzą aktywną 
działalność w obszarach rozwoju i 
promocji turystyki, w szczególno-
ści turystyki uzdrowiskowej. Część 
obrzędową zakończył konkurs na 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 
W tym roku w szranki do konkursu 
stanęło 6 sołectw: Zborów, Zagajów, 
Wełnin, Solec – Zdrój, Piestrzec, Ki-
ków. Komisja w składzie: Przewod-

nicząca – Justyna Błaszczyk, człon-
kowie – Ernest Chmura, Stanisław 
Żelazny, Lidia Kłapińska, Bożenna 
Jelińska Michońska została posta-
wiona przed nie lada wyzwaniem, 
albowiem wszystkie delegacje wień-
cowe były doskonale przygotowa-
ne. Ostatecznie zwyciężył wieniec z 
miejscowości Piestrzec, który będzie 
reprezentował naszą gminę na do-
żynkach powiatowych. Dodatkowe 
nagrody dla delegacji wieńcowych 
ufundowali Państwo Agnieszka i To-
masz Kaleta – Właściciele Spółki Ma-
linowe Hotele, Pan Paweł Patrzałek 
- Przewodniczący Rady Gminy Solec 
– Zdrój oraz pan Andrzej Gądek – 
Przewodniczący Rady Powiatu.

W czasie radosnej biesiady do-
żynkowej publiczność bawiła się 
przy występach kapeli „Buskowia-
nie”, zespołu „Pacanowianie” oraz 
zespołu „TOPORKI”. Zabawa trwała 
do późnych godzin nocnych.

Ogromne podziękowania nale-
żą się organizatorom dożynek oraz 
sponsorom.
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Sponsorzy:
1 Malinowe Hotele Sp. z o.o. 

Agnieszka i Tomasz Kaleta
2 Solecka Fabryka Maszyn - Kamil i 

Adam Gądek
3 MASARNIA KOWALIK- Wyroby 

wiejskie domowe - Ryszard Ko-
walik

4 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
PRIMA-Robert Piwowarczyk, Ma-
rek Nowak

5 ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANO - 
MONTAŻOWYCH Katarzyna Ko-
peć

6 Firma Handlowo-Usługowa "Fur-
gał" Sp.j. Barbara Jerzy Michał 
Furgał - Sklep Groszek

7 GACEK - Wojciech Gacek
8 Firma Handlowo-Usługowa To-

masz Walasek
9 Usługi Budowlane - Robert Jam-

roży
10 "KUŹNIA" ŻELAZNY Stanisław Że-

lazny
11 Pensjonat Sielanka - Paulina i 

Grzegorz Lasak
12 PRZEDSIĘBIORSTWO-USŁUGO-

WO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE 
"DZIEKAN" Krzysztof Dziekan

13 Hydrobud Łukasz Madej - Hur-
townia Hydrauliczna w Zborowie

14 VITALPOL Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Handlowe MAREK WIE-
CZOREK

15 Centrum Medyczne Terapii Mię-
śniowo-Powięziowej HOLISTIC 
s.c. - Marcin Jach, Marcin Króli-
kowski, Michał Sternak 

16 VIMEL - Przedsiębiorstwo Usług 
Wielobranżowych - Edward Swa-
tek

17 Firma Handlowa Mudryk Zborów
18 ROLMINEX Grzegorz Szybka
19 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUK-

CYJNO-USŁUGOWO-HANDLO -
WE "DEMAROL-ZIELONKI" Marek 
Dziekan

20 Przychodnia Eskulap sp. z o.o. w 
Solcu-Zdroju - Leszek Kryczka

21 "GRUPA PIETRZYK" - Krzysztof Pie-
trzyk

22 AGROSPED Aneta Szybka
23 Grzegorz Lasak-Dyrektor Szpitala 

Powiatowego i Radny Gminy So-
lec-Zdrój

24 Zakład Usług Wielobranżowych 
HYDROSVAT - Lucjan Swatek

25 SOLAR TECHNIKA sp. z o.o. - Da-
wid Błaszczyk, Robert Gaik

26 Gminna Spółdzielnia "SCH" w Wi-
ślicy

27 Pokoje Gościnne JAGODA - Ja-
dwiga Kowalska

28 Firma Handlowo-Usługowa "Bo-

nar" Piotr Bonar
29 MAX-AUTO Marcin Sowula 
30 SEDNO- Firma Dekarska Dariusz 

Kaczor
31 ELMIX - Paweł Doktór
32 Piekarnia WĄSIK – Agnieszka i 

Rafał Wąsik
33 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII 

WODNEJ "SOLWOD" Paweł Swa-
tek

34 Usługi ogólnobudowlane Bog-
dan Kaczor

35 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
NED - Damian Chmura

36 Biuro Doradcze Profesja Artur Pa-
łys

37 AGA 101 Drobiazgów - Agniesz-
ka Żółtak

38 BOREX- Stacja Paliw Tomasz Bo-
rek

39 Delikatesy CENTRUM- Artur Ha-
bura

40 RESTAURACJA "MAGNOLIA" - Te-
resa Żółtak

41 "KWIACIARNIA POKUSA" Justyna 
Gwóźdź-Myśków

42 Sklep Odzieżowy "GARDEROBA" - 
Katarzyna Gwóźdź-Sepska

43 Usługi Remontowo-Budowlane 
BOGACZ- Robert Bogacz

44 NEXMEDIA - Augustyn Ból
45 Przedsiębiorstwo Handlowo-

-Usługowe BUD-MIX Ewa Koper
46 SKLEP SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁO-

WY Małgorzata Mortas
47 Sklep "KUBA"- Dorota Podborna
48 Restauracja BELWEDERSKA w Bu-

sku-Zdroju – Magdalena Czapka
49 Milena Bartusiak
50 Piotr Kowalski
60 Eryk Grabowski
61 Barbara i Zbigniew Wojtaś
62 Emilia Kowalik
63 DPS Zborów



6 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Stypendia dla najzdolniejszych

W dniu 08.09.2022 r. odbył się 
końcowy odbiór altany, która po-
wstała przy placu zabaw w miejsco-
wości Kolonia Zagajów.

Nowa altana dla mieszkańców Strażnika
Koszt realizacji zadania wyniósł 

8.050,00 zł i został pokryty ze środ-
ków gminnych w ramach funduszu 
sołeckiego. Altana wraz z meblami 

prezentuje się naprawdę ciekawie i 
z pewnością posłuży mieszkańcom 
przez długie, długie lata.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
Wójt Gminy Solec – Zdrój Adam Pałys 
przyznał najzdolniejszym uczniom z 
terenu gminy jednorazowe stypendia. 
Nagrody pieniężne zostały przyznane 
10 uczniom ze szkół podstawowych 
z terenu gminy, którzy osiągnęli wy-
bitne wyniki zarówno w nauce, jak i 
konkursach przedmiotowych. 

Tegoroczni stypendyści:
1. Natalia Łukasiewicz kl. VIII SP w 

Zborowie
2. Piotr Frączek kl. VIII SP w Solcu 

- Zdroju
3. Julia Wójcicka kl. VIII SP w Solcu 

- Zdroju
4. Edyta Grochowska kl. VIII SP w 

Solcu - Zdroju
5. Zuzanna Oszywa kl. V SP w Zbo-

rowie
6. Bartosz Pazdro kl. VIII SP w Zbo-

rowie
7. Maciej Chmura kl. IV SP w Solcu 

– Zdroju
8. Natalia Gabiga kl. VII SP w Solcu 

– Zdroju
9. Maja Zając kl. VIII SP w Solcu – 

Zdroju
10. Zuzanna Nowak kl. IV SP w 

Solcu - Zdroju
 
Wszystkim stypendystom składa-

my serdeczne gratulacje i życzymy 
dalszych sukcesów.

Wieści z Gminy
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30 czerwca 2022 r. dokonano 
odbioru końcowego robót budow-
lanych związanych z przebudową 
drogi powiatowej nr 0098T Solec 
– Zdrój – Wełnin Klucz na odcinku 
2666 m w ramach realizacji zadania 
pn. „Przebudowa drogi powiato-
wej Nr 0098 T Solec-Zdrój - Wełnin 
– Klucz (na odcinku od ulicy Tade-
usza Kościuszki w Solcu Zdroju (km 
0+000) do drogi krajowej nr 79 w 
miejscowości Wełnin (km 2+666)”, 
współfinansowanego ze środków 
budżetu państwa w ramach pro-
gramu pn. „Rządowy Fundusz Roz-
woju Dróg ”. 

Realizatorem zadania był Powia-
towy Zarząd Dróg w Busku – Zdroju. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 
3 255 314,97 zł w tym wkład własny 
Powiatu to 1 056 586,97 zł. Gmina 
Solec – Zdrój udzieliła Powiatowi w 
2022 r. pomocy finansowej w formie 
dotacji celowej w kwocie 528 465,00 
zł na pokrycie wkładu własnego na re-
alizację w/w zadania.

 W ramach inwestycji wykonano 
przebudowę drogi, modernizację już 
istniejących oraz budowę nowych 

Odbiór końcowy 
drogi powiatowej 

Solec-Zdrój - Wełnin Klucz

Gmina Solec – Zdrój 
z nowym masztem

odcinków chodników, modernizację 
ścieżek rowerowych, przejść dla pie-
szych oraz czyszczenie, odmulanie i 
wzmacnianie rowów za pomocą płyt 
ażurowych.

W odbiorze końcowym brali udział 
przedstawiciele władz samorządo-
wych, powiatowych oraz wykonawcy, 

m.in. Wójt Gminy Solec – Zdrój Pan 
Adam Pałys, Przewodniczący Rady Po-
wiatu w Busku – Zdroju Pan Andrzej 
Gądek, Zastępca Dyrektora Powiato-
wego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju 
dr Piotr Sokołowski, Pan Jacek Lewic-
ki, Pan Karol Szczygieł, Pani Barbara 
Woźniak i Pani Agata Gołąb.

Dzięki staraniom Wójta Gminy 
Solec – Zdrój oraz głosom odda-
nym przez mieszkańców nasza 
gmina pozyskała środki na zakup 
masztu i flagi w ramach projektu 
„POD BIAŁO – CZERWONĄ”. 

Projekt rozpoczął się jesienią 
2020 roku. Poprzez głosowanie on-

line mieszkańcy gminy mogli odda-
wać głosy poparcia, dzięki czemu 
udało się zdobyć środki przeznaczo-
ne przez Rząd Rzeczypospolitej Pol-
skiej na zakup 8-metrowego masztu 
flagowego i biało – czerwonej flagi. 
Maszt został zamontowany na placu 
obok budynku Gminnego Centrum 

Kultury w Solcu – Zdroju (przy uli-
cy Partyzantów), a flaga narodowa 
dumnie powiewa na wietrze.

Dziękujemy wszystkim mieszkań-
com za oddane głosy, bo to dzięki 
Państwu udziałowi udało się zreali-
zować projekt.
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mierzona wielkość wartość jednostka średnia min max

kompletność danych 99,97%

ilość dni w analizowanym okresie 181

temperatura powietrza - °C 10,12 -13,37 38,08

ilość dni gorących z temperaturą Tmax > 25°C 33

ilość dni bardzo gorących z temp. Tmax > 30°C 11

ilość dni z ujemnymi temperaturami (Tmin < 0°C ) 59

ilość dni mroźnych z temperaturą Tmin < -10°C 2

ilość dni bardzo mroźnych z temp. Tmax < -10°C O

całkowita suma opadów 187,2 mm

ilość dni deszczowych (opad >= 0,1mm) 74

suma dobowa opadu - mm 2,53 0,10 26,3

wilgotność względna - % 67,62 10,08 98,42

ilość dni suchych z H < 55% na godz. 12 UTC 115

ilość dni z wilgotnością H > 86% na godz. 12 UTC 13

natężenie promieniowania słonecznego - W/m2 242,29 0,01 1124,11

suma dobowa nasłonecznienia - MJ/m2 15,57 1,40 30,91

całkowita suma nasłonecznienia 2817 MJ/m2

ciśnienie atmosferyczne - hPa 994,85 964,88 1021,39

prędkość wiatru - m/s 2,76 0,19 13,93

Od 19.01.2022 na zlokalizowanej przy ul. Leśnej w Sol-
cu-Zdroju stacji meteorologicznej prowadzone są pomiary 
następujących parametrów:

• kierunku wiatru
• prędkości wiatru
• temperatury powietrza
• wilgotności względnej powietrza
• natężenia promieniowania słonecznego
• opadu atmosferycznego
• ciśnienia atmosferycznego.

Wyniki pomiarów aktualizowane są co 10 minut i udo-
stępniane na stronie Gminy. Co kwartał sporządzane są 

raporty. Raporty prezentują zmienność parametrów po-
miarowych i zawierają wyniki monitoringu oraz  analizy 
danych. 

W zakresie pomiarów meteorologicznych w raportach 
przedstawiono charakterystykę poziomą wiatru poprzez 
róże kierunków i prędkości wiatru. Zaprezentowano sumy 
dobowe opadów i natężenia promieniowania słoneczne-
go. Określono ilość dni deszczowych oraz dni suchych i z 
dużą wilgotnością. Zaprezentowano zmienność tempera-
tury w analizowanym okresie, określając zarówno ilość dni 
ciepłych, upalnych, jak i dni z temperaturami ujemnymi.

Tabela poniżej przedstawia wyniki pomiarów dla 6 
miesięcy 1-go roku pomiarów tj. od. 19.01.2022 do 
19.07.2022. 

Najwyższą temperaturę powietrza 38,08°C odnoto-
wano 1.07.2022, najniższą -13,37 °C 24.01.2022. Maksy-
malna odnotowana na stacji prędkość chwilowa wiatru 
wynosiła 24,26 m/s, maksymalna średnia dziesięciominu-
towa 13,93 m/s. Był to wiatr  z kierunku  zachodniego, a 
wartości te  odnotowano 19.02.2022 o godz. 11.50. 

Z uwagi na dotykający większość kraju problem  braku 

opadów w ostatnich miesiącach  poniżej zaprezentowa-
no wykresy zmienności mierzonych parametrów opadu 
atmosferycznego.

Sumy opadów w [mm] odpowiadają ilości deszczu w 
[litrach], który spadł na każdy [m2] powierzchni. Dla ana-
lizowanego okresu pomiarów meteorologicznych odno-
towano następujące wartości: 

Pomiary meteorologiczne w Solcu-Zdroju 
Wieści z Gminy
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Opis od 19.01.2022 do 19.04.2022 wartość

całkowita suma opadów [mm] 89,3

ilość dni deszczowych (opad >= 0,1mm) 42

mierzona wielkość jednostka średnia min max data max

suma dobowa opadu mm 2,13 0,10 13,7 2022.04.01

suma godzinowa opadu mm 0,46 0,10 4,4 2022.02.17

suma 10 minutowa opadu mm 0,18 0,10 3,1 2022.02.17

Opis od 19.01.2022 do 19.07.2022 wartość

całkowita suma opadów [mm] 187,2

ilość dni deszczowych (opad >= 0,1mm) 74

mierzona wielkość jednostka średnia min max data max

suma dobowa opadu mm 2,53 0,10 26,3 2022.07.06

suma godzinowa opadu mm 0,63 0,10 10,9 2022.06.28

suma 10 minutowa opadu mm 0,24 0,10 10,9 2022.06.28

W okresie od 19.04.2022 do 19.07.2022 odnotowano następujące dobowe sumy opadów.

Dobowe sumy opadów liczone były na godzinę 6:00 UTC za poprzednią dobę. W okresie od 19.01.2022 do 
19.04.2022 odnotowano następujące dobowe sumy opadów.

ekp

Wieści z Gminy
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Co nowego w szkołach

Stan powietrza dziś…
Na początku  września na budynku szkoły w Solcu po-

jawiła się informacyjna tablica LED połączona z czujnika-
mi zewnętrznymi, prezentująca wyniki pomiaru jakości 
powietrza. Pierwsza wyświetlana informacja jest optymi-
styczna – 8 września o godzinie 10.00 stan powietrza w 
Solcu-Zdroju jest dobry, co potwierdza uśmiechnięta buź-
ka. Tablicę dobrze widać również z chodnika biegnącego 
wzdłuż ulicy 1 Maja.

Tablica została zamontowana w ramach projektu Edu-
kacyjna Sieć Antysmogowa prowadzonego przez Na-
ukową i Akademicką Sieć Komputerową - Państwowym 
Instytutem Badawczym.  Projekt służy zwiększaniu świa-
domości ekologicznej dzieci, rodziców, zwłaszcza w zakre-
sie problematyki jakości powietrza. Projekt zakłada także 
prowadzenie działań edukacyjnych związanych z klima-
tem. Na szkolnej stronie będziemy zamieszczać na bieżąco 
informacje o działaniach w ramach programu.

Wrzesień w szkole
Po wielu miesiącach gruntownego remontu szkoła jest 

nie ta sama. Bywały trudne chwile, bo kto lubi remon-
ty. Przetrwaliśmy. Co zrobiono – przeprowadzono ter-

momodernizację budynku, wymieniono okna, tradycyjne 
świetlówki zastąpiono oświetleniem ledowym, wszystkie 
pomieszczenia wyposażono w wentylację mechaniczną, 
mamy nowe piece gazowe, kompletnie wymienioną in-
stalację centralnego ogrzewania i piękną elewację.  Gdzie 
było trzeba - pomalowano, nawet schody do budynku są 
nowe. 1 września wszystko było gotowe, a ekipa budow-
lana i pracownicy szkoły mogli wreszcie odetchnąć z ulgą.

Budynek został zmodernizowany gruntownie. A i w 
gronie pracowników nastąpiły zmiany. Po 39 latach pracy 
w szkole na emeryturę przeszła p. Małgorzata Helis, po-
żegnaliśmy także katechetkę, siostrę Alicję. Powitaliśmy 
nowych nauczycieli - w szkole pracuje pani psycholog, p. 
Agnieszka Kubasik, religii będzie uczyć siostra Sylwia. 

I wspólnie jakoś damy radę, spróbujemy spędzić naj-
bliższy rok szkolny z pożytkiem, życzliwością, wzajemnym 
szacunkiem. Postaramy się, by dzieci dobrze się w szkole 
czuły, nie nudziły i nauczyły wielu rzeczy. Niech zły czas 
covidowy skończy się ostatecznie, a dzieci mogą uczyć się 
w spokoju w pięknym odnowionym budynku. 

rsz
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Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 rozpoczęła się 
Mszą świętą w kościele parafialnym w Solcu-Zdroju. Dal-
sza część uroczystości przebiegała w Szkole Podstawowej 
w Zborowie. 

Otwarcia nowego roku szkolnego dokonał Dyrektor 
ZPPO w Zborowie w obecności zgromadzonych nauczy-
cieli, uczniów, przedszkolaków oraz licznie przybyłych ro-
dziców. 

Inauguracja miała miejsce w odnowionej sali gimna-
stycznej. Przygotowana dekoracja wyraźnie nawiązała do 
radosnego powrotu do szkoły  ze wskazaniem zadań moż-
liwych do realizacji w czasie nauki szkolnej.

Co nowego w szkołach

Szkoła Podstawowa w Zborowie
Miniony rok był niezwykle trudny, nie tylko ze względu 

na problemy związane z  pandemią, ale również z powo-
du uciążliwego remontu. Trud się jednak opłacił, ponieważ 
szkoła zmieniła swój zewnętrzny i wewnętrzny wizerunek. 

W ramach projektu realizowanego przez Gminę Solec-
-Zdrój ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków 
użyteczności publicznej” przeprowadzono termomoder-
nizację budynków szkolnych.

Wykonano: nową elewację, wymieniono okna i drzwi 
zewnętrzne, instalacje i piece c.o., położono nowy stropo-
dach, po całym budynku poprowadzono wentylację me-
chaniczną i wykonano sufity podwieszane. Zamontowano 
nowe lampy LED i panele fotowoltaiczne. Wymieniono 
armaturę łazienkową. Na zakończenie wykonano chodnik 
wokół szkoły, wyrównano teren i posiano trawę.

Przeprowadzone działania poprawiły warunki pracy i na-
uki, a także wpłynęły korzystnie na estetkę terenu szkolnego.

W ramach projektu ,,Laboratoria przyszłości” zakupio-
no m.in.:

- drukarkę i długopisy 3D,
- stację lutowniczą,
- mikrokontrolery,
- zestawy Lego Education,
- roboty: Krypton6, M-Boot,
- kamerę przenośną 4K,
- statyw i zestaw oświetleniowy,
- mikrofony kierunkowe i wieżę audio.

Wyremontowana i wzbogacona w pomoce dydaktycz-
ne placówka stwarza odpowiednie warunki do zdobywa-
nia wiedzy i rozwijania zainteresowań.

Mamy nadzieję, że br. pozwoli na nowo zintegrować 
zespoły klasowe poprzez organizowanie wycieczek, im-
prez klasowych, szkolnych i pozaszkolnych. Liczymy na 
ożywienie współzawodnictwa sportowego. Oby nasze za-
mierzenia udało się zrealizować.

mm
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Zakończyła się 
11 edycja Narodowego Czytania. 
W tym roku lekturą były "Ballady i romanse" Adama 

Mickiewicza jest
to zbiór poezji, który uważany jest za manifest polskie-

go Romantyzmu. Dwusetną rocznicę wileńskiego wyda-
nia postanowiono uczcić, ustanawiając rok 2022 Rokiem 
Romantyzmu Polskiego, a sam tekst czyniąc lekturą tego-
rocznego Narodowego Czytania. Jak mogliśmy się przeko-
nać, w „Balladach i romansach” występują różne tematy i 
różni bohaterowie, ale z pewnością łączy je nasza polska 
wrażliwość. 

Wydarzenie odbywa się, co roku pod patronatem pary 
prezydenckiej, które ma na celu kultywowanie dzieł pol-
skiej literatury i propagowanie ich wśród polskiej młodzie-
ży. Również w Solcu-Zdroju, w sobotę 3 września zgroma-
dziliśmy się w Gminnej Bibliotece Publicznej, aby odczytać 
fragmenty zbiorów poezji Adama Mickiewicza. Uczestni-
czyli w tym wydarzeniu nauczyciele i uczniowie ze Szko-
ły Podstawowej w Solcu-Zdroju. Dla niektórych było to 
pierwsze przetarcie czytelniczych szlaków, bowiem frag-

menty ,,Ballad i romansów” A.Mickiewicza znajdują się na 
liście obowiązkowych lektur dla Szkoły Podstawowej. Już 
dziś zapraszamy na kolejną edycję Narodowego Czytania 
- tym razem zasiądziemy do wspólnej lektury dzieła Elizy 
Orzeszkowej ,,Nad Niemnem’’.

Serdeczne podziękowania kierujemy dla Pani Bożeny 
Nowak oraz dla Pani Agnieszki Pałys-Chmury za pomoc w 
organizacji tego wydarzenia.

PIKNIK RODZINNY
W sobotę 6 sierpnia przy okazji Pikniku Rodzinnego w 

Solcu-Zdroju mieliśmy kolorowy zawrót głowy  
HOLI festiwal kolorów, koncert pt. "Żyj kolorowo" w 

wykonaniu zespołu Gdzie diabeł nie może. Imprezę za-
kończyła zabawa taneczna.
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WYŚCIG KOLARSKI
W niedzielę 4 września, na ulicach Solca-Zdroju od-

była się kolejna XXXI edycja Wyścigu Kolarskiego im. An-
drzeja Imosy, która jest imprezą cykliczną o zasięgu ogól-
nopolskim. Tradycją stało się już, iż wyścig odbywa się w 
pierwszą niedzielę września i niewątpliwie jest to jedna z 
największych i jednocześnie najbardziej popularnych im-
prez sportowych organizowanych na terenie gminy

Solec-Zdrój. Jest to wydarzenie, w którym zawodni-
cy startują w XXIV kategoriach wiekowych i adresowa-
na jest zarówno dla amatorów jak i zawodowców, dla 
których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, porównaniem 
swoich sił w barwnym peletonie i hołdzie oddanym pa-
tronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło 
zabraknąć jej corocznych bywalców jak również  grupy 
nowych uczestników.

Celem tego wydarzenia jest upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży w środowisku 
wiejskim, w której zapewniamy udział uzdolnionej spor-
towo młodzieży. Na w/w wyścig przyjeżdżają zawodowi 
kolarze z terenu całej Polski. W wyścigu kolarskim każde-
go roku bierze udział ponad sto osób w dużej mierze są 
to przyjaciele Patrona naszej Imprezy Pana Andrzeja Imo-
sy – polskiego kolarza, który zginął w 6 kwietnia 1987 
roku.

Rywalizacja na trasach soleckiego wyścigu była bar-
dzo zacięta. W niektórych przypadkach o wyłonieniu 
zwycięzców decydowała… video weryfikacja. Start i 
meta były na ulicy 1 Maja – przy nowej Sali Widowisko-
wej, w której mieści się również Kino Solec-Zdrój. Młodsi 
uczestnicy ścigali się ulicami: Szkolną, Polną, Krakowską 
i 1 Maja. Dla starszych uczestników organizatorzy przy-
gotowali trasę przebiegającą: ul. 1 Maja, Sienkiewicza, 
Nowowiejską, przez Chinków, Strażnik, do skrzyżowania 
z drogą w kierunku Zagórzan, Sienkiewicza, 1 Maja do 
mety. Startujący mogli natomiast liczyć na gorący doping 
kibiców.

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

Nie zabrakło również pucharów dla najmłodszego i 
najstarszego uczestnika wyścigu. Najstarszym kolarzem, 
który dziarsko przemierzył trasę był Pan Czesław Gardian 

z Ostrowca.
Najmłodszą uczestniczką wyścigu była niespełna dwu-

letnia Weronika Brandt z Krakowa.
Organizatorami tegorocznego Wyścigu Kolarskiego 

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

KATEGORIA: Ia  -dziewczyny do 4 lat 
1.Patrycja Dudek
2.Agata Pałys
3.Laura Chuchacz
KATEGORIA: II b –chłopcy do 4 lat
1.Jakub Mucha
2.Michał Bojdo
3.Ignacy Banaś
KATEGORIA : II- DZIEWCZYNY 5-6 LAT
1.Monika Gałka
2.Ada Sikora
3.Martyna Fortuna
KATEGORIA : III –CHŁOPCY 5-6 LAT
1.Antoni Salamon
2.Wiktor Brydniak
3.Wiktor Zając
KATEGORIA: IV- dziewczyny 7-8 lat
1.Nikola Dudek
2.Julia Bojdo
3.Julia Krzemińska
KATEGORIA: V- chłopcy 7-8 LAT
1.Piotr Król
2.Jan Pałys
3.Albert Wroński
KATEGORIA: VI-dziewczyny 9-11 lat
1.Joanna Mucha
2.Nikola Witaszek
3.Gabriela Krzemińska
KATEGORIA: VII- chłopcy 9-11 lat
1.Paweł Mucha
2.Wiktor Anyż
3.Jakub Durnaś
KATEGORIA: VIII-dziewczyny 12-14 lat
1.Marcelina Grabda
2.Lena Chmura
3.Aleksandra Gałka
 KATEGORIA: IX-CHŁOPCY 12-14 LAT
1.Kacper Matus
2.Kacper Warzecha
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3.Jakub Bojdo
KATEGORIA: XI- chłopcy 15-17 lat
1.Mateusz Grabda
KATEGORIA: XV-kobiety 50-59 lat
1.Beata Nowak
2.Beata Tometczak
KATEGORIA:XVII-mężczyźni 18-29 lat
1.Hubert Rębisz
2.Michał Borkowski
3.Paweł Brodzik
KATEGORIA: XVIII- mężczyźni
1.Paweł Dryjak
2.Adrian Salamon
3.Hubert Szymanek
KATEGORIA: XIX-mężczyźni 40-49 lat
1.Dariusz Dudziński
2.Artur Wojniak
3.Sergiusz Ambroży
KATEGORIA: XX-mężczyźni 50-59 lat
1.Adam Wolański
2.Sławomir Wyrzycki

3.Paweł Szymański
KATEGORIA: XXI- mężczyźni 60-69 lat
1.Marek Mirosławski
2.Longin Kusal
3.Marian Opyrchał
KATEGORIA:XXII- mężczyźni 70-75 lat
1.Tadeusz Mycek
2.Andrzej Śledzik
3.Stanisław Szymański
KATEGORIA: XXIII-  75+
1.Bogusław Fortuna
2.Czesław gardian
KATEGORIA:XXIV- zawodnicy 12-14 lat
1.Patryk Duda
2.Bartosz Brodzik
3.Marcel Sikora
KATEGORIA:XXV-zawodnicy 15-17 lat
1.Jakub Kot
2.Wiktor Sitek
3.Krystian Czuba

DPS Zborów

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w ZBOROWIE
STOWARZYSZENIE NA RZECZ POTRZEBUJĄCYCH „WIEL-

KI GROSZ” przy Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
kontynuując cykl projektu „Poznajemy Polskę” zorganizo-

wało po raz piąty  integracyjną wycieczkę autokarową do 
Sandomierza dla mieszkanek  Domu Pomocy Społecznej 
w Zborowie, dzieci i młodzieży oraz pracowników Domu 

Pomocy Społecznej w Zborowie a 
także dla pracowników pełniących 
funkcje opiekunów osób niepełno-
sprawnych.

Wycieczka została dofinanso-
wana ze środków Powiatu Buskie-
go.

Organizacja i program wyciecz-
ki dostosowano do wieku, zainte-
resowań, stanu zdrowia, kondycji, 
sprawności fizycznej i możliwość 
uczestników. Program wyciecz-
ki obejmował spacer po wzgórzu 
staromiejskim, przejście uchem 
igielnym, do tego spacer obok 
Collegium Gostomianum i Domu 



15 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Długosza. Kolej-
nym punktem była 
zbrojownia rycer-
ska i podziemna 
trasa turystyczna. 
Ogromnym zainte-
resowaniem wśród 
mieszkańców cie-
szyło się zwiedza-
nie Starego Mia-
sto, dziedzińca 
zamkowego oraz 
rynku, zabytko-
wych kamieniczek. 
Będąc na wyciecz-
ce w Sandomie-
rzu nie mogliśmy 
pominąć Muzeum 
Ojca Mateusza. 
Całość wycieczki 
została uwieńczo-
na rejsem statkiem po Wiśle. 

Ważnym celem udziału w wycieczce było kształtowanie 
u uczestników aktywnej postawy, która wzmacnia  umie-
jętność  pokonywania trudności, usuwa obawy przed wy-
siłkiem, mobilizuje do adaptacji w nowych warunkach  i 
sytuacjach, wyrabia przyzwyczajenia do zmiany, a także 
zmniejsza zjawisko wykluczania społecznego i dyskrymi-
nacji  osób niepełnosprawnych.

Uczestnictwo w wycieczce dostarczyło nowych doznań 
i przeżyć, przyczyniło się do rozwoju osobistego, nabycia 
umiejętności współżycia w grupie, nawiązania kontaktów 
międzyludzkich. Celem wycieczki była pomoc osobom nie-
pełnosprawnym w integrowaniu się ze środowiskiem lo-
kalnym, rekreacja i wypoczynek, oraz uzyskanie wiadomo-
ści o życiu ludzi i kulturze regionu, zwiedzanie zabytków 
sakralnych i przyrodniczych. Wycieczka przyczyniła się do 
kulturalnego spędzenia wolnego czasu, wzmacniania wię-
zi społecznych. 

Piknik rodzinny
Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia w naszej placów-

ce odbył się XI Piknik Rodzinny „ Dzień Niezapominajki”. 
Uczestnikami spotkania były mieszkanki Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie, lokatorzy Lokali Aktywizujących 
funkcjonujących przy Domu Pomocy Społecznej w Zboro-
wie, członkowie rodzin oraz opiekunowie prawni miesz-
kańców placówki i Lokali, pracownicy a także dzieci i mło-

dzież. Wspólne biesiadowanie, aktywne spędzanie czasu, 
występ muzyczny naszych mieszkanek oraz pokaz taneczny 
do piosenki Cleo „Dom” umilały czas spotkania oraz gwa-
rantowały społeczną integrację osób niepełnosprawnych  z 
ich bliskimi. Nie obyło się również bez konkursów z nagro-
dami. Nasi goście wraz z mieszkańcami mogli spróbować 
swoich sił w rzucie do kosza, przeciąganiu liny oraz rzucie 

kapeluszem w dal. Emocji i kibicowania było co 
niemiara. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe nagrody. Dodatkowo zaproszeni goście 
mieli możliwość spotkania z psychologiem i pra-
cownikiem socjalnym oraz kierownictwem pla-
cówki. Dla uczestników spotkania przygotowa-
no bufet z  słodkościami i  napojami oraz gorący 
posiłek. Zaproszeni goście otrzymali na pamiąt-
kę własnoręcznie wykonane przez mieszkńców 
poduszeczki w kształcie serca, które mają być 
symbolem miłości , dobroci i szczerości. Wielu 
wzruszeń dopełniła przygotowana przez nas 
prezentacja multimedialna do piosenki Stanisła-
wa Soyki „ Zobacz we mnie człowieka” przed-
stawiająca wydarzenia z życia naszego Domu.

DPS Zborów
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ

Działo się dnia 19 marca 1922 roku.
Zebrani w dniu dzisiejszym mieszkańcy Solca i oko-

licznych wiosek w liczbie 60 osób, przy udziale delegata 
Straży Ogniowej Ochotniczej w Stopnicy p. p. Leona Ma-
jewskiego i pomocnika Naczelnika Szymańskiego przystą-
pili do omówienia sprawy założenia Towarzystwa Straży 
Ogniowej Ochotniczej w Solcu-Zdroju. Zebrani powołali 
na Przewodniczącego pana Leona Majewskiego, który za-
prosił do stołu prezydialnego jako assesorów p. p. Anto-
niego Czerwińskiego i Jana Kozłowskiego oraz sekretarza 
Stanisława Morawieckiego. Przewodniczący otworzył dys-
kusję odczytując treść Statutu, pouczając i interpretując 
takowy. Zebrani uchwalają jednogłośnie:

1. Założyć w Solcu Towarzystwo Straży ogniowej 
Ochotniczej działające na podstawie Statutu opracowa-
nego przez Związek Floriański, upoważniając organizato-
rów do wystosowania do władz państwowych podania o 
legalizację. 

2. Działalność Towarzystwa rozszerzyć na teren wsi 
położonych w promieniu 6ciu kilometrów od Solca, spie-
szyć na wypadek pożaru do tych miejscowości. 

3. Przystąpić jako członek czynny do Związku Flo-
riańskiego w Warszawie.

4. Ustanowić składkę członkowską w wysokości 
MkP. 200 na rok, oraz wpisowe MkP. 20.

Na podstawie paragrafu 15 Statutu przewodniczący 
zarządził wybory Zarządu na okres 3-ch lat tj. do marca 
1925 roku.

Wybrani zostali jednogłośnie:
Prezes – p. Adam Remiszewski właściciel dóbr Zagorzany,
Wiceprezes p. Jan Rożniakowski, prowizor farmacji
Skarbnik – Mikołaj Walczak, kupiec
Naczelnik Straży – Ksawery Szymański, nauczyciel
Pomocnik Naczelnika – Stanisław Morawiecki, nauczyciel

Gospodarz Straży – Józef Wierzchowski, kierownik chóru
Sekretarz – Jan Kozłowski.

Przewodniczący złożył życzenia wybranym, zachęcając 
ich do owocnej działalności dla Straży. Następnie Pomoc-
nik Naczelnika Straży Stopnickiej przeprowadził z zebra-
nymi ćwiczenia rządowe, zwroty i marsze.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował zebra-
nym za zaufanie i pomyślny tok zebrania wznosząć okrzyk 
na cześć Straży powtórzony z entuzjazmem przez zebra-
nych. Wybrany naczelnik Straży Szymański podziękował 
przewodniczącemu p. Leonowi Majewskiemu za trudy 
przyjazdu wznosząc okrzyk na cześć Jego i Straży Stop-
nickiej.

Zebranie skończono odśpiewaniem „Roty”.

Przewodniczący
Asesorowie Jan Kozłowski

Sekretarz Stanisław Morawiecki

Protokół z zebrania organizacyjnego 
Towarzystwa Straży Ogniowej Ochotniczej w Solcu-Zdroju.

Z życia stowarzyszeń
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„BOGU NA CHWAŁĘ, LU-
DZIOM NA RATUNEK”
Powołanie Towarzystwa Ochot-

niczej Straży Ogniowej w 1922 roku 
było ważnym wydarzeniem w dziejach 
Solca-Zdroju. Od tamtej pory straża-
cy-ochotnicy nie tylko strzegą bez-
pieczeństwa mieszkańców gminy, ale 
także aktywnie uczestniczą w jej życiu 
kulturalnym i społecznym. Setna roczni-
ca  powstania soleckiego oddziału OSP 
stała się doskonałą okazją, by przybli-
żyć nie tylko lokalnej społeczności naj-
ważniejsze i najciekawsze karty z jego 
historii. Otwarcie ekspozycji miało miej-
sce 24 lipca 2022r. w plenerze - przed 
kościołem soleckim. Obecnie można ją 
obejrzeć w Galerii Stary Kufer. Na wy-
stawie jubileuszowej “Bogu na chwa-
łę, ludziom na pożytek” zwiedzający 
mogą zobaczyć jak na przestrzeni lat 
zmieniało się umundurowanie i wypo-
sażenie strażackie. Ekspozycja pokazuje 
początki tworzenia ochotniczej straży 
ogniowej i postaci jej założycieli, rozwój 
straży i dorobek ruchu strażackiego aż 
do stanu obecnego. Można poznać syl-
wetki druhów, którzy poświęcili swoje 
życie ratując innych. Wystawa jest też 
potwierdzeniem  wdzięczności za ofiar-
ną służbę strażackiej braci, za bezinte-
resowne zaangażowanie w prace na 
rzecz ochrony lokalnej społeczności 
oraz udział w akcjach mających na celu 
ratowanie ich zdrowia i mienia.

Zadanie „Bogu na chwałę, ludziom 
na ratunek” – organizacja wystawy z 
okazji setnej rocznicy powstania Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Solcu-Zdroju” 
wspierane jest przez Gminę Solec-Zdrój 
i Starostwo Powiatowe w Busku-Zdro-
ju.

Z życia stowarzyszeń
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Szkółka Piłkarska 
GKS Solec – Zdrój

Każdy może zostać zawodni-
kiem Szkółki piłkarskiej GKS Solec-
-Zdrój, która oficjalnie wystartowa-
ła 26 czerwca 2022 r. 

Bezpłatne treningi odbywają się 
dwa razy w tygodniu na boisku spor-
towym w Solcu – Zdroju. Trenować 
mogą zarówno chłopcy, jak i dziew-
czynki – wszystkich miło witamy w na-
szych szeregach. Na zajęciach panuje 

miła, przyjazna atmosfera. Stawiamy 
na zdrową rywalizację i grę fair play. 
Zajęcia prowadzone przez nas to nie 
tylko treningi, ale również pogadanki 
na temat zdrowego trybu życia, od-

żywiania, wyjazdy wakacyjne oraz na 
mecze znanych drużyn piłkarskich. 
Zapraszamy wszystkich chętnych do 
dołączenia do naszej wesołej gro-
madki i do zobaczenia na murawie.
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Mecz GKS Strumyk Solec Zdrój - LZS Czarnocin 
W obiektywie aparatu Agnieszki Wach 
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PUSZCZYK

skrzydlate 
opowiastki

Nasza przygoda z puszczykiem 
zaczęła się kilka lat wstecz od ro-
snącej w naszym ogrodzie olbrzy-
miej ponad 3 metrowej dziewanny. 

Puszczyk to średniej wielkości 
sowa, (mniej więcej rozmiarów wro-
ny) krępa budowa ciała, stosunkowo 
krótkie i szerokie skrzydła. W Polsce 
występują dwie odmiany barwy; sza-
ra i rdzawa (kiedyś błędnie uważano, 
że rdzawe to samice). Całe ciało po-
kryte ciemnymi szerokimi kreskami i 
wąskimi prążkami. Spód ciała jaśniej-
szy. Czarne oczy co jest wyjątkiem u 
sów. Dzień spędza w koronach drzew 
lub dziuplach, aktywny o zmierzchu 
i w nocy. Mieszka w całej Polsce, za-
siedla lasy, parki, cmentarze i skraje 
osiedli. Polską populację szacuje się 
na 80 tysięcy par, jest to 10 procent 
populacji europejskiej. To najliczniej-
sza Polska sowa. W Solcu i na jego 
peryferiach żyje kilka par. Słyszymy je 
często w nocy, szczególnie aktywne są 
w okresie godowym czyli styczeń-luty. 
Puszczyk wydaje powszechnie znane 
pohukiwanie „huuu…hu-hu,u,u,u-
,h,u,u…”. Głos tej sowy „pożyczają” 
sobie filmowcy żeby podnieść adre-
nalinę u widza w nocnych scenach. 

Puszczyk gnieździ się przeważnie 
w dziuplach drzew ale potrafi też 
zająć opuszczone gniazdo sroki czy 
wiewiórki jak i skrzynkę lęgową. Już 
na początku marca samica składa 3-5 
białych jaj i sama je wysiaduje. Inku-
bacja trwa miesiąc, dzieci karmione 
są przez 2,5 miesiąca choć podrośnię-
te pisklaki wychodzą z gniazda po 7 
tygodniach. Samiec donosi pokarm 
dla samicy a później dla piskląt. Są 
to najczęściej myszy, nornice ale też 
dżdżownice, szczury, żaby, chomiki, 
wiewiórki. 

Puszczyk potrafi złapać też pta-
ka, do wielkości gołębia. Puszczyk to 
przede wszystkim oczy i uszy. Narząd 
wzroku jest wyjątkowo wrażliwy, widzi 
wszystko, też w nocy. Nieprawdą jest, 
że sowy widzą w całkowitej ciemności. 
Narząd wzroku zajmuje sowie 23 pro-
cent pojemności czaszki, (dla porówna-
nia u człowieka 7 procent) mało zostaje 
na mózg i niestety sowy nie należą do 
inteligentnych ptaków. Kiedyś przypisy-

wano im wyjątkową inteligencję. Pod-
czas polowania puszczyk posługuje się 
głównie słuchem; jest on u puszczyka 
doskonały. Puszczyk jak większość sów 
ma na „twarzy” charakterystyczną gru-
pę piór zwanych szlarą. 

Podczas polowania szlara pełni rolę 
„anteny kierunkowej” dla uszu. Uszy 
puszczyka ustawione są niesymetrycz-
nie, prawe ucho jest wyżej, dzięki tej 
subtelnej różnicy każdy dźwięk do-
chodzi do obu uszu z drobną różnicą 
czasową i to pozwala puszczykowi 
bardzo dokładnie zlokalizować ofia-
rę, co do milimetra!. Puszczyk siedzi 
na gałęzi, rusza głową w lewo i pra-
wo, nasłuchuje. Szyja puszczyka jest 
tak skonstruowana, że potrafi obrócić 
głową do 270 stopni!. Wyłapuje każdy 
dźwięk, precyzyjnie lokalizuje i ataku-
je. I tu kolejna doskonałość. Ma tak 
skonstruowane pióra, (wszystkie sowy 
tak mają) że porusza się bezgłośnie, 
dosłownie. Robiono badania. W tune-
lu bezdźwiękowym puszczano różne 
ptaki z punktu A do punktu B.  Po dro-
dze ustawiono kilka bardzo czułych 
urządzeń rejestrujących dźwięk. Sowy 
reprezentowała płomykówka. 

Przy jej przelocie nie zarejestrowa-
no nic, rejestratory nawet nie drgnęły, 
żaden!. Polująca sowa bardzo dokład-
nie słyszy swoją ofiarę a ta do końca 
nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia. 
Te doskonałe pióra mają swoja ciem-
ną stronę. Sowy w czasie deszczu nie 
mogą latać. Przy wielodniowych opa-
dach kończy się to czasami tragicznie 

bo nie przynoszą wtedy pokarmu dla 
swoich piskląt. Kilka lat wstecz stałem 
w oknie kuchni i patrzyłem na ogród, 
był zmierzch. Spojrzałem na naszą do-
rodną dziewannę i zaniemówiłem. Na 
jej czubku próbował usiąść puszczyk!. 
Dziewanna się chwieje, puszczyk usiłu-
je złapać równowagę, rozkłada skrzy-
dła, przekomicznie próbuje capnąć 

czubek dziewanny raz jedną raz drugą 
nogą a dziewanna się chwieje w cały 
świat! Zazwyczaj czujny ptak jest tak 
zajęty tą czynnością, że w ogóle nie 
widzi, że tak długo jest obserwowany. 
W końcu rezygnuje i odlatuje. Pomy-
ślałem, że pasuje mu to miejsce do 
polowań. Rano wyciąłem solidny czte-
rometrowy badyl leszczyny, przymoco-
wałem poprzeczkę u góry, wkopałem 
koło dziewanny rurę, włożyłem w nią 
stojak i myślę sobie; masz kolego gdzie 
usiąść, czekam na Ciebie. Nie trwało to 
dłużej niż 2-3 dni, przyleciał o zmierz-
chu i przysiadł!, jak w jakiejś bajce. 
Siedzi, kreci głową, „nastawia” szla-
rę i nasłuchuje. To była taka chwila w 
moim życiu, które liczy się na palcach 
jednej ręki. Przylatuje do nas dosyć 
często, musi być konkretna pora dnia; 
zmierzch. Jak dnia przybywa zjawia się 
2-3 minuty później niż poprzednio, jak 
dzień jest pochmurny przylatuje wcze-
śniej. 

Czasami pojawia się para ale nigdy 
oboje nie siadają na stojaku, jedno leci 
dalej do sąsiada. Potrafi przylecieć kil-
ka dni pod rząd a później nie ma go 
2 tygodnie. Niezmiennie o zmierzchu 
zerkamy na stojak, a nuż przyleci?...
Stojak wykorzystują też muchołówki 
szare (będziemy o nich pisać). Małe 
ptaszki, które z wdziękiem wyłapu-
ją wszelkie owady poruszające się 
w promieniu 2 metrów od stojaka. 
Mamy dużą frajdę z podglądania 
pięknego i ciekawego ptasiego życia.

M. i Z. Przybysz
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Na wycieczkę do … 
Kąśnej Dolnej

Ten zabytkowy dworek to partero-
wy budynek na wzgórzu, z otwartym 
gankiem opartym na czterech kolum-
nach, gdzie w sezonie letnim odby-
wały się koncerty. Wokół rozległy, 16 
– hektarowy park w stylu angielskim 
oraz staw z molo i łódkami. Przyjem-
nie się tu spaceruje.

Paderewski unowocześnił budynki: 
podłączył do wodociągu, doprowa-
dził elektryczność, rozbudował młyn i 
tartak oraz wzniósł cegielnię. Z jego 
posiadłości, po drugiej stronie rzeki, 
widoczne było wzgórze ze skalnymi 
ostańcami. To skałki Ciężkowickie - 
znany rezerwat przyrody nieożywio-
nej. Pianista planował wybudowanie 
tam pensjonatu dla wczasowiczów i 
kładki do jego posiadłości nad rzeką 
Białą. Niestety nie otrzymał pozwo-
lenia, bo radni obawiali się, że nie 
będzie gdzie wypasać bydła i owiec. 
Paderewski sprzedał majątek Helenie 
i Włodzimierzowi Kodrębskim i wyje-
chał na stałe do Szwajcarii.

Obecnie jako Centrum Paderew-
skiego pełni funkcje zarówno ośrodka 
koncertowego, jak i muzeum wielkie-
go kompozytora. Można tam zoba-
czyć meble oraz przedmioty użytko-
we z tamtej epoki przekazane przez 
Muzeum Narodowe w Warszawie, 

pamiątki związane z Paderewskim, 
które przybliżają jego prywatne i pu-
bliczne życie oraz fortepian czeskiej 
marki Petrof, na którym grał i tworzył. 

Z dawnej stodoły z pierwszej poło-
wy XX wieku powstała Sala Koncerto-
wa Stodoła. Od 2006 roku występują 
tu najwybitniejsi artyści – są występy 
kameralne, występy orkiestr i chórów, 
gale operowe i operetkowe. W pobli-
żu jest Dom Pracy Twórczej dla arty-
stów i tam właśnie kupujemy bilety 
wstępu do muzeum.

Jak dojechać? Przez Nowy Kor-
czyn, Wierzchosławice, ale dalej od 
Zakliczyna droga jest kręta, łatwo 
przeoczyć zjazd do dworku i lepiej ko-
rzystać z nawigacji.    

Dwa kilometry od Kąśnej Dolnej 
leży wspomniane już miasteczko 
Ciężkowice. Z otaczających wzgórz 
dawniej pozyskiwano kamień na 
budowę domów i do rzeźbienia. 
Obecnie w rezerwacie przyrody nie-
ożywionej „Skamieniałe Miasto” 
chronione są przede wszystkim skały 
piaskowca ciężkowickiego, porosty 
i nietoperze. Zwiedzamy poruszając 
się po szlaku turystycznym. Na nie-
bieskim szlaku, jak to w górach, jest 
malowniczo i stromo. Szlak zielony, 
łącznikowy, wcale nie jest łatwiejszy. 

Mniej więcej w połowie niebieskiego 
szlaku dochodzimy do skały nazwa-
nej w 1985r. Basztą Paderewskiego. 
W 125. rocznicę urodzin kompozyto-
ra wmurowano w skałę pamiątkową 
tablicę. Paderewski dbał nie tylko o 
swój majątek; w Ciężkowicach ufun-
dował siedzibę Klubu Inteligencji 
Obywatelskiej, bogaty księgozbiór do 
Klubu, odnowił kapliczkę św. Floria-
na na rynku, finansowo wspomagał 
budowę szkoły i kościoła parafialne-
go. Jest za co dziękować mistrzowi. 
Do Baszty Paderewskiego można ła-
two dojść od pobliskich domów ulicą 
Łuczkiewiczów. Ale łatwo jest tylko 
do tej skały; każda poprzednia i na-
stępna to ciągła wspinaczka góra – 
dół.

Tym samym niebieskim szlakiem 
dojdziemy do parku zdrojowego, w 
którym stosowana jest hydroterapia 
według metody księdza Sebastiana 
Kneippa. Prosty dojazd do tego parku 
jest od rynku miasta.

I jeszcze jedno rewelacyjne miejsce 
- Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny 
i Włodzimierza Tomków. W niepo-
zornym piętrowym budynku można 
zobaczyć olbrzymią kolekcję ptaków, 
owadów i trofeów myśliwskich (sa-
mych bażantów jest 112, a każdy z 
nich inny), a także skamieniałości i 
stanowiska interaktywne. 

Jest to całodniowa wycieczka jeśli 
zdecydujemy się na wędrówkę po gó-
rach. Miłego zwiedzania!

ko

To mała miejscowość w powiecie tarnowskim, ale mieszkał tu Wielki 
Polak – Ignacy Jan Paderewski, wybitny pianista, kompozytor i premier 
II Rzeczypospolitej. W latach 1897-1903 był właścicielem majątku w Ką-
śnej Dolnej. Przyjeżdżał tu na letnie miesiące ze swoją drugą żoną Heleną, 
mieszkał i tworzył. Obecnie jest to jedyna na świecie zachowana posia-
dłość artysty. 
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Leczo z cukinii
Palce lizać... bez cudów

SKŁADNIKI:
- 1 duża cukinia
- 250 g kiełbasy wiejskiej
- 1 czerwona papryka
- 1 cebula
- 2 ząbki czosnku
- 2 pomidory
- 2-3 łyżki koncentratu pomidorowego
- słodka i ostra papryka
- sól i pieprz
- cukier
- chili
- olej do smażenia.

Przygotowanie:
Cebulę i czosnek obieramy, podsmażamy na niewiel-

kiej ilości oleju, przekładamy do garnka. Cukinię obie-
ramy, pozbawiamy gniazd nasiennych, kroimy w kost-
kę, podsmażamy, dodajemy do cebuli. Umytą paprykę 
oczyszczamy z gniazd nasiennych, kroimy w kostkę, 

podsmażamy i przekładamy do cukinii. Kiełbasę kroimy 
w kostkę, przesmażamy na oleju. Pomidory sparzamy, 
obieramy ze skórki, usuwamy gniazda nasienne, kroimy 
w kostkę, smażymy na patelni do momentu aż puszczą 
sok, przekładamy do pozostałych warzyw. Dodajemy 
koncentrat pomidorowy, doprawiamy do smaku cu-
krem, solą, pieprzem, słodką i ostrą papryką, chili. Sma-
żymy wszystko razem przez kilka minut.

Połowa marca na dworze ziąb 
a tu z Afryki przyleciał gość. 

A kto to taki? Pewnie nie wiecie. 
Ja Bociek Kajtek jestem przecież.

Trafiłem do swych gospodarzy, 
bo byłem tutaj już setki razy. 

I po podwórku kroczę dumnie
czy gospodyni pamięta o mnie?

Więc klekotaniem donośnym głoszę, 
że o śniadanie wtedy proszę. 

A gdy swe gniazdo już wyścieliłem
to Bocianową swą zaprosiłem.

Wylęgły nam się trzy bocianięta.
Czym je wykarmić ? Ziemia wyschnięta. 

Nie ma już żabki, ani krecika.
Nie złapię nawet pasikonika. 

Lecz gospodyni o nas pamięta,
więc wykarmimy swe bocianięta. 

Bo gospodyni w swej wielkiej trosce 
kupuje dla nas mięso w Biedronce. 

I tak codziennie trzy razy dnia 
dokarmia boćki i o nas dba. 

By bocianięta dobrze się miały 
i w przyszłym roku znów przyleciały. 

Zofia Gwóźdź Włosnowice 

Solec piękna okolica

kto był każdy się zachwyca

kto był każdy to powie.

Tu nie jedzie się na zbytki,

ale po życie i zdrowie.

 

 Tu dookoła pachną zioła

 Tu wokoło szumią lasy.

 Jeśli zdrowo chcesz wypocząć

 Przyjedź do Solca – Zdroju na wczasy.

Tu dziewczyna miód malina

Chodź wokoło gleba licha

ale ludzie żyją zdrowo

bo tu zdrowo się oddycha.

 

 Tu dookoła szumią drzewa

 Tu wesoło ptaszek śpiewa

 ale kto tu jeszcze nie był

 niechaj zaraz się wybiera.

Tu wokoło kwitną kwiaty

Tutaj jasno słonko świeci

Wszyscy się tu czują zdrowo

Starzy, młodzi no i dzieci.

    Stefania Nowocień
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Wójt Gminy Solec - Zdrój infor-
muje, że w dniu 16.08.2022 roku 
opublikowane zostało Rozporzą-
dzenie Ministra Klimatu i Środo-
wiska w sprawie wzoru wniosku o 
wypłatę dodatku węglowego (Dz. 
U. z 2022 r., poz. 1712).

W związku z powyższym można 
już składać wnioski o dodatek wę-
glowy w  Gminnym Ośrodku Pomo-
cy Społecznej w Solcu - Zdroju, ul. 
Partyzantów 8A (budynek Gminnego 
Centrum Kultury w Solcu – Zdroju) w 
dniach od poniedziałku do piątku w 
godz. 7.00 – 15.00.

 Dodatek węglowy przysługuje 
w przypadku spełnienia następują-
cych warunków:

1. głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego wnio-
skodawcy musi być kocioł na paliwo 
stałe, kominek, koza, ogrzewacz po-
wietrza, trzon kuchenny, piecokuch-
nia, kuchnia węglowa lub piec kaflo-

wy na paliwo stałe, zasilane paliwami 
stałymi,

2. główne źródło ogrzewania 
musi być wpisane lub zgłoszone 
do centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków, o której mowa w 
art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków (CEEB).

Dodatek węglowy obejmuje go-
spodarstwa domowe wykorzystujące 
paliwa stałe czyli węgiel kamienny, 
brykiet lub pelet zawierające co naj-
mniej 85% węgla kamiennego, w tym 
koks, ekogroszek i ekomiał z węgla 
kamiennego.

Przy dodatku węglowym nie obo-
wiązuje próg dochodowy.

Informacje podane we wniosku o 
wypłatę dodatku węglowego będą 
weryfikowane w szczególności w za-
kresie zgłoszenia lub wpisania głów-

Wnioski o dodatek węglowy
nego źródła ogrzewania w centralnej 
ewidencji emisyjności budynków, o 
której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspie-
raniu termomodernizacji i remontów 
oraz o centralnej ewidencji emisyjno-
ści budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku wę-
glowego składa się na piśmie lub za 
pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej opatrzony kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym lub uwie-
rzytelnia z wykorzystaniem profilu 
zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglo-
wego można składać do 30 listopada 
2022 r.

Ważne! 
Informacje przedstawione we 

wniosku o wypłatę dodatku węglo-
wego składa się pod rygorem od-
powiedzialności karnej za składanie 
fałszywych oświadczeń. 

Kwartalnikowe ogłoszenia
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Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2022 r.: 
Irena Cepil lat 71 – mieszkanka wsi Piestrzec

Kazimierz Heliasz lat 84 – mieszkaniec wsi Piestrzec
Jan Łuszczkiewicz lat 82 – mieszkaniec wsi Zborów
Mariusz Żmuda lat 37 – mieszkaniec wsi Sułkowice

w lipcu 2022 r.:
Paweł Abend lat 48 – mieszkaniec wsi Solec - Zdrój

Marian Chmura lat 83 – mieszkaniec wsi Wełnin
Janina Fujna lat 71 – mieszkanka wsi Żuków

Krzysztof Kuliś lat 58 – mieszkaniec wsi Kików
Teresa Łosiak lat 69 – mieszkanka DPS w Zborowie

Józef Majcher lat 58 – mieszkaniec wsi Piestrzec
Marian Musiał lat 86 – mieszkaniec wsi Żuków

Stefania Szymanek lat 93 – mieszkanka wsi Świniary
Józef Zieliński lat 72 – mieszkaniec wsi Wełnin

w sierpniu 2022 r.:
Janina Staroń lat 78 – mieszkanka DPS w Zborowie
Janusz Stępiński lat 54 – mieszkaniec wsi Kików

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

czerwiec 2022 r.

sierpień 2022 r.

lipiec 2022 r.

Działania wspomagające racjonalne gospodarowanie wodą
Woda jest jednym z głównych zasobów przyrody, o który 

należy dbać i racjonalnie nim gospodarować, gdyż jej rezer-
wy są ograniczone. Racjonalne gospodarowanie wodą pole-
ga na zastosowaniu określonych technologii, jak również na 
zmianie codziennych przyzwyczajeń i nawyków. 

W ostatnim czasie coraz większy nacisk kładziony jest  na 
wprowadzanie rozwiązań  mających na celu retencjonowa-
nie wody, tym samym minimalizowanie ryzyka wystąpie-
nia suszy.  Zagrożenie jest realne i dotyczy nas wszystkich. 
Jednym ze sposobów oszczędzania wody jest wyposażenie 
budynków w ogólnodostępne rozwiązania do gromadzenia 
deszczówki.

Zachęcamy mieszkańców do aplikowania o dofinasowa-
nie  tego rodzaju przedsięwzięć w ramach Programu Priory-
tetowego „Moja Woda”.

Program „Moja Woda” ma na celu ochronę zasobów 
wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy 
budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgroma-
dzonej wody opadowej i roztopowej w trakcie niedoboru. 
Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony 
przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

W ramach programu finansowane będą przedsięwzięcia, 
które doprowadzą do zatrzymywania wody opadowej w 
obrębie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie 
czego wody opadowe oraz roztopowe z nieruchomości nie 
będą odprowadzane poza jej teren (np. do kanalizacji, ro-
wów, na tereny sąsiadujące, na ulice, place itp.).

Beneficjentem programu są osoby fizyczne będące wła-
ścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględ-
nieniem domów nowo budowanych z kompletnym syste-
mem orynnowania dachu, z wyłączeniem tych nieruchomo-
ści, dla których udzielono już dofinansowania z Programu 
Priorytetowego „Moja Woda”. W przypadku domów nowo 
budowanych wypłata dotacji może nastąpić tylko po zgło-

szeniu/ uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku.
Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, nie 

więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i nie wię-
cej niż 5.000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Program realizowany będzie w latach 2020 – 2024.  
Nabór wniosków ma charakter ciągły w okresie od 1 lipca 
2020r. do 31 maja 2024r. lub do czasu rozdysponowania 
puli środków. Nabór wniosków odbywa się na podstawie 
ogłoszenia o naborze publikowanego na stronie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach, al. ks. Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 
Kielce, www.wfos.com.pl.

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszty zakupu, 
montażu, budowy i uruchomienia instalacji, pozwalających 
na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na 
terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

a) przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z 
rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, 
otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,

b) instalacja rozsączająca,
c) zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny:
• zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 po-

jemności,
• zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 po-

jemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej 
niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zo-
stały zakupione minimum 2 szt.),

• zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 po-
jemności,

d) elementy do nawadniania lub innego wykorzystania 
zatrzymanej wody.

Zachęcamy osoby zainteresowane do śledzenia bieżących 
ogłoszeń na stronach    www.wfos.com.pl., https://pl-pl.fa-
cebook.com/wfosigw.kielce/. 

Kwartalnikowe ogłoszenia
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Maliny

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
Napisali do nas

„ongi wszystkie maliny 
były białe. 

Gdy Zeus był małym dzieckiem, 
chciał głośnym krzykiem, wspomaga-
nym echem zboczy górskich, wzbu-
dzić gniew koryfanów, kapłanów bo-
gini Cybele (Kobele). By go uspokoić, 
nimfa Ida, córka kreteńskiego króla 
Melisosa, pochyliła się, by zerwać 
malinę. Ciernie krzaka skaleczyły przy 
tym jej białą pierś, a kropla krwi spa-
dła na owoc i od tego czasu wszystkie 
maliny jaśnieją piękną czerwienią…” 
– tak mówi jedna ze starogreckich le-
gend a wzmianki o niej pojawiają się 
już w mitologii. 

Uczeni dowodzą, że właściwą ojczy-
zną malin jest Grecja, a dokładniej góra 
Ida na Krecie. Prawdopodobnie właśnie 
od tej góry wzięła się łacińska nazwa 
malin Rubus idaeus. Archeologowie 
twierdzą, iż malina występowała już w 
epoce kamienia i brązu. Liczne znalezi-
ska dowodzą, że koczownicze plemiona 
zbierały dzikie odmiany tych owoców. 
Ich właściwości lecznicze i wartości 
odżywcze były doceniane również w 
czasach Jezusa. Rzymianie rozpoczęli 
proces ich udomawiania około IV w i to 
dzięki nim uprawy rozprzestrzeniły się 
w całej Europie. W XV w uprawa malin 
została zapoczątkowana w przyklasz-
tornych ogródkach. Jednak dopiero 
z końcem XVIII wieku nastąpił przełom 
i zaczęto mówić o pierwszych odmia-
nach hodowlanych. Obecnie mamy już 
ponad 200 odmian tej rośliny w kolo-
rach czerwieni, czerni, fioletu, poma-
rańczy, czy żółci. Różnią się wielkością, 
barwą i smakiem. W Polsce maliny ro-
sną w lasach i ogrodach, ale te dziko 
rosnące zawierają najwięcej cennych 
dla zdrowia substancji. Od XVI wieku 
stosowano syrop malinowy jako środek 
odżywczy i ogólnie wzmacniający lek. 
Kwiaty malin roztarte z miodem zale-
cano do przemywań „na oczy napuchłe 
i zropiałe”, a mieszaniną soku z liści i 
miodu leczono astmę. Odwaru z mali-
nowych liści używano do kompresów i 
okładów przy różnych dolegliwościach 
skórnych.

Właściwości zdrowotne malin:
- są znakomitym środkiem przeciw-

gorączkowym,
- wykorzystywane są w leczeniu i za-

pobieganiu infekcji zatok,
- pomogą w problemach żołądko-

wych,
- złagodzą ból miesiączkowy,
- mają działanie przeciwmiażdżyco-

we i wspomagają serce i cały układ 

krwionośny,
- zapobiegają anemii,
- pomagają usuwać nadmiar wody 

z organizmu (mają działanie moczo-
pędne),

- mają potencjalne działanie przeciw-
nowotworowe.

W owocach malin są kwasy orga-
niczne (m.in. cytrynowy, jabłkowy, sa-
licylowy), pektyny, antocyjany, cukry, 
związki śluzowe, lotne związki zapa-
chowe, bogactwo witamin (m.in. C, E, 
B1, B2, B6) oraz wiele substancji mine-
ralnych - przede wszystkim potas, ma-
gnez, wapń, żelazo. Ze świeżych malin 
produkuje się syrop – doskonały środek 
napotny. Jest też używany do poprawia-
nia smaku leków dla dzieci. Dodawany 
do syropów zalecanych w przeziębie-
niach. Natomiast  liście malin  zawierają 
garbniki, flawonoidy, kwasy organicz-
ne, związki żywicowe, sole mineralne 
(m.in. żelaza, miedzi, wapnia). Liście 
malin działają ściągająco, przeciwbakte-
ryjnie i przeciwzapalnie. Zawarte w nich 
garbniki hamują rozwój bakterii jelito-
wych i skutecznie zmniejszają biegunkę. 
Przetwory z liści malin pomogą także w 
słabo nasilonych wzdęciach. Herbata 
z liści malin pomaga także w leczeniu 
porannych mdłości i wymiotów. Właści-
wości zdrowotne mają również  łodygi 
malin. Zawierają one szereg witamin i 
minerałów, wśród których wymienia 
się witaminy z grupy B, witaminę C, wi-
taminę E, magnez, wapń, żelazo, potas.

Maliny wykorzystuje się również w 
kosmetyce. Ekstrakt z malin dodany do 
preparatów pielęgnacyjnych wykazuje 
działanie tonizujące, zmiękczające, na-
wilżające, wygładzające i ujędrniające 
skórę. Redukują też ilość wydzielanego 

sebum i zapobiegają powstawaniu nie-
doskonałości. Ponadto zawarty w mali-
nach kwas salicylowy łagodzi stany za-
palne oraz wspiera walkę z trądzikiem i 
łupieżem.

Napar z owoców malin:
2 łyżki suszonych malin zalej szklan-

ką wrzątku i odstaw pod przykryciem 
na 15 minut. Przecedź. Pĳ 2-3 razy 
dziennie po szklance naparu podczas 
przeziębienia, grypy, anginy, zapalenia 
oskrzeli – gdy chorobie towarzyszy go-
rączka.

Napar z liści malin
Łyżkę liści malin zalej 1/2 szklanki 

wrzątku i pod przykryciem odstaw do 
naciągnięcia na 15 minut. Przecedź. Pĳ 
po 1/2 szklanki naparu 2–3 razy dzien-
nie w nieżycie żołądka i jelit, a także 
jako łagodny lek przeciwbiegunkowy. 
Napar z liści można też stosować do 
płukania w stanach zapalnych gardła i 
jamy ustnej.

Liście malin można zbierać wiosną i 
przez całe lato – powinny być zdrowe, 
bez plam, młode, ale już dobrze wyro-
śnięte.

Przepis na odżywczą maskę do 
włosów:

Składniki:
sok malinowy - 100 ml;
oliwa z oliwek - 2 łyżki;
jajko kurze - 1 szt.
Wymieszaj produkty i nałóż na 

czyste, wilgotne włosy. Przykryj i przy-
trzymaj przez 20-30 minut. Następnie 
umyj ciepłą wodą. Ta maska   doskonale 
wzmacnia włosy, odżywia je i wypełnia 
mocnym aromatem. 

Z malin możemy zrobić również 
smakowite soki, dżemy, konfitury, mar-
molady i galaretki. Ludzie wierzyli, że w 
domu, w którym unosi się aromat dże-
mu malinowego lub herbaty z malina-
mi, zamieszka dobrobyt, miłość i dobro. 
Obecnie największymi producentami 
malin jest Polska, Serbia i Chile.

UWAGA : Z powodu swoich wła-
ściwości rozkurczowych napary z liści 
malin nie powinny być stosowane przez 
kobiety w ciąży. Maliny mogą także po-
wodować reakcje alergiczne.
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OTWARCIE DEPTAKA

NARODOWE CZYTANIE
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