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 „Właśnie ojciec kiwa na matkę, 
że już wzeszła Gwiazdka na niebie,

że czas się dzielić opłatkiem,
więc wszyscy podchodzą do siebie

i serca drżą uroczyście
jak na drzewie przy liściach liście…..”

(Konstanty Ildefons Gałczyński „Podróż”)

Wszystkim mieszkańcom Gminy 
Solec -Zdrój składamy

najserdeczniejsze
życzenia pogodnych

i wesołych świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku

Rada Gminy,
Wójt

i pracownicy Urzędu Gminy Solec-Zdrój
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Solec – Zdrój na czele rankingu 
wykorzystywania funduszy unijnych. 

Kwartalnikowe ogłoszenia
ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE STAWEK OPŁAT ZA GOSPODARO-
WANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE 

GMINY SOLEC-ZDRÓJ 

Wójt Gminy Solec-Zdrój zawiadamia, że w dniu 24 
listopada 2016 r. Rada Gminy Solec-Zdrój podjęła nową 
uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości 
stawki opłaty. Nowe stawki opłat będą obowiązywały od 
1 stycznia 2017 r.

wysokość stawek opłat 
obowiązujących 

do 31 grudnia 2016 r. 
(od osoby/miesiąc)

wysokość stawek opłat 
obowiązujących 

od 1 stycznia 2017 r.
 (od osoby/miesiąc)

4,20 zł 4,50 zł

5,50 zł 5,80 zł

10,00 zł 12,00 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 250 z późn. zm.) każdy właściciel nieruchomo-
ści zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na 
podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej de-
klaracji oraz nowej stawki opłaty.

Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym ter-
minem płatności zmienionej opłaty, tj. do 10 marca 2017 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieru-
chomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji. 

Czasopismo ,,Wspólnota” opublikowało właśnie 
ranking gmin pod kątem pozyskania przez nie fundu-
szy unijnych przez 10 lat przynależności Polski do Unii 
Europejskiej. 

Podstawą utworzenia tego rankingu była wielkość po-
zyskanych środków w przeliczeniu na jednego mieszkańca 
w całym okresie 2004-2014. Wyjściowe dane to obiektyw-
ne sprawozdania budżetowe gmin składane do Ministra 
Finansów. Analiza dokumentów wykazała, że nie było w 
Polsce Gminy, która z funduszy unijnych by nie korzystała. 
Ale już skala tego korzystania była bardzo różna.

Aż w 5 gminach wiejskich suma pozyskanych środków 
na jednego mieszkańca była mniejsza niż 100 zł. Ale były 
tez 23 gminy, w których kwota pozyskanych środków na 1 
mieszkańca przekroczyła 5 tys. zł. I wśród nich znalazła się 
też Gmina Solec – Zdrój. Z doskonałym wynikiem tj. pozy-
skaniem dokładnie 8 305,06 zł w przeliczeniu na każdego 
1 mieszkańca gminy. To dało nam 7 lokatę w całej Polsce 
i zarazem najlepszą w województwie świętokrzyskim. Jest 
się zatem czym chwalić!

Zwłaszcza, że nie były to pieniądze łatwe do zdobycia. 
A w obecnej perspektywie finansowej ma być jeszcze trud-
niej. Ale miejmy nadzieję, że utrzymamy dotychczasową 
tendencję i też znajdziemy się w elitarnej grupie gmin naj-
lepiej wykorzystujących środki unijne. 

Wieści z Gminy

Solec – Zdrój – dobre miejsce do zamieszkania
Z danych statystycznych wynika, że w 1582 gmi-

nach (na 2478 wszystkich gmin w Polsce) ubywa 
mieszkańców, mają ujemne saldo migracji. 

Tym bardziej cieszy informacja, że Gmina Solec – Zdrój 
znalazła się w grupie Gmin o saldzie dodatnim. I stało się 
tak po raz pierwszy od przeszło 20 lat. Przez ten okres 
ubyło nam w gminie przeszło 10% ludności ( liczba lud-
ności w 1994 roku – 5 587, w 2015 – 5 056). Zmiana 
tendencji zniżkowej jest niezwykle ważna i oby była sta-
ła. Wprawdzie nie są to jeszcze różnice bardzo znaczące, 
bo to saldo wynosi zaledwie 3,55 (liczone jako napływ 
ludności na 1000 mieszkańców), ale uplasowaliśmy się 
tym wskaźnikiem na 374 miejscu w Polsce. Jeśli chodzi 
o województwo świętokrzyskie – jest to miejsce 8. Przed 
nami są: Morawica (miejsce 101), Miedziana Góra (111), 
Kije (190), Sitkówka – Nowiny (204), Masłów (290), Pie-
koszów (342) i Smyków (365). 

Takie zestawienie potwierdza atrakcyjność gmin zlo-
kalizowanych w sąsiedztwie dużych miast. A Solec – 
Zdrój? No cóż, my, mimo że „daleko od szosy”, jesteśmy 
atrakcyjni jeśli chodzi o rynek pracy, warunki środowisko-
we, infrastrukturę. Tu się po prostu dobrze mieszka. Taki 
sprzyjający klimat to efekt wielu lat wspólnych działań 
władz, mieszkańców i wszystkich podmiotów działają-
cych w naszej gminie. Tak trzymać!

***
Biała sobota w Ośrodku Zdrowia w Solcu-Zdroju
W dniu 3 grudnia br. w budynku Ośrodka Zdrowia 

w Solcu-Zdroju mieszkańcy Gminy, zarówno ci naj-
mniejsi jak i ciut więksi oraz całkiem duzi, mieli okazję 
skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych.

Badania były wykonywane w godzinach od 10.00 do 
17.00 i cieszyły się dużym zainteresowaniem – rodzice 
mieli okazję oderwać dzieci od komputerów i telewizo-
rów.

Pacjentów objęli fachową opieką wykwalifikowani 
fizjoterapeuci, którzy chętnie odpowiadali na pytania i 
udzielali porad dotyczących rehabilitacji. Osoby dorosłe 
mogły bezpłatnie skorzystać z zabiegów przeprowadza-
nych za pomocą terapii falą radiową, fali uderzeniowej i 
lasera wysokoenergetycznego. Dzieci były diagnozowa-
ne pod kątem wad postawy oraz stóp na diagnostycznej 
platformie podoskopowej.

Ponadto pacjenci mieli okazję nieodpłatnie wykonać 
analizę masy ciała i zmierzyć ciśnienie tętnicze. Inicjato-
rem białej soboty był Radny Gminy Solec-Zdrój Pan Mar-
cin Nurek, a wydarzenie objął patronatem Wójt Gminy 
Solec-Zdrój Pan Adam Pałys. Na co dzień zazwyczaj je-
steśmy tak zabiegani, że nie mamy czasu na wizyty u le-

karzy specjalistów, 
a wykonanie badań 
prof i laktycznych 
odkładamy na bli-
żej nieokreśloną 
przyszłość, dlatego 
takie właśnie inicja-
tywy są doskonałą 
okazją do skontro-
lowania swojego 
zdrowia. Oby było 
ich jak najwięcej.

(pw)
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Obchody Święta Niepodległości w Solcu-Zdroju
Ziemio ojczysta, ziemio jasna,

nie będę powalonym drzewem.
Codziennie mocniej w ciebie wrastam
radością, smutkiem, dumą, gniewem.

Nie będę jak zerwana nić.
Odrzucam pusto brzmiące słowa.

Można nie kochać cię – i żyć,
ale nie można owocować.

11 listopada – data znamienna – 
to właśnie tego dnia w całej Polsce 
uroczyście obchodzimy kolejne rocz-
nice odzyskania niepodległości. W 
tym roku jest to już 98 rocznica. Wiele 
przemówień, akademii i marszów. Na 
ulicach biało czerwone barwy. I przez 
wszystkie przypadki odmieniane sło-
wo Ojczyzna. Zastanawiamy się nad 
naszymi obowiązkami względem Niej 
na czas pokoju, kiedy nie wymaga od 
nas tej największej ofiary – z życia. 
Ale to właśnie w kierunku tych, którzy 
za tę Ojczyznę Wolną oddali własne 
życie biegną dziś nasze myśli i wspo-
mnienia.

Nie inaczej było i w Solcu-Zdroju. 
Poczty sztandarowe kombatantów, 
strażaków, młodzieży szkolnej, harce-
rzy, władze gminy, mieszkańcy i kura-
cjusze – wszyscy z biało-czerwonymi 
chorągiewkami w dłoniach przema-
szerowali spod Urzędu Gminy do ko-
ścioła parafialnego . Tam młodzież z 
koła teatralnego, działającego przy 
GCK a prowadzonego przez Bożenę 
Nowak, zaprezentowała 
porywającą inscenizację 
poświęconą od zyskaniu 
przez Polskę niepodległo-
ści. Popłynęły więc słowa 
pieśni patriotycznej, strofy 
wierszy, obrazy jakże bli-
skie każdemu Polakowi. A 
wszystko to na stopniach 
ołtarza, w biało-czerwonej 
scenerii.

Bezpośrednio po 
przedstawieniu mszę za 
Ojczyznę celebrował pro-

boszcz soleckiej parafii ks. Mirosław 
Tomasik. Po mszy wszyscy zebrani 
udali się na cmentarz, gdzie Adam 
Pałys Wójt Gminy złożył kwiaty na 
żołnierskich mogiłach. Tam rów-
nież wygłosił okolicznościowe prze-
mówienie. Uroczystość zakończyło 
wspólne odśpiewanie Roty i Legio-
nów.

(bs)

W piątek 18 listopada w Gmin-
nym Centrum Kultury w Solcu-
-Zdroju odbyło się uroczyste 
spotkanie par małżeńskich obcho-
dzących jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Szanownych Jubilatów oraz ich 
najbliższych powitał Wójt Gminy 
Solec-Zdrój Adam Pałys, a następnie 
Ks. Mirosław Tomasik udzielił błogo-
sławieństwa wszystkim parom mał-
żeńskim. 

Z rąk Pana Wójta, zaproszone 
pary małżeńskie otrzymały przy-
znane przez 
Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę 
medale za dłu-
goletnie pożycie 
małżeńskie oraz 
stosowne legity-
macje.

Wszyscy Jubi-
laci zostali obda-
rowani kwiatami 
i upominkami 
od samorządu 
gminnego.

Uroczystość 
uświetniły wy-
stępy dzieci ze 
Szkoły Podsta-
wowej z Solca-
-Zdroju, a także 
piękne interpre-
tacje piosenek w 

„Złote Gody” w Solcu-Zdroju
wykonaniu chóru działającego przy 
GCK.

Odśpiewano także tradycyjne 
100 lat i wzniesiono toast za wszyst-
kich Jubilatów.

Po części oficjalnej jubilaci oraz 
ich rodziny zaproszeni zostali na po-
częstunek i okazały tort.

Złote Gody obchodzili: Marek 
i Melania Ambrożkiewicz z Solca-
-Zdroju, Edward i Teresa Galus z 

Włosnowic, Bogusław i Janina Ko-
bus z Chinkowa, Eugeniusz i Krysty-
na Kopeć z Zagórzan, Genowefa i 
Władysław Lolo z Piestrzca, Julianna 
i Władysław Lulko z Zagajowa, Jan 
i Leokadia Szyc z Włosnowic, Jan i 
Cecylia Żubrowscy z Solca-Zdroju, 
Zdzisław i Irena Świech ze Zborowa, 
Antoni i Marianna Mazur z Sułkowic.

(jt)
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Dnia 28 września 2016r. o 
godz. 12:00 w KDK „Hugonów-
ka” rozpoczęła się gala Jubileuszu 
25-lecia Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP. 

Na zaproszenie Zarządu SGU RP 
w obchodach uczestniczyli przed-
stawiciele Kancelarii Prezydenta 
RP, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej 
Organizacji Turystycznej, prezyden-
ci miast, burmistrzowie, wójtowie 
oraz reprezentanci miast i gmin 
uzdrowiskowych, organizacji poza-
rządowych, podmiotów gospodar-
czych oraz osoby odznaczone i wy-
różnione. 

Wśród zaproszonych gości wy-
mienić należy następujące osoby:
1. Pana Ministra Andrzeja Derę - Se-

kretarza Stanu w Kancelarii Pre-
zydenta RP 

2. Pana Ministra Piotra Warczyń-
skiego - Podsekretarza Stanu w 
Ministerstwie Zdrowia RP

3. Panią Elżbietę Mianowską - Na-
czelnika Wydziału Organizacji 
Ochrony Zdrowia w Minister-
stwie Zdrowia RP

4. Pana Wojciecha Fedyka - Prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej

5. Pana Bartłomieja Walasa - Wice-
prezesa Polskiej Organizacji Tury-
stycznej

Z okazji Jubileuszu 25-lecia SGU 
RP wręczono przyznane przez Pre-
zydenta RP odznaczenia państwowe 
oraz odznaki honorowe „Za Zasługi 
dla Turystyki”. Specjalnym wyróżnie-
niem przyznawanym wyłącznie przy 
okazji kolejnych jubileuszy jest me-
dal „Za zasługi dla Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP” przyzna-
wany osobom i instytucjom wybit-
nie zasłużonym dla rozwoju gmin 
uzdrowiskowych. 

Z rąk Pana Ministra Andrzeja 
Dery - Sekretarza Stanu, Ministra w 
Kancelarii Prezydenta RP odznacze-
nia państwowe odebrali:
• Brązowy Krzyż Zasługi: Pan Bog-

dan Kałucki (Krynica-Zdrój)
• Brązowy Krzyż Zasługi: Pani Ewa 

Przybyło (Rabka-Zdrój)
• Brązowy Krzyż Zasługi: Pan Da-

riusz Reśko (Krynica-Zdrój)
• Brązowy Krzyż Zasługi: Pani Ewa 

Svejda-Hutnikiewicz (Krynica-
-Zdrój)

• Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę: Pani Danuta Borek (Rabka-
-Zdrój)

• Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę: Pani Anna Jakubowicz (Iwo-

nicz-Zdrój)
• Złoty Medal za Długoletnią Służ-

bę: Pani Maria Kinel (Iwonicz-
-Zdrój)

• Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę: Pani Małgorzata Skwarek 
(Iwonicz-Zdrój)

• Złoty Medal za Długoletnią Służ-
bę: Pani Anna Wacławik (Iwo-
nicz-Zdrój)

• Srebrny Medal za Długoletnia 
Służbę: Pan Piotr Dobrowolski 
(Iwonicz-Zdrój)

• Srebrny Medal za Długoletnia 
Służbę: Pan Andrzej Kaleta (Iwo-
nicz-Zdrój)

• Srebrny Medal za Długoletnia 
Służbę: Pani Beata Siekańska 
(Iwonicz-Zdrój)

W związku z nieobecnością na Jubi-
leuszu SGU RP innych osób od-
znaczonych w uzgodnionym ter-
minie wręczone zostaną:

• Krzyż Kawalerski Orderu Odro-
dzenia Polski dla Pana Zygmunta 
Białasa (Ustroń) 

• Złoty Krzyż Zasługi dla Pani Marii 
Daszkiewicz (Rabka-Zdrój)

• Medal Srebrny za Długoletnią 
Służbę dla Pani Małgorzaty Pe-
ruckiej (Rabka-Zdrój)

Pan Minister Andrzej Dera w 
imieniu Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudy złożył gratulacje osobom od-
znaczonym. Słowa uznania skiero-
wał także do Stowarzyszenia Gmin 
Uzdrowiskowych RP z podziękowa-
niem za 25 lat wspaniałej działal-
ności na rzecz rozwoju uzdrowisk i 
samorządu. 

List gratulacyjny z rąk Pana Woj-

ciecha Fedyka – Prezesa POT odebrał 
Pan Jan Golba – Prezes SGU RP.

List okolicznościowy przekazał 
również Pan Minister Piotr War-
czyński – Podsekretarz Stanu MZ, 
Pani Joanna Jędrzejewska-Debortoli 
– Dyrektor Departamentu Turystyki 
MSiT oraz Pan Jacek Majchrowski – 
Prezydent Krakowa. 

W okresie 25 lat na rzecz SGU RP, 
rozwoju samorządu i uzdrowisk pra-
cowało liczne grono przedstawicieli 
gmin zrzeszonych w stowarzysze-
niu, osób wspierających i sympaty-
ków. Zaprosiliśmy ich dzisiaj do nas, 
aby chociaż symbolicznie zaznaczyć 
to co dla nas robili. 

Na nasz wniosek Minister Sportu 
i Turystyki przyznał odznaki honoro-
we „Za Zasługi dla Turystyki”. Z rąk 
Pana Wojciecha Fedyka - Prezesa 
Polskiej Organizacji Turystycznej od-
znakę honorową odebrali: 
1. Pan Adam Marek Hok (Kołobrzeg) 
2. Pan Bogumił R. Korzeniewski 

(Ciechocinek)
3. Pan Dariusz Kupiec (Polanica-

-Zdrój)
4. Pan Robert Wójciak (Rabka-Zdrój)
5. Pan Mirosław Piotr Zbrzeźniak 

(Lądek-Zdrój)

Medal „Zasłużony dla Gmin 
Uzdrowiskowych RP” wyróżnionym 
instytucjom wręczyli przedstawicie-
le Zarządu SGU RP : Pan Jan Golba 
(Prezes Zarządu SGU RP), Pan Janusz 
Gromek (Z-ca Prezesa Zarządu SGU 
RP). 
1. CS Investment sp. z o.o. na ręce 

Pani Łucji Wiktorii Chudzik- Pre-
zesa Zarządu (Uniejów)

Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP
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2. Gmina Rabka-Zdrój na ręce Pani 
Burmistrz Ewy Przybyło (Rabka-
-Zdrój)

3. Instytut Zdrowia Człowieka – na 
ręce Pani Edyty Przerwa – Prezesa 
Zarządu (Uniejów)

4. Stowarzyszenie Krynicka Organi-
zacja Turystyczna – na ręce Pana 
Bogdana Kałuckiego – Prezesa 
(Krynica-Zdrój)

5. Wiatr-Bud Regina Wiatr – na ręce 
Pani Reginy Wiatr – Prezesa Za-
rządu (Uniejów)

W gronie osób wyróżnionych 
medalem znalazły się również:
1. Pani Poseł Zofia Czernow (Jelenia 

Góra)
2. Pan Wojciech Farbaniec (Ryma-

nów-Zdrój)
3. Pan Janusz Gromek (Kołobrzeg)
4. Pan Kazimierz Jańczuk (Konstan-

cin-Jeziorna)
5. Pani Jolanta Olszewska (Połczyn-

-Zdrój) 
6. Pan Mirosław Pierz (Połczyn-

-Zdrój)
7. Pan Stanisław Rokosz (Dębica)
8. Pani Barbara Simon (Solec-Zdrój)
9. Pan Sławomir Szczepaniak (Ry-

manów-Zdrój)
10 Pan Jerzy Terlecki (Polanica-Zdrój)
11 Pan Ryszard Woźniak (Kołobrzeg)
12 Pan Jan Mazurek (Polańczyk, gm. 

Solina)

Uzdrowiskom zawsze towarzy-
szyła muzyka, dlatego nie mogło 
być inaczej na Jubileuszu SGU RP. 
Uczestnicy Jubileuszu z przyjemno-
ścią wysłuchali krótkiego koncertu 
kwartetu smyczkowego O!SMYKI. 
Kwartet O!SMYKI prowadzi różno-
rodną działalność koncertową. Ze-

spół niejednokrotnie miał okazję 
uświetniać wydarzenia kulturalne w 
kraju jak i za granicą. Wszyscy człon-
kowie kwartetu są absolwentami 
Akademii Muzycznych, na co dzień 
współpracują z najlepszymi polskimi 
orkiestrami i zespołami, takimi jak 
Sinfonia Varsovia, Polska Orkiestra 
Radiowa czy Sinfonia Viva.

Wyjątkowe podziękowania za 
25 lat działalności na rzecz rozwo-
ju Stowarzyszenia Gmin Uzdrowi-
skowych RP, rozwoju uzdrowisk i 
samorządu w Polsce na ręce Pana 
Jana Golby – wieloletniego Preze-
sa Zarządu i współzałożyciela Sto-
warzyszenia złożyli przedstawiciele 
naszej „rodziny uzdrowiskowej” tj. 
Pani Ewa Przybyło, Pan Dariusz Reś-
ko i Pan Janusz Gromek. 

Ranking wykorzystania środków 
unijnych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego potwierdził, jak 
olbrzymie środki w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wykorzystano 
w gminach uzdrowiskowych.

Absolutnym liderem rankingu 
jest najmniejsza gmina w Polsce – 
Krynica Morska, która w minionej 
dekadzie pozyskała 28 tyś. 867 zł 
dotacji, co daje w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca kwotę w wyso-
kości ponad 2,5 tys. zł rocznie. Kry-
nica Morska to również kolejna gmi-
na, która obecnie stara się uzyskać 
status obszaru ochrony uzdrowisko-
wej, a docelowo status uzdrowiska.

W elitarnym gronie 7 miast o naj-
wyższym wskaźniku wykorzystania 
środków z UE znalazł się także Unie-
jów z kwotą 18 tys. 611 zł. Uniejów 
to najmłodsze i jednocześnie jedno 
z najprężniej rozwijających się pol-
skich uzdrowisk.

Zaszczytne drugie miejsce w gru-
pie miast powiatowych zajmuje Ko-
łobrzeg z kwotą 4 tys. 317 zł, dzie-
wiąte Gołdap z kwotą 3 tys. 297 zł. 
Wysokie 33 miejsce zajmuje Busko-
-Zdrój z kwotą 2 tys. 135 zł.

Wśród miast na prawach powia-
tów w pierwszej 10-ce rankingu 
znalazły się Sopot (3 miejsce z kwo-
tą 5 tys. 431 zł) oraz Jelenia Góra (9 
miejsce z kwotą 4 tys. 239 zł)

W pierwszej 10-ce miast w kra-
ju są również Świeradów-Zdrój – na 
7 pozycji z kwotą 6 tys. 972 zł oraz 
Muszyna na 8 miejscu z kwotą 6 tys. 
933 zł. W tej kategorii konkurowało 
580 miejscowości.

10 lat z funduszami unijnymi
Czasopismo samorządowe „Wspólnota” opublikowała „Ranking wykorzystania środków z UE 

w latach 2010-2014”

XXIII Kongres Uzdrowisk Polskich w Krynicy Zdroju w roku 2014 był okazją do podsumowania okresu 10 lat w 
gminach uzdrowiskowych. Niesamowite wrażenie na uczestnikach Kongresu zrobiły zestawienia przygotowane 
przez dra Jana Golbę – Prezesa Zarządu SGU RP – ponad 5 mld zł zainwestowane w infrastrukturę uzdrowi-
skowa, turystyczną i kulturalną. Przedstawione przykłady inwestycji zrealizowanych ze środków europejskich, 
krajowych i prywatnych pokazały jak ogromne zmiany nastąpiły w uzdrowiskach.

W kategorii Gmin wiejskich nie-
kwestionowanym liderem wśród 
gmin uzdrowiskowych jest Solec-
-Zdrój. 7 pozycja z kwotą 8 tys. 305 
zł wśród 1 566 gmin w rankingu to 
naprawdę ogromne wyróżnienie. 
Na miejscu 15 znalazło się Jaworze 
z kwotą 6 tys. 89 zł. Jaworze to gmi-
na, która od kilku lat czyni starania 
o uzyskanie statusu uzdrowiska.

Uwaga ! Uwaga !
Nieodpłatna pomoc prawna

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje niniejszym mieszkańców Gminy 
Solec-Zdrój, że od 1 stycznia 2017 roku w Solcu-Zdroju rozpoczyna 

działalność 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Radcowie prawni i adwokaci udzielać będą porad prawnych w bu-

dynku Starej Plebanii przy ul. Kościelnej 3 w każdy wtorek i czwartek 
w godzinach od 9:00 do 13:00.

WARTO SKORZYSTAĆ!



8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Rozmowa z Wójtem Gminy Solec-Zdrój Adamem Pałysem

Kwartalnikowe ogłoszenia

 Panie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – coraz więcej mówi 
się o szkodach łowieckich a i do 
tut. Urzędu zgłaszają się rolnicy, 
którzy informują o szkodach po-
wodowanych przez dziki. Co wła-
ściwie w takiej sytuacji należy zro-
bić ?

Jest rzeczą oczywistą, że wy-
chodzące na pola zwierzęta zjada-
ją płody rolne, tratują uprawy, a w 
przypadku dzików poprzez rycie 
niszczony jest znaczny areał upraw, 
co powoduje duże straty dla rolni-
ka. Z uwagi na fakt, że właścicie-
lem zwierzyny w stanie wolnym jest 
Skarb Państwa, a zwierzyną zarzą-
dza koło łowieckie, dzierżawca bądź 
zarządca obwodu łowieckiego zo-
bowiązany jest do wynagradzania 
rolnikom szkód, które wyrządzone 
zostały w uprawach i płodach rol-
nych. W sytuacji kiedy w uprawach i 
płodach rolnych stwierdzona zosta-
nie szkoda wyrządzona przez dziki, 
łosie, jelenie, daniele i sarny właści-
ciel lub posiadacz gruntu powinien 
w terminie 3 dni dokonać w formie 
pisemnej zgłoszenia szkody do od-
powiedniego koła łowieckiego a 
właściwie do osoby upoważnionej 
przez koło łowieckie do przyjmo-
wania takich zgłoszeń. Dłuższy jest 
termin na zgłoszenie szkody wyrzą-
dzonej w sadach, to 14 dni. Ważne 
aby wówczas policzyć liczbę uszko-
dzonych drzew.

Skąd wiadomo do którego koła 
należy zgłosić szkodę? I ile takich 
kół łowieckich mamy na terenie 
gminy?

Na terenie gminy Solec-Zdrój jest 
6 obwodów łowieckich, a obwody te 
dzierżawione są przez koła łowiec-
kie. Szkodę zgłaszamy do tego koła 
łowieckiego, które dzierżawi obwód 
łowiecki, w granicach którego znaj-
duje się miejscowość lub część miej-
scowości w której nastąpiła szkoda. 
W przypadku wątpliwości w urzę-
dzie znajdują się mapy oraz adresy, 
na które należy kierować zgłoszenia 
szkód. Informacje te zamieszczone 
są także na stronie Gminy w zakład-
ce Dla rolnika.

Przedstawicielce dzierżawcy lub 
zarządy obwodu łowieckiego doko-
nują oględzin, szacowania szkody, a 
także ustalania wysokości odszko-

dowania. W czynnościach tych może 
uczestniczyć oprócz poszkodowane-
go rolnika także przedstawiciel wła-
ściwej terytorialnie Izby Rolniczej. 

Czy myśliwi zgłaszają wójtowi 
polowania ?

Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami koła łowieckie przedkładają 
do urzędu plany polowań. Plany te 
podawane są do wiadomości miesz-
kańcom gminy poprzez zamieszcze-
nie na stronie gminy. Informacje te 
zamieszczane są w specjalnej za-
kładce Dla rolnika. W zakładce tej 
znajduje się także wzór wniosku, 
jaki należy złożyć w przypadku wy-
stąpienia szkody, mapa obwodów 
łowieckich na terenie gminy oraz 
szczegółowe informacje dotyczą-
ce kół łowieckich w tym podane 
przez koła łowieckie kontakty osób 
uprawnionych do przyjmowania 
zgłoszeń szkód.

Na terenie gminy dużą aktyw-
ność wykazują bobry. Problemem 
są także szkody przez nie wyrzą-
dzane. Czy możliwe są odstrzały 
bobrów?

Rzeczywiście, działalność bobrów 
powoduje szkody w obszarach poło-
żonych wzdłuż cieków. Bóbr zgod-
nie z obwiązującymi przepisami jest 
objęty ochroną gatunkową. Dzięki 
odpowiednim zarządzeniom Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska w Kielcach możliwy będzie 
odstrzał przez myśliwych bobrów 
w miejscach, w których powodują 
one znaczące szkody w mieniu. W 
gminie Solec-Zdrój miejsca te doty-
czą Kanału Strumień w miejscowo-
ściach Świniary, Ludwinów i Wełnin, 
Kanału Nida w miejscowościach 
Świniary i Zielonki, rzeki Rzoski w 
miejscowości Ludwinów i cieku od 
Gadawy w miejscowościach Zagó-
rzany i Chinków. W ostatnich latach 
wielokrotnie informowałem zarząd-
cę tych cieków o skutkach działal-
ności bobrów na terenie gminy.  
 Odstrzał bobrów możliwy będzie 
na terenach obwodów łowieckich 
dzierżawionych przez koła łowieckie 
w okresie od 1 października do 28 
lutego. Działania te, zgodnie z za-
rządzeniem Regionalnego Dyrekto-
ra Ochrony Środowiska w Kielcach 
będą podejmowane do końca 2019 
roku. Obszary położone wzdłuż cie-
ków, na których bobry budują tamy 

często są podtapiane. Z tego powo-
du wydane zarządzenie Regionalne-
go Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Kielcach umożliwi odstrzał bo-
brów nakierowany na eliminowanie 
całych jego stanowisk. Celem takich 
działań jest przede wszystkim ogra-
niczenie wzrostu liczebności popu-
lacji bobra, a co za tym idzie ilości 
wyrządzanych szkód oraz zmniej-
szenie ryzyka podtopień.

Co robić w przypadku szkód 
wyrządzonych przez bobry? Czy 
można otrzymać odszkodowanie 
za takie szkody?

Skarb Państwa odpowiada za 
szkody wyrządzone przez niektóre 
zwierzęta objęte ochroną gatunko-
wą, w tym bobry. W celu uzyskania 
odszkodowania należy złożyć wnio-
sek wraz z niezbędnymi załączni-
kami do Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Kielcach. 
Wzory dokumentów zamieszczone 
są na stronie internetowej Regional-
nej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 
Kielcach. Po druki te można również 
zgłosić się do tut. Urzędu. Po oglę-
dzinach i szacowaniu szkód prze-
prowadzonych przez pracowników 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-
dowiska określona zostanie kwota 
odszkodowania. Wnioski dotyczą-
ce zalania trwałych użytków zielo-
nych należy składać w terminie od 1 
kwietnia do 14 października w roku, 
w którym powstała szkoda. Pamię-
tać należy także, że odszkodowanie 
przysługuje za szkody powstałe w 
okresie wegetacyjnym.

Panie Wójcie, a co z odstrzałem 
dzików?

Działania te związane są z roz-
przestrzenianiem się choroby tzw. 
afrykańskiego pomoru świń oraz 
szkodami powodowanymi przez te 
zwierzęta. Zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Rolnictwa nakazany 
został odstrzał sanitarny dzików. 
Działania te dotyczą województw 
lubelskiego, mazowieckiego, pod-
karpackiego, warmińsko-mazur-
skiego i podlaskiego. Mają one na 
celu zmniejszenie populacji dzika co 
związane jest z wirusową chorobą tj. 
właśnie afrykańskim pomorem świń, 
na którą podatne są dziki i świnie. 
W przypadku odstrzałów sanitar-
nych dzików właściwy powiatowy 
lekarz weterynarii zapewnia wyko-
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nanie odstrzału sanitarnego dzików 
przez dzierżawcę lub zarządcę ob-
wodu łowieckiego. Zmniejszeniu 
liczebności populacji dzików służy 
także nowelizacja rozporządze-
nia Ministra Środowiska w sprawie 
określenia okresów polowań. Dla 
większości obwodów w kraju, okres 
polowań na lochy uległ przedłuże-
niu w latach 2015-2016 o 4 miesią-
ce z zachowaniem okresu ochronne-
go od 16 lutego do 14 maja. Takie 
zmiany przepisów uzasadniane były 
założeniem, że w ciągu tych dwóch 
sezonów łowieckich populacja dzika 
powinna wrócić do poziomu, który 
będzie optymalny dla prowadzenia 
gospodarki rolnej.

Na zakończenie zaznaczyć należy, 
że procedowane są zamiany ustawy 
Prawo Łowieckie. Zmiany te doty-
czą m.in. procedury występowania 
z wnioskiem w przypadku szkód 
łowieckich. Jeśli ustawa wejdzie w 
życie niezwłocznie poinformujemy 
o tym mieszkańców naszej gminy 
zarówno na łamach Gazety Solec-
kiej jak i na stronie Gminy (zakład-
ka Dla rolnika). Oby jednak szkód, o 
których mowa powyżej było jak naj-
mniej, wtedy to i „wilk syty i owca 
cała” . 

Dziękuje za rozmowę Panie 
Wójcie.

Zestawienie kół łowieckich działających na terenie gminy Solec-Zdrój 

Nr obwodu 
łowieckiego

Koło łowieckie Miejscowości w granicach obwodu łowieckiego

188 Koło Łowieckie „Sokół” 
w Kielcach

Świniary, Włosnowice, wschodnia część Zielonek, 
wschodnia część Piestrzca. 

189 Koło Łowieckie „Ostoja” 
przy Politechnice 
Krakowskiej

Zborów, Magierów, zachodnia część Piestrzca, 
wschodnia część Kikowa, Zagaje Kikowskie, 
wschodnia część Żukowa, północna część Solca- 
Zdroju

190 Koło Łowieckie „Łoś” 
w Busku-Zdroju

Sułkowice, zachodnia część Kikowa i Żukowa, 
północno-wschodnia część Piasku Małego

196 Koło Łowieckie 
„Prawidłowego Myślistwa” 
w Kielcach

Ludwinów

197 Koło Łowieckie „Szarak” 
w Piotrkowicach

południowa część Wełnina, południowo-zachodnia 
część Zielonek

198 Koło Łowieckie „Rogacz” w 
Busku-Zdroju

Chinków, Kolonia Zagajów, Strażnik, Zagajów, 
Zagórzany, południowo-zachodnia część Piasku 
Małego, zachodnia część Zielonek, północna część 
Wełnina, południowa część Solca-Zdroju 

Wzór zgłoszenia szkody łowieckiej

 
…...................................    ................................
 Imię i nazwisko      miejscowość i data

…...................................
 Adres, nr telefonu

 Zarząd Koła Łowieckiego
 …………………….

Zgłaszam szkodę łowiecką wyrządzoną przez …................................. w upra-
wie rolnej ….....................................................................................................
..................................................... (podać rodzaj uprawy) na powierzchni ….........
............................ha. Szkoda została stwierdzona w dniu ….....................….. 
na działkach/działce nr ewid. …............................................ położonej/poło-
żonych w miejscowości …............................................................ gmina Solec-
-Zdrój. zkoda ta polega na :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………… (opisać uszkodzenia dokonane przez zwierzynę)

Proszę o powołanie komisji, dokonanie oględzin i ostateczne szacowanie szkody.

      ................................
      (podpis zgłaszającego)
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
I Bieg Mikołajowy

W dniu 04.12.2016 nad zalewem rekreacyjnym w 
Solcu-Zdroju odbył się I Bieg Mikołajowy. Inicjatorem 
imprezy był solecki wikariusz ks. Łukasz Bucki. Wydarze-
nie to cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony 
młodzieży i mieszkańców z terenów naszej gminy, a tak-
że gości, którzy odwiedzili w tym okresie Solec-Zdrój. W 
biegu mikołajowym wzięło udział 70 zawodników dla 
których bieg był okazją do sprawdzenia się w sportowej 
rywalizacji, a także przede wszystkim - świetną zaba-
wą. I tak na starcie biegu pojawili się uczniowie szkół w 
Solcu-Zdroju i Zborowie, rodziny z dziećmi, członkowie 
OSP w Piestrzcu, a także pasjonaci biegów długodystan-
sowych. Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja w Solcu-
-Zdroju zadbała o to by zawodnicy prezentowali się jak 
na ,,mikołajów” przystało ubierając ich w mikołajowe 
czapeczki. Efekt okazał się niesamowity, kiedy wszyscy 
uczestnicy tłumnie ruszyli w trasę biegu. Zawodnikom 
udzieliła się świąteczna atmosfera co widać było w ich 
sportowych poczynaniach. Uczestników biegu motywo-
wała świąteczna muzyka, a także sam Mikołaj, który po-
jawił się na tym wydarzeniu i mobilizował wszystkich do 
jego ukończenia. Obecność Mikołaja jak się okazało nie 
była całkiem przypadkowa, bo ze sobą przyniósł garść 
prezentów dla uczestników biegu. Nieoficjalnie zdradził 
nam, że owe prezenty przekazała mu spółka Malinowe 
Hotele, a także Gminne Centrum Kultury. By uatrakcyj-
nić zabawę Mikołaj przygotował dla uczestników lote-

rię, w której można było zgarnąć świąteczne nagrody. 
By wszystko przebiegało sprawnie jako swojego pomoc-
nika mianował wójta gminy Solec-Zdrój – pana Adama 
Pałysa. Zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni 
zostali pucharami za zajęcie trzech pierwszych miejsc, a 
wszyscy którzy brali udział w biegu otrzymali pamiątko-
we dyplomy za jego ukończenie. Na zakończenie biegu 
na uczestników czekała ciepła herbatka oraz grillowane 
kiełbaski, których przygotowaniem zajęła się OSP w Sol-
cu-Zdroju. Zapraszamy za rok!

***
2 grudnia odbył się w Gminnej Bibliotece Publicznej 

w Solcu –Zdroju III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. 
W tym roku konkurs odbywał się pod hasłem „ Śladami 
Sienkiewicza”. Tytuł konkursu nie bez powodu był taki. 
Sejm i Senat RP pod koniec 2015 roku przyjęły Uchwa-
łę ustanawiającą rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewi-
cza. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
wspólnie z podległymi instytucjami kultury podjęło 
działania mające na celu popularyzację osoby pisarza 
i jego twórczości. Dlatego też nasz tegoroczny konkurs 
odbywał się pod takim właśnie hasłem, a jednym z jego 
celów była popularyzacja prozy Henryka Sienkiewicza.

W konkursowych zmaganiach wzięło udział 20 dzieci 
z klas IV-VI ze szkół z terenu Gminy Solec –Zdrój. Jury 

oceniając recytację brało pod uwagę dobór repertuaru, 
dykcję oraz interpretację tekstu.

Trzeba przyznać, że poziom był bardzo wysoki. Dzie-
ci znakomicie przygotowały się do udziału w konkursie. 
Najchętniej recytowanym utworem była powieść „W 
Pustyni i w puszczy”.

Poniżej prezentujemy listę laureatów:
Miejsce I ex aequo – Emilia Dyrdół i Mariusz Gałka 
Miejsce II ex aequo – Karolina Leżoń i Nikola Pompa
Miejsce III ex aequo – Łukasz Gabiga i Wiktoria Mi-

siaszek
Wyróżnienia otrzymały: Maria Czapla, Natalia Przy-

bycień, Marta Lesiak
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i 

piękne książki.

***
3 grudnia do Gminnego Centrum Kultury w Sol-

cu –Zdroju przybył św. Mikołaj! Mikołaj zabrał ze sobą 
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pomocników Śnieżynkę i Elfa. Pomocnicy Mikołaja za-
bawiali dzieci, które przyszły na to spotkanie, ucząc je 
mi.in. śpiewać piosenki. Dzieci rysowały laurki dla Św. 
Mikołaja, zgadywały zagadki i świetnie się bawiły tego 
dnia.

Mikołaj obserwując jak dzieci wspaniale się bawią 
stwierdził, że wszystkie musiały być bardzo grzeczne w 
tym roku i postanowił rozdać im piękne prezenty. Nie-
wątpliwie dla dzieci był to najważniejszy moment tego 
spotkania. Wszyscy byli szczęśliwi w tym dniu. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znów zawita do 
nas Św. Mikołaj!

***
Tradycją się stały mikołajkowe spotkania dla dzieci 

niepełnosprawnych z terenu naszej gminy. W tym roku 
zebraliśmy się na spotkaniu mikołajkowym w Gminnym 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 6 grudnia, w święto 
patrona naszej parafii. 

Młodzież gimnazjalna działająca w kółku teatralnym 
przy Gminnym Centrum Kultury wystawiła insceniza-
cję legendy „O Szewczyku Dratewce”. W przedstawie-
niu, artyści amatorzy wcielili się w role króla, królewny, 
mieszczan. Nie zabrakło też ziejącego ogniem smoka. 

Po przedstawieniu gromkimi brawami zostało na-
grodzone przybycie Świętego Mikołaja. Ten sympatycz-
ny staruszek pojawił się bardziej siwy, ale mimo upły-
wającego wieku z dłuższą brodą, gęstszymi włosami. Po 
rozdaniu prezentów nadszedł czas wspólnej zabawy. I 
tutaj ku zaskoczeniu wszystkich obecnych Mikołaj, choć 
grubszy o kilka kilogramów niż w latach ubiegłych wy-
czyniał wdzięczne harce na parkiecie. 

Po wspólnej zabawie Mikołaj opuścił dzieci obiecując 
pojawić się za rok.

Mamy nadzieję, że słowa dotrzyma…..

Mottem tegorocznej akcji „Podaruj dzieciom 
uśmiech” były słowa Mikołaja Gogola: „Szczęście czło-
wieka na ziemi zaczyna się dlań wtedy, gdy zapomina-
jąc o sobie zacznie żyć dla bliźnich.”

Jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc sponsorom, 
którymi byli jak co roku działający na terenie naszej 
gminy pracodawcy oraz osoby prywatne. W tym roku 
dołączyli do nas kolejni ofiarodawcy. W organizację im-
prezy mikołajkowej włączyły się podobnie jak w roku 
ubiegłym rodziny wolontariuszy

Pomimo tego, że dobroci i życzliwości nie mierzy się 
pieniędzmi, to jednak bez nich zorganizowanie czego-
kolwiek nie byłoby możliwe. Dziękujemy więc naszym 
darczyńcom, którzy tak hojnie wspierają naszą akcję. 
Należą do nich: B. Babiarz, V.P. Bonar, T. Borek, R. Ból, 
Z. Bugaj, E.D. Chmura, D.J. Czekaj, K. Czerwiec, A. Dzie-
kan, K. Dziekan, M. Dziekan, B. Furgał, W. Gacek, A. 
Gądek, R. Grochowski, E. Z. Grosiccy , J. Gwóźdź, A. 
Habura, B. Kaczor, D. Kaczor, P. Kapusta, J. Kiełkiewicz, 
M.Ł. Klank, A. M. Komasara, K.R. Kopeć, R. Kowalik, M. 
L. Kryczka, R. Lisowski, Z. Maliga, S.M. Mudrykowie, T. 
Nalepa, N. Nowak, M. Nurek, J. Pałys, P. Patrzałek, K. 
Pietrzyk, właściciele firmy „Prima”: M. Nowak i R. Piwo-
warczyk, J.M. Sowula, A. Swatek, M. Szlosek, P. Szlosek, 
Z. Strojny, M. Cz. Sztukowie, J.R. Szybka, G. Szybka, L. 
Swatek, M.L. Wachowie, A. Walasek, E. Walasek, M. 
Wieczorek, St. Żelazny, M. Żubrowski, T. Żółtak, właści-
ciele firmy „Holistic”,

***
W czwartek 20 października, dzieci z terenu gminy 

Solec-Zdrój mogły bezpłatnie obejrzeć przedstawienie te-
atralne, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury w 
Solcu-Zdroju. Jest to jedna z wielu form kulturalnych orga-
nizowanych z myślą o naszych najmłodszych.

W spektaklu wykorzystano postacie Wilka i Zająca ze 
znanego i popularnego rosyjskiego filmu animowanego 
„Nu, pagadi” („Ja ci pokażę”) Wiaczesława Kotionoczkina. 
W trzech zabawnych epizodach Zając występujący, jako 
właściciel restauracji, dentysta i policjant, spotyka się z 
Wilkiem.

Pełen komicznych sytuacji i humoru spektakl rozśmie-
szał, a zarazem uczył dzieci odpowiednich zachowań w 
konkretnych sytuacjach życiowych. Dzieci miały możliwość 
zagrania różnych epizodów, tworząc z aktorami wspania-
łe widowisko. Zapraszamy na następne wydarzenia orga-
nizowane przez Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
ŚWIĘTOKRZYSKA SZOPKA BOŻONARODZENIOWA

Na początku grudnia w Szkole Podstawowej w Zborowie 
odbył się szkolny etap konkursu organizowanego przez Wy-
dział Katechetyczny Diecezji Kieleckiej, Świętokrzyskie Cen-
trum Doskonalenia Nauczycieli oraz Muzeum Diecezjalne w 
Kielcach. Patronat honorowy nad konkursem objął Ksiądz 
Biskup Ordynariusz Jan Piotrowski. Uczniowie, zuchy i har-
cerze z naszej szkoły na konkurs w etapie szkolnym wysta-
wili 10 szopek. Elementy do szopek zostały wykonane przez 
uczniów na kółku plastycznym, którego opiekunem jest pani 
Joanna Czapla. 6 grudnia, jury w składzie: p. J.Czapla-przew., 
dyrektor Z.Szot, p.T.Pater, p.J.Bąk i p.A.Dyrduł oceniło prace 
w dwóch kategoriach wiekowych: 

klasy I-III I miej-
sce – Michał Zą-
bek kl.III II miej-
sce – Emilia Banaś 
kl.III klasy IV – VI 
I miejsce - Miłosz 
Wolański – kl.V I 
miejsce - Katarzyna 
Kozłowska i Mag-
dalena Sowula kl.V 
I miejsce – Mariusz 

Gałka, Sebastian Łuszcz i Marcin Dufaj kl.VI II miejsce – Oli-
wia Rabczak kl.V II miejsce – Karolina Dryndos kl.V III miejsce 
– Kinga Ból kl.V Wyróżnienia otrzymali: Natalia Kliś kl.IV Mar-
celina Staworzyńska, Oliwia Pałys i Marta Lesiak kl.V

 Jury na finał konkursu do Kielc wytypowało szopkę Mi-
chała Ząbka z kl.III oraz Mariusza Gałki, Sebastiana Łuszcza i 
Marcina Dufaja - uczniów kl.VI. 

Wszystkim wykonawcom dziękujemy i gratulujemy po-
mysłowości.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej.
,,Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi i rozwi-

jajcie”
Każdy z nas przeżywał kiedyś ,,swój wielki dzień”. Wła-

śnie pasowanie na ucznia jest takim ważnym wydarzeniem. 
Uroczystość ta wpisana jest w tradycję naszej szkoły od wie-
lu lat. Pierwszoklasiści składają wtedy ślubowanie i oficjalnie 
stoją się członkami społeczności uczniowskiej. Zwyczaj ten 
podnosi rangę faktu rozpoczęcia nauki w szkole i jest po-
wodem do dumy każdego pierwszaka. Dzięki temu dziecko 
ma poczucie, że bycie uczniem jest czymś ważnym i cennym. 
Uczniowie klasy pierwszej naszej szkoły złożyli takie przyrze-

Co nowego w szkołach

czenie 13 października 2016 roku. Świadkami tego ważnego 
wydarzenia byli licznie zgromadzeni goście. Uczniowie pod 
kierunkiem wych. Barbary Ratusznik zaprezentowali pro-
gram artystyczny, podczas którego wykazali się umiejętno-
ściami recytatorskimi, wokalnymi i tanecznymi. Ślubowanie 
złożyło 14 uczniów Szkoły Podstawowej w Zborowie: Jakub 
Bojdo, Dominika Bugaj, Nikola Czapla, Wiktor Garstka, Er-
nest Mrożek, Lena Musiał, Marcin Nalepa, Weronika Pałys, 
Kacper Pietrzyk, Lena Sapa, Paulina Sowula, Kacper Warze-
cha, Oliwia Zębala i Katarzyna Zych. Po ślubowaniu nadszedł 
czas na akt pasowania na ucznia, którego dokonał Dyrektor 
szkoły Zbigniew Szot. Po uroczystości był czas na wspólne 
fotografie, wręczenie dyplomów pamiątkowych, prezen-
tów oraz słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. 
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych dobrych ocen 
i niezapomnianych szkolnych chwil, do których każdy z nas 
zapewne, chciałby czasem powrócić. 

(br) 

X Wojewódzki Finał konkursu 
„Bezpieczeństwo na piątkę”

30 listopada 
2016 r. na Targach 
Kielce odbył się 
wojewódzki finał 
olimpiady „Bez-
pieczeństwo na 
piątkę”. Olimpiada 
liczyła niemal 500 
uczestników. Ce-
lem konkursu było 
utrwalanie wiedzy 
z zakresu bezpie-

czeństwa w ruchu drogowym, przygotowanie dzieci do 
rozważnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie 
poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo nie tylko 
własne lecz i kolegów.

Drużyna SP w Zborowie w składzie: Oliwia Rabczak, 
Miłosz Wolański i Kacper Zych reprezentowała powiat bu-
ski i zajęła V miejsce.

Zawodnicy przygotowani przez panią Joannę Czaplę 
musieli wykazać się znajomością udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej, zasad bezpieczeństwa ogólnego, 
znajomością przepisów ruchu drogowego, a także zna-
jomością zagrożeń występujących w rolnictwie. Wiedza 
uczniów sprawdzana była m.in. podczas rozwiązywania 
testu dotyczącego znajomości przepisów ruchu drogowe-
go, rowerowego toru przeszkód, jak również zadań prak-
tycznych. Uczestnicy olimpiady przygotowywali również 
pracę plastyczną pt. „Daj się zobaczyć” oraz opracowanie 
„Jaka jest moja szkoła- zagrożenia występujące na jej tere-
nie oraz propozycje rozwiązań, mogących wpłynąć na ich 
ograniczenie”.

Nasza drużyna otrzymała nagrody z rąk wojewody 
świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek, kuratora świętokrzy-
skiego Kazimierza Mądzika oraz zastępcy dyrektora KRUS 
Jolanty Nowakowskiej. 

Dodatkową atrakcją było spotkanie z piłkarzami ręcz-
nym Vive Tauron Kielce.
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Listy do Mikołaja

Mamy nadzieję, że wszyscy dowiedzieli się już, co dzieci 
chcą dostać pod choinkę. Na pewno o tym opowiadały, a te 
bardziej przekonane o mocy pism urzędowych nawet w tej 
sprawie napisały listy do Świętego. I Mikołaj od razu wszyst-
ko będzie wiedział. Powinien, przecież święty. Najmłodsi for-
mułowali swoje potrzeby na przykład tak:

Mikołaj chwilę pomyśli i już wie, że Oliwka potrzebuje 2 
kotki, pluszowe, tego już nie umiała napisać, ale takich ży-
wych ma co najmniej 5, to lepiej niech już Mikołaj nie donosi. 
W liście na różowym papierze widać worek Mikołajowy i wy-
raźny napis „2 kota”, sprawa całkowicie jasna.

Z kobietami, nawet malutkimi, jest w ogóle dość łatwo, 
popatrzmy na przykład na list Nadii z pierwszej klasy:

Nie ma wielkich wymagań – szkatułka z lusterkiem, biżu-
teria (dla dzieci), lalka i fajna książka dla dziewczynki. Miko-
łaj nawet nie śmiałby pewno odmówić takiej miłej i bardzo 
grzecznej dziewczynce, która w dodatku pięknie narysowała 
scenę pod choinką. 

Z chłopakami jest chyba trudniej, Mikołaj musi znać się 
na traktorach (np. poszukiwany jest model farming), dro-
nach, teleskopach, piłce nożnej (piłka Nike, album na karty 
piłkarskie), czasem idzie to w parze z grami, typu Fifa 17 (co-
kolwiek to jest, nazwa wskazuje, że chyba coś związane ze 
sportem) i wypasionym sprzętem – na przykład telewizor 57 
calowy, pewno też chodzi o mecze. Niektóre rzeczy jednak 
Mikołaj musi sobie chyba wygooglować – bo cóż chce dziec-
ko, zgłaszające zapotrzebowanie na „nerfo dużego i szczał-
ki”? Albo takie np. coś: „domek Tsum Tsum”? A inne chce 
zegarek z „am i pm” i puzzle 3D, to już robi się coś takiego? 
Święty Mikołaj musi nadążać za zmieniającym się światem 
i ofertą rynkową, a jeszcze rozgryźć taką na przykład orto-
grafię: „proszę o śniek”, „kciałabym laptopa”. Nie jest lekko.

Nie myślcie jednak Państwo, że dzieci są roszczeniowe, 
niektóre proszą o niewiele- chciałyby klocki lego, zszywacz 
do papieru, a jedno prosi tylko o cukierki. Niektóre pamię-
tają w swoich prośbach o rodzinie, chciałyby, żeby wszyscy 
byli zdrowi, a braciszek dostał samochodzik. I jakie grzeczne 
i miłe w dodatku: życzą Mikołajowi bezpiecznej drogi, po-
zdrawiają uprzejmie rodzinę i zwierzęta Mikołaja, niektóre 
nawet dla umęczonego Świętego też przygotowały prezent- 
niespodziankę i przewidują poczęstunek dla Mikołaja i reni-

ferów.
I jak tu im 

odmówić? Sko-
ro te świąteczne 
prezenty są takie 
ważne i niesa-
mowite i pewno 
będą pamiętane 
przez lata, to po 
prostu musicie 
coś w tej spra-
wie zrobić i jakoś 
pomóc Mikoła-
jowi ogarnąć te 
oczekiwania. I 
jeszcze zobacz-
cie kilka zdjęć:Mikołaj już nadchodzi- przedszkole w Solcu 1971. 

Takie to były emocje!

Solec-Zdrój, 24 grudnia 2000. Dorośli nie potrafią się tak cieszyć.

Na podstawie listów najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej  

w Solcu-Zdroju

Słodka szopka 
A w naszej szkole to będziemy mieć niezwykłą szopkę. 

Już tam p. Lidka Kłapińska by do tego nie dopuściła, żeby 
było przeciętnie. Zaczęło się od jej własnych prób wypieku 
piernikowej drabinki (łatwe) i Jezuska (ambitne). Jezuskowi 
trochę brzuszek wyrósł, ale to pewno dlatego, że oprócz 
miodu dołożyła cukru do ciasta i jak tu brzuszek nie urośnie. 
Nawet włoski ten miodowy Jezusek ma, z kakaowego ciasta. 
Sama twórczyni nie była zachwycona swoim wypiekiem, ale 
dzieci z trzeciej klasy były oczarowane, a jak jeszcze Dzieciąt-
ko dostało błękitne jak niebo oczka i piernikowy żłóbek to 
już było świetnie. 

No a później to już rodzice trzecioklasistów razem z 
dziećmi piekli w domu piernikowe figurki. Niektórym się 
chyba to zajęcie spodobało, bo na przykład Wojtek przyniósł 
do szkoły aż 60 ciasteczek, dobrze, że były dobre w smaku, 
to trochę dzieci zjadły w trakcie dekorowania, bo gdzie by 
się tyle gwiazdek zmieściło w małej szopce. A wielkie lukro-
wanie to już było w szkole, trochę lukru było ze sklepu, a 
trochę zrobili z cukru pudru i przegotowanej wody. Wyszło 
przepięknie, a lukru to już dali na bogato! (I z gustem dodaj-
my, żeby nikogo nie urazić.)

Jedna z mam tak 
się rozochociła, że 
obiecała upiec pier-
nikowy domek, któ-
ry też znajdzie się w 
szopce. Plan jest, że 
wstawi się do niego 
światełko na baterie, 
bateria już kupiona. 
Teraz główkują jak 
zrobić Maryję, mó-

wią, że z trzech trójkątów i okręgu (?!). To już drugi pomysł 
na Maryję, bo z pierwszej formy (butelka i folia aluminiowa) 
ciasto osunęło się w trakcie pieczenia. Zanim szopka będzie 
gotowa pewno jeszcze kilka razy trzeba będzie wybrać się 
do sklepu po kolejny kilogram mąki i słoiczek miodu. Ale jak 
powstają takie urocze owieczki, to jak tu nie piec?

Szopka będzie stała w szkole do Świąt, przyjdźcie zoba-
czyć to koniecznie, a może sami polecicie po mąkę i miód 
zanim sklepy zamkną na Święta.

rsz
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SOBÓTKI W SOLCU 
- PROMOCJĄ LOKALNYCH 

TALENTÓW

ZABYTKOWE NAGROBKI NA CMENTARZU PARAFIALNYM W SOLCU-ZDROJU

HISTORIA PEWNEJ FOTGRAFII

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Już wkrótce ukaże się nowa pu-
blikacja książkowa dotycząca Solca-
-Zdroju. „Historia wsi, która kurortem 
się stała. Solec-Zdrój i jego mieszkańcy 
w dawnej fotografii” jest zmienionym 
i poszerzonym wydaniem pierwszego 
(zw. od koloru okładki „czerwonym”) 
albumu wydanego w 2003 roku przez 
Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego SOLEC ZDRÓJ), którego nakład 
już dawno się wyczerpał. Od tego 
czasu nasze zbiory archiwalne znacz-
nie się powiększyły. Mamy nadzieję, 
że nowa publikacja będzie się cieszyć 
nie mniejszym zainteresowaniem.

 Książka została wydana dzięki 
uczestnictwu Stowarzyszenia w pro-
gramie pn. Patriotyzm Jutra Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego prowadzonym przez Narodowe 

Centrum Kultury. W ra-
mach projektu przygo-
towana została stała wy-
stawa dotycząca dziejów 
wsi i uzdrowiska, która 
udostępniana jest w gale-
rii Stary Kufer przy ul. Ko-
ściuszki 24 w dniach od 
poniedziałku do czwartku 
w godz. 15.00-17.00 oraz 
w sobotę 10.00-12.00. 
We wrześniu ekspozy-
cja wzbogacona została 
o dokumenty obrazują-
ce losy mieszkańców w 
czasie wojny i okupacji. Uczniowie 
wszystkich lokalnych szkół uczest-
niczyli w zajęciach o tematyce re-
gionalnej. Odbyły się konkursy: wie-
dzy o regionie oraz na najciekawszy 
projekt pocztówki z Solca-Zdroju. W 
siedzibie Stowarzyszenia odbyło się 
kilka międzypokoleniowych spotkań. 
Niebawem będziemy mogli obejrzeć 
powstający również w wyniku reali-

zowanego projektu film dotyczący 
historii Solca. 

Nasza galeria nie mogłaby funk-
cjonować, gdyby nie wsparcie finan-
sowe Wójta Gminy Solec-Zdrój (dota-
cja przeznaczona na częściowe opłaty 
czynszu), Powiatowego Starostwa w 
Busku-Zdroju i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Świętokrzyskie-
go. 

W 2003 roku miałam okazję i 
przyjemność oglądać fotografie 
autorstwa inż. Włodzimierza Da-
niewskiego, niektóre nawet - dzięki 
uprzejmości p. Magdy Daniewskiej 
- zeskanować. 

Jedna z nich przedstawiała męż-
czyznę z sumiastymi wąsami, w doj-
rzałym wieku, ubranego w czapkę, 
chyba karakułową i palto wykończo-
ne podobnym kołnierzem. Pod por-
tretem widniał podpis: Mikołaj Skar-
bek Kruszewski. Ponieważ nic mi to 
nie mówiło, odłożyłam zdjęcie razem 
z innymi, przedstawiającymi nieznane 
mi osoby. 

Z nazwiskiem tym zetknęłam się 
dopiero jakiś czas później, podczas 
przeglądu starych nagrobków na so-
leckim cmentarzu. Z inskrypcji na jed-
nym z nich dowiedziałam się, iż Mi-
kołaj Skarbek Kruszewski urodził się 
w 1868 roku, był kapitanem Wojska 
Polskiego, obywatelem Ziemi Mo-
hylowskiej (dawny powiat guberni 
podolskiej na Ukrainie). Podczas roz-

mowy z najstarszymi mieszkańcami 
Solca okazało się, że niektórzy jeszcze 
go pamiętali. Z ich relacji i analizy do-
kumentów fotograficznych wynika, 
iż przebywał tu na kuracji kilkakrot-
nie (1928, 1930, 1933). Wynajmował 
mieszkanie w pensjonacie Anny Łąc-

kiej, stołował się w jadłodajni Zofii Ra-
kowskiej. Był zaprzyjaźniony z ówcze-
snymi właścicielami uzdrowiska. 

15.08.2003r. państwo Wanda i 
Igor Steinmetzowie ze Szczecina, 
przebywający na kuracji w Solcu 
trafili na wystawę „ Ocalić od zapo-
mnienia”. Zobaczyli tam Mikołaja 
Kruszewskiego. Ich wpis do księgi pa-
miątkowej brzmiał: 

„ Jesteśmy pełni uznania dla ini-
cjatorów i autorów wystawy „Ocalić 
od zapomnienia”, której fragmenty 
jak i wydany z tej okazji album mie-
liśmy okazję obejrzeć w „plotce”.
Mimo, że mieszkamy tak daleko, czu-
jemy się w pewnym sensie związani 
z Solcem. A zaczęło się od tego, że 
moi rodzice z Ustki będąc na kuracji 
w Solcu, spacerując po cmentarzu 
zupełnie przypadkiem odnaleźli grób 
Mikołaja Skarbka Kruszewskiego. Po 
sprawdzeniu w księgach parafialnych 
okazało się, że jest to członek naszej 
rodziny (bratanek babci ze strony ojca 
mojej mamy), którego los był dotąd 
nieznany. Nie wiedzieliśmy nawet jak 
wyglądał. Odnalezienie grobu mia-

Z życia stowarzyszeń
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ło miejsce dokładnie w 66 rocznicę 
śmierci „dziadka”, tj. 20.08 1999r.”

Państwo Steinmetzowie, którzy 
podtrzymują tradycje rodzinne i ko-
rzystają z soleckich wód, udostęp-
nili nam bliższe informacje o swoim 
krewnym. 

Mikołaj Skarbek Kruszewski był sy-
nem Jana i Marii Łagowskich. W wie-
ku 20 lat ukończył Kadetski Korpus 
w Niżnym Nowogrodzie i wojskową 
szkołę w Petersburgu. Cztery lata póź-
niej został mianowany na porucznika. 
W 1897r. wyszedł do rezerwy i od 1 
lipca pracował jako młodszy nieeta-
towy kontroler akcyzy w Chersonskiej 
Guberni. Po roku został etatowym 
młodszym kontrolerem, od 1900r. 
- starszym. W 1904r. wziął udział w 
wojnie japońskiej jako oficer pułku 
zapasowego. Zwolniony w 1905r. w 
randze kapitana, ponownie praco-
wał jako starszy kontroler akcyzy. W 
1911 został awansowany na pomoc-
nika okręgowego nadzorcy, a w 1913 
przeszedł na służbę do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i w charakte-
rze ziemskiego naczelnika w Cheron-
skiej Guberni pracował do wybuchu I 
wojny światowej, na którą jako oficer 
rosyjskiej armii został powołany. 15 
marca 1918 roku wrócił do Polski. Do 
końca życia był kawalerem. O tym, że 
śmierć zastała go 21 sierpnia 1933 
roku w Solcu rodzina dowiedziała się 
przypadkiem. 

W 2005 roku nagrobek Mikołaja 
Skarbka Kruszewskiego został decy-
zją Świętokrzyskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wpisany do 
Rejestru Zabytków. Dwa lata temu 
staraniem Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ grób zo-
stał wyczyszczony i zakonserwowany. 
Państwo Wanda i Igor Steinmetzowie 
co roku wspierają finansowo akcję 
„Ratujmy zabytkowe nagrobki”. 

Zarząd Stowarzyszenia Spo-
łeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ 
podsumował zbiórkę publiczną 
przeprowadzoną 30 października i 
1 listopada na cmentarzu parafial-
nym w Solcu-Zdroju na rzecz reno-
wacji zabytkowych nagrobków. 

W tym roku kwestowało 72 osoby, 
w tym m.in. przedstawiciele lokalnych 
władz w osobach wójta Adama Pałysa 
i jego z-cy Artura Cygana, uczniowie 
lokalnych szkół, 93 Buska Drużyna 
Harcerska "Wędrowcy" ze Szkoły Pod-
stawowej w Solcu-Zdroju, 100 BDH 
im. ks. Kazimierza Lutosławskiego 
Słoneczni ze Zborowa, uczniowie Ze-
społu Szkół w Solcu-Zdroju i Zespołu 

Publicznych Placówek Oświatowych 
w Zborowie oraz członkowie Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalnego SO-
LEC ZDRÓJ.

Kwestujący zebrali kwotę 4 117,73 
zł i 50 centów. Wszystkim ofiaro-
dawcom dziękujemy za hojne datki. 
Datki zebrane w ub. latach przezna-
czone zostały na wykonanie i montaż 
kamiennej tablicy informacyjnej pod 
najstarszym zachowanym nagrob-
kiem, jakim jest nagrobek wg tradycji 
Samuela Zborowskiego. 

Szczegółowe sprawozdanie z roz-
dysponowania zebranej kwoty ukaże 
się na stronie www.stowsolec.org.pl.

Wyniki kwesty na rzecz zabytkowych nagrobków.

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2016 r.:
Mieczysława Kopeć lat 49 – mieszkanka wsi Kików

Paweł Łazarz lat 55 – mieszkaniec wsi Kolonia Zagajów
Krzysztof Sokołowski lat 60 – mieszkaniec wsi Włosnowice

Janina Starościak lat 91 – mieszkanka wsi Świniary
Helena Szczepanek lat 88 – mieszkanka wsi Świniary

Wanda Tarnowska lat 87 – mieszkanka wsi Zagaje Kikowskie
Stanisław Żółtak lat 63 – mieszkaniec wsi Żuków 

w październiku 2016 r.:
 Emilian Gąsior lat 86 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Józef Kowalczyk lat 92 – mieszkaniec wsi Sułkowice

Emilia Sowińska lat 77 – mieszkanka wsi Wełnin
Andrzej Zębala lat 62 – mieszkaniec wsi Kików 

w listopadzie 2016 r:
 Zdzisława Łebek lat 79 – mieszkanka DPS w Świniarach

Jan Pałys lat 58 – mieszkaniec wsi Kików

Z życia stowarzyszeń
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KONFERENCJA  
W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ 
W ZBOROWIE

6 grudnia 2016 roku w Domu 
Pomocy Społecznej w Zborowie 
zorganizowano II konferencję pn. 
„Zadania lokali aktywizujących 
nową jakością usług społecznych 
na drodze do samodzielnego ży-
cia”. Zaproszenie Starosty Buskie-
go Jerzego Kolarza przyjęli i na 
konferencję przybyli burmistrzowie 
miast i gmin z Dąbrowy Tarnow-
skiej, Proszowic, Nowego Brzeska 
i Szczucina,, wójtowie gmin z Ko-
szyc i Baćkowic, Dyrektorzy PCPR z 
Jędrzejowa i Buska-Zdroju, Kierow-
nicy GOPS z Sobkowa, Wodzisła-
wia, pracownicy OPS z Jędrzejowa i 
GOPS z Rakowa i Wodzisławia.

Gospodarz obiektu Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Zboro-
wie Pani Helena Bebel przekazała pro-
wadzenie konferencji organizatorowi 
konferencji Staroście Buskiemu Panu 
Jerzemu Kolarzowi, który przywitał i 
podziękował przybyłym gościom za 
przyjęcie zaproszenia na konferencję. 
Gości powitał również przewodniczą-
cy Rady Powiatu Pan Andrzej Gondek.

Uczestników konferencji zapozna-
no z nowymi usługami świadczony-
mi przez Dom Pomocy Społecznej w 
Zborowie w lokalach aktywizujących 
powstałych w ramach Szwajcarsko-

Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących 

Wielki Grosz

-Polskiego Programu Współpracy w 
2015 roku. 

W 7 lokalach aktywizujących z 22 
miejscami mogą zamieszkać osoby, 
które ze względu na trudną sytuację 
życiową, wiek, niepełnosprawność 
lub chorobę potrzebują wsparcia w 
codziennym funkcjonowaniu ale nie 
wymagają usług w zakresie świad-
czonym przez jednostkę całodobowej 
opieki. 

Po prezentacji multimedialnej 
uczestnicy konferencji naocznie zapo-
znali się z komfortowymi warunkami 
w jakich mieszkają lokatorzy lokali 

aktywizujących i z bazą zabiegową 
i terapeutyczną powstałą w ramach 
Szwajcarsko-Polskiego programu 
Współpracy. 

Na konferencję przybył też Mikołaj 
ze śnieżynkami z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika z Buska-Zdroju, który wrę-
czył upominki mieszkańcom Domu 
Pomocy Społecznej i uczestnikom 
konferencji. 

W świątecznym nastroju po odśpie-
waniu kolędy konferencję podsumował 
i zakończył Dyrektor PCPR w Busku-
-Zdroju Pan Andrzej Smulczyński.

Liczba ludności w 
gminie na koniec 
2015 roku - 5139

Zdarzenia liczba
urodzenia 6
małżeństwa 3
zgony 4
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  29
małżeństwa 25
zgony 44
rozwody 5

Zdarzenia liczba
urodzenia  2 
małżeństwa  4
zgony  2
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia  5 
małżeństwa  7 
zgony  7 
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  42
małżeństwa  43
zgony  61
rozwody  6

Trochę statystyki

wrzesień 2016 r.rok 2015 r.

październik 2016 r.

styczeń – sierpień 2016 r.

listopad 2016 r.

Z życia stowarzyszeń
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SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

LUDWINÓW
W tym numerze postaramy się roz-

szyfrować pochodzenie nazwy miejsco-
wości Ludwinów. Z nazwą tą właściwie 
nie ma problemów. Wiadomo, że po-
chodzi od żeńskiego imienia Ludwina. A 
na część której to panny Ludwiny ta na-

zwa - dziś już niestety nie dociekniemy, 
nawet jeśli cofniemy się do XVIII wieku, 
czyli pierwszych wzmianek o tej miej-
scowości. Imię to musiało być kiedyś 
dość popularne, bo nazwa Ludwinów 
w urzędowym wykazie nazw miejsco-

wości w Polsce pojawia się aż 37 razy, 
nie wspominając o nazwach bardzo po-
dobnych: Ludwina, Ludwinowo, Ludwi-
nówka. 

A w naszym gminnym Ludwinowie 
mamy odrębne określenie na dwie czę-
ści wsi : Gogota i W Polu. Określenie W 
Polu jest dość łatwe do wywiedzenia z 
racji usytuowania. Ta część leży bowiem 
na obrzeżach wsi czyli ,,w polu” (tak 
chyba z małopolska), tuż przy granicy 
z Parchocinem. Trochę gorzej z etymo-
logią nazwy Golgota. Co to Golgota – 
wszyscy wiedzą – wzgórze Czaszki, na 
którym dokonało się ukrzyżowanie Jezu-
sa Chrystusa. Ale jakie to ma przełożenie 
na tę część wsi Ludwinowa? Wzgórze – 
nie, bo Ludwinów położony nad Wisłą i 
jej dopływem Strumień jest chyba naj-
bardziej ,,płaski” ze wszystkich soleckich 
wsi. Nie słychać też, aby było to jakieś 
szczególne miejsce kaźni. Jedyne co 
może się nam kojarzyć to wysiłek, męką 
jaką w pracę na roli wkładają rolnicy. A 
że gleby w Ludwinowie niezłe – więc 
było na czym się trudzić. I pewnie jest 
to wersja najbardziej prawdopodobna, 
bo nawet sołtys wsi i rodowity Ludwi-
nianin – Wiesław Sowiński - ku tej wersji 
właśnie się skłania. 

(bs)

Znalezione w archiwum
Przy okazji wizyty w archiwum 

kieleckim zajrzeliśmy do dokumen-
tu z XIX wieku. Dokument wchodzi 
w skład Archiwum Walchnowskich 
i Godefroy i jest to inwentarz dóbr 
Kików i Zborów. 

Na kilku kartkach formatu mniej 
więcej A3 spisane są posiadłości 
wchodzące ówcześnie w skład dóbr 
Kików i Zborów. A było co spisy-
wać! Dość powiedzieć, że obszar 
dóbr Zborów wynosił 2887 morgi 
(oprócz Zborowa w skład wchodziły 
Folwark Magierów wraz z wsią, Fol-
wark Strażnik z wsią, wieś Żuków, 
wliczono również wszystkie lasy, za-
rośla, rowy, drogi, wygony), a dobra 
Kików liczyły 1629 mórg. Trzeba było 
nie lada sztuki, żeby to wszystko ująć 
w tabelkach, opisać każdy kawałek 
gruntu i to tak, żeby wiadomo było, 
o której łące na przykład jest mowa. 
Nam by nawet tabelka excela w tym 
nie pomogła. 

Ale nie będziemy tu Godefroy-
owi tego dostatku zazdrościć, raczej 
rozmiar majątku mógłby przyprawić 
o ból głowy, bardziej zainteresowa-
ły nas nazwy, służące wtedy do ro-
zeznania się w tym ogromnym ob-

szarze. Ciekawi nas, czy któreś z nich 
przetrwały do naszych czasów i wciąż 
są w użyciu. 

W Kikowie były na przykład takie 
miejsca i pola: Wiklina za gorzelnią 
(oprócz gorzelni w spisie jest i browar), 
Stawek, Ogrody Dworskie (8 mórg), 
pole na Ostrej Górze Koryto zwane, 
pole Szarpaniec nad Górą Kamienną, 
łąka Śmierdziakowa, łąka Błotnica (24 
morgi), Skałki, Zasadzie pod górę, pole 
Skworzyna.

W Strażniku były Wielkie Łąki (na-
prawdę wielkie – 40 mórg) i Małe 
Łąki (13 mórg). Na Magierowskiej Gó-
rze było pole Pręty, a w Żukowie łąka 
Skworzyna. 

Las w Magierowie od Żydowskiego 
Dołu do granicy zborowskiej nazywa-
no Dębiną. No i tutaj to coś już wie-
my, Dębina nawet Niemców mieszka-
jących w niej w bunkrach od sierpnia 
do stycznia i ich okopy w znacznym 
stopniu przetrwała i nawet ofensywa 
styczniowa jej nie wykończyła, a po 
wojnie wycięto resztę przepięknego 
starodrzewu i po taaaakich prawdziw-
kach wynoszonych z niej kosiarkami i 
składanych na pryzmę pomarzyć już 
tylko możemy. Teraz to już nie Dębina 
a Modrzenie (od modrzewi, jeśli ktoś 

ma wątpliwości). Trochę nas zasko-
czył Żydowski Dół, myśleliśmy, że to 
nazwa znacznie młodsza, a tu się 
okazuje, że wąwóz był tak nazywany 
już 150 lat temu. I nawet wtedy wy-
mierzono zapadlisko, zajmowało 4 
morgi. Od tamtego czasu wąwóz się 
trochę powiększył.

Najbardziej obrazowa w doku-
mencie jest pewno nazwa pola Szar-
paniec, lekko tam się na pewno nie 
pracowało, i łąki – Śmierdziakowa, 
nic tu wyjaśniać nie ma potrzeby. Z 
kolei Skworzyną nazwano i pole, i 
łąkę, może nazwa pochodzi od skwa-
ru, od gorąca dającego się we znaki 
pracującym.

Liczymy na odzew ze strony czy-
telników i wyjaśnienie wątpliwości. 
Godefroyowe Pręty pod Górą Ma-
gierowską chyba pozostały Prętami. 
Mamy nadzieję, że i Koryto dalej jest 
tak zwane, a Zasadzie pewno jest 
wciąż możliwe do zlokalizowania. Bo 
wydaje się, że z ogrodów dworskich 
co nieco ocalało - wielkie orzechy 
włoskie w Kikowie i derenie jadalne 
przy szkole w Zborowie to zapewne 
ślady po dawnych dworskich nasa-
dzeniach.

rsz
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Ach, co to był za bal…
Zborów, lata pięćdziesiąte XIX wieku

Karnawałowe szaleństwa XX wieku w Solcu 

„W Zborowie w imieniny dziadka 
Karola Godeffroy i jego córki jedynacz-
ki cioci Karoliny 28 stycznia dawany 
bywał wielki świetny bal, na który zjeż-
dżało się po paręset osób z sąsiedztwa 
bliższego i dalszych okolic. Zwykle na 
kilka dni przedtem odbywało się wiel-
kie polowanie. Zwożono mnóstwo 
zwierzyny: całe stosy zajęcy, kuropatw, 
kwiczołów, bażanty, sarny, dziki, obok 
drobiu swojskiego i ryb różnego ro-
dzaju Ciasta, torty, pasztety, owoce, 
winogrona, wina szampańskie i inne 
sprowadzano z Krakowa i Warszawy. 
Kuchmistrz Kozikowski, z całym szta-
bem swoich kolegów z sąsiedztwa i 
liczną służbą dworską, wysadzał się na 
arcydzieła swej sztuki.

Wyborna orkiestra z Pińczowa słyn-
nego kapelmistrza Siwka, starego żyda 
z długą siwą brodą, zjeżdżała zawcza-

su z doborowym repertoarem tańców. 
Muzykanci częstowani hojnie, zajmo-
wali cały gabinet przy wielkiej sali ja-
dalnej na pierwszem piętrze pałacu 
zborowskiego. Jadalnia owa po wy-
niesieniu stołów ozdobiona zielenią, 
zamieniała się w sale balową, oświe-
tloną rzęsiście pięknym żyrandolem i 
licznemi kinkietami ściennemi. Wszyst-
kie inne sale, pokoje i schody pałacu, 
przybrane kwiatami, od parteru do 
drugiego piętra jaśniały lampjonami i 
licznemi światłami. Tańce rozpoczynał 
uroczysty polonez, potem naprzemian 
szły walce, kadryle, polki, lansjery, ma-
zury i in. do białego rana. W środku 
balu z szumem sani zajeżdżających i 
trzaskiem biczów, z brzękiem podkó-
wek i śpiewem wpadał na salę kulig 
krakowski, złożony z kilkunastu par 
dziarskich w malowniczych strojach i 

ubiorach ludowych. Sale jadalne urzą-
dzone były na drugiem piętrze. Przy 
kolacji koło północy krążyły liczne pu-
chary. Wznoszono toasty z mowami 
prozą i wierszem, poważne i humory-
styczne na przemian. Nad ranem go-
ście z sąsiedztwa bliższego rozjeżdżali 
się do domów; z dalszych okolic przy-
byli zostawali dla wypoczynku na noc-
leg, niektórzy nawet na kilka dni na 
dłuższą gościnę.”

A bo i strach było wracać nocą do 
domów, rodzice autora wspomnień 
mieszkali wówczas w Stopnicy i „zda-
rzało się niekiedy w drodze słyszeć 
od lasu głuche wycie wilków, które w 
owych czasach były jeszcze nierzadkie. 
Wtedy stangret zacinał konie i kłusem 
wyciągniętym zmykaliśmy ku wsi naj-
bliższej.”

Pamiętniki Stanisława Jana Czarnowskiego 
(Warszawa 1921, zeszyt 2 „Lata moje dzie-
cięce w Staszowie, Miechowie i Stopnicy r. 

1847 do 1856”); 
Karol Goddefroy był rodzonym bratem babki 

autora, Emilii Piątkowskiej.

 Końcówka lat sześćdziesiątych, sylwester w Zdroju, wąskie krawaty 
dla panów, panie obowiązkowo w mini i pożądany błysk materiału. 

Korale i kotyliony. Na „ściance” mieszkańcy Zborowa, w centrum dusza 
towarzystwa - p. J. Jaroń. Miejsce na bal załatwione z wyprzedzeniem 
i po znajomościach. Podobno oprócz pozowania panu Grabowskie-
mu śpiewali lokalny przebój „Idzie chmura od Włosnowic, jak mnie 

kochosz, to mi powidz..”. 

Być może to ta sama impreza. Zapewne uda się rozpoznać niektórych 
uczestników. Najłatwiej znaleźć tu doktora Mazura z racji wzrostu, 

fryzury i popularności.

Mieszkańcy Solca, sylwester rzecz jasna w Zdroju, blisko 50 lat temu. 
Państwo Garbusowie i Pałysowie ze znajomymi.

Napisali do nas
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Tymczasem przy innym stoliku królowały bibułkowe kapelusze i 
zacieśniano więzy znajomości. Oczywiście, że palono papierosy w sali 

ogólnej i świetnie się bawiono. Rozpoznaliśmy państwa Kopciów, Braci-
siewiczów i jeszcze tego, karygodnie wręcz przystojnego, pana z lewej.

Nadchodzi rok 1996. Suknie wieczorowe. Tym razem jest to szkolna 
sala gimnastyczna. Panie na zdjęciach jakby kogoś przypominały, za-

pewne to jakieś blogerki modowe z tamtych lat

Karnawał był i w przedszkolu, bez kokardy na głowie dziewczynek nie 
wpuszczano. Wszyscy dość łatwi do rozpoznania. 1972.

Karnawał w przedszkolu, 1995. Królowa Śniegu autorstwa p. Zosi Pa-
wiowej w tle. Dzieci tych przedszkolaków ze zdjęcia będą bawić się w 
styczniu 2017 w tej samej sali, wystarczy powiesić baloniki, a Królową 
Śniegu p. Basia zaraz ściągnie z szafy; Andersenowa pani wciąż jest 

piękna, a nowej p. Pawiowa już dzieciom nie namaluje.

„Takie były zabawy w owe lata”. A po sylwestrze 1978 
balowicze wyszli rankiem wprost w zaspy i śnieżyce, bo 
właśnie zaczęła się zima stulecia. Z zaspami na drodze z 
Solca do Stopnicy nie poradziły sobie żadne pługi i ruch 
kołowy zamarł na kilka tygodni. Może to i dobrze, że wil-
ków już wtedy w naszych lasach nie było. 

Życzymy wszystkim wspaniałego karnawału! 

Napisali do nas

Napisali do nas

Święta Bożego Narodzenia

Z nadejściem kalendarzowej zimy,
Tak bardzo się cieszymy,
bo zbliżają się Święta Bożego Narodzenia
i wszystko na lepsze się zmienia.

Robimy wielkie przygotowania
do długiego świętowania.
Wigilia, opłatek i rodzinna wieczerza,
a o północy na pasterkę każdy zmierza!

Już szopkę odwiedzamy
I bardzo ją podziwiamy.
Modlimy się do Pana Naszego,
Dzieciątka dopiero co Narodzonego.

Cały kraj kolorowo oświetlony
w piękne kolorowe lampiony.
To najwspanialszy zimowy czas,
który w Nowy Rok wprowadza nas!

(wiersz Anny Marii Doktór z Solca-Zdroju)
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Startowały: OSP Świniary (w 
rywalizacji gminnej Solca-Zdroju, 
jednostka ze Świniar zajęła drugie 
miejsce i ze względu na wygraną 
strażaków z Piestrzca posiadają-
cych tytuł mistrzowski, ta gmina 
miała prawo wystawienia do ry-
walizacji dwóch drużyn) oraz OSP 
Piestrzec gmina Solec Zdrój, OSP 
Wójcza gmina Pacanów, OSP Sza-
niec gmina Busko-Zdrój, OSP Par-
chocin gmina Nowy Korczyn, OSP 
Balice gmina Gnojno, OSP Kargów 
gmina Tuczępy. Swoich przedsta-
wicieli nie wystawiły gminy Stop-
nica i Wiślica.

OSP Piestrzec nie pozwoliła 
odebrać sobie dominacji w powie-
cie buskim, wygrywając zdecydo-
wanie całe zawody, a ćwiczenie 
bojowe z wynikiem 34.77 sekundy 
– stawia ją w gronie czołówki wo-
jewództwa wśród jednostek OSP. 

Drugie miejsce zajęła OSP Świ-
niary, jest to największy sukces tej 
jednostki w historii jej istnienia.

W ostatnich latach jednostka 
OSP Świniary osiąga coraz lepsze 
wyniki na zawodach gminnych, 
chociażby dzięki zaangażowaniu 
Radnego Stanisława Żelaznego. 
Jeszcze nie tak dawno sam brał 
czynny udział w zawodach straża-
ków ochotników, a teraz mobili-
zuje i dopinguje swoich kolegów. 
Niestety, w ostatnich latach muszą 
uznać wyższość kolegów z OSP 
Piestrzec i muszą zadowolić się tyl-
ko drugimi miejscami.

Ostateczne wyniki:
Miejsce 1 - OSP Piestrzec 92.29 

pkt.,

Miejsce 2 - OSP Świniary – 99.52 
pkt.

Miejsce 3. OSP Wójcza – 110.43 
pkt. (10 pkt. karnych),

Miejsce 4. OSP Parchocin 110.85 
pkt (5 pkt. karnych), 

Miejsce 5. OSP Kargów 117.40 
pkt (10 pkt karnych), 

Miejsce 6. OSP Szaniec 118.44 
pkt (15 pkt karnych).

OSP Świniary sprawiła swoim 
kibicom ogromną niespodziankę 
uzyskanym wynikiem w tych za-

Na sportowym stadionie w Pacanowie 11 września 2016 roku roze-
grane zostały historyczne Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP. 
Dlaczego historyczne? Bo z Gminy Solec-Zdrój startowały dwie jednostki.

Duży sukces
wodach. Oba zespoły wykonały 
ćwiczenia bez punktów karnych. 
Tym samym OSP Piestrzec będzie 
reprezentowała powiat buski w 
rywalizacji jednostek ochotniczych 
na szczeblu województwa. 

Sędzią głównym zawodów był 
zastępca komendanta PSP w Bu-
sku-Zdroju mł. bryg. Robert Bujny. 
Puchary wręczał Poseł na sejm RP 
Michał Cieślak. A najszczęśliwszą 
osobą na stadionie był Wójt Gminy 
Solec-Zdrój Adam Pałys, któremu 
zazdrościli koledzy takich jedno-
stek OSP. Mamy nadzieję że za rok 
zostanie powtórzony sukces, tylko 
tym razem OSP Świniary zajmie 
pierwsze miejsce.

Bogdan Zając

Palce lizać ... bez cudów

ŚLEDZIE W PIERZYNIE
Składniki: 

• 4-5 płatów śledzi solonych
• 2-3 cebule
• 3-4 ziemniaki
• Olej 
• Kilka łyżek majonezu
• Szczypta soli i cukru

Przygotowanie: 
1. Śledzie moczymy w zimnej wo-

dzie (czas moczenia w zależności 
od nasolenia płatów). 

2. Cebulę kroimy w piórka, posypu-
jemy szczyptą soli i cukru, dodaje-
my ok. 2-3 łyżki oleju i mieszamy. 
Odstawiamy, aby cebulka zmiękła 
(może sobie stać tak długo, jak 
moczą się śledzie). 

3. Wyszorowane ziemniaki gotuje-
my w mundurkach i studzimy. 
Następnie:
Kiedy śledzie pozbędą się nadmia-

ru soli, odsączamy je dość dobrze na 
sitku. Kroimy w paski ok. 3-4 centy-

metrowe. Na dno płaskiego półmiska 
wykładamy połowę przygotowanej 
cebuli, układamy śledzie, tak aby 
paski na siebie zachodziły (jak domi-
no). Przykrywamy resztą cebuli, po-
lewamy olejem (nie za dużo, raczej 
skrapiamy) i smarujemy dość grubą 
warstwą majonezu. Całość otulamy 
pierzyną, ścierając na tarce z małymi 
oczkami obrane ziemniaczki. 

Danie można udekorować, posy-
pując je pokrojoną natką pietruszki 
lub inaczej, wg inwencji kucharza. 

Idealnie nadaje się na wigilijny 
stół. 

Smacznego!
B.K.

Napisali do nas
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Święty Mikołaju, pasterzu do-
bytku, broń święty Mikołaju wszel-
kiego przypadku! Broń święty Mi-
kołaju: bydła, owiec, koni, ty święty 
Mikołaju masz w opiece swojej. My 
cię też prosimy święty Mikołaju, że-
byś dusze nasze prowadził do raju.

Znamienitego patrona ma parafia 
solecka. Jest nim Święty Mikołaj - bi-
skup Myry, który żył w IV wieku a sły-
nął z dobroczynności, wspomagania 
biednych i czynienia licznych cudów. 
Szczególną pieczą otacza uczonych, 
żeglarzy, podróżnych, dziewice pra-
gnące wyjść za mąż, ale i złodziei. To 
patronowanie dziewicom wzięło się 
z legendy o tym, jak wspomógł po-
sagami trzy biedne panny pragnące 
wyjść za mąż. Obdarowywał też chęt-
nie (i dyskretnie) biedne dzieci. Stąd 
tradycja wkładania pod poduszki 
prezentów dla dzieci w dzień święte-
go Mikołaja, czyli 6 grudnia. Święty 
Mikołaj przedstawiany jest jako bi-
skup z brodą, z pastorałem w jednej, 
a książką w drugiej dłoni. Czasami 
prawą rękę ma wzniesioną w geście 
błogosławieństwa. Tak właśnie wy-
gląda figura świętego ustawiona na 
placu przed kościołem. Pierwotnie 
znajdowała się ona za Solcem przy 
drodze do Piasku Małego. Do dziś 
to miejsce nazywane jest "pod Mi-
kołajem". Wydaje się jednak, że plac 
przed kościołem to najlepsze miejsce 
dla figury świętego. Stosowna rzeźba 
wyobrażająca Św. Mikołaja, pięknie 
odrestaurowana, znajduje się też w 
samym kościele. Jest tam też obraz 
Świętego.

Warto kultywować tradycję świę-
tych patronów, opiekunów, obroń-
ców i orędowników, do których 
można zwrócić się w rozmaitych po-
trzebach, zagrożeniach i troskach ży-
ciowych, a nawet, tak jak w przypad-
ku św. Mikołaja, wysłać list z prośbą o 
wymarzoną zabawkę. 

Pięknie w tę tradycję wpisuje się 
ustanowiona przez Świętokrzyski Od-
dział PTTK odznaka turystyczna „Szla-
kami Świętego Mikołaja”. Zgodnie z 
regulaminem odznaki ma ona zachę-
cić turystów do odwiedzania miejsc 
związanych ze świętym Mikołajem, i 
to nie tylko na terenie Polski, ale rów-
nież poza granicami naszego kraju. 
W zależności od stopnia trudności 
dotarcia do miejsc, gdzie znajdują 
się kościoły, kaplice, pomniki, rzeźby, 
obrazy i inne pamiątki Mikołajowe, 
przyznawane są przez PTTK punkty. 
Dzięki nim można uzyskać odznakę 

św. Mikołaja: brązową, srebrną bądź 
złotą. Wg opracowania Roberta Ku-
laka – przewodnika świętokrzyskiego 
PTTK w województwie świętokrzy-
skim mamy 23 kościoły pod wezwa-
niem św. Mikołaja, w tym oczywiście 
i nasz solecki kościół. W pobliżu jesz-
cze kościół w Zborówku i Starym Kor-
czynie.

A inny przewodnik świętokrzyski 
Stanisław Janusz Komorowski tak 
m.in. pisał w wierszu „Odznaka świę-
tego Mikołaja”:

„… Szczęśliwymi ci, 
co imię Mikołaj noszą,

na wstępie im punktów 
do odznaki przybywa,

na pierwszy plan Solec-Zdrój, 
Zborówek się proszą,

 legenda Świętego 
w prosty sposób jak żywa!”

Miejmy nadzieję, że do tradycji 
przejdzie również zorganizowany w 
tym roku po raz pierwszy Bieg Miko-
łajowy. 4 grudnia biegacze zmierzyli 
się na trasie: ulica Leśna- Zalew- Ko-
ścielna-Leśna-Zalew. Może to i nie 
maraton, ale i tak trzeba było wy-
kazać się niezłą krzepą i samozapar-
ciem, aby zimą przebiec taki dystans 
rywalizując przy tym o jak najlepszą 
lokatę. Na mecie wszyscy byli zwy-
cięzcami. 

Cieszmy się też, że coraz więcej 
siwobrodych świętych pojawia się 6 

Święty Mikołaj – patron 
soleckiej parafii

figura św.Mikołaja w Solcu-Zdroju.

rzeźba świętego w soleckim kościele.

grudnia na ulicach Solca-Zdroju. Oby 
obdarowywanie się symbolicznym 
cukierkiem i dobrym słowem też sta-
ło się naszą lokalną tradycją. I to nie 
tylko 6 grudnia.

(bs)

Napisali do nas
Zaduszki

Oto wiersz przywołany z pamię-
ci Pani Zofii Walasek. Kiedyś, dość 
dawno temu, uczyła się go w Szko-
le podstawowej w Zborowie. 

Na cmentarzu na mogiłach,
wieczorową cichą porą
płoną lampki kolorowe,
białe świece jasno gorą.

Idą ludzie między groby 
przez te wąskie kręte dróżki
i my tutaj uklęknijmy 
i pomódlmy się za duszki.

Napisali do nas
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O tym, że przecież my nie gęsi, 
że swój język mamy

Giergony

Planowaliśmy artykuł o naszym 
słownictwie lokalnym, o wyrazach, 
sformułowaniach używanych przez 
ludzi stąd. Mamy tych miejscowych 
określeń sporo, a niektóre takie ład-

ne, obrazowe i w dodatku zabawne, 
że żal żeby odeszły ze starszym po-
koleniem. A jest taka obawa- dzieci 
w szkole praktycznie już nie mówią 
gwarą. O ile lat temu 20 posługiwały 

się nią nagminnie, tak teraz w więk-
szości z trudem nawet ją rozumieją. 
I jak tu przeżyć, że taki na przykład 
„smotek” może odejść w niepamięć… 
Szkoda go. „Psiołby” też żal. 

Nie mamy ambicji stworzenia 
słownika mowy miejscowej, mógłby 
i nudny być w dodatku. W krótkim 
jesiennym tekście poniżej spróbowali-
śmy jednak oddać koloryt lokalny. 

Przezbywali my sie z mojo, bo jag roz dyszcz ustoł i moż-
no było wyźrzyć z chołpy. Jag mnie ino w filcach zoboczyła, 
tak od razu nic ino giergony trza ji pomóc wykopać, besów 
tureckich ujnie obiecała, frukta to już mus zbirać natentych-
miast. I tłumacz tu człowieku głupiokowi, że śląkwa, uflo-
gomy się, jak ta swoje: że ty pietruszki to tam mało co jest 
– ino wte, wewte i wte, to się migiem zrobi, bo przecie i nie 
porosła.

A mnie aże rozrywało tak mnie w choine ciongneło, bo bez 
lato tom sie grzybkami nie ucieszył. Susza była nielitościwo i 
nawet psiołb mało co się widziało. Ino roz jegem szed przez 
modrzenie, znalozem ze dwie kanie, ale i uny były robaczliwe. 
Tegom ji już nie rozpowiadał, godom, że po żyrdke ide - trza 
trzepać orzechy, a staro uksyto i całkiem do niczegój.

A ta zasuwa od piekła nazad o tych giergonach, a już 
najbardzi o jakiesi „lilowe” ji się rozchodziło. Naroz jak nie 

zoboczyła opołki, com se wcześni po cichu do sieni wyniósł, 
a przecie wiem, że una prześpiegowo, tom nawet jako staro 
szmato przyrzucił.

-To ty zoroźniku jeden po żyrdke z opołko idziesz? Na 
grzybki beze mnie? 

I jakby babe co odmieniło, nie wspumniała już o ujnie i jei 
besach, ani o ty zapyziały pietruszce, ani nawet o „lilowych” 
giergonach, ino chyzo jakosi kapote zarzuciła i bez to rose 
poszlimy do lassa, na sage, żeby szybci było, a buty to my 
ledwo z błota uciongneli.

I prowdziwych my uzbirali, a i żyrdkem se upatrzył w 
choinie. Moja i tak niepozbyto, nie daruwała - jeszcze i te 
giergony my znieśli do piwnicy przed noco. Ino mi się zdaje, 
że te kolory to my z szybkości cosi pomytlali. A już - co tam 
bedzie to bedzie.

(rsz)

Najważniejszym jednak momen-
tem w czasie wieczerzy jest dzielenie 
się opłatkiem i składanie sobie ży-
czeń. Zapomina się wtedy o ansach 
i urazach, przy stole króluje zgoda i 
miłość.

Na stole tradycyjnie 12 potraw. 
Wszak musi się tam znaleźć to co się 
zrodziło w lesie, ogrodzie, sadzie i 
polu. Są więc potrawy z grzybów, 
kapusty, maku, gro-
chu, owoców i ryb. I 
każdej z potraw trze-
ba skosztować. W 
przeciwnym razie 
możemy pożegnać 
się z pomyślnością w 
nadchodzącym roku. A 
już szczególnie nie wol-

no pominąć kapusty i miodu, które za-
pewniają dobrobyt, urodzaj i zdrowie. 
Aby sobie zapewnić zasobność portfe-
la warto włożyć do niego łuskę z przy-
rządzanego na kolację karpia.

Na stole obowiązkowo musi zna-
leźć się dodatkowe nakrycie – a nuż 
zjawi się ktoś samotny? A przecież w 
wigilijny wieczór nikt nie powinien 
czuć się opuszczony i smutny.

Rodzinny cha-
rakter świąt 

podkreśla wspólne kolędowanie przy 
kolorowej, pachnącej choince. A pod 
choinką oczywiście prezenty. Przy ich 
rozpakowywaniu miło płynie czas. O 
północy pora na pasterkę. Szkoda, że 
przez ostatnie lata aura nas nie roz-
pieszcza i zamiast po śniegu skrzy-
piącym pod butami maszerujemy do 
kościoła z parasolką w ręce.

W kultywowaniu bożonarodze-
niowej tradycji nie możemy zapo-
mnieć o zwierzętach. Im też dajemy 
po kawałku opłatka i nasłuchujemy co 
też mają nam do powiedzenia w tę 
magiczną noc.

Na szczęście odradza się zwyczaj 
odwiedzania domów przez kolęd-
ników. W Zagajowie zawiązało się 
stowarzyszenie, które m.in. postawi-
ło sobie za cel kultywowanie tradycji 
kolędniczych i jasełkowych.

A więc nie szczędźmy sił na przy-
gotowanie tradycyjnej wigilii, pod-

trzymujmy świąteczne 
obrzędy, zostawiajmy pu-
ste miejsce przy stole dla 

tych, którzy już odeszli. 
Niech połączy nas ta 
szczególna więź Nocy 

Bożego Narodzenia.
(bs)

Przyjście na świat Chrystusa to zaiste godny powód uroczystego świę-
towania. A święta te jak żadne inne łączą się z wieloma tradycyjnymi ry-
tuałami, które podtrzymywane są przez polskie rodziny. Niezwykle żywa 
jest tradycja wieczerzy wigilijnej. Zasiadamy do niej po zmroku, kiedy na 
niebie pojawi się pierwsza gwiazda – gwiazda, która prowadziła Trzech 
Króli do betlejemskiej stajenki. Cała rodzina gromadzi się wtedy przy 
nakrytym śnieżnobiałym obrusem stole, pod który to obrus wkładamy 
sianko. Z siana panny wróżyły powodzenie w miłości. Wyciągniecie zie-
lonego źdźbła wskazywało na rychłe zamążpójście, zaś źdźbło sczerniałe 
zwiastowało nawet staropanieństwo.

Idą święta. Boże Narodzenie tuż-tuż

Napisali do nas
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IV Wojewódzki Turniej Tańca Sportowego 
Osób Niepełnosprawnych - Zborów 2016

Uczymy się sięgać po pieniądze unijne w nowej perspektywie finansowania

Obchody Święta Niepodległości w Solcu
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Jubileusz 25-lecia Stowarzyszenia 
Gmin Uzdrowiskowych RP

Złote gody
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