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Koło Gospodyń Wiejskich 
Wsi Kików Laureatem Magnolii 2017 

Wieści z Gminy

Bociany w gminie Solec-Zdrój
Bocian to jeden z niewielu gatunków ptaków, któ-

ry odważył się zamieszkać tak blisko ludzi. Rokrocznie 
bocianie pary zasiedlają stare gniazda, uzupełniają je 
nowymi gałązkami, naprawiają szkody wyrządzone 
przez zimę. A skonstruowanie takiego gniazda, które 
ważąc nawet kilkaset kilogramów przetrwa lata, to nie 
lada sztuka. W tym roku   naliczyliśmy w gminie 23 
gniazda.  Cztery z nich niestety nie zostały zasiedlone. 

A szkoda, bo bocian to piękny, duży ptak. Na dodatek 
pod ścisłą  ochroną gatunkową.  

Boćkom dobrze służą pokoszone łąki. Często spotykamy 
je na świeżo zaoranym polu. Łatwo im wtedy wyłuskać pa-
sikoniki, dżdżownice, ślimaki, krety, nornice i inne drobne 
zwierzęta. A do wybrednych bocian nie należy. Trudno się 
dziwić. Każdy musi zjeść dziennie ok. 1kg pokarmu, a trzeba 
przecież jeszcze wykarmić pisklęta (niejednokrotnie aż 4!). 

W Gminie Solec-Zdrój dbamy o boćki. Chlubimy się tymi 
pięknymi ptakami. Niejednokrotnie strażacy byli wzywani 
do ratowania a to bocianiątek, które wypadły z gniazda, a 
to stawiania nowego gniazda, bo stare runęło pod swoim 
ciężarem. Tak było w Zborowie, Włosnowicach (również 
w tym roku), Zielonkach. Często cała wieś angażuje się w 
pomoc dla boćków, które już po przylocie zaskoczył atak 
zimy. Zdarzało się też, że musieliśmy odwozić ranne bo-
ciany do ptasiego azylu. Nawet sponsorujemy wyżywienie 
jednego boćka w krakowskim ZOO. Wszyscy zgadzamy się 
z tym, że o bociany trzeba dbać, że nie można dopuścić 
do destabilizacji w Polsce jego populacji.

Tym bardziej martwią doniesienia, że w Wełninie zda-
rzają się przypadki płoszenia bocianów na gnieździe, 
przeganiania ich i straszenia. I to gdzie! W Wełninie, który 
uchodził dotąd za wieś przyjazną bocianom! Gdzie znaj-
dują się aż trzy systematycznie zasiedlane gniazda! Miej-
my nadzieję, że dokuczanie bocianom to był tylko  nie-
przemyślany incydent i również mieszkańcy Wełnina dalej 
będą się troszczyć o swoje bociany.  Przecież „szczęśliwy 
dom, gdzie boćki są”.

A pięknie pisał o tym Cyprian Kamil Norwid:
„Do kraju tego, gdzie winą jest dużą

Popsować gniazdo na gruszy bocianie,
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi, Panie….”`

I troskę o te piękne dumne ptaki wykazują też dzieci. 
Najlepiej świadczą o tym prace przekazywane w ramach 
konkursów przyrodniczych. Poniżej prezentujemy zdjęcie 
wykonane przez   
Magdę Sowulę  
uczennicę V klasy 
Szkoły Podstawo-
wej w Zborowie. 
Bociany już odle-
ciały na południe. 
A my znów za pół 
roku będziemy za-
dzierać głowy w 
górę i wypatrywać 
tych ptasich zwia-
stunów wiosny.
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Koło Gospodyń Wiejskich wsi Kików zawiązało się i 
rozpoczęło  działalność jako stowarzyszenie w kwietniu 
2008 roku. Aktywnie w Kole działają nie tylko kobiety, 
ale też mężczyźni. 

Jednym z podstawowych celów statutowych Koła jest 
podtrzymywanie i upowszechnianie szeroko rozumianej tra-
dycji kulturowej naszego regionu, w tym oczywiście tradycji 
kulinarnej. Koło ma na swoim koncie szereg prezentacji o za-
sięgu ponadgminnym oraz wiele prestiżowych nagród m.in. 
za prezentacje wieńców dożynkowych i podtrzymywanie 
tradycji kulinarnej regionu poprzez prezentowanie  tradycyj-
nego rękodzieła i kuchni wiejskiej.

W 2012 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Koło Gospodyń 
Wiejskich wsi Kików  wydało publikację pt. ”Skarbnica kikow-
skich przysmaków” . W tej mini książce kucharskiej znalazły 
się przepisy i te wykwintne jak np. sztandarowa potrawa 
Koła, a mianowicie podawana z okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia perliczka dworska, potrawy wielkanocne, słodkie wy-
pieki, przetwory jak i te potrawy codzienne, czasami bardzo 
proste i tanie, ale wcale to nie znaczy, że mniej smaczne niż 
te podawane od święta.

Z pokolenia na pokolenie mieszkanki Kikowa przekazu-
ją sobie receptury potraw.  A Koło potrafi je odpowiednio 
zaprezentować, promując przy tym walory Gminy Solec-
-Zdrój, nie tylko kulinarne, ale przede wszystkim turystyczne 
i zdrowotne w całej Polsce. Koło uczestniczy bowiem w wielu 
imprezach regionalnych: w Zakopanem, na Śląsku, w Tokar-

ni, na targach krajowych i 
międzynarodowych. Śmia-
ło rzec można, iż jest am-
basadorem Gminy Solec-
-Zdrój.

Wszystko to sprawiło, 
że Kapituła Nagród Hono-
rowych Gminy Solec-Zdrój 
jednogłośnie przyznała 
Kołu Gospodyń Wiejskich 
Wsi Kików w Gminie Solec-
-Zdrój  nagrodę „Magnolii 
2017”.  A statuetka zosta-
ła wręczona Pani Teresie 
Sowuli – Prezesce Koła w 
trakcie dożynek gminnych, 
które w tym roku odbywa-
ły się właśnie w Kikowie.

(bs)
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Stypendia  studenckieJuż ponad dekadę Gmina Solec-
-Zdrój jest fundatorem stypendiów, 
których celem jest pomoc młodym 
mieszkańcom Gminy w zdobyciu 
wyższego wykształcenia.

Zgodnie z pierwotnym założeniem 
pomoc materialna przysługiwała stu-
dentom I, II i III roku studiów dzien-
nych publicznych szkół wyższych, 
którzy nie ukończyli 25 roku życia, 
posiadali stały meldunek na terenie 
Gminy Solec-Zdrój i mogli pochwalić 
się średnią ocen uzyskanych na świa-
dectwie dojrzałości lub w semestrze 
akademickim poprzedzającym złoże-
nie wniosku co najmniej 4,0.

W roku 2010 dzięki przyjęciu 
przez Radę Gminy Solec-Zdrój nowej 
uchwały w sprawie pomocy material-
nej dla studentów, grono młodych, 
uzdolnionych ludzi mogących ubiegać 
się o stypendium poszerzyło się o stu-
dentów studiów zaocznych i wieczo-
rowych, natomiast w roku bieżącym 
Rada Gminy podjęła uchwałę, która 
zmienia kryterium w postaci średniej 
ocen kwalifikujące do przyznania po-
mocy. W myśl nowej uchwały o przy-
znanie stypendium na rok akademicki 
2018/2019 będą mogły ubiegać się 
osoby, które osiągnęły średnią ocen 
co najmniej 4,5.

Poza średnią, warunkiem uzyska-
nia stypendium jest złożenie wniosku 
w terminie do 31 maja każdego roku 
wraz z dokumentami potwierdzają-
cymi wysokość dochodu w rodzinie 
i kserokopią świadectwa ukończe-
nia szkoły, karty egzaminacyjnej lub 
indeksu. Studenci muszą również 
przedstawić opis aktywności w życiu 
lokalnej społeczności oraz deklarację 
podjęcia konkretnych działań na rzecz 
Gminy Solec-Zdrój.

Wysoko postawiona poprzeczka, 
nie stanowi przeszkody dla zdolnej 
młodzieży w zdobyciu wyróżnienia 
w postaci stypendium, albowiem ten 
rok był bardzo "obfity" pod względem 
liczby złożonych wniosków - było ich 
aż 12.

Uroczystego wręczenia stypen-
diów dokonał Wójt Gminy Solec-Zdrój 
Adam Pałys wraz z Radnym Gminy So-
lec-Zdrój Panem Janem Żubrowskim 
na sesji Rady Gminy w dniu 12 wrze-
śnia br.

Wszystkim stypendystom serdecz-
nie gratulujemy i życzymy, aby wkład 
włożony w naukę owocował dalszymi 
sukcesami.

A tegorocznymi stypendystami 
zostali: Kamila Litwińska, Paulina 

Czechowska, Klaudia Jędrzejewska, 
Sylwia Barańska, Aleksandra Stanek, 
Agnieszka Ptak, Dominika Krupa, 

Paulina Pałys, Martyna Kielin, Roksa-
na Jabłońska, Monika Skrzypczyńska, 
Sebastsyan Pastva.

Antoni Kołkowski 
- Samorządowiec Roku 2017

Urodzony w 1945 r. w Żukowie 
i całe życie z nim związany. Postać 
niezwykle zasłużona dla społeczno-
ści gminnej. Przede wszystkim zaś 
dla swojej miejscowości.  W latach 
1990 – 1994; 1998 – 2010 i obec-
nie tj. w kadencji 2014 – 2018 rad-
ny Gminy Solec-Zdrój. Łącznie to już 

szósta kadencja. Antoni Kołkowski 
był też nieprzerwanie od 1990 roku 
do roku 2011 sołtysem wsi Żuków. 
Jest osobą pełną pro–społecznikow-
skich pasji.  Inicjatorem wielu akcji 
realizowanych w Żukowie i aktyw-
nym uczestnikiem  wszystkich. 

Angażuje się w  działania na 
rzecz mieszkańców 
gminy: wypoczynek 
dla dzieci rolników, 
dystrybucję płodów 
rolnych, szkolenia. 

Cała ta działal-
ność sprawiła, iż 
Antoni Kołkowski 
decyzją Kapituły Na-
gród Honorowych 
Gminy Solec-Zdrój 
otrzymał  tytuł Sa-
morządowca Roku 
2017. 

Statuetka została 
wręczona Laureato-
wi 21 sierpnia bie-
żącego roku w trak-
cie sesji Rady Gminy 
Solec-Zdrój.

(bs)
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Tak działa LGD Królewskie Ponidzie

W ramach projektu na terenie 
powiatu buskiego zrekrutowano 
15 uczestników znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy 
tj. osoby bezrobotne, kobiety, oso-
by odchodzące z rolnictwa, z nie-

Lokalna Grupa Działania „Królewskie Ponidzie” jest jednym z 14 part-
nerów  projektu „LGD – owskie wsparcie w biznesowym starcie” realizo-
wanego z udziałem środków RPO WŚ, działanie 10.4.1. 

pełno sprawnościami, powyżej 50 
roku życia, nisko wykwalifikowane 
oraz bierne zawodowo. Uczestnicy 
projektu odbyli spotkania z dorad-
cą zawodowym/psychologiem, który 
oceniał ich predyspozycje w zakresie 
prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej. Następnie brali udział 
w szkoleniach grupowych, na któ-
rych zostały poruszone m.in. prawne 
aspekty prowadzenia działalności, 
księgowość, formy opodatkowania, 
zasady rozliczenia działalności i two-

rzenia biznesplanów. Uczestnicy pro-
jektu otrzymali również możliwość 
skorzystania z doradztwa indywidu-
alnego, który dotyczył przygotowa-
nia biznesplanu, założenia i prowa-
dzenia działalności.

Spośród złożonych biznes planów 
komisja oceny wyłoniła 10 najlep-
szych  pomysłów na własny biznes 
i w dniu 14.09.2017 r.  Zarząd LGD 
„Królewskie Ponidzie” podpisał z 
uczestnikami umowy dotacyjne oraz 
umowy na wsparcie pomostowe.  

Wartość dotacji inwestycyjnej wy-
nosiła  21 000,00 oraz wsparcie po-
mostowe 6 600,00.

Wszystkim uczestnikom gratuluje-
my i życzymy powodzenia w biznesie!

E. Satora

Dzisiaj w rubryce kulinarnej pro-
ponujemy zupę ogórkowo – koper-
kową.

Naprawdę zimne dni dopiero 
przed nami, więc śmiało jeszcze mo-
żemy pokusić się o ugotowanie tej 
świeżej i jak niektórzy mówią wręcz 
wykwintnej zupy. 

Potrzebujemy:
- 1 duży, lub 2 małe świeże zielone 

ogórki 
- pęczek koperku
- 1l rosołu (może być z kostki) 
- 3 dag mąki
- 1 żółtko
- pół szklanki śmietany 

Zupa 
ogórkowo-koperkowa

Palce lizać ... bez cudów - 1/2 cytryny
- 2 łyżki masła

Obieramy ogórek (lub dwa) ze 
skórki, kroimy w drobną kosteczkę 
i króciutko dusimy na maśle - tyle 
tylko, żeby się zeszklił. Lekko podu-
szone ogórki za-
lewamy 1 l rosołu 
– pewnie, że najle-
piej gdyby był ugo-
towany na takim 
wiejskim kogutku, 
ale zupa będzie też 
dobra gdy użyje-
my rosołu z kostki. 
Mąkę rozrabiamy 
odrobiną zimnej 
wody i dodajemy 
do zupy – gotuje-
my ok. 10 minut. 

Na koniec do-

dajemy śmietanę roztrzepaną z żółt-
kiem i sokiem z cytryny. Mieszamy, 
doprawiamy do smaku solą i cukrem. 
Dodajemy koperek i już nie zagoto-
wujemy, najwyżej podgrzewamy. 

Podajemy z grzankami. 
Smacznego!
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180 lat lecznictwa uzdrowiskowego w Solcu-Zdroju 
- LEKARZE ZDROJOWI

W 1848 roku dzięki staraniom i 
funduszom hrabiego Godeffroya wy-
budowano w Solcu szpital na 20 łóżek 
dla niezamożnej ludności, w którym 
leczono chorych bezpłatnie. 

W pierwszych latach działalności 
zakładu sezon leczniczy trwał tylko 2 
miesiące letnie – lipiec i sierpień. W 
latach 50-tych 19 wieku leczyło się 
rocznie około 300 chorych i wydawa-
no około 7500 kąpieli. W kolejnych la-
tach Solec systematycznie się rozwijał, 
zwiększała się ilość leczonych kuracju-
szy rocznie i co za tym idzie następo-
wał wzrost ilości wydawanych kąpieli. 

W 75-tym roku istnienia uzdrowi-
ska w 1912 roku sezon leczniczy trwał 
już od 20-go maja do 20-go września, 
a w roku 1937 (100-lecie kurortu) za-
kład był czynny od 1-go maja do 15-
go października. Sezon podzielono na 
trzy okresy: 

I – 1 maj - 15 czerwiec
II – 16 czerwiec – 15 sierpień
III – 16 sierpień – 15 październik.
Najwięcej chorych leczono w okre-

sie wakacji. W sezonie I i III ceny były 
niższe średnio o 25%. 

W ostatnich latach w „Uzdrowisku 
Solec-Zdrój” sp. j. leczyło się 

w 2015 roku  5.268 chorych wyda-
no 66.061 kąpieli

w 2016 roku 5.756 chorych wyda-
no 71.190 kąpieli

Do drugiej wojny światowej chorzy 
przyjeżdżali na kurację najczęściej na 
okres 1 miesiąca, a nawet dłuższy. 

Obecnie turnusy NFZ trwają 21 
dni, a kuracjusze pełnopłatni przyjeż-
dżają na okres 2 tygodni, a często na-
wet krótszy. Natomiast intensywność 
leczenia bardzo się zwiększyła dzięki 
wprowadzeniu do leczenia sanatoryj-
nego całego szeregu zabiegów uzu-
pełniających z fizykoterapii, kinezyte-
rapii, hydroterapii i in. (ogółem około 
35 rodzajów procedur medycznych). 

Oprócz kuracji kąpielowej dawniej 
(do 1939 roku) stosowano na szeroką 
skalę picie wód siarczanych. Kreno-
terapia (picie wód mineralnych) była 
zalecana jako uzupełnienie leczenia 
balneologicznego przy przewlekłych 
stanach zapalnych, reumatycznych, 
zaburzeniach przemiany materii, a 
także w niektórych schorzeniach prze-
wodu pokarmowego. W Solcu lekarze 
zalecali rozcieńczać wodę siarczkową 
mlekiem lub zwykłą wodą ze względu 
na silną koncentrację składników mi-
neralnych. 

LEKARZE 
UZDROWISKOWI

W ciągu tych 180 lat działalności 
uzdrowiska w Solcu Zdroju pracowa-
ło wielu lekarzy. W latach 1837-1961 
zakład zdrojowy był czynny sezonowo, 
tylko w okresie letnim. Lekarze przyjeż-
dżali z różnych ośrodków leczniczych 
w kraju pracować w sezonie kuracyj-
nym przez kilka miesięcy.

Pierwszym lekarzem był wspo-

mniany już wcześniej dr ADOLF STERN 
(Sztern) z Częstochowy, który przyjeż-
dżał do Solca corocznie aż do 1843 
roku. Po nim lekarzem zdrojowym zo-
stał doktor Jan Liebchen z Warszawy, 
który przez 10 lat do 1853 roku badał 
chorych i ordynował zabiegi. W 1851 
roku opublikował obszerną pracę na-
ukową (160 stron) o wskazaniach i 
przeciwwskazaniach do stosowania 
wód soleckich p.t. „Woda Solecka, jej 
działanie, do niektórych chorób przy-
stosowanie i sposób użycia”.

Następnym lekarzem zdrojowym 
był dr Jan Zagórski (1853-1855) ze 
Stopnicy, który oprócz leczenia kura-
cjuszy opiekował się chorymi letniego 
szpitala i w „Tygodniku Lekarskim” 
opublikował rozprawę „Szpital we wsi 
SOLEC przy wodach siarczano-słonych 
tamże”. 

Ze Staszowa dojeżdżał krótko dr 
Michał Żelazowski. W1855 roku sta-
nowisko lekarza zdrojowego objął dr 
Wiktor HASSMAN ze Szpitala św. Ka-
rola w Stopnicy, bardzo zdolny, praco-
wity, doświadczony lekarz, patriota – 
więziony przez rok za swe przekonania 
i pomoc powstańcom styczniowym. 
Bardzo pozytywną opinię wystawił mu 
ojciec balneologii polskiej prof. Józef 
Dietl. 

Józef Dietl po ukończeniu medycy-
ny w Wiedniu i uzyskaniu doktoratu  
w 1851 roku objął stanowisko profe-
sora i kierownika Katedry Medycyny 
Wewnętrznej Uniwersytetu Jagielloń-
skiego, a w latach 1961-1962 był rek-
torem Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Uważany jest za twórcę polskiej bal-
neologii. W 1856 roku wydał dzieło: 
„Uwagi nad zdrojowiskami krajowymi, 
ze względu na ich skuteczność, zasto-
sowanie i urządzenie”. W Solcu bywał 
kilka razy i w 1858 roku wydał w Kra-
kowie monografię p.t. „Źródła lekar-
skie w Solcu”. W swojej pracy pisał, że 
wody soleckie należą do najsilniejszych 
wód siarczano-słonych w Europie i 
najskuteczniejszych w balneoterapii. 
W 1865 roku na stanowisku lekarza 
zdrojowego w Solcu zastąpił dra Has-
smana lekarz powiatowy ze Stopnicy 
– dr Jakub Sulicki. W 1870 roku funk-
cję lekarza zakładowego objął dr Ju-
lian Wyrzykowski – ordynator Szpitala 
Ewangelickiego w Warszawie, członek 
spółki komandytowo-akcyjnej, która 

ROK LICZBA CHORYCH LICZBA KĄPIELI

1862 367 10.102

1882 468 12.863

1895 554 15.426

1913 1400 35.000

1923 1460 36.500

1927 1460 36.520

1928 1720 43.000

Już w 1830 roku ówczesny właściciel Solca i Zborowa WALERY WIELO-
GŁOWSKI miał pomysł wykorzystania odkrytego źródła wód siarczkowych 
do celów leczniczych. Niestety, za udział w powstaniu listopadowym jego 
majątek został skonfiskowany, a on sam zmuszony został do emigracji. 
Nabywcą zarekwirowanych dóbr został hrabia KAROL GODEFFROY, który 
za namową dr Adolfa STERNA z Częstochowy, gorącego zwolennika ką-
pieli siarczkowych, wybudował w 1837 roku pierwsze drewniane łazienki 
i dom dla kuracjuszy czyniąc SOLEC oficjalnym uzdrowiskiem. 

Frekwencja leczonych kuracjuszy w Solcu-Zdroju (wg Henryka Smarzyńskiego) 
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starała się rozbudować Solec. 
W 1889 roku przyjeżdża do 

Solca dr Włodzimierz Daniew-
ski, obejmuje funkcję naczel-
nego lekarza uzdrowiska i pra-
cuje na tym stanowisku aż do 
śmierci w 1915 roku. W 1896 
roku publikuje pracę: „Solec, 
wody alkaliczne, siarczano-sło-
no-wapienne, zawierające jod, 
sól gorzką i sól glauberską”.

W latach następnych w 
Solcu-Zdroju pracują m.in.: dr 
Stanisław Kelles-Krauz z Ra-
domia, dr Szymon Starkiewicz 
późniejszy założyciel sanato-
rium dziecięcego „Górka” w 
Busku-Zdroju, dr Ludwik Mali-
szewski, dr Krassowski, dr Ha-
rajewicz – dawny znany lekarz 
zdrojowy z Marienbadu, dr 
Guzowski, dr Jakliński i felczer 
Franciszek Jakubowski.

Od 1930 roku, aż do wy-
buchu drugiej wojny świato-
wej lekarzem zdrojowym był 
dr Antoni Kaczyński. W mar-
cu 1933 roku wygłosił referat 
w Towarzystwie Lekarskim w 
Warszawie p.t. „Kuracja zdrojowa w 
Solcu w świetle nowszych poglądów”, 
a następnie opublikował go w „Leka-
rzu Polskim” nr 6-7 w 1933r. W 1937 
roku na Zjeździe Lekarzy we Lwowie 
wygłosił referat: „O możliwości uzy-
skania termy siarczano-solankowej w 
Solcu-Zdroju”.

Na początku lat trzydziestych roz-
począł pracę w Solcu-Zdroju dr Jan 
Anyszek z Krakowa, najpierw sezono-
wo a od 1935 roku zamieszkał w Sol-
cu na stałe aż do 1945 roku i udzielał 
pomocy w czasie okupacji wszystkim 
mieszkańcom. 

W czasie II wojny światowej uzdro-
wisko zostało w bardzo dużym stop-
niu zniszczone. W 1951 roku zostało 
upaństwowione i włączone do Dyrek-
cji Państwowego Uzdrowiska w Busku-
-Zdroju. Do 1958 roku leczono tylko 
około 70 osób w turnusie, w Sanato-
rium „Jasna” w okresie sezonu letnie-
go (rocznie około 500 kuracjuszy). W 
1958 roku Centralny Zarząd Uzdrowisk 
i Związek Zawodowy Pracowników 
Rolnych rozpoczęli remont, który trwał 
trzy lata. W lipcu 1961 roku zakończo-
no odbudowę i po raz pierwszy w swo-
ich dziejach Solec-Zdrój został otwarty 
jako uzdrowisko całoroczne, z dwoma 
sanatoriami na 220 łóżek łącznie. 

Zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami i normami zatrudnienia wyma-
gane zostało zatrudnienie minimum 3 

lekarzy na pełnych etatach równocze-
śnie przez cały rok. Dlatego po 1961 
roku pracowało w Uzdrowisku wielu 
lekarzy. Często lekarze dojeżdżali z 
okolicznych miejscowości (Stopnica, 
Busko, Pińczów, Kielce). Wymienię tyl-
ko tych dłużej pracujących.

Od 1946 roku do 1975 roku leka-
rzem zdrojowym był dr Władysław Ma-
zur, który równocześnie od 1950 roku 
był kierownikiem ośrodka zdrowia w 
Solcu-Zdroju aż do śmierci w 1978 
roku. W 1961 roku po ukończeniu re-
montów obiektów sanatoryjnych za-
trudniono jeszcze dr Janinę Wójtowicz 
oraz dra Mariana Chamerę. 

1.X.1966 roku przybył do Uzdro-
wiska dr Waldemar Matysek i pracu-
je w nim nieprzerwanie do dziś. Jest 
najdłużej pracującym lekarzem Zdro-
jowym w 180-letniej historii Uzdro-
wiska. W ubiegłym roku obchodził 
50-lecie pracy w Solcu-Zdroju. Przez 
33 lata pełnił obowiązki naczelnego 
lekarza uzdrowiska, przez 40 lat był 
ordynatorem sanatorium. Obecnie 
już na emeryturze, pracuje jeszcze na 
pół etatu jako lekarz zdrojowy.

W styczniu 1967 roku przybył do 
Solca Zdroju dr Jerzy Lepik i objął sta-
nowisko dyrektora sanatorium, które 
piastował do 1972 roku. W latach 
1972-1974 w uzdrowisku pracowało 
małżeństwo lekarskie dr dr Eugenia 
i Teofil PUC. W 1976 roku na stano-

wisku dyrektora sanatorium 
został zatrudniony dr Tadeusz 
Lisowski i pełnił te obowiązki 
przez 15 lat, aż do emerytury 
w 1991 roku. 

W latach 1990-1995 pra-
cował w Uzdrowisku dr Jan 
Sikorski – specjalista neurolog 
z Częstochowy. W 1991 roku 
przyjęto do pracy młodą le-
karkę po studiach, dr Justynę 
Śliwińską, która równocześnie 
pracowała i specjalizowała się 
w reumatologii. W 1999r. zo-
stała przeniesiona do uzdro-
wiska w Busku-Zdroju, gdzie 
kontynuuje pracę zawodową i 
naukową. 

W latach 1998-2003 praco-
wał w Sanatorium dr Emilian 
Gąsior. Przez wiele lat dojeż-
dżali z Kielc specjaliści reuma-
tolodzy: 

dr Józef Mozgiel w latach 
2003-2016 i dr Lech Piestrzyń-
ski w latach 2005-2013.

Przez te ostatnie 40 lat 
przewinęło przez uzdrowisko 
jeszcze kilkunastu lekarzy o 

różnych specjalizacjach. 
Wymienię ich nazwiska: 

Urbańska Maria (1980-1983)
Gładkowski Władysław (1980-1982)
Duma Anna (1984-1985)
Kryczka Leszek (1985-1989)
Wanko Maciej (1986-1989)
Mleczko Czesław (1991-1992)
Zmysłowski Wojciech (1994-1996)
Jasiński Mieczysław (1996-1998)
Osuch Adam (1996-1998) i (2009-
2010)
Celarek Piotr (1998-1999)
Sowiar Wiesław (2002-2004)
Służalec Piotr (2010-2012).

Poza tym jeszcze krótko lub w nie-
pełnym wymiarze godzin pracowali: 
Chraniuk Krzysztofa, Góral (Zycho-
wicz) Maria, Władysław Dec, Zofia 
Hegner-Dec, Smoła Bogdan, Stypuła 
Grażyna.

W latach 2012-2017 pracowała w 
Uzdrowisku dr Katarzyna Lotko z Bu-
ska, która przez ostatnie 3 lata była 
ordynatorem. 

Od 1 lipca 2017 r. obowiązki or-
dynatora sanatorium przejął dr nauk 
medycznych Marek Ludwik Grabow-
ski, który w Solcu pracuje od 1-go 
stycznia 2015r. Lekarzami zakładowy-
mi są jeszcze dr Zbigniew Tarka i dr 
Janusz Pęczkowski. 

opracował:
Waldemar Matysek

28.08.2017r.

Solec, hala Willi Jasnej.



8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Rodzina pani Sobczak pochodzi 
z Zielonek, jej nazwisko rodowe to 
Satora. Gdy miała 6 lat, jej tato po-
stawił dom i zabudowania gospodar-
cze w głębi strażnickiego lasu. Rodzi-
na mieszka zatem tu od 85 lat. Pani 
Sobczakowa twierdzi, że ich ziemia 
nie jest urodzajna i jej życie nie było 
łatwe. Żyli skromnie, sytuacja mate-
rialne poprawiła się, gdy zaczęli na 
większą skalę uprawiać truskawki. 
Teraz wnuk, Paweł, hoduje pomido-
ry. Pomidorów jest hektar, a sadzi je 
fachowiec z prawdziwego zdarze-
nia (nawet pracę licencjacką p. Pa-
weł Sobczak pisał na temat uprawy 
pomidora). Jak to w rolnictwie, raz 
jest lepiej raz gorzej. W tym roku na 
przykład, gdy wyszedł na pole po 
majowych mrozach, żeby zobaczyć 
swoją uprawę, był bliski załamania, 
zwarzone przymrozkiem sadzonki 
zbrązowiały i nikłe były nadzieje, że 
przeżyją. Jakoś jednak zregenerowały.  
Nie można tego powiedzieć o sadzie 
owocowym, w tym sezonie nie ma w 
nim ani jednej śliwki.

Jeśli ktoś mieszka otoczony sąsia-
dami, trudno mu wyobrazić sobie jak 
można żyć z dala od ludzi. Państwo 
Sobczakowie jednak nie narzeka-
ją i twierdzą, że wszystko jest kwe-
stią przyzwyczajenia. Niestraszna im 
zima, bo w lesie drogi śnieg nie za-
wiewa tak jak na otwartej przestrze-
ni. Przygotowani są też na wichury, 
drzewa rosną w rozsądnej odległości 
od budynków. Najgroźniejszy byłby 

dla nich ogień. Już się tak w ich życiu 
zdarzyło, że las blisko domu się palił 
– kiedyś zapalił się od uderzenia pio-
runa, innym razem pożar wywołały 
iskry z przejeżdżającego leśną drogą 
ciężkiego sprzętu. Byli czujni, zaalar-
mowali straż pożarną i udało się zdu-
sić ogień zanim się rozprzestrzenił. 
Są uważni- nikt tu nie rzuca niedo-
pałków papierosa na ziemię, dla pa-
laczy jest przygotowana popielnica, 
której nie zapełniłby nawet najwięk-
szy nałogowiec. Pamiętajmy o tym i 
my, grzybiarze i inne łaziki leśne – w 
lesie mieszkają ludzie, którzy boją się 
ognia- lepiej w ogóle nie palmy tam 
papierosów. Tym bardziej, że lata są 
coraz bardziej suche i ściółka leśna 
wysycha na wiór.

Ostrożność ostrożnością, ale o 
wsparciu z góry Sobczakowie też pa-
miętali- na pniu drzewa dawno temu 
ktoś powiesił szkatułkową figurkę 
Matki Boskiej, która czuwa nad ludź-
mi i nad miej-
scem.

A dobre 
strony miesz-
kania w le-
sie? Przez cały 
rok oddycha-
ją sosnowym 
powiet rzem, 
znają las jak 
własną kie-
szeń, nawet 
z okna samo-
chodu dostrze-

Jak się żyje na Strażniku?

Domy strażnickie są pogrupowane w kilku miejscach, rozsypane wśród 
lasów, łąk i pól uprawnych. Niektóre gospodarstwa są dość znacznie od-
dalone od innych siedzib. O to jak się żyje na odludziu zapytaliśmy pa-
nią Krystynę Sobczak, najstarszą mieszkankę Strażnika, urodzoną w 1926 
roku. 

SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

strażnik
 Nazwę tej miejscowości wywieść 

można od słowa straż – czyli pilno-
wać. To proste. Tylko czego pilnowali 
mieszkańcy Strażnika? Może lasów 
należących do dóbr Zborowskich? Ale 
o dziwo. Sama nazwa wydaje się dość 
pospolita i o bezdyskusyjnym znacze-
niu. Tymczasem okazuje się, że Straż-

nik jest jedyną miejscowością w Polsce 
o takiej nazwie. Są dwie Straże, dwie 
Strażnice, ale tylko jeden Strażnik.

 Do Strażnika przynależy Kolonia 
Konstantynów, ulokowana na obrze-
żach Strażnika, w kierunku Piasku 
Małego. A skąd ta nazwa? Żadnych 
Konstantych mieszkańcy tam nie pa-

miętają. Czyżby Kolonia nosiła nazwę 
na cześć wielkiego księcia Konstantego 
– brata cara Mikołaja I? 

Konstantynów to oficjalna urzę-
dowa nazwa części wsi Strażnik. Ale 
mamy też nazwę, która jest w po-
wszechnym użyciu, chociaż nie ma jej 
w żadnym oficjalnym wykazie. To My-
siakówka – miejsce licznie odwiedzane 
przez grzybiarzy i amatorów ostrężnic.

Mysiakówka to część Strażnika na-
lężąca kiedyś do Mysiaków. Wprawdzie 
już tam od lat nie mieszkają, ale nazwa 
pozostała. 

(bs) 

gają grzyby w „swoich” miejscach, 
mają najszczęśliwsze psy na świecie, 
nie kłócą się z sąsiadami. W trakcie 
wojny dzięki usytuowaniu gospodar-
stwa przez jakiś czas dość bezpieczne 
schronienie znaleźli w nim Żydzi.

A że leśnym ludziom  tu dobrze, to 
najlepszy dowód w tym, że brat pana 
Pawła Sobczaka, Krzysztof, po sąsiedz-
ku buduje dom. Jeszcze kilka pokoleń i 
będą mieszkać na małym osiedlu.

PS.
W tytule nie ma błędu. O użyciu 

przyimka na czy w lub do decyduje 
przyzwyczajenie językowe. Jadę na 
Magierów, ale do Zborowa. Miesz-
kam w Solcu, a moja ciotka na Jano-
wie. Językoznawcy tłumaczą, że jeśli 
jakaś miejscowość lub kraj stanowiły 
kiedyś część składową jakiejś większej 
całości przyjęło się używać formy na. 
Stąd na Węgry (dawne Austro-Wę-
gry), na Słowację (dawna część Cze-
chosłowacji), ale do Francji. Ta sama 
zasada działa w przypadku dzielnic 
miasta – np. kino na Mokotowie, na 
Pradze. Pamiętajmy, że Strażnik, Ma-
gierów, Janów to dawne folwarki 
(wchodzące w skład dóbr Zborów).

rsz

Łąki w Strażniku.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
78 rocznica bitwy pod Broniną

9 września  zuchy  i  harcerze ze  swoimi drużynowy-
mi  dh. J.Bąk  i dh. T.Pater  oraz  rodzicami  wzięli  udział  
w  uroczystych  obchodach  rocznicy  bitwy  pod  Bro-
niną. Uroczystości rozpoczęła  polowa msza święta na 
placu przed budynkiem świetlicy. Liturgii przewodniczył 
ksiądz generał Stanisław Respondek kapelan kombatan-
tów diecezji częstochowskiej - w asyście dziekana deka-
natu buskiego, księdza Marka Podymy. Ksiądz generał 
wygłosił homilię, nawiązującą do kampanii wrześniowej 

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

i bitwy pod Broniną - 9 września 1939 roku. . Przed  
Mszą  św. druhowie  z całego  Hufca  spotkali  się  przy  
pomniku,  gdzie  złożyli  wiązanki  kwiatów  i  zapalili  
znicze. Po  mszy  została  oddana  salwa  honorowa, a  
po  niej  zostały  wygłoszone  przemówienia  przez  wła-
dze  Buska-Zdroju. Wręczono  odznaczenia  Pierścienia  
Złotego   Orła,  które min. otrzymał wielki  przyjaciel  
harcerzy p. Mieczysław Sas. Po  smacznym  poczęstunku  
zuchy  i  harcerze  skorzystali   z wielu  atrakcji, które  
przygotowali  organizatorzy.

Rozpoczęcie roku szkolnego

Pierwsze zajęcia terenowe w nowym roku szkolnym – obserwacja przez 
lupy owadów na łące i w pobliskich zaroślach.

Wraz z nowym rokiem szkolnym w Szkole Podstawowej 
w Solcu-Zdroju została oddana do użytku pracownia edu-
kacji ekologiczno-przyrodniczej. Sala została wyposażona 
w nowe meble, ale przede wszystkim w ciekawe pomoce 
dydaktyczne. M.in. otrzymaliśmy zestawy do badania sta-
nu powietrza, w tym zanieczyszczenia i hałasu (ciekawi nas 
zwłaszcza pomiar decybeli na przerwach szkolnych), miernik 
prędkości wiatru, stację pogody-do zainstalowania na ze-
wnątrz budynku, zestawy do badania wody, gleby, sprzęt do 
prowadzenia obserwacji, badań i pomiarów przyrodniczych 
- lornetki, lupy, mikroskopy, wagi elektroniczne. Dzieci do-
stały również plansze ścienne, filmy edukacyjne, gry, puzzle 
i quizy. Pomoce są bardzo interesujące – można dzięki nim 
poznać gatunki ptaków czy motyli w naszym kraju, obejrzeć 
fascynujące filmy, np. „Rok w puszczy” czy „Moczary i uro-
czyska” z pięknymi zdjęciami dokumentującymi rzadkie ga-
tunki zwierząt i roślin występującymi na bagnach. 

Wartość pracowni wyniosła 25 tysięcy złotych, z czego 
80% pokrył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Kielcach, natomiast pozostałe 20 % 
wzięła na siebie Gmina Solec-Zdrój. Nowa pracownia będzie 
wykorzystywana w trakcie zajęć lekcyjnych przez wszystkie 
dzieci szkoły – starsze klasy będą w niej uczyć się zwłaszcza 
na lekcjach przyrody, chemii, geografii i biologii, ale również 
w trakcie zajęć terenowych przyda się im przenośny sprzęt. 
Młodsi natomiast w trakcie edukacji przyrodniczej wykorzy-
stają lornetki do obserwacji ptaków, prasę do roślin zielnych, 
zmierzą temperaturę powietrza, dowiedzą się różnych rze-

czy związanych z biodegradacją, skorzystają z pakietu do 
obserwacji leśnych. 

W trakcie pisania wniosku szkoła zadeklarowała, że zo-
staną przeprowadzone 3 rajdy piesze, w trakcie których 
dzieci będą poznawać skały w okolicznych kamieniołomach, 
pobiorą i zanalizują próbki gleb. Mamy też opracować folder 
podsumowujący badania nad zanieczyszczeniem powietrza 
w Solcu oraz przeprowadzić konkursy fotograficzne- drzewa 
i ptaki w obiektywie oraz przygotować prezentację multime-
dialną. To tylko niektóre z zaplanowanych zajęć. Będzie cie-
kawie i pożytecznie. 

Co nowego w szkołach
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Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2017 r.:
Stefania Nowak lat 87 – mieszkanka wsi Kików

Tadeusz Grochalski lat 63 – mieszkaniec wsi Kolonia Zagajów
Alfreda Cabaj lat 82 - mieszkanka wsi Świniary

Stefania Kwiecień lat 87 – mieszkanka wsi Zborów
Marianna Stefko lat 86 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój 

w lipcu 2017 r.:
Stanisław Walasek lat 64 – mieszkaniec wsi Wełnin

Ryszard Pietrzyk lat 60 – mieszkaniec wsi Zagaje Kikowskie
Marianna Fortuna lat 79 – mieszkanka wsi Wełnin

Ryszard Wójcikowski lat 62 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

w sierpniu 2017 r:
Janina Kopeć lat 86 – mieszkanka wsi Zagórzany 

Edward Galus lat 79 – mieszkaniec wsi Włosnowice
Zdzisław Kruk lat 54 – mieszkaniec wsi Chinków
Bogdan Rączka lat 77 – mieszkaniec wsi Wełnin

Zdarzenia liczba
urodzenia 2 
małżeństwa 9
zgony 4
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 13
małżeństwa 5
zgony 29
rozwody 3

Zdarzenia liczba
urodzenia  6 
małżeństwa  2
zgony  4
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia 3
małżeństwa 4
zgony 5
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  46
małżeństwa  41
zgony  62
rozwody  6

Trochę statystyki

czerwiec 2017 r.

rok 2016 r.

lipiec 2017 r.

styczeń – maj 2017 r.

sierpień 2017 r.

Pożegnaliśmy 14 września 2017 roku  
tragicznie zmarłego 

Krzysztofa Chłopeckiego
– człowieka wielkiej  uczynności i zaangażo-

wania. Pożegnaliśmy pracownika Urzędu Gminy, 
strażaka i oddanego swojej społeczności miesz-
kańca Zagórzan. 

Ale człowieka nie ceni się tylko z racji jego pa-
sji zawodowych czy społecznych. Człowieka ceni 
się za jego prawość, życzliwość, dobroć. A te cechy 
bez wątpienia posiadał Krzysztof Chłopecki.

W księdze kondolencyjnej napisano:
„Tyle życia ile pamięci.
A Krzysztofa będziemy pamiętać. Będziemy pa-

miętać Jego serdeczność, uczynność, bezustanną chęć 
niesienia pomocy innym. Pamiętać będziemy Przy-
jaciela, Kolegę, Współpracownika. Całym swoim ży-
ciem zapracował na szacunek jakim Go darzyliśmy. 
Tak trudno Go żegnać i tak wcześnie”.
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Dożynki w Zborowie. 
Lata pięćdziesiąte XIX wieku

zdażyło się u nas

„W końcu sezonu kuracyjnego 
w Solcu i po żniwach w Zborowie 
odbywała się corocznie zabawa 
ludowa tzw. dożynków. W po-
godną ciepłą niedzielę sierpnio-
wą po południu na czele pochodu 
żniwiarzy kroczyła zamaszyście 
gromka kapela wiejska: skrzyp-
ków, flecistów i basów, rżnąc od 
ucha krakowiaki cudne. 

Za muzyką szły parami dziew-
częta przodownice strojne ze 
wszystkich folwarków, z wielkiemi 
wieńcami z różnorodnego zboża, 
przybranemi w krasne wstęgi, owo-
ce, orzechy i kwiaty. Dalej starszyzna 
wiejska z włodarzami i cały barw-
ny tłum ludu wiejskiego, młodzież 
i dzieci z folwarków dziadka i wsi 
sąsiednich. Przy ścianach pałacu i 
pod kolumnadą ganku długie stoły 
zastawione były chlebem białym, 
bułkami, mlekiem, serami, wędli-
nami, mnóstwem owoców różnych, 
pomarańcz, fig itp. Gąsiory z wódką 
słodką zaprawną kminkiem i any-
żem, beczki z piwem, konewki z 
wodą źródlaną z plasterkami cytryn 
gasiły pragnienie licznych gości we-
dle upodobania. Po przemówieniu 
powitalnem na ganku dolnym przez 
dziadka (mowa o Karolu Godeffroy) 
i poczęstunku obfitym kapela roz-
poczynała tańce. Mnogie pary ocho-
czej młodzieży na placu skropionym 
wodą, sunęły w dziarskie mazury, 
oberki, krakowiaki i inne tany wiej-
skie.

Goście z sąsiedztwa i z Solca 
przybyli przypatrywali się z balko-
nu nad gankiem owej malowniczej 
zabawie. Młodzi panowie i panny, 
w przerwach między tańcami, scho-
dzili między lud z koszami pełnemi 
drobnych podarków: krasnych wstą-
żek, paciorków i szpilek ozdobnych 
dla dziewcząt; nożyków tzw. kozi-
ków krakowskich, fujarek drewnia-
nych, krzesiwek żelaznych itp. dla 
chłopców; książek ludowych, abeca-
dlników i zabawek różnych dla dzie-
ci. Wieczorem zapalano ognie ben-
galskie i beczki ze smołą płonącą dla 
oświetlenia dziedzińca rozległego. 
Rozbawieni goście i żniwiarze po-
woli rozchodzili się i rozjeżdżali do 
domu, unosząc miłe wspomnienie 
zabawy staropolskiej”.

„Pamiętniki” Stanisława Jana 
Czarnowskiego , urodzonego w 
1847 w Staszowie, jego babka Emi-
lia Godeffroy była siostrą Karola Go-
deffroy

A tak dożynki wyglądają dziś.
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Z życia stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

W czerwcu już po raz dzisiąty zorganizowaliśmy Imie-
niny Jana i Janiny czyli obchody Nocy Świętojańskiej. Pro-
gram obejmował m.in. koncert zespołu NiPU i występy 
zespołów muzycznych działających przy GCK w Solcu-
-Zdroju. Wieczorem zgodnie z tradycją odbyło się pusz-
czanie wianków do wody a na koniec imprezy  gospo-
darz terenu nad zalewem p. Kumor zaprosił wszystkich 
na zabawę taneczną.  Nowością była urządzona przez 
nas loteria fantowa, z której dochód przeznaczyliśmy na 
funkcjonowanie (czynsz, opłaty zw. ogrzewaniem, ener-
gią elektryczną itp.) prowadzonej przez nas Galerii "Stary 
Kufer" przy ul. Kościuszki 24, która pełni rolę lokalnej izby 
historycznej. Loteria cieszyła się dużym powodzeniem, nic 
zresztą dziwnego, bo za 5 zł (tyle kosztował los) można 
było wygrać m.in. zabieg leczniczy bądź kosmetyczny, ba-
dania laboratoryjne, zakupy w lokalnych sklepach, posiłki 
w restauracjach, wycieczki, bony na basen i wiele innych 
cennych nagród. A wszystko to dzięki naszym darczyńcom 
tj. 
Apteka "ZDRÓJ 
BASENY MINERALNE Solec-Zdrój, 
Cafe-Artystyczna Jolanta Głód- Tarki 
CICHA-ZDRÓJ Przedsiębiorstwo Wielobranżowe NED,
"Corner" Snack Bar Artur Sendra, 
DWÓR DZIEKANA Anna Dziekan-Struzik, 
EUROPALEKS sp. z o. o.,
Firma Handlowo-Usługowa FURGAŁ Barbara Furgał,
Firma Handlowo-Usługowa Zbigniew Zych, 
F. H. "HABURA" K. F. D. A. Habura s. c.
F. H. KASIA BIS Pawłowska Barbara 
F. H. U. RAFEX Rafał Ból, 
Gabinet Kosmetyczny Alicja Płaneta "STREFA PIĘKNA",
GABINET MASAŻU Elżbieta Łabęcka,
GARDEROBA Katarzyna Gwóźdź Sepska, 
"HOLISTIC" Jach, Królikowski, Sternak Sp. J.
Kwiaciarnia Pokusa Justyna Gwóźdź,
LGD "Królewskie Ponidzie",
Malinowe Hotele Sp. z o.o., 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju, 
P.P.H.U. "SARA", 
Pensjonat Uzdrowiskowy "SOLANNA"Andrzej Glejzer,
PHU ALTER- Myjnia Samochodowa Justyna Pałys, 
Pracownia Florystyczna "Eliza" Elżbieta Rodak, 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Alina Swatek,
Przychodnia Eskulap w Solcu-Zdroju,
Restauracja "MAGNOLIA" Teresa Żółtak,
Restauracja SOLECCZANKA,
Salon Fryzjerski Anna Smysło
Salon Kosmetyczny ESTETICA Stanisława Bania
Sklep Artykuły Przemysłowe Barbara Woźniak,
Sklep "KUBA" Dorota Podborna,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Henryk Banaszak,
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju 

Zakład Cukierniczy Produkcja i Sprzedaż Lodów Wanda 
Wójcikowska,
Zakład Fryzjerski Barbara Janiec-Ciołek,
Zakład Fryzjerski Jolanta Kiełkiewicz,
"ZDROWIE I URODA" Sklep Zielarsko-Medyczny Norbert 
Domagała

oraz:
Bożena Domańska, Małgorzata i Adam Helisowie, Mał-

gorzata Kowalska,  Lucyna Kular, Danuta Lolo, Marianna 
Masłowska, Bożena Nowak, Katarzyna Osak, Adam Pałys, 
Paweł Patrzałek, Lucjan Swatek, Renata Szybowska, ks. 
Mirosław Tomasik. 

Za wsparcie i życzliwość serdecznie wszystkim dzięku-
jemy! 

Podczas waka-
cji ponad 500 osób 
obejrzało przygo-
towaną przez nas 
wystawę pn. "Jak 
dorastał "Polak 
mały". Obrazki z 
dzieciństwa Dziad-
ków i Pradziad-
ków". 

Od 1 września 
prezentujemy eks-
pozycję dotyczącą 
wojennych i oku-
pacyjnych losów 
mieszkańców Sol-
ca-Zdroju i okolic 
pn. "Okruchy pa-
mięci". Zaprasza-
my wszystkich do 
jej oglądania oraz 
do uzupełniania 
podanych infor-
macji. *

Józef Kaczor. Żołnierz II Korpusu Polskiego dowo-
dzonego przez gen. Władysława Andersa, uczestnik 
walk pod Tobrukiem i Monte Cassino. (Nazwisko ka-
noniera Kaczora wymienia M. Wańkowicz w książce 
„Monte Cassino”). Fotografia udostępniona przez p. 

Wójcikowskich.

Pamiątka po 9 września 1939 roku – grób ostatniego na tym terenie obrońcy Rzeczypospoli-
tej kpr Jerzego Herberta Justa, który samotnie stawiał opór nacierającym Niemcom do ostat-
niego naboju (sam zastrzelił ich 17). Zginął obok drogi do Piasku Małego. W czasie pogrzebu 

na cmentarzu w Solcu rozległa się salwa honorowa oddana przez oddział Wehrmachtu. 
Fotografia przedstawia pierwotny wygląd grobu. Pochodzi z lat siedemdziesiątych XX wieku.  
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W tym roku już po raz drugi uczest-
niczyliśmy w obchodach Europejskich 
Dni Dziedzictwa. Tym razem udostęp-
nialiśmy w sobotę 9 i 16 września na-
szą stałą wystawę "Historia wsi, któ-
ra kurortem się stała", prezentującą 
najstarsze materiały ikonograficzne 
przedstawiające wieś Solec, jej miesz-
kańców oraz uzdrowisko począwszy 
od jego zarania tj. od roku 1837 do 
czasów II wojny światowej. Ekspozycji 
towarzyszyła projekcja filmu dotyczą-
cego dziejów kurortu. 

Obecnie przygotowujemy się do 
wystawy z okazji 100 rocznicy odzy-
skania przez Polskę niepodległości 
ze szczególnym uwzględnieniem pa-
mięci i tradycji regionalnej, lokalnej 
i rodzinnej. Interesuje nas zwłaszcza 
udział mieszkańców naszej gminy w 
walkach narodowowyzwoleńczych na 
przestrzeni wieków (1830- 1945). 

W związku z tym apelujemy o 
wzbogacenie planowanej ekspozycji 
o pamiątki z rodzinnego skarbca pa-
mięci tj. wspomnienia przekazywane 
przez pokolenia, przedmioty, fotogra-
fie, dokumenty, listy i in. związane z 
tematyką wystawy bądź o udzielenie 
nam w tej sprawie wywiadu. 

Małgorzata Helis

Jan Grabda  – ur. 1900r., s. Józefa, policjant, w 1939r. 
zatrudniony w Białymstoku, internowany w ZSRR, 
więzień Kozielska, zamordowany przez NKWD w 

Ostaszkowie w 1939 r. Na zdjęciu z żoną Anną, która 
razem z dziećmi wysłana została do Kazachstanu, po 

wojnie wrócili do kraju.

Ppr. Tadeusz Rożniakowski  – s. Jana i Janiny Roż-
niakowskich, (brat pani Anny Głuskiej), zginął w 

Maziłach w pobliżu Janowa Lubelskiego 21.09.1939r.  
Fotografia przekazana przez p. Głuskich.   

*Wystawy „Jak dorastał Polak mały"  i "Okruchy pamięci" współfinanso-
wane są przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego i Gminę Solec-Zdrój 
w ramach projektu "Opowieści Starego Kufra – organizacja wystaw dotyczą-
cych historii Solca-Zdroju i jego mieszkańców." 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej

W ramach 
programu ,,Od-
nowa wsi święto-
krzyskiej na 2017 
rok” Towarzy-
stwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej z 

sukcesem aplikowało u Marszałka 
Województwa Świętokrzyskiego o 

środki na zakup regionalnych sto-
isk drewnianych na organizowa-
nie imprez kulturalnych. 

Udało się – mamy 4 stoiska re-
gionalne, które będą wykorzysty-
wane m.in. na promocję lokalnych 
produktów kulinarnych, owoców, 
warzyw i przetworów od lokalnych 
producentów. Wprawdzie na impre-

zy kulinarne przyjdzie nam chyba 
poczekać do przyszłych wakacji, ale 
już dziś możemy sobie wyobrazić jak 
pięknie na tych straganach będzie 
prezentować się konfitura z czereśni 
magierowskiej, chleb ze śliwką, czy 
żurawina na miodzie z zagajowskiej 
pasieki. Na razie 4 stragany czekają 
na solecki kiermasz bożonarodze-
niowy. 

(bs)
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Bukiety na święto 
Matki Boskiej Zielnej

Napisali do nas

Już po raz kolejny w „Gazecie 
Soleckiej” pokazujemy bukiety 
przyniesione do poświęcenia w na-
szym soleckim kościele  15 sierpnia.

To sierpniowe święto  jest w na-
szej tradycji wpisane mocno w rok 

Bukiety to często dzieła sztuki, bywają piękne. Obo-
wiązkowo kilka gatunków zbóż, rośliny z różnych 
miejsc - z łąki, z ogródka, może i z lasu. Tu zwraca 

uwagę dorodna gałązka jeżyny. Tradycja trzyma się bardzo dobrze, zielny bukiet pewno trafi do prawie każdego domu.

Każdy powinien mieć bukiet na własną miarę - chłop-
czyk jest malutki, toteż i bukiecik ma niewielki, ale jest 
w nim wszystko, co powinno być- kłosy, zioła, kwiaty.

pracy na roli. Jest tuż po żniwach, 
zebraliśmy zboże, ponownie kwitną 
łąki, w sadach dojrzewają owoce, 
jest pełnia dostatku.  Bogactwo lata 
robi wrażenie nawet obecnie, gdy 
zapomnieliśmy już, że przednówek 
bywał głodny i straszny. Przynosimy 
do kościoła wszystkie rośliny, jakie 
znajdujemy w polu w podzięce za 
plony i z prośbą o błogosławień-
stwo. Ziarno wykruszone z poświę-
conych kłosów rolnicy wysieją  we 
wrześniu, znów oddając w opiekę 
przyszłość plonu Matce Bożej, tym 
razem Siewnej. 

Ludzie ufają 
co prawda środ-
kom ochrony 
roślin, poma-
gają im w pra-
cy coraz lepsze 
maszyny, sieją 
dobry materiał, 
ale bez wsparcia 
z góry przecież 
nic by się nie 
udało. Niechże 
Pani Pszeniczna 
pomoże, by ni-
komu chleba nie 
brakło.

rsz

Burze – jak przetrwać
Chcecie, to posłuchajcie:
• Nie ma się co bać burzy idącej 

z południa. Wisła nie przepuści chmury 
burzowej, zatrzyma ją w Galicji, a naj-
straszliwsze pioruny uderzą w rzekę. 

• Z reguły burza przychodzi z za-
chodu albo z północy, prawie nigdy ze 
wschodu, ale jak już stamtąd się zwle-
cze, to może być bardzo źle.

• Dobrze, aby bociany miały 
gniazdo w obejściu albo w jego pobli-
żu. Mądre ptaki nie zagnieździłyby się 
w niebezpiecznym miejscu. Niektórzy 
uważają, że nawet jaskółcze gniazda 
dobrze nam wróżą. Jak są jaskółki- jest 
bezpiecznie.

• Są ludzie, w których błyskawi-
ce celują. I choćby burza była całe ki-
lometry od nich, piorun potrafi ich wy-
patrzyć. Często wychodzą w miarę cało 
z takich spotkań, ale przy następnej 

nawałnicy znów powinni się mieć na 
baczności. A jeśli w rodzinie zdarzyło się 
porażenie piorunem, to reszta rodziny 
też powinna uważać – bywa bowiem i 
tak, że  całe rodziny są prześladowane 
przez pioruny, coś w rodzaju skłonności 
genetycznej.

• Narażamy się na uderzenie pio-
runa, gapiąc się na poczynania burzy 
przez okno, siedząc w przeciągu albo 
przy gniazdkach elektrycznych. Jeśli już 
musimy być na dworze w trakcie burzy, 
to trzeba mieć coś na głowie (czapkę, 
chustkę, kapotę,  cokolwiek) i NIE BIE-
GAMY! Rzecz jasna absolutnie nie wol-
no używać metalowych narzędzi typu 
motyka, widły.

• Od pioruna broni nas zapale-
nie gromnicy bądź choćby najzwyklej-
szej świecy – to już oczywista oczywi-
stość.

Nie szukajcie w tym tekście racjonalnych wskazówek jak postępować 
w razie burzy. Zebrałam tu garść lokalnych przekonań i opowieści.

• Najbardziej wystraszeni burza-
mi, w sezonie burzowym stali goście 
strony https://burze.dzis.net/?page-
=mapa, posuwają się do niestandar-
dowych środków: bywa, że siedzą w 
trakcie burzy w piwnicy, najlepiej pod 
stołem, a dzieciom zakładają gumow-
ce (izolacja). Z tych dzieci w gumiakach 
wyrośnie kolejne pokolenie spanikowa-
nych.

• Nie prowokujmy burzy, pracu-
jąc w wielkie święta- siano składane w 
kopki w Boże Ciało wiatr wyrwie nam 
z wideł, a to, co uda się złożyć, zgnije 
do ostatniego źdźbła w deszczu. Z kolei 
do czereśni zgromadzonych w garażu 
w tym dniu burza dobierze się, rozwa-
lając najpierw dach. Później już spokoj-
nie, bez nerwów, wymłóci owoce, zo-
stawiając tylko pestki.

Większość z tych naszych przeko-
nań naukowcy zapewne bezlitośnie 
wyśmialiby. I niech się mądrale dalej 
narażają ufni w swe szkiełko i oko, a 
my w gumowcach, w piwnicy bez-
piecznie przeczekamy nawałnicę. 

rsz (panicznie boję się burz)
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Konkurs ekologiczny dla szkół
nagrodzone zdjęcia

Adam Piotro-
wicz SP So-
lec-Zdrój kl. 
VI miejsce I.

Magdalena Sowula SP Zborów  V klasa III miejsce.

Tomasz Zółtak Gimn. IIA miejsce III.

Wiktoria Misiaszek SP Zborów kl. VI  wyróznienie.

Katarzyna Kozłowska SP Zborów klasa V, II miejsce.Julia Marcinkowska SP Zborów kl. VI wyróżnienie.

Zuzanna 
Maliga SP 
Zborów kl. 

VI wyróżnie-
nie.
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Dożynki Gminne Kików

Koncert zespołu Gradimir z Belgradu - Bałkańskie Rytmy
Solec-Zdrój na kulinarnym szlaku 

Ponidzia

Kronika wydarzeń


