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Zdrowych, spokojnych, pełnych radości,
pozytywnych emocji i rodzinnego ciepła

Świąt Wielkanocnych
Mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój i Wszystkim Gościom

życzą
Wójt Gminy, Rada Gminy

i pracownicy jednostek organizacyjnych.

„Alleluja! biją dzwony,
Głosząc w świata wszystkie strony,
Że zmartwychwstał Pan”
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Budżet Gminy Solec-Zdrój 
na rok 2017 przyjęty

Nieodpłatna 
pomoc prawna

Wieści z Gminy

Krystian Łuszcz
przeprasza pana Adriana Babiarz 

za znieważenie jego osoby 
w dniu 1 października 2016 roku.

Krystian Łuszcz

Wójt Gminy Solec-Zdrój informuje 
niniejszym mieszkańców Gminy Solec-Zdrój, 

że 1 stycznia 2017 roku w Solcu-Zdroju 
rozpoczął działalność 

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Radcowie prawni i adwokaci udzielać będą porad 
prawnych w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej - 

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

13:00 i czwartek w godzinach od 8:00 do 12:00.

WARTO SKORZYSTAĆ!

Na ostatniej sesji w 2016 roku Rada Gminy przyjęła 
budżet na rok 2017. Kwota na jaką opiewa to 29 milio-
nów złotych. Niby dużo, ale przecież w ślad za tym idzie 
szereg zadań od realizacji których żadną miarą odstą-
pić nie można. Stąd też aż 70% tej kwoty przeznaczona 
jest na wydatki bieżące, a w nich największa pozycja 
to oczywiście oświata. Wydatki oświatowe to prawie 6 
milionów zł, z czego subwencja pokrywa zaledwie 71 % 
tych wydatków, resztę czyli przeszło 1,6 miliona zł Gmi-
na musi sfinansować z dochodów własnych. Następna 
olbrzymia pozycja to pomoc społeczna i świadczenia ro-
dzinne i wychowawcze. 

Aż 321 tysięcy zł przeznaczono w budżecie na za-
dania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. 
Każda wieś sama decyduje jakie zadania własne Gminy 
na obszarze sołectwa są dla niej najważniejsze i ile na 
nie przeznaczy środków. Fundusz sołecki to taki wiej-
ski budżet partycypacyjny. Ilość środków finansowych 
pozostających w dyspozycji sołectwa zależy od jego 
wielkości, a ograniczenia sołectwa przy wydatkowaniu 
tych środków sprowadzają się jedynie do konieczności 
przeznaczenia ich na realizację zadań własnych Gminy. 

Na zadania inwestycyjne na rok 2017 przewidziano 
w budżecie prawie 9 milionów złotych. Większość zadań 
inwestycyjnych to zadania wieloletnie realizowane przy 
wykorzystaniu funduszy unijnych. Największe wśród 
nich to rewitalizacja przestrzeni publicznej w Solcu – 
Zdroju, budowa ścieżki rowerowej łączącej Busko i So-
lec, rozbudowa kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji 
do odwadniania i kompostowania osadów ściekowych, 
modernizacja oświetlenia ulicznego.

(bs)

Ministerstwo Finansów opublikowało właśnie 
ranking gmin pod względem dochodów własnych 
na 1 mieszkańca. 

W sumie oceniono 2 478 gmin. Gmina Solec – Zdrój 
znalazła się na 1 651 pozycji (w ubiegłym roku była to 
1 806 pozycja) z dochodem 991,26 zł na 1 mieszkańca 
(w ubiegłym roku było to 780,71 zł). Może nie jest to 
jakiś spektakularny skok, ale z roku na rok jest coraz 
lepiej. Daleko nam wprawdzie do tych gmin najbogat-
szych. Taki np. Kleszczów (1 pozycja) osiągnął docho-
dy 34 825,79 zł na 1 mieszkańca. No cóż, nie każdy 
może mieć na swoim terenie kopalnię odkrywkową i 
elektrownię. Choć może to i lepiej, że nie mamy. Tak 
wysoki dochód jest zresztą wyjątkowy, bo już druga 
na liście gmina Rzęśnia ma dochód w wysokości 8 
090,04 zł na mieszkańca. Na drugim biegunie – a więc 
wśród gmin najbiedniejszych – jest gmina Radgoszcz 
z dochodem 424,77 zł na głowę mieszkańca. Nie je-
steśmy więc ani wyjątkowo bogaci, ani wyjątkowo 
biedni. Na pewno natomiast prowadzimy jako Gmina 
politykę prorozwojową, o czym najlepiej świadczy co-
raz wyższa z roku na rok nasza pozycja w tym nieza-
leżnym rankingu. 

(bs)

Ranking bogatych i biednych gmin

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w grudniu 2016 r.:
Kaczmarska Barbara lat 48 – mieszkanka DPS Zborów
Kopeć Eugeniusz lat 79 – mieszkaniec wsi Zagórzany
Tomaszewski Paweł lat 39 – mieszkaniec wsi Wełnin

Świściorowska Zofia lat 54 – mieszkanka DPS Zborów
Trela Stefania lat 85 – mieszkanka wsi Piestrzec 

w styczniu 2017 r.:
Chmura Edward lat 66 – mieszkaniec wsi Wełnin

Mazur Władysława lat 83 – mieszkanka wsi Piasek Mały
Korzeń Leokadia lat 95 – mieszkanka wsi Zborów

Fortuna Marianna lat 99 – mieszkanka wsi Piestrzec
Kałuża Janina lat 83 – mieszkanka wsi Ludwinów
Kopeć Zofia lat 89 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój

Gałka Władysław lat 83 – mieszkaniec wsi Piestrzec
Paw Zdzisław lat 70 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

w lutym 2017 r:
Grabda Stanisława lat 89 – mieszkanka wsi Wełnin

Kwiatkowski Mieczysław lat 36 – mieszkaniec wsi Chinków
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Źródła informacji o czystości powietrza
Wiarygodnych informacji o stanie 

środowiska, w tym dotyczących powie-
trza dostarcza Państwowy Monitoring 
Środowiska (PMŚ). Bieżące dane po-
miarowe w ramach PMŚ prezentowane 
są na stronie Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska (http://powietrze.
gios.gov.pl/pjp/current). Na podstawie 
wyników badań ze stacji pomiarowych 
PMŚ wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska dokonuje oceny pozio-
mów substancji w powietrzu w danej 
strefie za rok poprzedni, a raporty te 
publikowane są na stronach inspekto-
ratów ochrony środowiska. Pod wzglę-
dem kryteriów oceny jakości powietrza 
gmina Solec-Zdrój zlokalizowana jest 
w tzw. strefie świętokrzyskiej, w której 
największy problem stanowią pyły za-
wieszone (PM). Najbliższa stała stacja 
pomiarowa zlokalizowana jest w Bu-
sku-Zdroju. Aktualnie na terenie gminy 
Solec-Zdrój również prowadzone są 
badania powietrza. Od 9 stycznia 2017 
roku na terenie gminy zlokalizowana 

jest mobilna stacja monitoringu powie-
trza, która prowadzi badania jakości 
powietrza w ramach PMŚ. Wyniki tych 
badań prezentowane są na stronach 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Kielcach. Niestety w se-
zonie grzewczym obrazują one wpływ 
niskiej emisji, dlatego w trosce o zdro-
wie mieszkańców w przypadku podej-
rzenia spalania odpadów komunalnych 
niewykluczone są kontrole palenisk. 
W przypadku potwierdzenia w nieza-
leżnym badaniu popiołu, że spalane 
są odpady należy liczyć się z przykry-
mi konsekwencjami. Pamiętać należy 
że spalanie odpadów z naruszeniem 
przepisów prawa jest wykroczeniem 
w myśl przepisów ustawy o odpadach: 
„Kto wbrew zakazowi, termicznie prze-
kształca odpady poza spalarniami od-
padów lub współspalarniami odpadów 
podlega karze aresztu lub karze grzyw-
ny.

Bieżące dane pomiarowe w ramach 
PMŚ prezentowane na stronie Główne-

Indeks jakości 
powietrza 

PM10 
[µg/m3] 

PM2,5 
[µg/m3] 

O3 
[µg/m3] 

NO2 
[µg/m3] 

SO2 
[µg/m3] 

C6H6 
[µg/m3] 

CO 
[mg/m3] 

Bardzo dobry 0 - 20 0 - 12 0 - 30 0 - 40 0 - 50 0 - 5 0 - 2 
Dobry 21 - 60 13 - 36 31 - 70 41 - 100 51 - 100 6 - 10 3 - 6 
Umiarkowany 61 - 100 37 - 60 71 - 120 101 - 150 101 - 200 11 - 15 7 - 10 
Dostateczny 101 - 140 61 - 84 121 - 160 151 - 200 201 - 350 16 - 20 11 - 14 
Zły 141 - 200 85 - 120 161 - 240 201 - 400 351 - 500 21 - 50 15 - 20 
Bardzo zły > 200 > 120 > 240 > 400 > 500 > 50 > 20 

Indeks jakości powietrza – informacje zdrowotne (http://powietrze.gios.gov.pl)

Kategoria Informacje Zdrowotne

Bardzo dobry
Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, 
warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.

Dobry
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak lub niskie ryzyko 
zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, 
bez ograniczeń.

Umiarkowany
Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla 
zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych 
dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.

Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia 
(szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne 
skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na 
wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku 
fizycznego.

Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać 
przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć do minimum wszelką 
aktywność fizyczną na wolnym powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego 
wysiłku fizycznego.

Bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w 
ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała 
populacja powinna ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. 
Wszelkie aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie 
substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie 
oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym.

go Inspektoratu Ochrony Środowiska 
wykorzystują tzw. indeks jakości powie-
trza, który w sposób obrazowy (koloro-
wa skala i kolorowe punkty na mapie) 
informuje jaki jest stan powietrza i jakie 
to ma konsekwencje zdrowotne. Na 
stronie tej można sprawdzić też stan 
powietrza w Solcu-Zdroju. 

Polski indeks jakości powietrza jest 
obliczany na podstawie 1-godzinnych 
danych niezweryfikowanych ze stacji 
automatycznych funkcjonujących w 
ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska (PMŚ). Polski indeks jakości 
powietrza liczony jest bezpośrednio w 
bazie danych jakości powietrza Głów-
nego Inspektoratu Ochrony Środowi-
ska na podstawie danych otrzymanych 
ze stacji pomiarowych PMŚ za pośred-
nictwem baz danych wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowiska. 
Polski indeks jakości powietrza liczony 
jest na podstawie 1-godzinnych wyni-
ków z pomiarów stężeń w powietrzu: 
dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azo-
tu (NO2), pyłu PM10, pyłu PM2,5, tlen-
ku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu 
(O3) (http://powietrze.gios.gov.pl).
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Panie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – wiele ostatnio mówi 
się w Polsce o smogu. Czy nas w 
gminie również dotyka ten pro-
blem?

Niestety tak. Doświadczamy tego 
przeważnie w okresie zimowym. 
Kotłownie lokalne oraz indywidu-
alne paleniska domowe emitują do 
powietrza substancje wpływające 
niekorzystnie na zdrowie człowie-
ka i środowisko przyrodnicze, m.in. 
dwutlenek węgla, siarczki, pyły, 
zanieczyszczenia organiczne i ra-
kotwórcze dioksyny. Efekt ten jest 
spotęgowany przez eksploatację ni-
skosprawnych urządzeń grzewczych 
oraz spalanie paliw złej jakości np. 
zasiarczonych i niskokalorycznych 
węgli oraz odpadów z gospodarstw 
domowych. Na terenie gminy do 
ogrzewania pomieszczeń używa się 
zwłaszcza kotłów na paliwa stałe, w 
których emisja zanieczyszczeń po-
wietrza i pyłów jest dużo większa 
niż w przypadku systemów wyko-
rzystujących spalanie gazu. W po-
równaniu do energetyki zawodowej 
systemy te nie posiadają urządzeń 
ograniczających emisje zanieczysz-
czeń do atmosfery m.in. urządzeń 
odpylających czy odsiarczających. I 
właśnie w okresie intensywnego pa-
lenia w domowych piecach, w przy-
padku bezwietrznej pogody wszyst-
kie te trujące związki chemiczne i 
pyły tworzą mglistą zawiesinę zwa-
ną smogiem. Wtedy też najwięcej 
mówimy o konieczności walki z ni-
ską emisją.

No właśnie - niska emisja - co 
oznacza określenie niska emisja 
i dlaczego jej wpływ jest niebez-
pieczny dla zdrowia ludzi

Niska emisja to ogólnie rzecz uj-
mując emisja zanieczyszczeń tj. py-
łów i szkodliwych gazów wydoby-
wających się ze źródeł na wysokości 
poniżej 40 m. W jej skład wchodzą 
głównie zanieczyszczenia związane 
z działalnością człowieka – emitowa-
ne przez indywidualne piece domo-
we często nie spełniające standar-
dów emisyjnych, w których spalany 
jest węgiel niskiej jakości w tym o 
niskich parametrach grzewczych, 
najczęściej w sposób nieefektyw-
ny, niewielkie kotłownie, przemysł, 
transport komunikacyjny, a także 

wypalanie traw. Zdarza się też, choć 
mam nadzieję, że w gminie Solec-
-Zdrój coraz rzadziej, że w piecach 
domowych spalane są także śmie-
ci, w tym tworzywa sztuczne. Niska 
emisja jest zjawiskiem szczególnie 
szkodliwym – wprowadzane do po-
wietrza zanieczyszczenia gromadzą 
się wokół miejsca powstania stwa-
rzając lokalne niebezpieczeństwo w 
obszarach zabudowy mieszkanio-
wej. Oddychamy tymi związkami, a 
to może prowadzić do wielu scho-
rzeń: chorób płuc, astmy, nowotwo-
rów, depresji, alergii. 

A dlaczego nie należy wypalać 
traw?

Wypalenie traw jest zabronione 
przepisami prawa. Niestety jest czę-
sto praktykowane na skutek błędnej 
opinii, że w ten sposób użyźnia się 
glebę, likwiduje chwasty czy nisz-
czy szkodniki. W wyniku wypalania 
traw powstają niekontrowane poża-
ry, co kończy się interwencją straży 
pożarnej. Takie wypalanie traw na 
pastwiskach, łąkach czy nieużytkach 
skutkuje także znacznym zanieczysz-
czeniem powietrza. W wyniku wy-
palania traw emitowana jest sadza 
oraz m.in. zanieczyszczenia pyłowe, 
tlenek węgla, metan, lotne związki 
organiczne, dwutlenek węgla, dwu-
tlenek siarki, tlenki azotu. Ponadto 
wypalanie traw wpływa negatyw-
nie na wiele elementów przyrodni-
czych - pożar spowalnia tworzenie 
się próchnicy, na skutek wypalania 
traw niszczona jest mikroflora i mi-
krofauna gleby, giną zwierzęta a w 
skrajnych przypadkach także ludzie. 

Rozumiem, że w tej walce o 
czyste powietrze wiele zależy 
od nas samych. Ale przecież nie 
wszystko. Czy możemy liczyć na 
jakąś pomoc w tym zakresie?

No cóż. Smog, niska emisja to 
problem ogólnokrajowy i wymaga 

systemowych rozwiązań. W Gminie 
Solec-Zdrój mamy dość komfortową 
sytuację, a to z uwagi na dostępność 
gazu – również do celów grzew-
czych. Jest jednak jeden warunek – 
ekonomicznie ten gaz musi być kon-
kurencyjny w stosunku do węgla. 
Często już jest. Szczególnie w bu-
dynkach prawidłowo ocieplonych, 
z dobrze zaplanowaną instalacją 
grzewczą i wydajnym piecem. Wte-
dy nasza sieć gazociągowa będzie w 
pełni wykorzystana, z korzyścią dla 
naszego zdrowia i bez znacznego 
obciążania naszej kieszeni. 

Z uwagi na potrzebę poprawy 
jakości powietrza, a co za tym idzie 
zmniejszenie ilości toksycznych py-
łów i gazów powstających w wyniku 
niskiej emisji zagrażających zdrowiu 
i życiu ludzi podejmowane są roż-
nego rodzaju działania. Jednym z 
takich działań był montaż kolekto-
rów słonecznych. W ramach projek-
tu pod nazwą „Instalacja systemów 
energii odnawialnej na budynkach 
użyteczności publicznej oraz do-
mach prywatnych w gminach po-
wiatu buskiego i pińczowskiego” na 
terenie gminy Solec-Zdrój zamon-
towano 212 układów solarnych w 
budynkach mieszkalnych osób fi-
zycznych - projekt realizowany w ra-
mach Szwajcarsko – Polskiego Pro-
gramu Współpracy. Funkcjonowanie 
tego rodzaju instalacji przyczynia się 
do redukcji zanieczyszczeń wprowa-
dzanych do atmosfery i ogranicza 
uciążliwości związane z tradycyjnym 
ogrzewaniem ciepłej wody użytko-
wej.

Osoby fizyczne mogą ponadto 
ubiegać o dofinansowanie rożnego 
rodzaju rozwiązań mających na celu 
ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
składając odpowiedni wniosek do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Obecnie przyjmowa-
ne są wnioski w ramach programu 
„ZORZA” – Czyste powietrze nad 
Świętokrzyskim. Nabór wniosków 
jest ciągły. W ramach tego progra-
mu mieszkańcy województwa mogą 
ubiegać się o dofinansowanie do 
wymiany kotłów na paliwa stałe 
oraz podłączenia do sieci ciepłow-
niczej lub gazowej. Osoby fizyczne 
– właściciele bądź użytkownicy wie-
czyści domów mieszkalnych – będą 

Rozmowa z Wójtem Gminy Solec-Zdrój Adamem Pałysem
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mogły uzyskać wsparcie finansowe 
w formie 25 % dotacji do wymiany 
pieców na nowoczesne o wyższej 
sprawności lub podłączenia do sieci 
gazowej. Program, jak również wzór 
wniosku, dostępny jest na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach www.wfos.
com.pl i w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach przy al. 
ks. J. Popiełuszki 41.

A co może Gmina? Dostępne pra-
wem możliwości Gminy koncentrują 
się głównie na edukacji, informacji, 
apelach, monitorowaniu, wspiera-
niu wdrażania nowych rozwiązań, 
współpracy i oczywiście ogranicza-
niu źródeł niskiej emisji w obiektach 
gminnych. I to cały czas realizujemy.

Wspomniał Pan o edukacji eko-
logicznej. Czy w Gminie Solec-Zdrój 
wzrasta świadomość ekologiczna?

Myślę, że wzrost świadomości 
ekologicznej jest znaczący – nie tyl-
ko w zakresie czystości powietrza. 
Gmina podejmuje różnego rodzaju 
działania edukacyjne. W ubiegłym 
roku w ramach programu edukacji 
ekologicznej dotyczącego działań 
proekologicznych mających na celu 
ochronę powietrza i klimatu w gmi-
nie Solec-Zdrój na rok 2016 brali 
udział uczniowie z terenu gminy. W 
ramach programu edukacji ekolo-
gicznej przeprowadzony został mię-
dzyszkolny konkurs plastyczny pn. 
„O powietrze dbamy dobry klimat 

mamy”, nagrodzono 60 uczniów z 
terenu gminy. Efektem realizowane-
go w ubiegłym roku programu było 
opracowanie przez uczniów listy do-
brych praktyk mieszkańca i zakazów 
tj. przygotowanie listy działań słu-
żących ochronie powietrza i klimatu 
oraz wyszczególnienie tych działań, 
które należy eliminować i ograniczać 
w swoim otoczeniu. Dobrze było-
by zapamiętać najważniejsze dobre 
praktyki wypracowane przez uczest-
ników programu edukacji ekologicz-
nej. Są one nadal aktualne: moder-
nizacja urządzeń grzewczych, w 
tym wymiana kotłów węglowych na 
gazowe, wymiana starych pieców 
centralnego ogrzewania na nowe, 
używanie dobrej jakości opału, za-
kaz spalania śmieci w domowych 
paleniskach, zakaz wypalania traw, 
sadzenie drzew i innych roślin.

W tym roku również realizowany 
będzie program edukacji ekologicz-
nej. Gmina ubiega się o dofinanso-
wanie realizacji zadania, a odpo-
wiedni wniosek zastał już złożony do 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach. Program skierowany 
jest do uczniów z terenu gminy. W 
ramach programu planowane jest 
przeprowadzenie dwóch konkursów 
międzyszkolnych:

a) fotograficznego pn. „Oso-
bliwości przyrody w gminie Solec-
-Zdrój” polegającego na wykonaniu 
zdjęcia dokumentującego piękno 
przyrody i krajobrazu w gminie 

Liczba ludności w 
gminie na koniec 
2015 roku - 5139

Zdarzenia liczba
urodzenia 4
małżeństwa 0
zgony 8
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 42
małżeństwa 39
zgony 57
rozwody 5

Zdarzenia liczba
urodzenia  1 
małżeństwa  0
zgony  2
rozwody  0 

Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  2 
zgony  5 
rozwody  1

Zdarzenia liczba
urodzenia  42
małżeństwa  43
zgony  61
rozwody  6

Trochę statystyki

grudzień 2016 r.rok 2015 r.

styczeń 2017 r.

styczeń – listopad 2016 r.

luty 2017 r.

Solec-Zdrój, ze szczególnym zwró-
ceniem uwagi na formy ochrony 
przyrody, chronione gatunki roślin i 
zwierząt oraz uwrażliwienie uczest-
ników konkursu na konsekwencje 
oddziaływania człowieka na środo-
wisko przyrodnicze 

b) plastycznego pn. „Segregacja 
się opłaca” polegającego na wy-
konaniu pracy plastycznej zgodnej 
tematycznie z jednym z trzech za-
gadnień: instalacje służące ochro-
nie środowiska, odnawialne źródła 
energii, obiekty/zakłady będące 
przyczyną degradacji środowiska. 

Program ten ma na celu kształ-
towanie dobrych nawyków i pro-
mowanie ekologicznego stylu życia, 
likwidowanie szkodliwych nawyków 
będących przyczyną niewłaściwych 
zachowań, w tym dotyczących se-
gregacji odpadów ze zwracaniem 
szczególnej uwagi na szkodliwy 
proceder spalania odpadów w do-
mowych paleniskach. Zapamiętajmy 
wszyscy!

Domowy piec nie jest prze-
znaczony do spalania odpadów! 
Spalanie odpadów w domowych 
piecach oprócz tego, że jest nie-
bezpieczne dla naszego zdrowia 
to grozi wysoką grzywną do 5 ty-
sięcy złotych. 

Warto na koniec przypomnieć od 
lat propagowane, również w Gmi-
nie Solec-Zdrój, hasło fundacji eko-
logicznej ARKA "Kochasz dzieci nie 
pal śmieci". 

Dziękuję za rozmowę
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Sprawozdanie z Ferii w Gminnym Centrum 

Kultury w Solcu - Zdroju
W okresie ferii zimowych od 31.01.2017 do 11.02.2017 

Gminne Centrum Kultury w Solcu – Zdroju przygotowało 
bogatą ofertę wypoczynkową dla dzieci z terenu gminy 
Solec-Zdrój. Skorzystało z niej 52 dzieci w wieku od 6 do 
12 lat. GCK opracowało program, który w różnorodny 
sposób zagospodarowywał czas najmłodszych w okresie 
ferii zimowych. W ciągu dwóch tygodni dzieci aktywnie 
uczestniczyły w przygotowanych zajęciach w budynku 
GCK i korzystały z wielu atrakcji na terenie naszej gminy 
jak i poza nią. 

Ferie rozpoczęliśmy od zajęć sportowych zorganizowa-
nych przy współpracy z Akademią Piłkarską Champions, 
która na terenie naszej gminy działa od października 2016 
r. Trenerzy: Marcin Matuszewski, Maciej Boduszek i Karo-
lina Jaśkiewicz zafundowali dzieciakom ćwiczenia i gry 
pełne zabawy, sprawiającym tym ogromną radość naszym 
podopiecznym. Mogli się oni poczuć jak na prawdziwym 
treningu piłkarskim, szlifując swoje umiejętności ruchowe, 
a przy tym znakomicie się bawiąc. Tego samego dnia dzieci 
uczestniczyły w warsztatach kreatywnych prowadzonych 
przez panią Annę Stoksik-Markuszewską. Podczas zajęć 
dzieci szykowały swoje przebrania do pirackiego balu kar-
nawałowego, który zaplanowano na sobotę 4 lutego, a 
także ozdobne kubki, które okazały się wspaniałym pre-
zentem dla rodziców.

Następnego dnia dzieci grały w gry planszowe rozwi-
jające logiczne myślenie. Niektóre z gier okazały się hitem 
ferii – na czele z ,,Twisterem”. Zabawa była jednak jedynie 
rozgrzewką przed zajęciami tanecznymi, które przygoto-
wała Pani Dagmara Kasza z Centrum Edukacji Wiedza i 
Pasja . Poznając kroki rock’n’rolla, salsy i hip hopu dzieci 
się świetnie bawiły.

 W czasie ferii Gminne Centrum Kultury odwiedził te-
atrzyk Krak-Art z Krakowa, który zaprezentował naszym 
najmłodszym przedstawienie ,,Zima u Kubusia Puchatka”. 
Odtwórcy ról angażowali dzieciaki do udziału w spektaklu 
dzięki czemu mogły się poczuć jak prawdziwi aktorzy.

W dalszej części ferii dla uczestników przygotowano 
wyjazd do buskiego kina na film animowany ,,Zakwaka-
ni”, który zafundował dzieciakom sporą dawkę śmiechu. 
Po dużej dawce kinowej rozrywki Gminne Centrum Kul-
tury w Solcu-Zdroju odwiedziła policja z soleckiego komi-
sariatu. Zorganizowała ona dla dzieci zajęcia, na których 
poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Po-
licjanci udzielali także wskazówek jak bezpiecznie spędzić 
ferie. Prowadzone były również pogadanki na temat uza-
leżnień od alkoholu i narkotyków.

Na zakończenie tygodnia zorganizowano piracki bal 
karnawałowy. Tematyczna impreza taneczna była nie lada 
gratką dla naszych podopiecznych. Pan Radosław Kornaś 
zapewniał świetną zabawę, w której dzieciaki mogły po-
czuć się jak prawdziwi korsarze. Z dumą prezentowały 
nowe umiejętności taneczne, a także pirackie stroje wła-
snoręcznie wykonane na warsztatach w GCK. 

Następny tydzień rozpoczęliśmy z dużym animuszem 
od zajęć z Akademią Piłkarską Champion i warsztatów 
kreatywnych. Pani Dagmara Kasza prowadząca warsztaty 
taneczne przygotowała konkurs, w którym jury wyłoniło 

najlepszych tancerzy ferii. Na zwycięzców czekały atrakcyj-
ne upominki i dyplomy. 

W kolejnych dniach wybraliśmy się do Biblioteki Pu-
blicznej w Solcu-Zdroju, gdzie zorganizowane zostały 
specjalne warsztaty recytatorskie. Odwiedziliśmy także 
galerię ,,Stary Kufer”, w której dzieci mogły poznać histo-
rię Solca-Zdroju i na własne oczy zobaczyć wiele zabytko-
wych przedmiotów. Pani Małgorzatą Helis w interesujący 
sposób opowiadała o ciekawostkach związanych z naszą 
gminą, a dzieciaki chętnie odpowiadały na zadawane 
przez nią pytania. Po wizytach w soleckich ośrodkach kul-
turalnych dzieci brały udział w warsztatach rzeźbiarskich 
w czasie, których Pan Wojciech Reguła uczył naszych naj-
młodszych sztuki rzeźbienia w mydle. Na zakończenie fe-
rii zorganizowano ognisko pożegnalne, podczas którego 
dzieci dzieliły się swoimi wspomnieniami ze spędzonego 
z GCK czasu. 

Zapraszamy za rok!

Festiwal Stołów
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. W tym 

wyjątkowym okresie w Solcu –Zdroju odbywały się różne 
wydarzenia związane z kultywowaniem tradycji świątecz-
nych. 

20 grudnia mieszkańcy oraz kuracjusze mieli okazję 
wziąć udział we wspólnym kolędowaniu. Dzięki chórowi 
działającemu przy Gminnym Centrum Kultury w Solcu –
Zdroju w całej miejscowości rozbrzmiewały pięknie wyko-
nane kolędy! 

Tego samego dnia odbywał się kiermasz świąteczny 
podczas którego można było zakupić ozdoby świąteczne, 
wypieki i wiele różnego pięknego rękodzieła. Na kierma-
szu zaprezentowali swoje prace: Dom Pomocy Społecz-
nej w Zborowie, Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne 
w Solcu –Zdroju, Dom Pomocy Społecznej w Świniarach, 
Magii Drobiazgi – Marzena Parka, Gminne Centrum Kultu-
ry w Solcu –Zdroju i In.

21 grudnia do Gminnego Centrum Kultury w Solcu - 
Zdroju zawitali uczniowie szkół z terenu Gminy by zapre-
zentować się w konkursie "Festiwal Stołów Wigilijnych".

Jury oceniało ogólny wygląd stołu, znajomość trady-
cji, ręcznie wykonane ozdoby, wybraną potrawę wigilijną 
oraz kolędę.
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Wszystkie stoły prezentowały się wspaniale, dzieci wło-
żyło mnóstwo pracy by przygotować się do udziału w kon-
kursie. Lecz jak to w każdym konkursie bywa nie każdy 
może stanąć na podium.

I miejsce zajęła klasa VI Sz. P. w Solcu-Zdroju i otrzy-
mała nagrodę główną ufundowaną przez Wójta Gminy i 
Gminne Centrum Kultury - wyjazd do kina, na wybrany 
przez siebie film.

II miejsce zajęła klasa IV Sz.P. w Zborowie, a w nagrodę 
otrzymała słodki deser dla całej klasy od Hotelu Malinowy 
Zdrój w Solcu -Zdroju.

III miejsce ex aequo zajęły klasa III b Gimnazjum w Sol-
cu -Zdroju oraz klasa IV Sz.P. w Solcu-Zdroju. Nagrody za 
zajęcie trzeciego miejsca ufundowały Baseny Mineralne w 
Solcu-Zdroju i są nimi wejściówki na basen dla całej klasy.

Na pozostałych uczestników czekały słodkie upominki, 
których sponsorami byli Zakład Doskonalenia Zawodowe-
go w Busku -Zdroju (ZDZ) oraz sklep Lewiatan w Zborowie.

Wszystkim osobom zaangażowanym w to wydarzenie 
należą się serdeczne podziękowania.

WOŚP
W tym roku 15 stycznia zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie z tej okazji w Gminnym 
Centrum Kultury w Solcu – Zdroju odbywały się występy 
artystyczne oraz licytacje. Na terenie Solca – Zdroju od 
wczesnych godzinnych rannych kwestowali wolontariu-
sze.

Podczas 25 Finału WOŚP w Solcu – Zdroju udało się 
zebrać kwotę 8 491,71 zł, tym samym został pobity ubie-
głoroczny rekord !!! Bowiem w roku ubiegłym zebraliśmy 
6 109,97 zł. Za okazane serca serdecznie dziękujemy!

Na licytacje mieszkańcy Gminy i nie tylko przekazali 
różne przedmioty, a wśród nich znalazły się m.in. zestaw - 
CB radio z anteną, ręcznie robione czapki, szaliki, ozdoby 
do włosów, pamiątki z Solca –Zdroju, żyrandole, latarka, 
a nawet bateria wannowa. Licytacje były bardzo emocjo-
nujące, bo wiele z podarowanych przedmiotów było uni-
katowych!

Poseł Krystian Jarubas wylicytował cieplutki zestaw 
czapka, szalik i skarpetki. Udało nam się namówić Posła 
aby zaprezentował się w wylicytowanym zestawie. Trzeba 
przyznać, że pasuje mu idealnie! Wójt Gminy Solec –Zdrój 
Adam Pałys wylicytował pyszny tort, który przekazała Rad-

na Gminy Teresa Sowula. Wójt wylicytowanym smakoły-
kiem podzielił się z publicznością. Po spróbowaniu, każdy 
żałował, że nie ma już więcej takich wypieków na aukcji… 

Niektórzy darczyńcy już zaoferowali, że w przyszłym 
roku dostarczą nam wiele wyjątkowych fantów na licyta-
cje. 

Pomiędzy licytacjami na scenie prezentowali się lokal-
ni artyści. Zespoły taneczne i muzyczne działające przy 
Gminnym Centrum Kultury w Solcu –Zdroju. Można było 
posłuchać, popatrzeć ale i potańczyć.

Zabawa podczas tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy była przednia tym bardziej, że temu wy-
darzeniu przyświecał szczytny cel - dla ratowania życia i 
zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz 
dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom!

KONCERT
W dniu 26 lutego 2017 roku o godzinie 17.00 w ko-

ściele parafialnym w Solcu-Zdroju miał miejsce wyjątko-
wy koncert kwintetu Jerzego Cygana ,,OD J.S. BACHA DO 
G.MILLERA’’. W programie artystycznym były przygoto-
wane utwory m.in.: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, F. Chopina, 
Joh. Brahmsa, G. Cacciniego, A. Piazolli, H. Kuźniaka, Ch. 
Chaplina, A.C.Jobima, G.Millera.

Koncert udało się zorganizować dzięki wsparciu Wójta 
Gminy Solec-Zdrój- Pana Adama Pałysa , Przewodniczą-
cego Rady Gminy – Pana Pawła Patrzałka, którzy bardzo 
chętnie współuczestniczą i wspomagają organizację róż-
nego rodzaju wydarzeń kulturalnych.

Wydarzenie to pomogli zorganizować Ochotnicza Straż 
Pożarna w Solcu-Zdroju, Malinowe Hotele oraz Gminne 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju.

Część muzyczna koncertu obfitowała w wykonania o 
niezwykle wysokim poziomie artystycznym. Wiele wyjąt-
kowych momentów , myśli, radości i wzruszeń, zachwy-
tów i głębokich przeżyć- towarzyszyło temu koncertowi. 
Piękne dźwięki ,które zabrzmiały podczas tego szczegól-
nego koncertu zostały nagrodzone przez publiczność 
owacjami na stojąco.
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Miejsce III exequo:
1.Emilia Lesiak
2.Maja Zając
Zespoły:
Miejsce I: Bartosz Kopeć, Zuzanna Mazur , Agata Świt-
kowska
Miejsce II exequo:
1.Alicja Krzyżańska, Alicja Jaroszek, Natalia Nowak
2.Zuzanna Badocha, Amelia Dyrduł, Weronika Kowalska, 
Emilia Lisek, Kamil Sajecki
Miejsce III: Partycja Piotrowska, Nikola Guździoł, Natalia 
Kaczor, Natalia, Łukasiewicz, Emilia Banaś

 
KATEGORIA IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWE

Soliści:
Miejsce I: Marta Śmiech
Miejsce II: Kacper Zych
Miejsce III exequo:
1.Olga Nalepa
2.Dominika Nizioł
Wyróżnienie: Karolina Leżoń
Zespoły:
Miejsce I: Emilia Jasiak, Emilia Kornaś, Amelia Przeniosło
Miejsce II: Zuzanna Bernat, Oliwia Pałys, Agata Rączka, 
Maria Zych, 
Zofia Pałys, Julia Pałys, Julia Masłowska

 
KATEGORIA –GIMNAZJUM

Zespoły:
Miejsce I: Zuzanna Satora, Natalia Żółtak, Daria Futrzyń-
ska, Martyna 
Jędrzejewska, Olga Galus, Julia Czechowska, Alicja 
Skrzypczyńska,
Magdalena Bławat, Aleksandra Walasek

 
KATEGORIA MŁODZIEŻ LICEALNA I DOROŚLI

Soliści:
Miejsce I: Jan Ciepluch
Zespoły:
Miejsce I: Chór ,,Cantores Stopnicensis”

XV MIĘDZYGMINNY 
PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

Już po raz XV Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju 
zorganizowało przegląd kolęd i pastorałek , który odbył 
się w dniu 21 stycznia 2017r. W tym roku po raz pierwszy 
gościliśmy na Hali Sportowej w Solcu-Zdroju. Podobnie 
jak w latach ubiegłych cieszył się bardzo dużym zain-
teresowaniem zarówno ze strony uczestników zmagań 
konkursowych jak też licznie zgromadzonej publiczności. 
Jubileuszowy przegląd zainaugurowali Justyna Błaszczyk 
–Dyrektor GCK w Solcu-Zdroju oraz Przewodniczący jury 
Radosław Kornaś życząc uczestnikom powodzenia, a pu-
bliczności dużo wrażeń artystycznych.

W części konkursowej zaprezentowali się przedsta-
wiciele szkół z Solca-Zdroju, Zborowa, Wełnina, Kikowa, 
Nowego Korczyna, Oblekonia oraz z odległych Kielc. Go-
ściliśmy również reprezentantów Domów Kultury z Piń-
czowa, Solca-Zdroju, Stopnicy. Swoich uczestników mia-
ła również Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Mikołaja w 
Solcu-Zdroju. Artyści zaprezentowali publiczności cały 
przekrój znanych kolęd i pastorałek.

Cele przeglądu to popularyzowanie wśród dzieci 
i młodzieży kolęd i pastorałek oraz zachęcanie wyko-
nawców do poszukiwań staropolskich, zapomnianych 
utworów w dawnych śpiewnikach oraz kontynuowanie 
tradycji Bożego Narodzenia związanych ze wspólnym 
śpiewaniem kolęd i pastorałek.

Zmagania konkursowe odbyły się w sześciu katego-
riach wiekowych z podziałem na solistów i zespoły. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci 
miejsc premiowych nagrody rzeczowe.

Jury w składzie: Przewodniczący Pan Radosław Kornaś 
oraz członkowie: Siostra Alicja, Pani Małgorzata Bernat, 
Pan Zbigniew Kowalski wyróżnili następujących wyko-
nawców w danych kategoriach:

KATEGORIA-PRZEDSZKOLAKI 
Soliści:
Miejsce I: Julian Satora
Miejsce II: Wojciech Zych

 
KATEGORIA O-1 KLASA SZKOŁY 

PODSTAWOWE
Soliści:
Miejsce I: Katarzyna Zych
Zespoły:
Miejsce 1: 
Oliwia Kulczyk, Amelia Nega
Miejsce II: 
Anna Kokoszka, Aleksandra Walasek, 
Dominika Rączka
Miejsce III exequo:
1.Wiktor Studziżur, Kacper Matus
2.Lena Wojtaś, Szymon Gabiga

 
KATEGORIA II-III SZKOŁY POD-

STAWOWE
Soliści:
Miejsce I: Martyna Nalepa
Miejsce II: Bartłomiej Piotrowski

Co nowego w szkołach
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 FINAŁ WOJEWÓDZKI W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ 

CHŁOPCÓW O PUCHAR MARSZAŁKA 
WOJEWÓDŹTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

W dniu 14.12.2016r. w hali sportowej w Stąporkowie 
odbył się finał wojewódzki w mini piłkę siatkową chłop-
ców o Puchar Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, 
do którego awansowaliśmy po wygraniu zawodów półfi-
nałowych rozegranych w Busku-Zdroju.

Organizatorem był Departament Promocji Edukacji 
Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego, Wojewódzki szkolny Związek 
Sportowy w Kielcach oraz Szkolny Związek Sportowy w 
Stąporkowie. 

Nasi chłopcy zajęli V miejsce. Wróciliśmy do szkoły z 
pucharem i dyplomami dla każdego uczestnika. W dro-
dze powrotnej chłopcy mogli zobaczyć najstarsze w Polsce 
drzewo – Dąb Bartek. Jest on chroniony prawem jako po-
mnik przyrody, rosnący na terenie nadleśnictwa Zagnańsk. 
Inną atrakcją był pobyt w McDonald's. Było więc coś dla 
duszy i dla ciała. Jesteśmy zadowoleni gdyż był to świetny 
wyjazd rekreacyjno-sportowy.

Grupa ”A”: SP Nr 13 Skarżysko-Kamienna, SP Zborów, 
SP Chobrzany.

Grupa „B”: SP Mirzec, SP Kluczewsko, SP Niekłań.
Wyniki: SP Zborów – SP Nr 13 Skarżysko-Kamienna 1:2; 

SP Zborów – SP Chobrzany 0:2
Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. SP Chobrzany, 2. SP 

Niekłań, 3. SP Mirzec, 4. SP Nr 13 Skarżysko-Kamienna, 5. 
SP Zborów, SP Kluczewsko

Skład drużyny: 
1. Kapusta Kacper 
2. Nowak Kacper 
3. Kopeć Dominik 
4. Osak Przemek 
5. Świtkowski Jakub 
6. Gałka Mariusz
7. Kunat Filip 
8. Chmura Filip 
9. Łuszcz Sebastian
10. Patryak Krystian

opiekun: Jolanta Rachuna

III miejsce w XII Międzyszkolnym Konkursie 
Jasełkowym i Przedstawień Wigilijnych 

w Kielcach
25 stycznia zuchy „Zielone Ufoludki” wzięły udział XII 

Międzyszkolnym Konkursie Jasełkowym i Przedstawień 
Wigilijnych w Kielcach. Zuchy pod kierunkiem swojej dru-
żynowej i wychowawczyni pani Janiny Bąk wystawiły ja-
sełka. Konkurs odbył się w Szkole Katolickiej im. św. Sta-
nisława Kostki. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się po 
feriach.

23 lutego przedstawicielki klasy III w składzie: Emilia 
Banaś, Patrycja Piotrowska, Natalia Kaczor, Maria Zych, 
Nikola Guździoł uczestniczyły w Gali wręczenia nagród. 
Za zajęcie III miejsca w Konkursie Jasełkowym otrzyma-
ły statuetkę , różne gadżety i aparat fotograficzny. Dzięki 
przychylności i gościnności gospodarzy, zwiedziły szkołę, 
po której oprowadzała ich pani dyrektor Anna Pierzak. 
Ostatnim punktem pobytu w gościnnej placówce był po-
częstunek, po którym dziewczynki udały się do tutejszej 
kaplicy, gdzie u stóp Matki Bożej złożyły kwiaty.

Zuchom gratulujemy tego wspaniałego sukcesu!

II miejsce Emilki Dyrdół w Powiatowym Kon-
kursie Literackim Skrzydłem wiatru pisane
Uczniowie naszej szkoły po raz drugi wzięli udział w 

Powiatowym Konkursie Literackim Skrzydłem wiatru pisa-
ne, którego organizatorami są: Powiatowy Ośrodek Do-
radztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz 
buska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kiel-
cach. W tym roku odbyła się czwarta edycja. Przypomnij-
my, że Wiktoria Misiaszek została zwycięzcą III edycji.

Celem konkursu było przede wszystkim rozbudzenie 
twórczego myślenia uczniów, kształcenie wrażliwości 
twórczej, stwarzanie uczestnikom możliwości prezento-
wania własnych uzdolnień. Konkurs motywował również 
nauczycieli do podejmowania różnorodnych działań w 
pracy z uczniem zdolnym, stał się także formą promowa-
nia osiągnięć uczniów i ich nauczycieli. 

Tematem przewodnim tegorocznej, IV edycji konkursu, 
była ,,Fraszka o szkole”. 

Do etapu szkolnego przystąpiło 7 uczniów z klas IV-VI:
1. Czapla Maria– kl.IV.
2. Kalita Marta- kl.IV.
3. Kozłowska Katarzyna- kl.V.
4. Prokop Oliwia- kl.V.
5. Wolański Miłosz- kl.V

Co nowego w szkołach
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6. Dyrdół Emilia- kl.VI.
7. Misiaszek Wiktoria- kl.VI.

Po szkolnej weryfikacji prac uczestników ustalono listę 
uczniów zakwalifikowanych do etapu powiatowego. Wy-
łoniono utwory napisane przez Marię Czaplę, Emilię Dyr-
dół i Wiktorię Misiaszek. Cała ,,trójka” pomyślnie przeszła 
I etap konkursu, kwalifikując się do finału.

19 stycznia 2017r.w Pedagogicznej Bibliotece w Busku-
-Zdroju odbyło się spotkanie finałowe. 25 uczestników 
prezentowało swoje prace twórcze. Organizatorzy zadbali 
o miłą i przyjazną atmosferę. Oczekiwanie na werdykt jury 
uprzyjemnił występ artystyczny uczennicy I LO w Busku-
-Zdroju oraz słodki poczęstunek.

Nasza uczennica z klasy VI, Emilia Dyrdół, zajęła II miej-
sce. Gratulujemy Emilce tego wielkiego sukcesu, życząc 
dalszej pomyślności na niwie twórczej. 

Na zakończenie laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, a 
uczestnicy wraz z opiekunem panią Małgorzatą Mastaliń-
ską dyplomy i pamiątki.

Fraszki o szkole

Świadomość
Niby wiedzy zasoby
uzdrawiają wszelkie choroby,
lecz na tym polega żart cały,
że w głowie wciąż
niebieskie migdały.
Emilia Dyrdół

Obawa
Nauki pełno wszędzie,
więc szkoła nas nie bawi,
lecz kto dzieci nasze uczyć będzie,
gdy nikt wiedzy nie trawi? 
Wiktoria Misiaszek

Szkoła
Jeden chętnie, drugi musi,
każdy z nas się w szkole dusi, 
lecz po szkole będzie praca, 
za trud nauki dobra płaca.
Maria Czapla

M.M

Miło nam poinformować, że Kuba Węgrzyn, uczeń 
klasy VI, jest finalistą Konkursu Humanistycznego. Z kolei 
Piotr Lisek zakwalifikował się do etapu diecezjalnego XXII 
Konkursu Biblijnego. Trzymamy za nich kciuki!

Zima była w tym roku prawdziwa, ze śniegiem i mro-
zem. Ale chyba na szczęście możemy użyć czasu przeszłe-
go. Z reguły żegnamy ją rajdem „Zmarzlaczek”, tym ra-
zem odbył się 24 lutego i był wyjątkowo wietrzny. Z naszej 
szkoły wybrała się liczna gromada gotowych na zmagania 
z wietrzyskiem harcerzy i zuchów, 31 osób. A ogółem w 
wędrówce uczestniczyło ponad 300 osób z Hufca Busko. 
Rajd był ważny, bo jubileuszowy, XV, a tradycją stało się, że 

od kilku już lat odbywa się na terenie naszej gminy. W tym 
roku trasa nie była długa, przeszliśmy tylko ze Zborowa do 
Kikowa. Zestroiliśmy się rajdowo, w ciepłe swetry, kurtki, 
jedni w sportowe buty, inni w gumowce i rozglądaliśmy 
się za wiosną. Wydawało się, że nie znajdziemy żadnych 
oznak przedwiośnia nawet, ale w zaroślach wypatrzyliśmy 
urocze bazie ze ślicznymi kotkami. Jest wiosna, blisko, tuż 
tuż.

W tym roku szkolnym w naszej szkole zorganizowano 
dwie imprezy sportowe angażujące wszystkich uczniów 
szkoły. Świętokrzyski Dzień Badmintona był obchodzony 
w Solcu pod nazwą „Bądź szybszy niż lotka”. Najmłodsi 
mieli wyścigi rzędów w przenoszeniu lotki na rakietce – 
w myśl hasła imprezy, sztafety z lotką i rakietą, rzuty lot-
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Nagroda dla zuchów 
w Kielcach

ką do celu stałego i ruchomego, gra „Most powietrzny” 
(przerzucanie lotek ponad siatką na boisko przeciwnika) 
oraz „Odbij jak najdalej”. Najwięcej emocji wzbudziło mie-
rzenie długości rzutu lotką poszczególnych zawodników, 
gdzie o zwycięstwie decydowała suma długości rzutów 
całego zespołu. W starszych klasach szkoły podstawowej 
oraz w gimnazjum zorganizowano turnieje w badminto-
na gier pojedynczych w kategorii dziewcząt i chłopców. 
W szkole podstawowej wyłoniono mistrzów i mistrzynie 
badmintona poszczególnych klas (IV, V, VI), natomiast w 
gimnazjum – mistrza i mistrzynię szkoły. Zainteresowanie 
uczniów udziałem w turnieju było tak duże, że przerosło 
oczekiwania organizatorów.

„Siatkówka – od zabawy do wprawy” – pod takim ha-
słem obchodziliśmy w styczniu Świętokrzyski Dzień Siat-
kówki. Dzieci z klas I-III uczestniczyły w treningu siatkar-
skim prowadzonym przez najstarszych uczniów szkoły 
podstawowej. Trening stanowił przygotowanie do zabaw 
i gier uproszczonych w mini siatkówkę (m.in.: „kto szyb-
ciej przerzuci”, „usportowiona rzucanka na jedno i dwa 
podania”). Gry i zabawy miały na celu przede wszystkim 
dostarczyć dzieciom wiele radości ze sportowej rywaliza-
cji. Każdą drużynę reprezentowali uczniowie z różnych 
klas wyłonieni drogą losowania, tak, aby szanse na wy-
graną były porównywalne. 

Później swoje spotkanie z siatkówką mieli uczniowie 
klas IV – VI. Rozegrano szkolny turniej w piłkę siatkową w 
kategorii dziewcząt i chłopców. Każda z drużyn składała 
się z uczniów w różnym wieku (po dwie osoby z oddzia-
łu). Zespoły grały systemem „każdy z każdym”, sędziowa-
li uczniowie gimnazjum. Imprezę w szkole podstawowej 
zakończył mecz nauczyciele kontra uczniowie i ci ostatni 
wygrali!

Napisali do nas Zuchy klasy III Szkoły Podstawo-
wej w Zborowie wzięły udział w XII 
Międzyszkolnym Konkursie Jasełek 
i Przedstawień Wigilijnych, którego 
organizatorem był Zespół Szkół Ka-
tolickich Diecezji Kieleckiej. 

Patronat honorowy nad impre-
zą objął Świętokrzyski Kurator. Swoje 
umiejętności artstyczne prezentowało 
10 zespołów z województwa święto-
krzyskiego, kultywując polską tradycję 
bożonarodzeniową.

I miejsce przyznano Szkole Podsta-
wowej nr 2 w Jędrzejowie, II miejsce 
przyznano Szkole Podstawowej nr 32 
w Kielcach, III miejsce przyznano Szkole 
Podstawowej w Zborowie

Od organizatorów otrzymaliśmy 
piękne dyplomy, a opiekunowie: Pani 
Teodozja Głowniak, Pani Teresa Pater i 
Pani Janina Bąk podziękowania. Uro-
czyste wręczenie nagród odbędzie się 
po feriach. 
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Z życia stowarzyszeń

Tym razem Stowarzyszenie Spo-
łeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ 
zaprasza do odkrywania uroków 
starych, ślubnych fotografii. 

Dzięki życzliwości mieszkańców 
Solca i okolic udało się zebrać ok. 
100 zdjęć dokumentujących ten je-
den z najważniejszych w życiu mo-
ment. 

Większość prezentowanych na 
wystawie zdjęć to powiększone wy-
druki skanów, ale są również poży-
czone na czas wystawy oryginalne 
portrety nowożeńców. 

Najstarsze zdjęcie zrobiono w 
1911 roku w Radomiu. Do Solca tra-
fiło wraz z przyjazdem widniejącej 
na nim młodej pary – Janiny i Jana 
Rożniakowskich. 

Kolejne są nieco starsze, bo z lat 
20-tych ub. wieku. Pozostałe pocho-
dzą z okresu przedwojennego i wo-
jennego oraz z lat 50-70 XXw.

Fotografie ślubne są charaktery-
styczne dla okresu, w którym po-
wstały. 

Najwcześniejsze to portrety; 
zdjęcia z drużbami oraz gośćmi we-
selnymi (czasem są to niemal wszy-
scy mieszkańcy wsi), pojawiły się 
znacznie później. 

Wśród ślubnych fotografii wy-
różniają się monidła, czyli obrazy 
malowane z fotografii. Często ro-
bione były na zamówienie, nawet 
po kilkunastu latach po ślubie. Por-
trety były zazwyczaj retuszowane, a 
podobieństwo nie było aż tak waż-
ne. Czasem kolorowano fotografię, 
dodając barwę niektórym tylko jej 
elementom tj. policzki, usta, krawat 
czy kwiaty. 

Wystawie fotograficznej towa-
rzyszy prezentacja strojów ślubnych. 

Organizatorzy serdecznie dzięku-
ją tym wszystkim, którzy udostępnili 
swoje pamiątki ślubne z archiwów 
rodzinnych i szaf. 

Kolekcję obejrzeć można w Gale-
rii Stary Kufer przy ul. Kościuszki 24 
do końca maja. 

Małgorzata Helis

3. Ślub Heleny z d. 
Słomińskiej i Stanisła-

wa Paterów, 1951.

Ślub Janiny i Jana Rożniakowskich,1911.

Maria z d. Goraj i Tadeusz Imosowie, 1938.

4. Wspomnienie wesela K. Grochowskiej z Włosnowic.
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Bardzo cieszy, że turniej ten przy-
ciąga szerokie grono uczestników, 
gdyż w szczególności służy on popu-
laryzowaniu wśród młodzieży znajo-
mości przepisów przeciwpożarowych, 
zasad postępowania na wypadek po-
żaru, praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem 
gaśniczym, wiedzy na temat techniki 

pożarniczej, organizacji ochrony prze-
ciwpożarowej oraz historii ruchu stra-
żackiego. 

Udział w konkursie daje możliwość 
zdobycia wiedzy, którą można wyko-
rzystać w codziennym życiu. Taki jest 
właśnie cel tego konkursu, aby od 
najmłodszych lat dzieci i młodzież za-
poznawały się i przekazywały w swo-

Szkolne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej w Gminie Solec-Zdrój

W środę 22 lutego br. odbyły się szkolne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

im środowisku bezpieczne postawy.
Do eliminacji gminnych XXXX edy-

cji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej przeszły:

Grupa I -szkoły podstawowe:
Szkoła Podstawowa ze Zborowa:

1. Emilia Dyrdół
2. Jakub Stępiński
3. Miłosz Wolański

Szkoła Podstawowa z Solca-Zdroju:
1. Szymon Bławat
2. Bartłomiej Dyrduł
3. Dominik Marcinkowski

Grupa II – szkoły gimnazjalne:
1. Karolina Zębala
2. Dominik Rajczak 
3. Bartosz Sajecki
4. Aleksandra Walasek
5. Magdalena Bujalska
6. Jakub Ból

Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wzięcie udziału w turnieju, 
zwycięzcom gratulujemy i życzymy 
powodzenia na wyższych szczeblach. 
Dziękujemy również opiekunom mło-
dzieży za wkład pracy w przygotowa-
nie do OTWP.

(jt)

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”
ELIMINACJE NA SZCZEBLU GMINNYM ZA NAMI!

8 marca w Samorządowym Gim-
nazjum w Solcu-Zdroju swoją wie-
dzę pożarniczą sprawdzali uczniowie 
szkół podstawowych oraz gimna-
zjum.

Jury pod przewodnictwem mł. kpt 
Michała Świądra z Komendy Powiato-
wej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju, 
w oparciu o szczegółowy regulamin 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej, przeprowadziło eliminacje 
dwuetapowo. Najpierw uczestnicy 

konkursu pisali test, a następnie odby-
ły się decydujące o awansie eliminacje 
ustne.

Po raz kolejny młodzież z naszej 
gminy udowodniła, że poziom ich wie-
dzy dotyczącej pożarnictwa jest na wy-
sokim poziomie i cieszy się dużym zain-
teresowaniem wśród uczniów.

Do eliminacji powiatowych OTWP 
zakwalifikowali się:

Grupa I -szkoły podstawowe:
1. Emilia Dyrdół – Szkoła Podstawowa 

w Zborowie
2. Miłosz Wolański – Szkoła Podstawo-
wa w Zborowie
3. Jakub Stępiński – Szkoła Podstawo-
wa w Zborowie

Grupa II – szkoły gimnazjalne:
1. Karolina Zębala
2. Dominik Rajczak
3. Aleksandra Walasek

Wszystkim uczestnikom dziękujemy 
za wzięcie udziału w turnieju, zwycięz-
com gratulujemy i życzymy powodze-
nia na wyższych szczeblach. Dzięku-
jemy również opiekunom młodzieży 
za wkład pracy w przygotowanie do 
OTWP.

(jt)
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Magierów jest bardzo mały, na-
wet mikroskopijny, ale w latach 50 
zaznał niejakiej sławy medialnej. Jak 
cała ówczesna wieś został przytło-
czony podatkami i obowiązkowymi 
dostawami dla państwa. Wielkość 
dostaw ustalano na podstawie po-
siadanego przez ludzi areału, a czę-
ściowo w oparciu o „widzimisię” 
komisji. Należało odstawiać zboże, 
mleko, żywiec, ziemniaki. 

O tym jak duże to były ilości świad-
czy artykuł zamieszczony w 1953 
w „Słowie Ludu” – „Karać celnie i 
słusznie”. Mianowicie na sesji wyjaz-
dowej do gminy Zborów Powiatowe 
Kolegium Orzekające zajęło się m.in. 
sprawą kułaczki Joanny Sz. (10 ha 
przeliczeniowych) z gromady Magie-
rów. Zalegała z dostawą 13,70 kwin-
tali zboża, nie odstawiła ziemniaków, 
za ubiegły rok jeszcze była winna 105 
kg, nie zrealizowała dostaw mleka 
i żywca, w dodatku „jest znana ak-
tywowistom w gminie Zborów jako 
jedna z najbardziej niechętnych i 
opornych, która nawet nie chce słu-
chać tłumaczeń”, a co gorsza kształ-
ci swoich 3 synów, korzystając w ten 
sposób ze zdobyczy państwa ludowe-
go. Została ukarana grzywną w wyso-
kości 2 tysiące złotych z zamianą na 
133 dni aresztu. Pieniędzy nie miała, 
odsiedziała ostatecznie 7 miesięcy w 
więzieniu w Radomiu. A zboże w jej 
stodole aktywiści gminni wymłócili i 
zabrali. Nie pomogły listy pisane do 
Bieruta przez czwartego syna, który 
akurat wtedy był w wojsku, o czym 
reporterka nie wspomniała. Sprawa 
jednak miała drugie dno. Postano-

wiono, że gospodarstwo kułaczki Jo-
anny Sz., wdowy, z 4 dzieci, stanie się 
zaczynem spółdzielni produkcyjnej w 
Magierowie. Namawiano, przekony-
wano, a gdy nie pomogło, przytłoczo-
no dostawami, później ją wsadzono 
do więzienia, a jej syna pracującego 
razem z nią w gospodarstwie wzięto 
na 3 lata do wojska. Nic to „aktywowi 
społecznemu” nie dało, nigdy w życiu 
nie zgodziłaby się na spółdzielnię w 
swoim gospodarstwie.

Podobne kłopoty i też związane z 
pomysłem zawiązania spółdzielni pro-
dukcyjnej mieli mieszkańcy Żukowa.: 
„Napiętnować trzeba przede wszyst-
kim 10-hektarowych Franciszka P. i 
Antoniego P. z Żukowa, którzy z dziw-
nym uporem uchylają się od wyrów-
nania zaległości finansowych” (1952 
„Słowo Ludu”). I jeszcze tak czujny 
i ambitny dziennikarz pisał: „Nale-
ży wzmóc pracę masowo-polityczną 
na terenie gminy Zborów. Mówi o 
tym przykład Magierowa i Żukowa - 
dwóch najgorszych gromad w gmi-
nie. W Magierowie i Żukowie brak jest 
organizacji partyjnych PZPR, nie ma tu 
również gromadzkich kół ZSL”. Czasy 
były straszne, szukając informacji, by-
łam zmuszona przewertować 4 rocz-
niki „Słowa Ludu” z lat 1950- 1953, 
to wiem jak ogromne były naciski na 
powstawanie spółdzielni, zakładanie 
organizacji partyjnych, To, że wtedy 
zaliczono nas do najgorszych wsi, 

dobrze o nas świadczy. Zawahałam 
się jednak, czy podać nazwiska „ku-
łaków” („Słowo Ludu” absolutnie nie 
miało takich oporów), bo może rodzi-
ny by sobie tego nie życzyły. Choć dziś 
to jak nic osoby represjonowane.

Później przyszła odwilż, po wsi 
nie biegały już psy o imieniu Bierut 
ani Ochab. Wciąż w planach władzy 
jednak było przekonanie mieszkań-
ców wsi do kolektywizacji. Tym razem 
jednak metody były nieco subtelniej-
sze i bardziej stawiano na perswazję 
i pokazanie w praktyce, że wspólnota 
może więcej. W archiwum zachowa-
ły się dokumenty Kółka Rolniczego 
w Magierowie z lat 1961-1969. Plan 
pracy na rok 1962 roku zakładał m.in. 
zakup przy wsparciu środków z Fun-
duszu Rozwoju Rolnictwa następu-
jącego sprzętu: traktor sztuk 1 wraz 
ze sprzętem towarzyszącym -opry-
skiwaczem, kosiarką, siewnikiem na-
wozowym i siewnikiem zbożowym. 
Wkład własny kółka miał wynosić 32 
000 zł. Plan szybko wszedł w życie. 
Już w lutym 62 podpisano protokół 
odbioru traktora C 325, rok produkcji 
1961, cena 67 000zł. Do odbioru kół-
kowicze upoważnili Zygmunta Żmiję. 
Razem z traktorem kupili przyczepę 
(37 tysięcy), kosiarkę (2800 zł) i pług 
(3500 zł). Najprawdopodobniej pier-
wotnie sprzęt był zgromadzony u Z. 
Żmii. On to pierwszy składał zastrze-
żenia, co do zatrudnionego w kółku 
traktorzysty, niejakiego K., o naduży-
cia. Agronom Jan Szybowski doda-
wał, że traktorzysta nie dba o sprzęt, 
nie konserwuje go, źle eksploatuje i 
upominał, żeby go rozliczać z paliwa. 
W lipcu wszyscy mieli już po trochu 
dość tego cudu techniki z Ursusa, ale 
jeszcze bardziej wkurzał ich trakto-
rzysta- „nie przestrzega przepisów i 
nie stosuje się do poleceń”. Padło też 
po raz pierwszy zdanie: „traktor nie 
zdaje egzaminu”, „miesiącami trzeba 
czekać na remont w POM w Busku”. 
Coś im nie szło, ale w planie na 63 rok 
założyli kolejne zakupy: snopowiązał-
ki, opryskiwacza „Grom”, wału pier-
ścieniowego i postanowili zbudować 
szopę, zapewne na sprzęt. 

A temu traktorzyście to grozili wy-
rzuceniem ze dwa lata. W 1963 po-
stanowili zwolnić go natychmiast „za 
nieposłuszeństwo, złą konserwację 
sprzętu i nienależyte prowadzenie kart 

O kułakach 
i traktorze C 325

Wiem, że to nie ten sławetny traktor, ale jeden z pierwszych na naszym terenie, zwany buldo-
giem, zdjęcie zrobione albo na drodze kikowskiej, albo na dojeździe do Góry Magierowskiej 

(koło Bojdów)
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SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

Zagaje Kikowskie
Analizując nazwę tej niewielkiej, ale 

jakże ciekawej przyrodniczo wsi, wła-
ściwie nie mamy żadnych wątpliwości. 
Zagaje wieś za lasem (gajem). Drugi 
człon też niesie jednoznaczne skoja-
rzenia, że to nie jakieś tam niezidenty-
fikowane Zagaje, ale konkretne Zagaje 
sąsiadujące z Kikowem – a więc Zagaje 
Kikowskie. Zwłaszcza, że w XIX wieku 
folwark zlokalizowany w Zagaju nale-

żał właśnie do dóbr Kików. Nie zawsze 
jednak tak było. Na początku XIX wieku 
były to Zagaje Zborowskie. A że identy-
fikacja miejsca Zagaja jest ważna, naj-
lepiej niech świadczy fakt, iż jest ich w 
urzędowym wykazie nazw miejscowo-
ści w Polsce aż 26, takich z dookreśle-
niem miejsca ( jak naszych) jest 12, przy 
czym Zagaje Kikowskie są tylko jedne.

(bs)

W poprzednim numerze zamieści-
liśmy tekst „Giergony”, okazało się, że 
wzbudził zainteresowanie, ale i pewien 
niepokój. Wyjaśnijmy na początku, że 
besy tureckie to w języku ogólnopol-
skim lilak chiński, wyjątkowo piękna 
odmiana bzu, nie wymaga szczepienia, 
wystarczy odkopać sadzonkę u sąsiada. 
Jak mogliście przypuszczać nawet, że 
chodzi o ciastka? Niektórzy z naszych 
czytelników odczuwali pewien dys-
komfort, ponieważ czują się tubylcami 
z dziada pradziada, a w życiu nie po-
dwoiliby spółgłoski w lessie a i pierwszy 
raz usłyszeli, że można kogoś nazwać 
zasuwą od piekła (prawda, że piękne 
określenie?). Inni z kolei wszystko rozu-
mieli, ale twierdzili, że u nich na wsi to 
„jeszcze gorzej się mówi”. Musimy wy-
jaśnić, że między poszczególnymi gro-
madami, wsiami, środowiskami istnieją 
rzecz jasna różnice. „Giergony” były 
magierowsko-zborowsko-szklanow-
skie. A dzisiaj proponujemy piasecko-
-magierowską odmianę naszego języka 
lokalnego. Tym razem pejzaż zimowy z 
wewiórką.

Wewiórka
Wstalymy wczas, bo przecie chłepok 

już szkolnik, to trza mu jako kromke zła-
duwać. Młeja płeleciała za chaberdzia-
mi do przystawy, coby chyzo napolyć, 
a jo zem płeszed płespokoić gadzine. 
Zanim co, to uświrgem, błe mróz złapoł 
nielitościwy. Nawet żem se ciepłych gaci 
nie wdzioł. I kufajka jus lycho, a teroz to 
się taki już człowiek nie dokupi. 

Wchłedze do izby, a tu młeja tłucze 
się gorami jak Marek płe piekle i swarzy 
na Pietrusia. Se chłopok zapumnioł, ze 
wewiórke pani kozała narysuwać. Smo-

tek jeden ciukoł się wcoraj na butach 
do nocy, przyszed do chołpy o ćmoku, 
łebejrzelymy mecz w telewizorze i płe-
szed spać. A teroz kuniec świata! Tu 
się trza spieszyć, a ten pyrtek mo jesce 
bluzke ukidano w jajeśnicy.

„Do kogłe un sie płedoł?” – piekly 
się baba i patrzy się prosto na mnie. No 
bo przecie w jei rodzinie same modrale, 
urzedniki. I znowu se wspumniała mo-
jego stryjka Franka, co to proco w po-
łewie wsi szyby wytuk, zanim mu dzia-
dziuś na błejowisku manto spuścily. Co 
byłe robić? Wzionem łekulory, łełówek i 
jakomsi te wewiórka zglimiździł. Pietru-
siowi cosi się nie widziała, że niby jak 
kłecicha. Jaze mnie ręka zaswendziała, 
bo przecie z łeguna czysto wewiórka!

Już my się nie dochodzily, bo pole-
cioł na pekaes. Ino wyszed, a tu bez po-
dwórko zaiwanio do nos Koselino i drze 
się z daleka:

„Kumotrze chybaście se sklep prze-
paśli! Alem wom chlyb korczyński ku-
piła. A teroz ide do wos na kawe, bom 
całkiem do niczegój”. 

I wreście my se w spokoju siedly, 
kawe wypily. Opowiedziołem ii, co uny 
w ty szkole wymyślajo - dopirom w ze-
szłem tygłedniu jeża z kaśtanów składoł, 
a teroz znowu se umyśliły wewiórke, na 
jutro pewnie dziko świnie z kukurydzy 
trze będzie szykuwać albo i co inne. 
Uradzilimy, ze kur to my nigdzie zgło-
szać nie bedziemy, bo cós to i za kury, z 
10 zamorzołków. Pietruś tam pewnie w 
szkole dokazuwoł, ale jak nie dzwonily, 
to nie jest źle. Co sie tu bedziemy cza-
ruwać, przecie jak ino poszed, zarozem 
telefon wyłonczył, coby my bez danio 
racji ciśnienie nie skokałe.

rsz, lk

O tym, że przecież my nie gęsi, 
że swój język mamy

pracy”. Był jednak problem z trakto-
rzystami, na wsi nikt nie miał upraw-
nień, a do Magierowa traktorzyści się 
nie rwali, bo mały zarobek (no z takim 
sprzętem, to nic dziwnego). Może i 
traktorzyści bali się kłopotów, bo coś 
w papierach wspomniano, że były 
traktorzysta ma sprawę w sądzie. Cią-
gnik się choć raz przydał gromadzie 
– wykorzystano go do prac przy dro-
dze wiejskiej, wszyscy składali się na 
pracę maszyny (15 zł za godzinę). W 
64, po jednym z remontów w POMie, 
traktor popracował 10-20 godzin i 
znowu przestał palić. Wszyscy się co-
raz bardziej irytowali, ale na rozsądną 
propozycję, żeby przekazać felerny 
traktor do KR w Zborowie jednogło-
śnie nie wyrazili zgody (założyłabym 
się, że dzisiaj zdecydowalibyśmy tak 
samo). W 64 roku czara goryczy się 
przelała, ciągnik przeszedł kapitalny 
remont (9 tysięcy to kosztowało), po 
czym popracował 220 godzin (w tym 
50 na dojazd do POM, do Buska!) i 
znowu nawalił. Z zasłyszanych opo-
wieści wiem, że zdesperowani ludzie 
pchali go z Góry Magierowskiej, żeby 
wreszcie odpalił. Może wtedy nie wie-
dzieli, że trzeba podgrzać świece? Ale 
w tym przodku naszej trzydziestki to 
nawet i świec mogło nie być. Dalej 
jednak upada pomysł z przekazaniem 
traktora do Zborowa, a K. Król mówi, 
że nie ma się co tych maszyn pozby-
wać, tylko trzeba je trochę poprzera-
biać, co już zresztą częściowo zrobił, 
a poparł go W. Kopeć, bo w Zborowie 
to się nikt nie dobije o żadną maszy-
nę. Pożytku z Kółka Rolniczego nasza 
wieś nie miała.

No i się ludzie zniechęcili, wspól-
ne użytkowanie sprzętów do niczego 
dobrego u nas nie doprowadziło. A 
może i wieś miała pecha z tym trakto-
rem, bo podobno seria nie była taka 
zła. 

Magierów mały, ale jak w soczew-
ce było u nas widać, że kolektywizacja, 
spółdzielnie rolne nie mają szans, to 
się nie udawało. Mimo wysiłków, za-
mykania arogantów, mimo dopłat do 
sprzętu, mimo kolektywnego pchania 
traktora, wszystko się rozwalało, psu-
ło i nie miało szansy się udać. Cieka-
we jak w Magierowie funkcjonowała-
by modna teraz grupa producencka? 
Będę nie na czasie, ale ja bym do niej 
wolała nie wstępować. Zapewne z 
powodów genów po babci.

Renata Szybowska
fragmenty przygotowywanej pu-

blikacji „Magierów”
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Pogodę przepowiedział ludowy 
synoptyk z naszej gminy w opar-
ciu o obserwacje przeprowadzo-
ne w grudniu 2016. Do tej pory 
prognozował na użytek domowy, 
twierdzi, że jego przepowiednie 
sprawdzają się w 90%, ale mimo 
dużej pewności siebie wolał pozo-
stać anonimowy. 

Toteż redakcja „Gazety Soleckiej” 
nie może wziąć odpowiedzialno-
ści za wiarygodność prognozy; jeśli 
podejmiecie decyzje dotyczące na-
sadzeń lub urlopu w oparciu o po-
niższy tekst, czynicie to na własną 
odpowiedzialność. Być może jednak 
nasz synoptyk okaże się być świet-

nym fachowcem, wówczas poprosi-
my go o prognozę i w roku następ-
nym.

Marzec – bardzo wietrzny, raczej 
mokry, chłody wrócą, ale nie będą 
dotkliwe.

Kwiecień- suchy, od połowy 
kwietnia ciepło i słonecznie.

Maj - suchy, będą przechodzić 
chmury, straszyć grzmotem, ale po-
ważnych opadów nie należy się spo-
dziewać

Czerwiec - w pierwszej połowie 
trochę deszczu, ale generalnie su-
cho

Lipiec – upalnie, skrajnie sucho
Sierpień - bardzo gorąco, ale nie 

aż tak jak w lipcu, sucho
Wrzesień – popada, druga poło-

wa zimna i również mokra
Październik – bardzo wcześnie 

spadnie śnieg, wietrznie i zimno 
zwłaszcza pod koniec miesiąca

Listopad – ze śniegiem, dużym 
chłodem i porywistymi wiatrami

Grudzień – zapowiada się wyjąt-
kowo zimny 

Jak wynika z przepowiedni na-
szego meteorologa warzywa trzeba 
wysiać jak najwcześniej, ale i tak su-
sza da się im we znaki. Urlop należy 
zaplanować na lipiec. O ile uda wam 
się dochować jakichś ziemniaków, 
spieszcie się z wykopkami. Trzeba 
nagromadzić dużo opału na zimę, 
bo będzie surowa. 

PRZEPOWIEDNIE POGODOWE NA ROK 2017 

Miesiące
Styczeń, luty włożył ostre kute buty
Dziwowały mu się piejące koguty

Marzec siadł przy drodze 
czeka na wiosenkę

a deszczyk mu zmoczył 
czerwoną sukienkę
Na zielonej trawie 

pasie kwiecień pawie,
a złote słoneczko 

przygrzewa łaskawie
Grajże maju graj, c

zerwiec to czarodziej
darowuje ludziom 
złoty kwiat dobroci

Lipiec, sierpień, wrzesień pełne kosze 
jabłek niesie

Listopad złocisty pisze śliczne listy,
a kto go poprosi to jemu przynosi

Stary dobry grudzień 
biegnie co ma tchu,
niesie Pana Jezuska 

w bielutkim kożuchu.

Dostał luty nowe buty
Zadarł w górę nos

Patrzcie ludy na te cudy
wykrzykują w głos

Wór z dzionkami trzydziestoma
Zarzucił na grzbiet

I dróżkami ścieżynkami
Powędrował het.

W karnawale tańcowali
Ludzie tu i tam

Więc i luty w nowych butach
Także poszedł w tan
Hopsa sasa obertasa

Basetki po wtór
W tym skakaniu z dzioneczkami

Pękł na plecach wór
Krzyczą ludzie dni pogubisz

Hej zaczął się ruch
choć zbierali pomagali

brakło dzionków dwóch.

Zofia Walasek Zborów

Imię rzecz ważna. Uważa się, że cha-
rakteryzuje człowieka. Ale czy tak jest 
rzeczywiście? Przecież niejednokrotnie 
zależy od pewnej okresowej mody. 

się powtórzyły i były to: dwie Oliwie, 
Zosie, Marysie i Elizy. W przypadku 
chłopców było podobnie. Dwukrotnie 
powtarzają się imiona: Wiktor, Da-
wid, Kacper, Filip i Nikodem. Reszta 
to imiona pojedyncze. 

A jak było 20 lat temu? W 1996 
roku najwięcej mieliśmy Katarzyn (5), 
ale tuż za Kasiami plasowała się Alek-
sandra i Sylwia (4). Wśród chłopców 
20 lat temu królowało imię Kamil (4). 
Ale popularne czy nie, czysto polskie 
czy zapożyczone z innej kultury, każ-
de imię trzeba nosić godnie. Często 
przecież uprzedzamy się do jakiegoś 
imienia tylko z racji braku sympatii do 
osoby, która je nosi. A więc pracujmy 
na to, aby nasze imię dobrze się ko-
jarzyło. 

(bs)

Imion czar
W 2016 roku w Polsce dziew-

czynkom najczęściej nadawano imię 
Zuzanna, a chłopcom – Antoni. W 
2015 roku również najpopularniejsza 
była Zuzanna, ale już Antoni prze-
grywał z Jakubem. W województwie 
świętokrzyskim w 2016 roku najbar-
dziej popularne imiona to Aleksan-
der i Maja. A w Solcu –Zdroju? U nas 
trudno mówić o dominacji któregoś 
z imion. Właściwie rzec można, że 
mamy samych indywidualistów. Tyl-
ko w 4 przypadkach imiona żeńskie 

Wielkanoc tuż-tuż a zatem warto 
pomyśleć o niedzielnym świątecz-
nym obiedzie. W tym numerze pro-
ponujemy kaczkę w majeranku, albo 
jak kto woli po joannicku. Ta druga 
nazwa wg Kuchni klasztornej o. Jac-
ka Kowalskiego wywodzi się z pieśni 
„Uciekaj kaczko przed jannitami, bo 
zrobią ciebie na miękko z jabłkami”. 
I faktycznie dzisiejsza propozycja to 
właśnie kaczka w majeranku z jabł-
kami. Przepis śmiało wystarczy dla 4 
osób, a sposób przygotowania nie-
zwykle prosty.

Składniki: 
kaczka, najlepiej młoda „wybie-

Kaczka w majeranku, 
albo jak kto woli joannicka

Palce lizać ... bez cudów gówka” z podwórkowej hodowli, 4 
dość kwaśne jabłka, łyżka majeranku 
(albo i więcej – wg upodobania), łyż-
ka soli, 4 dkg masła

Kaczkę myjemy, osuszamy. Na 
godzinę przed pieczeniem ( ale nie 
zawadzi i na dłuższy czas) naciera-
my i w środku, i po wierzchu solą i 
majerankiem. Z jabłek wydrążamy i 
wkładamy do środka kaczki. Tuszkę 
zszywamy lub spinamy patyczkiem, 
grzbietem do dołu wkładamy do ron-
dla, po wierzchu obkładamy masłem. 
Wstawiamy do piekarnika i pieczemy 
do czasu aż będzie miękka i rumiana 
( im kaczka starsza tym dłużej w pie-
cu siedzieć musi).

Kaczkę dzielimy na cztery porcje, 
układamy na półmisku i obkładamy 
jabłkami.

Smacznego!
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rośnie nam nowe aktywne pokolenie
- ferie w GCK
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