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Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław Ojczyznę miłą! 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą, 
Dom nasz i majętność całą 
I wszystkie wioski z miastami! 
A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój 
najserdeczniejsze życzenia pogodnych, wesołych

i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności

w Nowym 2018 Roku

składają
Rada Gminy, Wójt

oraz pracownicy Urzędu Gminy Solec-Zdrój
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Ścieżki edukacyjne w Solcu-Zdroju W październiku br zakończo-
no realizację zadania pn. Budowa 
ścieżek edukacyjnych w Solcu-
-Zdroju. Zadanie dofinansowane 
zostało przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Kielcach - 
umowa dotacji nr 258/2017 z dnia 
5 czerwca 2017 roku. Rzeczywisty 
koszt realizacji zadania wyniósł 
5928,60 zł. Kwota dotacji wyno-
siła 2964,30 zł, co stanowi 50 % 
kosztów kwalifikowanych zada-
nia.

W ramach zadania pn. Budowa 
ścieżek edukacyjnych w Solcu-Zdro-
ju wykonano dwie ścieżki edukacyj-
ne na zagospodarowanych i urzą-
dzonych terenach zielni urządzonej 
w Solcu-Zdroju - tereny obsadzone 
różnymi gatunkami roślin: drzew, 
krzewów, pnączy, bylin i traw wypo-
sażone w niezbędną infrastrukturę 
tj. ławki i kosze. Połacie roślin roz-
dziela sieć chodników o nawierzch-
ni z kostki betonowej. Jeden z tych 
terenów to tzw. Aleja Aromaterapu-
etyczna zlokalizowana przy ul. Par-
tyzantów w Solcu-Zdroju drugi to 
tzw. Aleja Magnoliowa przy ul. Ci-
chej w Solcu-Zdroju. 

Na Alei Aromaterapuetycznej 
zlokalizowanych zostało 40 ta-
bliczek gatunkowych na których 
przedstawiono gatunki rosnących 
tam roślin oraz ich charakterystykę. 
Przy wejściach zamontowane zosta-
ły dwie tablice edukacyjne, na któ-
rych przedstawiono mapę oraz wy-
kaz rosnących tam gatunków roślin. 
Na Alei Magnoliowej ustawiono 20 
tabliczek, na których przedstawiono 
opisy gatunków rosnących tam ro-
ślin. Przy wejściu głównym zamon-
towano tablicę edukacyjną. Tabliczki 
gatunkowe ustawiono w taki spo-
sób, aby były czytelne z chodników, 
co ma na celu zapobieganie rozdep-
tywaniu i zniszczeniu roślin. Ozna-
kowanie nasadzonych roślin tablicz-
kami edukacyjnymi (gatunkowymi) 
oraz umieszczenie tablic edukacyj-
nych umożliwi prowadzanie eduka-
cji ekologicznej na wyznaczonych 
ścieżkach. W zajęciach uczestniczyć 
będą dzieci i młodzież, ale do od-
wiedzenia ścieżek zapraszamy także 
wszystkich zainteresowanych miesz-
kańców oraz kuracjuszy. Działania 
takie mają na celu kształtowanie 
postaw proekologicznych, zwiększe-
nie atrakcyjności dostępnych i urzą-
dzonych terenów zieleni w centrum 

miejscowości uzdrowiskowej oraz 
pogłębienie wiedzy społeczeństwa 
o przyrodzie i rozwijanie zaintere-
sowań poprzez oznakowanie ta-

bliczkami opisującymi gatunki roślin 
oraz ich właściwości. 

(ekp)

11 listopada to data wyjątko-
wa, data niezwykle ważna dla każ-
dego Polaka. 

To właśnie tego dnia świętujemy 
odzyskanie przez Polskę niepodle-
głości. W tym roku obchodziliśmy 
99 rocznicę tego wydarzenia. Świę-
towaliśmy również w Solcu-Zdroju. 
Poczty sztandarowe, władze Gmi-
ny, mieszkańcy, kuracjusze i harce-
rze – wszyscy z biało-czerwonymi 
chorągiewkami w dłoniach- jak co 
roku przemaszerowali ulicą 1 Maja 
do kościoła parafialnego. Tam mło-
dzież działająca w kółku muzycznym 
przy Gminnym Centrum Kultury za-

prezentowała koncert pieśni pa-
triotycznych. Muzyka i słowa tych 
pieśni, upamiętniające tych, którzy 
za wolność oddali to co najdroższe 
– życie, wprawiły zgromadzonych 
w nastrój wzruszenia, w niejednym 
oku zakręciła się łza. A później roz-
poczęła się uroczysta suma za Ojczy-
znę, którą celebrował ks. proboszcz 
Mirosław Tomasik. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił Adam Pałys 
Wójt Gminy Solec-Zdrój. A po mszy 
wszyscy przeszli na cmentarz, gdzie 
złożono kwiaty na mogiłach żołnier-
skich.

(bs)

Obchody Święta Niepodległości 
w Solcu-Zdroju
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-Zdrój
Adamem Pałysem

Panie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – w tym roku wiele 
się działo w oświacie. Jak z tymi 
zmianami poradziła sobie Gmina?

No chyba nie najgorzej, biorąc 
pod uwagę fakt, że nie musieliśmy 
zwolnić żadnego nauczyciela. Oczy-
wiście wymagało to przeorganizo-
wania oświaty nie tylko pod kątem 
zmian wprowadzonych przez nowe 
prawo oświatowe. Potraktowaliśmy 
cały system oświaty gminnej jako 
jeden organizm i skupiliśmy się na 
takim zarządzaniu tym organizmem, 
aby wprowadzane zmiany nie od-
biły się niekorzystnie na żadnej z 
jednostek tego systemu. Przede 
wszystkim zaś, aby te wszystkie 
zmiany były jak najmniej uciążliwe 
dla uczniów. Taką politykę prowa-
dzimy zresztą od lat. Po to właśnie 
w Solcu-Zdroju utworzony został w 
1996 roku Zespół Szkół, a w Zboro-
wie w 2002 Zespół Publicznych Pla-
cówek Oświatowych. Mamy więc na 
terenie gminy dwóch pracodawców 
w zakresie oświaty: dyrektorów w 
Solcu-Zdroju i w Zborowie. W prze-
ciwnym wypadku każda szkoła pod-
stawowa, gimnazjum i przedszkole 
byłoby odrębnym pracodawcą, co 
znacznie utrudniłoby racjonalne za-
rządzanie kadrami.

Rozumiem. A jak to właśnie 
jest z tymi kadrami? 

Uważam, że kadry mamy bar-
dzo dobrze przygotowane. W su-
mie w obu placówkach zatrudniamy 
52 nauczycieli. Aż 42 z nich to na-
uczyciele dyplomowani, 7 – miano-
wani, 3 kontraktowych. Nie mamy 
nauczycieli stażystów. Nie mamy 
również niedoborów jeśli chodzi o 
poszczególne przedmioty naucza-
nia. Oczywiście w związku ze zmia-
ną struktury organizacyjnej szkół, a 
mianowicie stopniowemu wygasza-
niu gimnazjum i wprowadzaniu kla-
sy 7 (już w tym roku szkolnym) i 8 
(w roku przyszłym) do szkół podsta-
wowych wymuszone zostało wpro-
wadzenie dla nauczycieli biologii, 
chemii i fizyki godzin dydaktycz-
nych zarówno w szkole w Solcu jak 
i w Zborowie. No cóż, teraz trudniej 
opracować projekty organizacyjne, 
gdyż muszą uwzględniać koniecz-

ność prowadzenia takich zajęć w 
obu szkołach.

No tak, ale w takiej sytuacji, tj. 
przy wprowadzaniu do Szkoły w 
Zborowie nowych przedmiotów 
sama kadra nie wystarczy. Jest 
jeszcze baza dydaktyczna. Jak z 
tym poradziła sobie placówka w 
Zborowie? 

Faktycznie. W wyniku reformy 
placówkę w Zborowie trzeba dopo-
sażyć o pracownie specjalistyczne. 
No cóż. Łatwiej w Zborowie z „za-
gospodarowaniem” nauczycieli – im 
klas przybywa, ale trudniej z dopo-
sażeniem pracowni. Trzeba wyka-
zać się kreatywnością i próbować 
sięgać po środki zewnętrzne. Na 
doposażenie pracowni biologicznej 
i fizyczno-chemicznej w najpotrzeb-
niejsze pomoce naukowe przeka-
zaliśmy zresztą szkole w Zborowie 
w tym roku dodatkowe środki bu-
dżetowe. Tym czym można musi się 
też ze szkołą w Zborowie podzielić 
likwidowane gimnazjum. Zwłaszcza, 
że udało się pozyskać środki z WFO-
ŚiGW na utworzenie pracowni edu-
kacji ekologiczno-przyrodniczej w 
szkole podstawowej w Solcu-Zdro-
ju. Pracownia będzie wykorzystywa-
na do organizacji zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych o charakterze przy-
rodniczym kształtujących zaintere-
sowanie dzieci ekologią, ochroną 
przyrody i środowiska. W ramach 
programu szkoła planuje organiza-
cję warsztatów ekologicznych, kon-
kursów i zajęć w terenie.

Teraz montowane są też tablice 
interaktywne w związku z realiza-

cją rządowego programu rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompe-
tencji uczniów i nauczycieli w za-
kresie technologii informacyjno-ko-
munikacyjnych na lata 2017-2019 
„Aktywna tablica”. Do szkoły pod-
stawowej w Solcu-Zdroju zakupiono 
2 interaktywne monitory dotykowe 
, a do szkoły w Zborowie monitor 
dotykowy oraz zestaw składający się 
z tablicy interaktywnej, projektora i 
zestawu głośników.

Na pewno wspomoże to proces 
edukacyjny w obu placówkach.

Dobrze przygotowana kadra i 
niezła baza dydaktyczna pewnie 
przekłada się na świetne wyniki w 
nauce uczniów.

Z tym niestety bywa różnie. Nie-
wątpliwie nauczyciele motywowali 
uczniów do rozwijania swoich pasji 
i „pomnażania talentów”. Świadczą 
o tym sukcesy w konkursach przed-
miotowych i przeglądach. Niestety 
gorzej jest pod względem wyni-
ków najważniejszego na tym etapie 
kształcenia egzaminu tj. egzaminu 
gimnazjalnego. Tu nie ma się czym 
chwalić. Nasi uczniowie uzyskali ze 
wszystkich przedmiotów egzami-
nacyjnych wyniki poniżej średniej 
powiatu, województwa i kraju. Na 
pewno trzeba temu problemowi po-
święcić więcej uwagi, bo tu przecież 
chodzi o przyszłość naszych dzieci, o 
ich start w dorosłe życie.

Słusznie. Ale mimo podniesie-
nia wieku szkolnego do lat 7 nikt 
chyba nie poddaje w wątpliwość 
konieczności czuwania również 
nad rozwojem dziecka młodsze-
go. Jak wygląda opieka przed-
szkolna w gminie?

W Gminie Solec-Zdrój funkcjo-
nują dwie placówki przedszkolne: 
Punkt Przedszkolny w Zborowie oraz 
Samorządowe Przeszkole w Solcu-
-Zdroju. Sześciolatki uczą się w od-
działach tzw. zerówek przy szkołach 
podstawowych. Faktycznie edukacja 
przedszkolna jest niezwykle ważna. 
Dlatego też w tym roku właśnie, 
w związku z likwidacją pierwszych 
klas w gimnazjum, zaadaptowano 
parter w budynku gimnazjum na 
potrzeby poszerzonego o jeszcze 
jeden oddział przedszkola. Było to 
spore wyzwanie, bo przecież wszy-
scy zdajemy sobie sprawę, że inne 
są potrzeby gimnazjalisty, a inne 
przedszkolaka. Zmiany wymagało 
wyposażenie sanitariatów, sal lek-
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Sylwetki samorządowców

cyjnych, szatni, korytarzy. Ale udało 
się i w tym roku szkolnym mamy już 
w Solcu trzyoddziałowe przedszko-
le otwarte w godzinach od 7 do 16 
i gotowe na przyjęcie praktycznie 
każdego chętnego dziecka.

 
 Myślę, że to ważna informacja 

dla rodziców. No i na koniec Panie 
Wójcie nie uciekniemy od pytania 
o finanse. Starcza Panu na realiza-
cję tych zadań pieniędzy otrzymy-
wanych od Ministra Edukacji?

Ależ skąd! Od dawna Gmina do-
płaca do subwencji oświatowej jaką 
otrzymujemy na realizację zadań 

oświatowych z budżetu Państwa. 
I z roku na rok musimy dopłacać 
coraz więcej. Prowadzimy szkoły, 
przedszkola, organizujemy dowóz 
uczniów, zajęcia pozalekcyjne, na-
uczanie indywidualne, wspieramy 
materialnie uczniów, prowadzimy 
dożywianie w szkołach. To wszyst-
ko kosztuje. W roku szkolnym 
2016/2017 wydatki na realizację 
zadań oświatowych w Gminie So-
lec-Zdrój wyniosły ponad 5 milio-
nów 700 tysięcy złotych. Subwencja 
oświatowa wyniosła 4 miliony 100 
tysięcy złotych, 200 tysięcy zł uda-
ło się pozyskać w ramach dotacji 

celowych i programów. Prosta ma-
tematyka pokazuje, że musieliśmy 
dopłacić aż 1 milion czterysta ty-
sięcy złotych. To potężna kwota dla 
budżetu, mimo bardzo racjonalne-
go wydatkowania środków. Ale cóż. 
Nie możemy przecież zrezygnować z 
kształcenia dzieci.

Tak. To powinność, z której ab-
solutnie zrezygnować nie można. 
Życzymy w takim razie, aby udało 
się Panu przeprowadzić bez zawi-
rowań solecką oświatę przez nie-
wątpliwie trudne dwa najbliższe 
lata reformy.

Dziękuję za rozmowę

W miesiącu listopadzie br. opublikowany został 
ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównowa-
żonego Rozwoju obejmujący 2478 samorządów. 
Stworzony przez ekspertów z Politechniki War-
szawskiej ranking ma na celu m.in. monitorowa-
nie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekono-
micznego gmin.

Ranking jest opracowywany na podstawie 15 
wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod 
uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwesty-
cyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1 
tys. mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych 
na 1 tys. mieszkańców, saldo migracji, liczba absol-
wentów szkół ponadgimnazjalnych na 1 tys. miesz-
kańców oraz odsetek mieszkańców korzystających z 
oczyszczalni ścieków.

W tegorocznej edycji rankingu liderem wśród 
gmin wiejskich został Kleszczów (woj. łódzkie). Spo-
śród gmin miejsko-wiejskich pierwsze miejsce zajęły 
Polkowice (woj. dolnośląskie). Wśród gmin miejskich 
na prowadzeniu znalazł się Karpacz (woj. dolnoślą-
skie), a najdynamiczniej rozwijającym się miastem na 
prawach powiatu została Warszawa.

Dobrze w tym rankingu wypada również Solec-
-Zdrój. Na 1559 gmin wiejskich uplasowaliśmy się na 
miejscu 285, a biorąc pod uwagę gminy wojewódz-
twa świętokrzyskiego – na miejscu 4. Przed nami jest 
tylko Sitkówka Nowiny (miejsce 34 w rankingu ogól-
nopolskim), Morawica (miejsce 73) i Zagnańsk (miej-
sce 255).

Wg twórcy rankingu - prof. dr hab. Eugeniusza 
Sobczaka - na dynamiczny rozwój gmin wiejskich, 
miejsko-wiejskich i miejskich duży wpływ ma m.in. 
rozwinięta turystyka. „Wysokie miejsce w rankingu 
nie bierze się znikąd. To także w dużej mierze zasługa 
fantastycznych samorządów. Jeśli samorząd umie po-
zyskiwać inwestorów i kreować miejsca pracy, gmina 
może rozwijać się w sposób zrównoważony” – powie-
dział w trakcie prezentacji rankingu profesor Sobczak.

Miło znaleźć się wśród liderów.

Gmina Solec-Zdrój wysoko w rankingu 
jednostek samorządu terytorialnego 

zrównoważonego rozwoju. Jan Żubrowski
Rocznik 1942, rad-

ny i wiceprzewodni-
czący Rady Gminy So-
lec-Zdrój. 

Przez 41 lat swo-
jej kariery zawodowej 
nauczyciel matematy-
ki. Pochodzi z powiatu 
jędrzejowskiego, ale 
na mocy nakazu pracy 
(tak naprawdę kiedyś 
było) znalazł się naj-
pierw w miejscowości 
Czarkowy w Gminie 
Nowy Korczyn, a póź-
niej w Gminie Solec-
-Zdrój. Najpierw dy-
rektorował w ośmioklasowej (!) szkole w Małym Piasku, a 
po obniżeniu stopnia organizacji tej szkoły, w Solcu-Zdro-
ju - zarówno w szkole podstawowej jak i w gimnazjum. 
Oczywiście jako nauczyciel matematyki. W latach 1984 – 
1990 Pan Jan Żubrowski pełnił funkcję inspektora oświa-
ty i wychowania na terenie gminy Solec-Zdrój. W latach 
1981 – 1990 pełnił dodatkowo funkcję kierownika filii za-
ocznego liceum ogólnokształcącego w Solcu-Zdroju. Z sa-
tysfakcją mówi, że dzięki tej szkole co najmniej 100 osób 
zdobyło średnie wykształcenie. Przez cały czas pracy w 
Piasku Małym prowadził też w okresach zimowych kur-
sy dla osób dorosłych, które nie miały podstawowego 
wykształcenia. 41 lat pracy to dwa pokolenia uczniów 
wypuszczone w świat. Człowiek wielkiej pasji. Rów-
nież tej społecznikowskiej. W latach 1974 – 1978 rad-
ny Gminnej Rady Narodowej, radny Gminy Solec-Zdrój 
kadencji 2002- 2006, 2010-2014 i kadencji obecnej. W 
tej kadencji pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego 
Rady Gminy. Członek komisji finansów i komisji uzdro-
wiskowej Rady Gminy. Ceni sobie bezpośredni kontakt 
z mieszkańcami.

Prywatnie – żonaty od 51 lat, dwoje dzieci, dwoje wnu-
ków i troje prawnuków Żona również była nauczycielką. 
Córka poszła w ślady rodziców i uczy w szkole podstawo-
wej w Solcu-Zdroju.
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Szkoła Podstawowa w Zborowie
ŚNIADANIE DAJE MOC

8 listopada w dniu „Śniadanie Daje Moc” wszyst-
kie dzieci z klas 0-III przygotowały najważniejszy po-
siłek dnia-śniadanie.

łen wrażeń. Najważniejsze cele akcji zostały osiągnięte 
tj. zwiększenie świadomości nt. zdrowego odżywiania i 
roli śniadania w diecie dziecka oraz przyczynianie się do 
obniżenia poziomu niedożywienia dzieci w Polsce – po-
przez edukację oraz promocję prawidłowego żywienia. 

W Szkole Filialnej w Kikowie rozpoczęliśmy od wystę-
pów artystycznych dzieci z oddziału przedszkolnego i 
klasy trzeciej dotyczących zdrowego odżywiania. Od kil-
ku dni klasa trzecia przygotowywała plakaty z hasłami. 
Przypomnieliśmy sobie 12 zasad zdrowego odżywiania, 
które pomagają, by każdego dnia być zdrowym i weso-
łym. Graliśmy też w grę 12 zasad zdrowego odżywiania. 
Przedszkolaki kolorowały śmieszną mapę Wiosek na Pla-
necie Niedojadków. 

Wszystkie te działania prowadziły do najważniejszej 
części tej imprezy, kiedy dzieci wraz z rodzicami i wy-
chowawczyniami przygotowały w szkole śniadaniowy 
poczęstunek. Przyjemnie było usiąść do stołu oraz zjeść 
kolorowe i smaczne kanapki. Ale jedzenie to nie tylko 
przyjemność, ale i zdrowe życie.

(br, ko)

IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
Na patriotyczną nutę

1 grudnia 2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Solcu-Zdroju miał miejsce IV Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski. Wzięło w nim udział 24 uczniów ze szkół 
podstawowych naszej gminy. Zadaniem uczestników 
była recytacja wybranego utworu o tematyce patrio-
tycznej. Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów.

Sukcesy naszych recytatorów przedstawiają się na-
stępująco: 

Marysia Zych - I 
miejsce

Weronika Dok-
tór- II miejsce

Karolinka Leżoń 
- III miejsce 

Jury przyznało 
także 5 wyróżnień, 
cztery z nich trafiły 
do uczniów naszej 
szkoły. Otrzymali 
je: Marysia Czapla, 
Krzysiu Pałys, Emil-
ka Dyrdół i Mariusz 
Gałka .

Zwycięzcom gra-
tulujemy wysokich 
wyników i życzymy 
dalszych sukcesów 
!

Do konkur-
su przygotowała 
uczniów nauczy-
cielka j.polskiego 
M.Mastalińska.

Co nowego w szkołach

Uczniowie klas 0-III wraz z rodzicami i wychowawca-
mi przygotowali kanapki ze zdrowych produktów.

W ramach akcji „Śniadanie daje moc” przez kilka dni 
w naszej szkole w klasach 0-III przeprowadzone były po-
gadanki, dzieci rysowały plakaty o tematyce zdrowot-
nej. Uczniowie klas przygotowali dwie wystawy: „Owo-
cowy zawrót głowy”, „Śniadanie daje moc”. Wykonali 
również zdrowe ciasteczka, warzywa i owoce z masy 
solnej. Dużym powodzeniem cieszyły się sałatki przygo-
towane przez uczniów klasy drugiej. Koordynator akcji 
B. Ratusznik przygotowała prezentację multimedialną 
pt. „Piramida zdrowia”. W tym dniu dzieci wspólnie z 
mamami brały udział w konkursie „MasterChef Junior” 
na najciekawsze kanapki i „najapetyczniejszy stół”. Na-
stępnie wszystkie klasy przygotowały inscenizację o 
tematyce owocowo-warzywnej. Była również prelekcja 
pielęgniarki Pani Bożeny Zoch na temat zdrowego od-
żywiania.

W dalszej części odbył się quiz wiedzy o zdrowiu, 
zagadki kulinarne, później zawody sprawnościowe. Na 
koniec mieliśmy degustację wcześniej przygotowanych 
pyszności. Poszczególne klasy otrzymały dyplomy za 
udział w akcji. Był to dzień bardzo miły, kolorowy i pe-
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Co nowego w szkołach

Światowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada przypada Światowy Dzień Pluszowego 

Misia. Co roku biblioteka szkolna organizuje w tym dniu 
misiowe urodziny, na które zaprasza przedszkolaków, od 
najmłodszych po sześciolatków. Goście zapoznali się z 
historią święta pluszowego misia oraz z najsłynniejszymi 
literackimi i filmowymi bohaterami – Misiem Paddingto-
nem, Kubusiem Puchatkiem, czy Misiem Uszatkiem. Dzieci 
pochwaliły się swoimi ulubionymi pluszakami, wysłucha-
ły fragmentu bajki o naszym najpopularniejszym misiu z 
klapniętym uszkiem a potem przypomniały inne znane 
„misiowe” wierszyki, piosenki i zabawy. 

W sierpniu 1947 roku zaczęto też pisać kronikę szkoły, 
a ponieważ gazeta ukaże się w okresie przedświątecznym 
i jest to czas prezentów, zbiórek charytatywnych chcemy 
przypomnieć choć jedno z najstarszych zdjęć z tejże kro-
niki. Gdy było źle, trudno, my też dostawaliśmy prezen-
ty – na zdjęciu dzieci z naszej szkoły otwierają skrzynię z 
darami, którą przesłano do Solca ze świata. Nam też po-
magano.

***
Przed Mikołajem także (już w roku 2017) trafiły do na-

szej szkoły 2 interaktywne monitory dotykowe w ramach 
programu rządowego „Aktywna tablica”. Już niedługo 
pewnie tradycyjne tablice szkolne trafią do lamusa. Chyba 
nie będziemy ich żałować.

**
Listy do Mikołaja zostały na-

pisane, wysłane i na pewno coś 
dzieciom Święty przyniesie, na-
wet jeśli czasem były niegrzecz-
ne. 

***
1 grudnia w ramach wolon-

tariatu i współpracy ze szkolnym 
Kołem Caritas uczniowie z terenu 
gminy Solec-Zdrój zorganizowa-
li świąteczną paczkę dla pod-
opiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom 
Ojca Gwidona” z Pacanowa. Przygotowania do tego wy-
jazdu rozpoczęły się miesiąc wcześniej – przygotowywano 
paczki, uczono się życzeń i kolęd, które dzieci zaśpiewały 
razem z opiekunami i podopiecznymi placówki w Pacano-
wie.

Gdy przyjechaliśmy do Pacanowa, a wszystkie dzieci 
przywitał św. Mikołaja, radości nie było końca. Dzieci opo-
wiadały o sobie, mówiły wiersze, śpiewały piosenki 

i otrzymywały prezenty. Wszystkie dzieci znalazły czas, 
aby zaprosić naszych uczniów do swoich pokoi i poznać 
się bliżej. Wspólnie spędzone chwile wspólnie są niezapo-
mniane, a radość dzieci bezcenna.

Szczególne podziękowania składamy uczniom z tere-
nu gminy Solec-Zdrój, rodzicom, dyrekcji, wychowawcom 
i nauczycielom za przygotowanie ŚWIĄTECZNEJ PACZKI.

***
22 XI 1947 r., jak podaje kronika szkolna, „oddano do 

użytku dzieci szkolnych gminy Zborów dwie sale szkolne" 
i tę datę uznajemy za dzień otwarcia Szkoły Podstawo-
wej w Solcu-Zdroju. Wybudowana szkoła była budynkiem 
jednopiętrowym, z sutereną, z dwuspadowym, dość stro-
mym dachem przykrytym blachą. Wejście główne znaj-
dowało się od strony północnej (dziś sala gimnastyczna). 
Nasza Szkoła liczy zatem 70 lat. Na szczęście jubilatka jest 
zadbana, w swej historii poddawana była licznym liftin-
gom i trzyma się świetnie jak na tak poważny wiek. 12 
października świętowaliśmy rocznicę, przyjmowali do gro-
na uczniów pierwszoklasistów i cieszyli się z Dnia Eduka-
cji Narodowej. Było bardzo uroczyście. W Święcie wzięli 
udział zaproszeni goście - władze naszej gminy oraz eme-
rytowani pracownicy szkoły. 
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Konkurs Recytatorski
1-12-2017r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Solcu 

Zdroju odbył się 4 Międzyszkolny Konkurs Recytatorski. 
Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów zamiło-
wania do poezji, szerzenie kultury słowa poetyckiego oraz 
wspieranie uzdolnień recytatorskich. W konkursie wzięło 
udział 24 uczniów szkół podstawowych. W jury zasiedli: 
P. Barbara Simon, P. Justyna Błaszczyk, P. Justyna Pałys. 
Konkurs koordynowały P. Małgorzata Mastalińska, P. Re-
nata Wojtal. Po wysłuchaniu recytacji wierszy wszystkich 
uczniów, jury oceniło i wyłoniło zwycięzców: 1 miejsce - 
Nikola Pompa i Maria Zych, 2 - Zofia Pałys i Weronika Dok-
tór, 3 miejsce - Zuzanna Bernat i Karolina Leżoń. Przyzna-
no też 4 wyróżnienia. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody książkowe ufundowane przez Gminne Centrum 
Kultury w Solcu Zdroju.

Azjatycki weekend w Solcu-Zdroju!
Za nami pierwsza odsłona nowego wydarzenia w ka-

lendarzu imprez Gminnego Centrum Kultury w Solcu-
-Zdroju. W ramach eventu ,,Poszerzamy horyzonty” w 
dniach 17-19 listopada zawitały do Solca-Zdroju klimaty 
Dalekiego Wschodu. Azjatycki weekend cieszył się ogrom-
nym zainteresowaniem i każdy – bez względu na wiek – 
odnalazł w tym orientalnym kręgu coś dla siebie.

Nasze poznawanie Azji zaczęliśmy w piątek 17 listo-
pada w Bibliotece Publicznej w Solcu-Zdroju. Młodzież z 
terenu gminy miała możliwość wzięcia udziału w warsz-
tatach origami oraz kaligrafii. Szczypta chińskiej sztuki 
okazała się świetnym elementem integracyjnym dla mło-
dzieży. Efekty ich prac mogliśmy podziwiać w kolejnych 
dniach na wystawie w budynku Gminnego Centrum Kul-
tury. Dla spragnionych orientalnej literatury pani bibliote-
karka – Anna Grzybczak przygotowała propozycję książek, 
w których królują azjatyckie klimaty.

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

niej sztuki walki. Pokaz karate był rozgrzewką przed 
warsztatami, które wprowadzały nas w stan wyciszenia i 
medytacji. Pochodzący z Chin pan Dominik Zhang popro-
wadził zajęcia Ti Chi - niezwykłej formy ruchowej, która 
ma w sobie walory wyciszające i relaksacyjne, a pani Ewa 
Kwiatkowska udzieliła lekcji jogi – indyjskiej gimnastyki 
połączonej z medytacją.

Podsumowaniem azjatyckiego weekendu był niedziel-
ny wieczór w budynku GCK, na który tłumnie przybyli 
mieszkańcy gminy oraz kuracjusze. Po kulturalnym piątku 
i sobotnich ćwiczeniach – przyszedł czas na dosłowne – 
posmakowanie Azji. Na gości czekał pokaz ceremonii pa-
rzenia chińskiej herbaty połączony z jej degustacją. Nasi 
lokalni kuchmistrze przygotowali niespodziankę w postaci 
własnoręcznie zrobionego sushi, które zrobiło furorę na 
sali. W niedzielę nagrodziliśmy także uczestników konkur-
su plastycznego ,,Azja oczami młodego człowieka”. Laure-
atami konkursu zostali: Kacper Zych, Katarzyna Kozłowska, 
Emilia Banaś oraz Oliwia Rabczak. Wieczór zakończyliśmy 
humorystycznym akcentem – występem kabaretu ,,Made 
in China”.

Gminne Centrum Kultury proponuje

Sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy od pokazów ka-
rate zorganizowanych przez pana Marka Praska. Jego 
uczniowie zademonstrowali nam niesamowity pokaz dys-
cypliny i precyzji w prezentowanych przez siebie chwytach 
i pozycjach. Poznaliśmy też wiele informacji na temat sa-
mej sztuki walki i jej prekursorów. Na zakończenie sensei 
zdradził uczestnikom pokazu nieco tajników tej wschod-

Takie wydarzenia mogą się odbywać dzięki wsparciu 
wielu osób. Jedną z nich jest Wójt Gminy Solec -Zdrój – 
Adam Pałys. Podziękowania należą się również spółce Ma-
linowe Hotele. To właśnie kucharze z Malinowego Zdroju 
oraz Malinowego Raju przygotowali dla uczestników wy-
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Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
darzenia przepyszne sushi.

Azjatycki weekend pozwolił naszym mieszkańcom po-
czuć choć na chwilę – niesamowity klimat orientu. Już dziś 
możemy zdradzić, że za rok czeka nas kolejna podróż – 
tym razem na inny kraniec naszej ziemi. Zapraszamy do 
śledzenia naszej strony internetowej www.gcksolec.na-
szgok.pl oraz fanpage na facebooku.

,,Śladami kultury dworskiej" - Europejskie Dni 
Dziedzictwa 2017 w Solcu-Zdroju.

W dniu 16 września 2017 r. w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa poznawaliśmy ,,Ślady kultury dworskiej” na 
terenie gminy Solec-Zdrój. Pomimo niesprzyjających wa-
runków atmosferycznych o godzinie 9.00 pod Gminnym 
Centrum Kultury zgromadziła się grupa młodzieży z Sol-
ca-Zdroju oraz okolic, której nie zraziła deszczowa aura. 
Stąd udaliśmy się do siedziby Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego w Solcu-Zdroju, gdzie mieliśmy możliwość 
obejrzenia unikalnego filmu na temat historii naszej gmi-
ny.

Po projekcji młodzież brała udział w wykładzie poświę-
conym rodzinie Zborowskich oraz urokom życia dwor-
skiego na naszym terenie. A trzeba przyznać, że historia 
dawnych właścicieli soleckich ziem jest bardzo bogata i 
pasjonująca. Szczególne zainteresowanie wzbudziła oczy-
wiście postać Samuela Zborowskiego, którego ciało praw-
dopodobnie spoczywa w Solcu-Zdroju.

Po wykładzie młodzież miała możliwość obejrzenia eks-
ponatów zgromadzonych przez Stowarzyszenie w ,,Sta-
rym Kufrze”, a także poznania historii naszego regionu w 
trakcie II wojny światowej i po niej.

Narodowe Czytanie 2017
,,Cóż tam, panie, w polityce?’’, ,,Jak się żenić, to się 

żenić!’’,, Chopin gdyby jeszcze żył, to by pił’’, ,,Polska to 
jest wielka rzecz’’- te i wiele innych kwestii z ,,Wesela‘’, 
najsłynniejszego dzieła Stanisława Wyspiańskiego moż-
na było usłyszeć podczas publicznego czytania dramatu 
w sobotę 2 września w Hotelu****Medical SPA Malinowy 
Zdrój przy ulicy Leśnej w Solcu-Zdroju.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego 
czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest 
propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyza-
cja czytelnictwa , zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości 
o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. Pod-
czas poprzednich edycji czytano ,,Pana Tadeusza’’ Adama 
Mickiewicza, dzieła Aleksandra Fredry, ,,Trylogię ‘’Henryka 
Sienkiewicza, ,,Lalkę’’ Bolesława Prusa a w ubiegłym roku 
,,Quo Vadis’’ Henryka Sienkiewicza.

W tym roku czytanym dziełem było ,,Wesele’’- dramat 
Stanisława Wyspiańskiego. Utwór ten przedstawia auten-
tyczne wydarzenie – ślub poety Lucjana Rydla z chłopką 
Jadwigą Mikołajczykówną.

W Solcu-Zdroju Narodowe Czytanie ,,Wesela’’ rozpo-
częło się o godz.17.00. Akcję zainaugurowała Sekretarz 
Gminy Solec-Zdrój Pani Barbara Simon. We wspólnym czy-
taniu uczestniczyli również nauczyciele i młodzież Placó-
wek Oświatowych z terenu całej gminy.

Gminne Centrum Kultury proponuje

XXVI WYŚCIG KOLARSKI im. ANDRZEJA IMOSY
W dniu 3 września 2017 roku odbył się dwudziesty szó-

sty Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy. Jest to impreza 
cykliczna o zasięgu ogólnopolskim, organizowana w Sol-
cu-Zdroju, adresowana zarówno dla amatorów jak i też 
zawodowców, która niewątpliwie przyciąga wielu sympa-
tyków kolarstwa. Celem tej imprezy jest upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w środowisku wiejskim, promo-
wanie zdrowego trybu życia, a także oddanie hołdu zna-
nemu polskiemu tragicznie zmarłemu, pochodzącemu z 
gminy Solec-Zdrój czołowemu zawodnikowi regionu i kra-
ju, trenerowi kolarstwa- Adrzejowi Imosie.

Wyścig Kolarski odbywał się w XXIV kategoriach wie-
kowych, a na starcie stanęło około stu zawodników. Trasa 
wyścigu biegła ulicami Solca-Zdroju a jej długość zależała 
od kategorii wiekowej. W wyścigu brali udział zawodni-
cy nie tylko z terenu gminy Solec-Zdrój ale też z różnych 
stron Polski m.in. z Kazimierzy Wielkiej, Buska-Zdroju, 
Galowa, Owczar, Chmielowa, Połańca, Sydzyny, Będzina, 
Tarnobrzegu, Kielc, Chrobrza oraz Siesławic. Walka wśród 
zawodników w poszczególnych kategoriach była niezwy-
kle zacięta. Uczestnicy walczyli do końca, żeby tylko zająć 
miejsce na podium.

Organizatorzy zapewnili za zajęcie miejsc premiowa-
nych dyplomy i puchary, a dla najmłodszych uczestników 
słodkie upominki oraz dyplomy za udział.

Wręczono również puchary i dyplomy dla najmłod-
szego i najstarszego uczestnika. Puchar dla najmłodsze-
go uczestnika przypadł w udziale niespełna dwuletniemu 
Ignasiowi Krzemińskiemu ze Zborowa, a Pan Stefan Ko-
walczyk z Buska-Zdroju odebrał puchary: dla najstarszego 
uczestnika wyścigu, za zajęcie pierwszego miejsca w swo-
jej kategorii oraz puchar ufundowany przez SKLEP ROWE-
ROWY L.BORÓWKA za propagowanie kolarstwa na ziemi 
buskiej. 

Stefan Kowalczyk nie tyko wygrał w tym wyścigu, ale 
również ufundował nagrodę rzeczową – kask rowerowy 
dla zwyciężczyni w kategorii 15-18 lat i przekazał organi-
zatorom podium dla zwycięzców.

Najmłodszy brat patrona wyścigu - Pan Michał Imo-
sa, zaszczycił swoją obecnością to wydarzenie sportowe 
i życzył uczestnikom zawodów kolarskich sukcesów. Prze-
kazał własnoręcznie wykonane nagrody w postaci szczę-
śliwych podkówek, których wystawę można obejrzeć w 
galerii sztuki ,,Imosowa Pecyna’’ w Nowym Folwarku.

Organizatorami tegorocznego Wyścigu Kolarskiego 
byli: Wójt Gminy Solec-Zdrój, Towarzystwo Przyjaciół Zie-
mi Soleckiej, Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju.

XXVI Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy został dofi-
nansowany ze środków finansowych Województwa Świę-
tokrzyskiego.

Koncert piosenki patriotycznej
Z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości, 11 li-

stopada byliśmy świadkami wspaniałego koncertu piosen-
ki patriotycznej, który zafundowała nam młodzież z Ze-
społu Szkół w Solcu-Zdroju. Koncert odbył się w kościele 
pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju. Uroczystości rozpoczął 
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Napisali do nas

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

we wrześniu 2017 r.:

Naporowski Marian lat 61 – mieszkaniec wsi Żuków
Chłopecki Krzysztof lat 51 

– mieszkaniec wsi Zagórzany
Kopeć Mieczysław lat 88 – mieszkaniec wsi Kików
Drobek Zygmunt lat 71 – mieszkaniec wsi Zborów
Gądek Zofia lat 55 – mieszkanka wsi Ludwinów

Obarzanek Janina lat 96 
– mieszkanka wsi Piestrzec

Kaczor Wanda lat 95 – mieszkanka wsi Zagajów
Meuś Marek lat 51 – mieszkaniec wsi Piasek Mały

w październiku 2017 r.:

Satora Otylia lat 91 – mieszkanka wsi Zielonki
Kleczewska Stefania lat 78 

– mieszkanka DPSw Zborowie
Surmiak Marianna lat 70 

– mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Walasek Zofia lat 87 – mieszkanka wsi Zborów
Trela Janusz lat 57 – mieszkaniec wsi Świniary

Wiesław Bugaj lat 56 – mieszkaniec wsi Chinków

w listopadzie 2017 r:

Drożdż Jerzy lat 70 – mieszkaniec wsi Włosnowice
Skoczylas Stanisław lat 69 

– mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Pękala Zofia lat 85 – mieszkanka wsi Świniary

Dyrdół Helena lat 96 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój
Pawelec Edward lat 94 – mieszkaniec wsi Wełnin

Mól Jan lat 95 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Bugdalska Helena lat 82 

– mieszkanka wsi Kolonia Zagajów

patriotyczny pochód spod budynku Urzędu Gminy Solec-
-Zdrój. Po mszy świętej mieszkańcy gminy wraz z poczta-
mi sztandarowymi udali się na cmentarz parafialny , by 
przy mogiłach żołnierskich oddać hołd Polakom poległym 
w walce o wolność.

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

Kiedyś obowiązywała zasada, że 
po siedmiu latach suchych przychodzi 
siedem lat mokrych. Ale przy dzisiej-
szych zmianach klimatu coraz częściej 
zderzamy się z sytuacją, że tej wody 
brakuje. Brakuje to w sumie bar-
dzo łagodne określenie. Coraz mniej 
śnieżne zimy, bardzo intensywne, 
krótkotrwale ulewne opady, długo-
trwałe okresy bez deszczu sprawiają, 
że w okresach letnich niedobór wody 
w glebie jest znaczący. Możemy wręcz 
mówić o suszy fizjologicznej. Nie jest 
to tylko utrapienie rolnika (niewielu 
wszak ma deszczownie), ale również 
wszystkich zwykłych zjadaczy chleba. 
W tym roku prawie wyschły źródła w 
Groczkowie. Dobrze, że możemy ko-
rzystać z ujęcia z Nidy, bo mielibyśmy 
problem nie lada. Pamiętamy przecież 
jak było jeszcze kilkanaście lat temu, 
kiedy woda była racjonowana, a Gmi-
na wprowadziła zakaz podlewania 
ogródków. Niestety trzeba przyjąć za 
pewnik, że wody dostępnej dla każ-
dego będzie coraz mniej. I to nie tyl-
ko przez zmiany klimatu, choć ulew-
ne tropikalne deszcze sprawiają, że 
niestety woda ta z reguły nie wsiąka, 
ale spływa. Zysk, jeśli chodzi o lokalny 
bilans wody, z takiego deszczu żaden. 
Jeszcze nawet szkód w uprawach rol-
nych może narobić taka gwałtowna 
ulewa. My sami zresztą też przyczy-

niamy się do szybkiego spływu wody, 
nie dajemy jej szans na wsiąknięcie. 
Coraz więcej wokół nas powierzchni 
szczelnie zakrytych: wykostkowa-
nych podwórek, asfaltowych dróg, 
parkingów, dachów podłączonych do 
kanalizacji. To stworzone przez nas 
betonowe cieki, którymi woda ucie-
ka szybko z naszej okolicy. W czasie 
deszczu na ulicy tworzy się rwący po-
tok i mało co wsiąka w coraz mniej-
sze powierzchnie trawników. Może 
zatem warto na poziomie każdego 
gospodarstwa domowego rozważyć 
kwestię oszczędzania wody. To nawet 
nie takie trudne. Kierujmy wodę opa-
dową zamiast na drogę to na traw-
niki, gromadźmy deszczówkę i wy-
korzystujmy ją do podlewania roślin, 
sadźmy rośliny retencjonujące wodę 
– sity, paprocie, tużyce, irysy ….., za-
kładajmy nasadzenia śródpolne. I nie 
wycinajmy bez potrzeby drzew! One 
są najlepszymi zbiornikami retencyj-
nymi. Na dodatek oddają wodę w 
czasie upałów. W mieszkaniach też 
zwracajmy uwagę na kapiące krany, 
cieknące spłuczki. W mikroskali takie 
oszczędności mogą się wydawać bez 
sensu ale w skali makro? Kropla do 
kropli i będziemy mieć nie tylko lep-
sze samopoczucie, że robimy coś dla 
środowiska, ale również oszczędności 
w portfelu – mniejsze koszty wody i 
ścieków. Zatrzymując wodę w miejscu 
gdzie funkcjonujemy, oszczędzamy 
realne pieniądze. I miejmy świado-
mość, że woda to dobro bez którego 
nie da się żyć.

(bs)

Woda 
– dobro coraz 

częściej deficytowe
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Napisali do nas

zdarzyło się u nas

Znalezione w archiwum

Nazwisko i imię Wiek Miejsce zamieszkania

Tarnowski Jan 56 Żuków

Materny Marcin 55 Żuków

Kunat Aleksander 51 Żuków

Dąbrowski Antoni 60 Solec

Ksyk Marcin 51 Janów

Jaworski Wojciech 56 Włosnowice

Kosela Stanisław 37 Pietrówka

Chałon Władysław 41 Zagórzany

Osak Józef 35 Magierów

Strach Franciszek 41 Zborów

Nizioł Jan 38 Zagajów

Garść informacji o funkcjonowaniu Gminy 
po odzyskaniu przez Polskę niepodległości

W listopadzie 1918 roku Polska 
odzyskała niepodległość. Odrodzo-
ne państwo tworzono z czterech 
różnych jednostek państwowych 
(zabór rosyjski, pruski, austriacki i 
Królestwo Polskie) o różnych trady-
cjach, językach urzędowych i róż-
nych ustrojach samorządu. 

Początkowo władze w Warsza-
wie utrzymały w mocy odrębne dla 
dawnych zaborów ustroje samorzą-
du lokalnego. W dawnym Królestwie 
Polskim utrzymano w mocy ustawę o 
samorządzie gminnym z marca 1864 
roku. Zmodyfikowano ją jednak de-
kretem naczelnika państwa z 27 li-
stopada 1918 roku. Na mocy tych 
postanowień wójtowie i sołtysi byli 
jednocześnie funkcjonariuszami pań-
stwowymi i przedstawicielami władzy 
samorządowej. Wybierało ich Zgro-
madzenie Gminne. Nowym organem 
była Rada Gminy wybierana także 
przez Zgromadzenie Gminne na okres 
3 lat. Rada przygotowywała wnioski 
i budżet, zawiadywała majątkiem i 
funduszami gminnymi, kontrolowała 
urzędników gminnych i wójta. Rada 
zbierała się przynajmniej raz w miesią-
cu lub częściej na żądanie co najmniej 
5 członków. Do ważności posiedzeń 
potrzebowano quorum (połowa skła-
du). Uchwały podejmowano większo-
ścią głosów. Raz w roku Rada Gminy 
przedstawiała wyniki swojej działal-
ności na forum Zebrania Gminnego. 
Wójt gminy reprezentował gminę. Za-
wierał umowy w imieniu gminy. Do-
kumenty takie musiały mieć podpis 
jego i dwóch radnych. Wójt miał do 

pomocy aparat urzędniczy z pisarzem 
gminnym (sekretarzem) na czele. 
Urząd gminy składał się z kilku urzęd-
ników: pomocników sekretarza, było 
ich zazwyczaj dwóch.  Nad działal-
nością gminy czuwał Wydział Powia-
towy w Starostwie Powiatowym, któ-
ry zatwierdzał zarówno wybór wójta, 
jak i wybór sołtysa. Sołtys wykonywał 
zadania zlecone przez wójta gminy. 
Wybór sołtysa wymagał zgody Wy-
działu Powiatowego, ponieważ sołtys 
był także urzędnikiem państwowym. 
Ówczesne prawo pochodziło z cza-
sów carskich i było dosyć restrykcyj-
ne. Gdy na przykład sołtys chciał zre-
zygnować ze stanowiska to Wydział 
Powiatowy mógł nie wyrazić na to 
zgody i za uchylanie się od swoich 
obowiązków oporny sołtys trafiał do 
więzienia. W 1923 roku rozszerzono 
uprawnienia Wydziału Powiatowego 
nad gminą. W przypadku nie uchwa-
lenia budżetu Wydział Powiatowy 
mógł zarządzić nowe wybory. Dodat-
kowo wszystkie podatki samoistne 
(gminne) musiały być zatwierdzane 
przez władze powiatowe.  W y -
brana przez Zebranie Gminne Rada 
Gminy Zborów rozpoczęła działal-
ność na początku 1919 roku. Gmi-
na składała się z następujących miej-
scowości: Chinków wieś, Janów wieś, 
Kików folwark, Kików wieś, Kików Ka-
mienna Góra kolonia, Kików Kosinów 
kolonia, Kików Pułanki Kolonia, Kików 
Zagaje Kolonia, Magierów wieś, Mar-
janów folwark, Piotrówka wieś, Rze-
gocin folwark, Rzegocin wieś, Solec 
wieś, Strażnik wieś, Włosnowice wieś, 

Włosnowice folwark, Włosnowice 
Nowe wieś, Zagaje folwark, Zagaje 
wieś, Zagórzany folwark, Zagórzany 
wieś, Zborów folwark, Zborów wieś, 
i Żuków wieś. Nie zachowały się do 
naszych czasów akta gminy Zborów, 
zapewne zaginęły w czasie ostatniej 
wojny. Pewne informacje o gminie 
można odnaleźć w aktach Wydziału 
Powiatowego Starostwa Powiatowe-
go Stopnickiego z siedzibą w Busku. 
Dotyczą one głównie lat trzydzie-
stych. 

Z akt wynika, że stanowisko wójta 
gminy Zborów od 1 lipca 1927 roku 
sprawował Jan Galus, jego zastępcą 
był Piotr Otręba.

Wszyscy radni zostali wybrani 
przez Zgromadzenie Gminne w 1927 
roku. Ważne w gminie stanowisko 
sekretarza gminy (pisarza) pełnił Ka-
zimierz Żak, mianowany na to sta-
nowisko przez starostę w 1930 roku. 
Pracował w urzędzie gminy od 1922 
roku. Zapewne w latach 1922-1930 
pracował jako pomocnik sekretarza. 
Mieszkał w Zborowie. Na stanowisku 
pomocnika sekretarza pracował ów-
cześnie (rok 1931) Jan Wojciechow-
ski, lat 34, ze Zborowa.

Według stanu z 1931 roku w skład Rady Gminnej wchodzili:

Zima

Chociaż trochę się spóźniła
Ale wszystko nadrobiła

Przyszła zima późną nocą
Gwiazdy błyszczą i migocą

A że była zmordowana
Chciała odpocząć do rana

Więc wskoczyła w miękki puch
Było jej aż po sam brzuch

I tak na stojąco spała
Aż jej głowa oszroniała
A że stała tak do rana
Wyglądała na bałwana

Rano kiedy wzeszło słońce
Zobaczyły to zające

No i wielce wystraszone
Wezwały na pomoc wronę

Wrona tylko zakrakała
I do lasu poleciała

Frunęła na gęstą sosnę
Z pomocą przyjdę na wiosnę 

wiersz napisała 
Stefania Nowocień z Żukowa
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

15-LECIE DZIAŁALNOŚCI
 STOWARZYSZENIA

 SPOŁECZNO-KULTURALNEGO SOLEC ZDRÓJ

2002 - założenie stowarzyszenia

2003 - Zapraszamy do Solca-Zdroju – realizacja pro-
jektu w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i Mło-
dzieży „Równać Szanse`2003”. M.in. zajęcia edukacyj-
ne dla uczniów gimnazjum. Dotacja 15 000zł; Ocalić od 
zapomnienia… Solec-Zdrój na starej fotografii – pierw-
sza wystawa fotograficzna w sanatorium „Świt”. Publi-
kacja książkowa „Solec-Zdrój na starych fotografiach”. 
Dotacja Fundacji im. L. Kronenberga – 5000zł 

2004 - Organizacja kwesty pierwszolistopadowej 
„Na ratunek zabytkowym nagrobkom”; „Polskie Boże 
Narodzenie – wczoraj i dziś”- wystawa w GCK; Przy-
drożni świadkowie wiary i historii - inwentaryzacja 
przydrożnych świątków zakończona wystawą fotogra-
fii w kaplicy Matki Boskiej przy kościele parafialnym

2005 - Na ratunek zabytkowym nagrobkom – reali-
zacja projektu w ramach programu Polsko-Amerykań-
ska Fundacja Wolności „Działaj Lokalnie`2005”: reno-
wacja nagrobka Karola Godeffroy, krzyża na grobie ks. 
Stanisława Regulskiego, krzyża NN. Dotacja - 5000zł ; 
Przydrożni świadkowie wiary i historii. Monografia ka-
pliczek, krzyży i świątków w gminie Solec-Zdrój – re-
alizacja projektu w ramach programu FIO. Publikacja 
książki pt. „Przydrożni świadkowie wiary i historii”. Do-
tacja Ministerstwa Pracy 13500zł ; Cykl wystaw: Histo-
ria Zdroju i osady Solec Zdrój w dawnej fotografii i do-
kumentach; Promocja lokalnych talentów – Malarstwo 
Grzegorza Kozłowskiego; Lokalni świadkowie historii. 
Materiały tekstowe, fotografia, nagrania i wypowiedzi 
uczestników wydarzeń; Soleckie klimaty- promocja lo-
kalnych talentów. Dotacja Urzędu Gminy w Solcu-Zdro-
ju 4000zł

2006 - Publikacja kalendarza na 2006 rok; Promo-
cja Lokalnych Talentów – wystawa prac Grzegorza Ko-
złowskiego „Martwa natura”; Na ratunek zabytkowym 
nagrobkom – realizacja projektu w ramach FIO. Reno-
wacja nagrobka Mikołaja Skarbka Kruszewskiego, XIX – 
wieczny nagrobka nieznanej osoby, podniesiono płytę 
nagrobną Eugenii Ossowskiej. Publikacja „Zabytkowe 
nagrobki na cmentarzu w Solcu-Zdroju”. Dotacja Mini-
sterstwa Pracy 25 000zł; Organizacja kwesty pierwszo-
listopadowej (1540zł); „Ratujmy zabytkowe nagrobki” 
- wystawa w kaplicy Matki Boskiej kościele parafial-
nym w Solcu Zdroju; Odrestaurowanie nagrobka Piotra 
Drapkowskiego. Dotacja Świętokrzyskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków – 4757zł 

2007 - Teraz Solec! - realizacja projektu w ramach 
programu FWW„Nasza wieś – naszą szansą”. M.in. 
edukacja regionalna uczniów gimnazjum, publikacja 
książki: Solec-Zdrój. Vademecum kuracjusza i turysty. 
Dotacja 10 600zł; 85 lat OSP w Solcu-Zdroju - wystawa 
w GCK, opracowanie broszury; 170 lat uzdrowiska So-
lec – wystawa plenerowa; Solec-Zdrój na starych pocz-
tówkach – wystawa w Sanatorium Świt, później w Ma-
linowym Zdroju; Warsztaty teatralne – przygotowanie 
przedstawienia dot. początków Uzdrowiska; Promocja 
Lokalnych Talentów - wystawa prac Grzegorza Kozłow-
skiego; Organizacja kwesty 1 listopada (1 802,93zł); 
„Zwizytą w Solcu – Zdroju” - projekt w ramach pro-
gramu Fundacji Wspomagania Wsi „Pożyteczne Ferie”. 
Dotacja - 2 000zł.

2008 - Kwesta pierwszolistopadowa (1920zł); So-
leckie laboratorium chemiczne - realizacja projektu w 
ramach Regionalny Konkursu Grantowego Polskiej Fun-
dacji Dzieci i Młodzieży Równać Szanse` 2007. Dotacja 
- 7000zł; Masz głos, masz wybór” – udział w kampanii 
społecznej Fundacji im. S. Batorego. Min. organizacja 
pierwszej imprezy sobótkowej „Z harmonią na Imieniny 
Jana i Janiny”, opracowanie 1 numeru Soleckiej Gazety 
Lokalnej „Nasz Głos” i jej wydruk. Dotacja – 4000zł; Od 
Solca do Solca-Zdroju – historia wsi, która kurortem się 
stała w różnych obrazach unaoczniona – realizacja pro-
jektu w ramach konkursu FIO. Publikacja książki „Solec-
-Zdrój wczoraj i dziś”, 5 wystaw. Dotacja – 25000zł.

2009 - Czy wiesz, co jesz? – realizacja projektu w ra-
mach programu PFDiM Równać Szanse`2008 – zajęcia 
edukacyjne. Dotacja – 7000zł; II Imieniny Jana i Janiny; 
Organizacja kwesty 1 listopada (2350,57zł; Renowacja 
zabytkowego nagrobka ks. Stanisława Regulskiego; 
„Masz głos, masz wybór” – Akcja „Poradź radnemu. Co 
zrobić, żeby w Solcu było lepiej?”; Akademia Równych 
Szans - projekt realizowany w ramach PO Kapitał Ludz-
ki Priorytet IX. Zajęcia edukacyjne dla uczniów gimna-
zjum. Dotacja - 138 649zł. 

2010 - Akademia Równych Szans – kontynuacja; 
„Masz głos, masz wybór” - organizacja debaty przed-
wyborczej; Organizacja III Imienin Jana i Janiny; Reali-
zacja projektu własnego „Ocalić od zapomnienia…So-
lec-Zdrój na starej fotografii”; Kwesta (2190,16zł). 

2011 - Tropem figur i kapliczek – realizacja projek-
tu w ramach programu PFDiM „Równać Szanse`2009. 
Zajęcia edukacyjne z uczniami gimnazjum. Dotacja 7 
000zł; Akademia Równych Szans – kontynuacja; IV Imie-
niny Jana i Janiny. Dotacje: Województwo Świętokrzy-
skie - w ramach projektu "Z harmonią na Imieniny Jana i 
Janiny" - 2000 zł , Gminy Solec-Zdrój – 2000zł; Udział w 
gali Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z okazji X- lecia 
Programu Równać Szanse; Renowacja renesansowego 
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nagrobka wg tradycji Samuela Zborowskiego – dotacja 
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków - 26200,40zł; Organizacja kwesty pierwszolistopa-
dowej (3047,84zł); Renowacja nagrobka M. Skarbka 
Kruszewskiego; "Solec-Zdrój na starych fotografiach" - 
wystawa stała w "plotce", naszej siedzibie; Tropem figur 
i kapliczek – wystawa fotograficzna w Hotelu "Malino-
wy Zdrój"; udział w konkursie Super Samorząd`2011” 
ramach akcji „Masz Głos, Masz Wybór”

2012 - V Imieniny Jana i Janiny- dotacja Gminy So-
lec-Zdrój 2000zł; „Masz Głos, Masz Wybór”- udział w 
konkursie SuperSamorząd 2012, zadanie „Dostępni 
Radni”i „Dostępne sesje Rady Gminy”, organizacja de-
baty z Wójtem Gminy Solec-Zdrój; „Wspomnienia sepią 
pisane. Solec-Zdrój na starych fotografiach” – organi-
zacja 3 wystaw: Promocja lokalnych talentów – ekspo-
zycja twórczości mieszkańców Solca: obrazów, serwet 
szydełkowych i biżuterii; Wspomnienia sepią pisane. 
Historia Zdroju i osady Solec-Zdrój w dawnej fotogra-
fii i dokumentach, Solec czasu wojny i okupacji 1939-
1945. Dotacja Zarządu Województwa Świętokrzyskie-
go – 2000zł; „Z wycieczką do Solca-Zdroju – promocja 
oferty turystycznej gminy Solec-Zdrój i edukacja regio-
nalna dzieci i młodzieży” - Projekt z zakresu „Małych 
Projektów” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju” objętego PROW. M.in. cykl warszta-
tów pn.„Cudze chwalicie, swego nie znacie” dla dzieci 
i młodzieży, publikacja przewodnika pt. „Solec-Zdrój. 
Vademecum kuracjusza i turysty”. Dotacja – 6218,75zł; 
Kwesta 1 listopada (2690zł); 

2013 - Realizacja projektu „Coolturalny zawrót 
głowy” w ramach programu Polskiej Fundacji Dzieci i 
Młodzieży Równać Szanse`2012- edukacja kulturalna, 
warsztaty filmowe dla młodzieży. Dofinansowanie - 
7000zł; VI Imieniny Jana i Janiny – dotacja Gminy So-
lec-Zdrój -2000zł; „Masz Głos, masz wybór” – udział 
w kampanii społecznej, realizacja zadania Inicjatywa 
Lokalna; Spotkania z historią - organizacja cyklu wy-
staw fotograficznych: „Poszli w boje chłopcy nasi…” 
– wystawa poświęcona 150 rocznicy Powstania Stycz-
niowego, Od Solca do Solca-Zdroju. Historia wsi, która 
kurortem się stała - Solec-Zdrój w dawnej fotografii; 
Solec-Zdrój i jego mieszkańcy w okresie wojny i okupa-
cji. Dotacja Województwa Świętokrzyskiego – 2500; Na 
ratunek zabytkowym nagrobkom: oczyszczenie wszyst-
kich zabytkowych nagrobków; Kwesta (3664zł). 

2014 - 25 Lat Wolności – udział w kampanii Fun-
dacji im. S. Batorego „Razem`89”- m.in. wystawa „Od 
Solidarności do wolności”. Dotacja - 3000zł; „Z gitarą 
na imieniny Jana i Janiny – organizacja imprezy święto-
jańskiej w Solcu-Zdroju”. zadanie z zakresu małych pro-
jektów w ramach działania PROW. Dotacja 3821,79zł; 
Masz głos, masz wybór - zadanie pn. „Głosuj świado-
mie!”(zebranie informacji o kandydatach do władz sa-
morządowych i rozpowszechnienie ich wśród wybor-
ców), spotkanie przedwyborcze; Renowacja nagrobka 
Mikołaja Skarbka Kruszewskiego i pomnika nagrob-
nego Karola Godeffroy`a. Dotacja Świętokrzyskiego 
Konserwatora Sztuki - 8 638, 18zł ; Organizacja kwesty 
(4330zł). 

2015 – Realizacja projektu „W starym albumie mo-
jego dziadka…” Cykl wystaw dotyczących historii Sol-
ca-Zdroju: „Dawno temu w PRL-u”, „Solec-Zdrój w 
dawnej pocztówce. Dotacja Województwa Świętokrzy-
skiego -1500zł; Organizacja VIII Imienin Jana i Janiny. 
Dotacja Gminy Solec-Zdrój 2000zł; Organizacja kwesty 
(3127, 60).

2016 – Od Solca Do Solca-Zdroju. Organizacja cyklu 
wystaw dotyczących historii Solca-Zdroju i jego miesz-
kańców: Jaśnie panie, bywalczynie, gospodynie – Pa-
nie u wód i tutejsze na dawnej fotografii; W soleckim 
uzdrowisku od zarania po schyłek lat 30-tych minio-
nego stulecia. Historia wsi, która kurortem się stała; 
Czas wojny i okupacji. Solec-Zdrój i jego mieszkańcy 
w latach 1939-1945. Dotacje: Zarządu Powiatowego w 
Busku – Zdroju - 1500zł, Zarządu Województwa Świę-
tokrzyskiego – 2000zł, Gmina Solec-Zdrój - 3 X 1000zł; 
„By czas nie zaćmił i niepamięć…” Ocalmy historię wsi, 
która kurortem się stała - Relizacja projektu w ramach 
programu MHP Patriotyzm Jutra – organizacja stałej 
wystawy i publikacja albumu „Solec-Zdrój i jego miesz-
kańcy na dawnej fotografii”. Dotacja Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Kulturowego – 20 000zł; Przydrożni 
świadkowie wiary i historii. Krzyże, figury i kapliczki z 
Solca-Zdroju i okolic" – wystawa przygotowana z oka-
zji Europejskich Dni Dziedzictwa. Patronat honorowy: 
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.; 
Organizacja imprezy - IX Imieniny Jana i Janiny. Dota-
cja Gminy Solec-Zdrój – 2000zł ; Organizacja kwesty 
(4117,73 zł); Wykonanie i montaż kamiennej płyty za-
wierającej informacje o renesansowym nagrobku praw-
dopodobnie Samuela Zborowskiego; Udział w kierma-
szach: wielkanocnym, bożonarodzeniowym w Solcu i 
w Busku.

2017 - Realizacja projektu „Opowieści Starego Ku-
fra” – organizacja wystaw dotyczących historii Solca-
-Zdroju i jego mieszkańców. Wystawa stała: Historia 
wsi, która kurortem się stała. Solec-Zdrój na starych fo-
tografiach, wystawy czasowe: Ach, co to był za ślub!, 
Jak dorastał „Polak mały”. Obrazki z dzieciństwa Dziad-
ków i Pradziadków, Okruchy pamięci. Wojna i okupacja 
we wspomnieniach mieszkańców Solca-Zdroju i okolic. 
Dotacja Województwa Świętokrzyskiego – 2100zł, do-
tacja Gminy Solec-Zdrój – 4X1000zł; X Imienin Jana i 
Janiny. Dotacja Gminy Solec-Zdrój – 2000zł; Organiza-
cja loterii fantowej; Organizacja kwesty (3 205, 61 zł); 
Udział w kiermaszach świątecznych.

Działalność Stowarzyszenia nie byłaby możliwa 
bez życzliwości aktualnych i byłych mieszkańców 
Solca i okolic, którzy udostępniają nam swoje pa-
miątki rodzinne. Serdecznie Wam dziękujemy i za-
praszamy na nasze wystawy! Dziękujemy również 
za stałe wsparcie finansowe Gminie Solec-Zdrój, 
Nadwiślańskiemu Bankowi Spółdzielczemu w Sol-
cu-Zdroju oraz Hotelowi SPA Malinowy Zdrój oraz 
wszystkim sponsorom prywatnym, którzy okazali 
nam swoją pomoc w ciągu minionych 15 lat. 

Małgorzata Helis
Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

SOLEC ZDRÓJ



14 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

Przestał nietyle żyć, ile pracować 
jeden z czołowych przedstawicieli pol-
skiego życia uzdrowiskowego, jedna z 
najbardziej charakterystycznych i po-
ważnych postaci.

Typowy dawnego autoramentu 
szlachcic polski, głoszący w wielu spra-
wach zasadę o równości „szlachcic na 
zagrodzie – równy wojewodzie”, chro-
niący jako „źrenicy wolności” zupełnej 
niezależności prywatnego zdrojownic-
twa od wpływów publicznych, zadzi-
wiał wszystkich, z którymi się spotykał, 
Swą całkowicie zachodnio europejską 
wytrwałością i konsekwencją w pracy, 
nieposzlakowaną rzetelnością w wy-
wiązywaniu się ze zobowiązań i upar-
tem wręcz dążeniem do rozumnego 
postępu w Swem zdrojowisku. […]

W całokształcie spraw uzdrowisko-
wych stał twardo i nieustępliwie na 
stanowisku równouprawnienia zdro-
jowisk prywatnych ze uzdrowiskami 
państwowymi i bronił stanowczo i 
bezwzględnie zasady pełnej suweren-
ności prywatnych zakładów zdrojowo-
-kąpielowych. […] Miał zaś ś. P. Romu-
ald Daniewski pełne i całkowite prawo 
do tego rodzaju wystąpień, albowiem 
pracą najlepszych swych męskich lat i 
wielkimi osobistemi trudami i poświę-
ceniami postawił Solec-Zdrój w rzedzie 
pierwszych polskich uzdrowisk.

Daleką, okólną drogą doszedł ś. 
P. Romuald Daniewski do kierowania 
soleckiem zdrojowiskiem. Przeżył naj-
pierw kęs lat Swych na dalekich pra-
cach komunikacyjnych w głębi Rosji, 
przewędrował szmat świata, by jednak 
po śmierci swego umiłowanego Brata 
zająć jego miejsce w kierowaniu Sol-
cem.

Zabitym deskami od świata był 
wówczas Solec, mało kto o nim poza 
najbliższą ziemią kielecką wiedział, wa-
runki pracy w nim były jak najgorsze. 
Okupacyjne władze rosyjskie starały się 
działalność kierownictwa Solca jak naj-
bardziej ograniczać, a mieszkańcy Sol-
ca, nie rozumiejący jego wartości i zna-
czenia, jak najbardziej ją utrudniać. Ś. P. 
Romuald Daniewski jednak z uporem i 
wbrew wszystkim przeciwnościom pra-
cę swą prowadził a Solec zmieniał się 
z roku na rok, zyskiwał coraz to nowe 
budynki i urządzenia, ulepszał coraz 
to mądrzej swą organizację zdrojową 
i przygarniał coraz to większe rzesze 
chorych. 

Wielka Wojna zrujnowała Solec 
niemal doszczętnie, a pożar Zakładu 

zdrojowo-kąpielowego w r. 1921 doko-
nał reszty. Wydawało się, że wszystko 
stracone, że Solec zostanie wykreślo-
nym z rzędu czynnych zdrojowisk. Wy-
trwałość, charakter i umiłowanie Solca, 
przejawiające się u ś. p. Romualda Da-
niewskiego nie tylko jednak nie dopu-
ściły do upadku Solca, ale sprowadziły 
nowy jego rozkwit. Miejsce spalonego, 
drewnianego Zakładu zajął wielki, w 
pięknych formach architektonicznych 
zamknięty Zakład murowany, wypo-
sażony wewnątrz w pełny zachodnio-
europejski komfort i urządzenia. Zdro-
wiodajna i życiotwórcza woda solecka 
otrzymała nowy, potężny zbiornik, źró-
dła zostały na nowo ujęte i pogłębio-
ne. A wszystko to własnym staraniem i 
kosztem rodziny Daniewskich, kierowa-
nej światłą dłonią Zmarłego, bez żadnej 
pomocy ze strony czynników publicz-
nych […]

Zasięg kuracyjny Solca-Zdroju ob-
jął już całą Polskę a Zakład przygarniać 
zaczął ponad półtora tysiąca chorych 
rocznie. 

Żelazny rygor i porządek panował 
w Zdrojowisku, równocześnie jednak 
życzliwa, pełna przyjaźni troskliwość 
jego Dyrekcji o potrzeby chorych, w 
Zdroju się leczących, przywiązywała ich 
do Solca trwałymi więźbami. 

Takiem było życie i praca zdrojowi-
skowa ś. P. Romualda Daniewskiego. 

Był przytem Zmarły gorącym i ofiar-
nym Polski synem; znał Jej potrzeby, 

Ś.P. INŻ. ROMUALDOWI DANIEWSKIEMU  
Z SOLCA-ZDROJU. OSTATNIE POŻEGNANIE.
W dniu 14 stycznia 1931 r, zmarł w ukochanym swym Solcu ś. p. Ro-

muald Daniewski, kandydat nauk matematycznych i fizycznych, inżynier 
komunikacji, współwłaściciel i długoletni dyrektor Solca-Zdroju w ziemi 
kieleckiej.

Romuald Daniewski (1865-1931) h. Prus. 
Inżynier, współwłaściciel Solca w latach 1897-
1931, w latach 1915-1931 również dyrektor. 
Projektant i budowniczy obiektu Zdrój Solecki 
i pawilonu Mułówki. Żona- Melania z Jasień-

skich, dzieci: Władysław i Zofia Dzianott.

Odrestaurowany grobowiec Melanii i Romualda Daniewskich z 1931r.
Renowacja przeprowadzona została dzięki staraniom Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego 

SOLEC ZDRÓJ i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Mikołaja w Solcu-Zdroju, która uzyskała dofi-
nansowanie od Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 8000zł. 

Z życia stowarzyszeń
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odczuwał żywo i gorąco Jej troski, nie-
dole i nadzieje, wszystko, co w jego 
mocy leżało czynił, by Polsce pracą i 
srodkami Swymi służyć. Dwór solecki i 
w czasie niewoli rosyjskiej i po Wielkiej 
Wojnie był ośrodkiem jego pulsującej 
pracy narodowej, obejmującej i zagad-
nienia oświatowe, i kulturalne i ogólno-
-społeczne. 

Pracowicie, ofiarnie i zbożnie prze-
szedł ś. p. Romuald Daniewski przez ży-
cie, to też trwale po sobie i dobre pozo-
stawił wyniki. Służył wiernie i uczciwie 
zdrojownictwu i Polsce, i – zaprawdę 
– dobrze im się zasłużył. […]

J. St. Szczerbiński
Gazeta Handlowa R. 1931 Nr 4

(Ze zbiorów Stowarzyszenia Społeczno-
-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ)

WYNIKI PIERWSZOLISTOPADOWEJ KWESTY
W tym roku podczas 

kwesty zorganizowanej 
przez Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne SO-
LEC ZDRÓJ na cmentarzu 
soleckim zebrano 3 205, 
61 zł 1,20 euro i 10 koron 
czeskich. Pieniądze – ra-
zem z uzyskanymi w wy-
niku zeszłorocznej zbiórki 
– pozwolą na odrestau-
rowanie zabytkowego 
nagrobka Nepomuceny 
Kopczyńskiej.

Z życia stowarzyszeń

W 1816 w soleckiej parafii uro-
dziły się 2 Agnieszki (w styczniu), 8 
dziewczynek dostało imię Marian-
na, 4 Katarzyna (aż trzem kolejnym 
nadano to imię, imieniny Katarzyny 
przypadają m.in. 23 marca, toteż dłu-
go się nie zastanawiano i dziewczyn-
ki Musiałów z Żukowa, Magdziarzy 
z Piasku Małego urodzone 20 marca 
zostały Katarzynami, a 29 marca w 
Piasku w rodzinie Węglów zjawiła się 
kolejna Kasia), popularnym imieniem 
była też Małgorzata (3 razy ochrzczo-
no tak dziecko), Róża (2 dziewczyn-
ki), Anna, Karolina, Teofila, Helena, 
Julianna, Apolonia, Agata. 

Z kolei wśród chłopców popularne 
były imiona Jan, Wawrzyniec, Maciej 
(każdego z patronów uczczono trzema 
nowymi parafianami). W 1816 urodzili 
się także u nas Antoni, Jakub, Szymon, 
Mikołaj, Mateusz, Michał, Stanisław.

Tak na pierwszy rzut oka nawet wi-
dać, że wiele z tych imion jest popular-
nych i dzisiaj. Gdyby na liście w dzien-
niku lekcyjnym 2017/2018 pojawił się 
taki zestaw imion, nauczyciele nie byli-
by zaskoczeni, no może Teofila i Waw-
rzyniec wzbudzić mogliby zaciekawie-
nie. Ogółem podobałyby się te imiona i 
dzisiaj (czemu dziś w szkole nie ma żad-
nej Róży ani Helenki?). Natomiast 20 
lat wcześniej, pod koniec wieku XVIII, 
gdy proboszczem był u nas Maciej Jasz-
czurowski, dzieci, a zwłaszcza chłopcy, 
otrzymywali niezwykłe podwójne imio-
na po świętych i błogosławionych pa-
tronach, np. Jan Kanty, Jan Gwalbert, 
Franciszek Salezy, Jan Chryzostom, Sta-
nisław Kostka, Jan Nepomucen, a już 
chyba trochę proboszcz Jaszczurowski 
przesadził, nadając chłopcu ze Zboro-
wa imiona Wincenty Kadłubek (w szko-
le miałby ciężkie życie). A ksiądz Kaptur-

kiewicz też się nie ograniczał i nadawał 
chłopcom imiona Jan Chrzciciel, ale to 
później, w 1825 roku.

Nazwiska w księgach parafialnych 
na początku XIX wieku też były swoj-
skie: Pałysy siedziały w Solcu, Żukowie, 
Zborowie, na Folwarku Janowskim, 
Chmury, Grabdy, Fortuny, Walaski, Za-
jące w Wełninie, Sadowskie w Piasku 
Małym, Soleckie, Uchwały, Pokładki, 
Bartniki w Solcu, Osaki w Magierowie, 
Galusy, Siewiery, Garbusy, Kszyki (Ksy-
ki), Bartosy, Kieliny, Pluty w Zborowie, 
Musiały w Żukowie. Znakiem tego nie-
którzy są od co najmniej 7 pokoleń w 
naszej parafii i swojej wsi. 

W 1816 małżeństwa zawierano 
dość młodo, z reguły państwo młodzi 
mieli od 21 do 24 lat, choć jedna z pań 
młodych liczyła tylko 16 lat. Stosunko-
wo często zdarzało się, że pobierali się 
wdowcy bądź wdowy. Z reguły męż-
czyźni byli starsi od swoich wybranek, 
czasem dość drastycznie- mąż 50 lat, 
żona 22, ale było i tak, że panna mło-
da liczyła 30 lat, a pan młody 24. Czy 

kogoś to wtedy gorszyło, oburzało, 
nie wiemy. Ponieważ ksiądz był urzęd-
nikiem stanu cywilnego, wiemy, że w 
1816 roku związek małżeński zawarli 
także Fagla Mośkiewiczówna i Jankiel 
Lewkowicz wyznania mojżeszowego.

Najgorzej czyta się księgi zmarłych. 
W 1816 zmarło kilkoro niemowląt, 
umierały dzieci (4 lata, 5 lat, 6 lat, 14 
lat, 15 lat) i bardzo młodzi ludzie. Naj-
starszy zmarły w tym roku w naszej pa-
rafii liczył 75 lat i mieszkał na Zwierzyń-
cu, pewno uchodził wtedy za niezwykły 
przypadek długowieczności.

Rozwodów nie odnotowano.
R. Szybowska

Dane zaczerpnęłam ze strony geneteka.
genealodzy.pl, można na niej znaleźć m.in 

wyciągi z ksiąg parafialnych przechowywa-
nych w Archiwum Diecezjalnym w Kielcach.

ROK 1816 – PARAFIA SOLEC- ZDRÓJ
Zdarzenia liczba
urodzenia 64

małżeństwa 17
zgony 26

rozwody 0

Wielkimi krokami zbliża się 
zima. Trzeba liczyć się z opadami 
śniegu. A z tym wiąże się szereg 
obowiązków dla mieszkańców. 
Przypominamy, że to na właścicie-
lach nieruchomości ciąży obowią-
zek uprzątania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń  z chodni-
ków położonych wzdłuż nierucho-
mości. 

Gmina ma obowiązek nadzoro-
wać prawidłowe wykonywanie tych 
powinności przez mieszkańców. 

Zimowe powinności
Inaczej sama może podlegać odpo-
wiedzialności za szkody powstałe 
w wyniku niewykonywania tego 
obowiązku przez mieszkańców. 
Nie znaczy to jednak, że właściciel 
posesji nie będzie ponosił żadnej 
odpowiedzialności! Musi zwrócić 
Gminie równowartość poniesio-
nych przez nią kosztów! 

Jaki z tego wniosek? Lepiej wy-
pełniać nałożone na nas ustawowo 
obowiązki, bo możemy się narazić 
na wysokie odszkodowania.
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 Drużyna piłki nożnej od sierpnia br. 
występuje po raz drugi w rozgrywkach 
o mistrzostwo świętokrzyskiej klasy B. 
W skład kadry wchodzą zespoły za-
wodników od 17-42 lat. Mimo duże-
go przedziału wiekowego zawodnicy 
odnajdują wspólny język w szatni i 
na boisku. Duży wpływ na to miały z 
pewnością systematyczne treningi oraz 
długie podróże na mecze wyjazdowe 
(najdłuższy ok. 130 km.!). 

Kadra zespołu to mieszanka mło-
dości z rutyną. Najmłodszy zawodnik 
zespołu Filip Walasek (17 lat) jest przy-
szłością klubu. Piłkarz, który wystę-
pował w drużynie juniorów nabiera 
doświadczenia w pierwszej drużynie i 
dobrze rokuje na przyszłość. Bramkarz 
GKSu - Mateusz Kuc - to ostoja klu-
bu. W czasach kariery młodzieżowej 
reprezentował nasze województwo 
w turniejach ogólnopolskich. Pomimo 
upływu lat i przerwy w rozgrywkach 
dalej potrafi zachwycić swoimi inter-
wencjami niejednego znawcę futbolu. 
Bramkarze drużyn przeciwnych muszą 
natomiast wstrzymać oddech, gdy do 
piłki podchodzi mieszkający w Zboro-
wie – Paweł Pióro. Rzuty wolne są jego 
znakiem firmowym, a wykonuje je z 
niezwykłą skutecznością i systematycz-
nością – niczym Andrea Pirlo.

 Bezapelacyjną gwiazdą drużyny jest 
Patryk Oszywa. Snajper zespołu potrafi 
odnaleźć się w polu karnym przeciwni-
ka, ale i przeprowadzić szaloną indywi-
dualną akcję z własnej połowy zakoń-
czoną golem. Nic więc dziwnego, że 
budzi zainteresowanie zespołów z wyż-
szych lig. O atmosferę w drużynie dba 
natomiast stoper - Przemysław Bujalski, 
który jest dobrym duchem zespołu. 

Klub cały czas rozwija się pod wzglę-
dem organizacyjnym i sportowym. 

Dzięki zabiegom zarządu warunki do 
gry systematycznie się poprawiają. Tre-
ningi natomiast zaczynają niwelować 
różnice między naszą drużyną, a zespo-
łami z silnej grupy B – w skład, której 
wchodzą kluby z Włoszczowy, Mało-
goszczy, czy Kluczewska. 

Sekcja siatkarska rywalizuje w regio-
nalnej lidze siatkowej w, której zajmuje 
miejsce w czołowej trójce. Jak równy z 
równym rywalizuje z zespołami o du-
żych tradycjach siatkarskich: Oleśnicy 

i Rytwian. Trzonem zespołu są młodzi 
gracze z Piasku Małego i Sułkowic. 
Warto odnotować, że w lidze tej wystę-
puje prowadzona przez pana Mariana 
Mastalińskiego – drużyna ze Zborowa. 
Zainteresowanie siatkówką na terenie 
gminy Solec-Zdrój jest zatem bardzo 
duże. 

Jeśli kochasz sport to serdecznie 
zapraszamy do naszego klubu. GKS Vi-
talpol Solec-Zdrój pozwoli Ci rozwijać 
Twoją pasję i sportowe umiejętności.

Z życia stowarzyszeń

Napisali do nas

Sportowe oblicze gminy Solec-Zdrój 

Sport na terenie gminy Solec-Zdrój wraca do łask. Dzięki wsparciu wójta gminy Solec-Zdrój Pana Adama Pa-
łysa i właściciela firmy Vitalpol Pana Marka Wieczorka pasjonaci sportu z naszego regionu mogą reprezentować 
gminę w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim. Działający od dwóch lat Gminny Klub Vitalpol Solec-Zdrój 
promuje sportowy tryb życia w dwóch prowadzonych sekcjach: piłce nożnej i siatkówce.

Wigilijne smaki
Coraz częściej słyszymy dyskusje nt. 

historii kultury kulinarnej. Mówi się o 
kuchni francuskiej, włoskiej… Mówi 
się też o kuchni polskiej. Ale kuchnia 
polska nie jest jednorodna. I trudno się 
temu dziwić patrząc na naszą historię. 
Mamy w Polsce potrawy charaktery-
styczne dla poszczególnych regionów. 
Szczególnie bogate zróżnicowanie pod 
tym względem występuje na wsi. Tu też 
bardziej skrupulatnie niż w mieście hoł-
duje się tradycji. Może to środowisko 
mniej podatne na wpływy zewnętrzne? 
A może po prostu bliżej natury łatwiej 
zachować powiem rytm i tradycję. 

Szczególnie widocznie jest to w 
odniesieniu do potraw wigilijnych. To 
że powinno ich być 12 to wiemy. Ale 
właściwie jakie to potrawy? Mimo, że 
nie ma zakazu kościelnego, to jednak 
- wierni tradycji, zachowujemy post. 
Wiadomo, że bez względu na region 
kraju wszędzie na stołach pojawiały się 
potrawy z ryb, maku, suszonych grzy-
bów, kapusty, bakalii. Zawsze na stole 
wigilijnym pojawia się zupa – od niej 
zaczyna się wieczerzę. W zależności od 
regionu będzie to barszcz czerwony, 

z uszkami (Galicja) zupa korpielowa z 
buraków pastewnych (Podhale), sie-
mieniatka z nasion siemienia lnianego 
i kaszy jęczmiennej (Śląsk), zupa rybna 
(Pomorze). Często tez podaje się zupę 
grzybową lub migdałową. Tradycyjna 
dla Podhala potrawa to kasza jęczmien-
na ze śliwkami. W Świętokrzyskiem tra-
dycyjnie podaje się groch z kapustą, w 
Lubelskiem kartacze z kapustą i grzyba-
mi, a na Podlasiu kulebiak.

I desery. Musi przecież na wigilijnym 
stole pojawić się miód, mak, orzechy, 
bakalie, oczywiście w różny sposób wy-
korzystane. A więc na wschodzie Polski 
mamy kutię – deser z pszenicy, maku, 
miodu i bakalii, w Galicji – krakowskie 
łamańce z makiem, tzw. makówki na 
Śląsku, a na Pomorzu w wigilię podaje 
się kluski z makiem.

Widzimy więc, że choć produkty 
podobne, to już potrawy trochę różnią 
się między sobą. Nie różni się jednak 
sposób celebrowania wieczerzy wigi-
lijnej, a więc dzielenie się opłatkiem, 
zostawianie pustego miejsca przy stole, 
wkładanie sianka pod obrus i kolędo-
wanie przy pięknie ustrojonej choince. 
I dobrze. Niech ta tradycja zawsze nas 
łączy. 

(bs)
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Dom Pomocy Społecznej w Zbo-
rowie na 60 lecie istnienia otrzymał 
nowy samochód marki Renault Tra-
fic zakupiony w ramach programu 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pod nazwą 
”Program wyrównywania różnic mię-
dzy regionami III”.

Dotacja z PFRON dla Powiatu Bu-
skiego wyniosła 60% wartości samo-
chodu.

29.11.2017 roku nastąpiło uroczy-
ste przekazanie samochodu.

Po poświęceniu samochodu przez 
ks. Łukasza Buckiego z Parafii Solec-
-Zdrój, kluczyki do nowego samo-
chodu dyrektorowi DPS w Zborowie 
– Helenie Bebel przekazali Andrzej 
Michalski pełnomocnik PFRON w Kiel-
cach oraz Jerzy Kolarz – Starosta Bu-
ski. 

W przekazaniu samochodu uczest-
niczyli również: Stanisław Klimczak 

- Wicestarosta Buski, Członkowie 
Zarządu Powiatu Buskiego – Robert 
Gwóźdź, Krzysztof Gajek i Wiesław 
Marzec, Dyrektor PCPR w Busku-Zdro-

Stowarzyszenie na Rzecz Potrzebujących 

Wielki Grosz
ju – Andrzej Smulczyński oraz miesz-
kanki i pracownicy DPS w Zborowie. 

Nowy samochód Renault Trafic 
przystosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych i dzieci zastą-
pi używany dotychczas przez DPS w 
Zborowie wysłużony 12 letni samo-
chód. 

Od 2007 roku, z inicjatywy Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie, co roku w listopadzie przyzna-
wane są „Serca Dobroci”. 

Nagroda to szczególna. Z tym więk-
szą radością informujemy, że w roku 
bieżącym ta niezwykła statuetka „Ser-
ca Dobroci” trafiła do Kikowa. Otóż w 
dowód najwyższego uznania za pie-
lęgnowanie i propagowanie tradycji 
kultury ludowej oraz pracę na rzecz 
integracji pokoleń tegoroczną nagrodą 
„Serca Dobroci” uhonorowane zostało 
Koło Gospodyń Wsi Kików. Jak przy-
stało na stowarzyszenie kultywujące 
ludową tradycję, reprezentantki KGW z 
Kikowa na gali w Busku-Zdroju wystą-
piły w strojach ludowych, a nagrodę w 
imieniu Koła odbierała Jego Przewod-
nicząca - Pani Teresa Sowula.

Koło Gospodyń Wiejskich 
Wsi Kików



18 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Nazwę Włosnowice można wy-
wieść od nazwy mieszkańców, którzy 
mieli jakieś bliżej nieokreślone związ-
ki z Włochami. Pierwsza wzmianka 
to nazwa Włosinowice. A że w oko-
licy (ale już poza Gminą Solec-Zdrój) 
pojawia się i nazwa Włochy, i udo-
kumentowana działalność włoskich 
rzemieślników-kamieniarzy, to i nasze 
wywodzenie ma solidne podstawy.

Mamy we Włosnowicach spo-
ro przysiółków: Błonie, Karna Góra, 
Lasek, Lisianki, Nowe Włosnowice, 
Próchnica, Przymiarek, Włosnowice 
Trzecie.

Z ustaleniem pochodzenia niektó-
rych nazw nie mamy żadnych kłopo-
tów. Taka Próchnica na przykład. Od 
razu wiadomo, że tam ani chybi naj-
lepsze gleby – próchniczne. Podobnie 
Błonie. Wiadomo, że chodzi o dużą 
łąkę, pastwisko na które pędzono kro-
wy. Zresztą akurat nazwa Błonie jest 
bardzo popularna. Nosi je wg. wyka-
zu urzędowych nazw miejscowości w 
Polsce aż 148 wsi, bądź części wsi. A 

te najbardziej znane - Krakowskie Bło-
nia to prawie 50 hektarowa trawiasta 
łąka w centrum miasta (dawniej gmin-
ne pastwisko). Nazwę Lasek też łatwo 
uzasadnić. Tym razem wywodząc na-
zwę od zadrzewień. Nie chodzi tu o 
bór ciemny i rozległy, ale właśnie la-
ski, których kiedyś wiele było wśród 
pól uprawnych, również we Włosno-
wicach, a które ze szkodą chyba dla 
tych pól, a dla krajobrazu na pewno, 
znikają coraz częściej z pejzażu. 

Właśnie zalesiona okolica mogła 
dać również początek nazwie Lisian-
ki (osada leśna), a może chodziło o 
licznie zamieszkujące te laski lisy? Jak-
by na to nie patrzeć mamy we Wło-
snowicach i żyzne próchniczne pola 
uprawne, i pastwiska (błonie) i laski. 
Zaiste krajobraz wielce urozmaicony. 
A że pierwsze wzmianki o Włosnowi-
cach pochodzą z XV wieku to logiczny 
jest wywód, iż z biegiem lat musiało 
się pojawić nowe osadnictwo – Wło-
snowice Nowe i Włosnowice Trzecie. 
Być może była to przeciwwaga dla 

folwarku rycerskiego funkcjonują-
cego kiedyś we Włosnowicach jako 
część dóbr zborowskich. 

Już większy kłopot z Karną Górą. 
Bo właściwie możemy przyjąć dwa zu-
pełnie przeciwne tłumaczenia tej na-
zwy. Drugi człon jasny – Góra – mamy 
zatem do czynienia ze wzniesieniem. 
Gorzej z pierwszym członem Karna. 
Karna, bo posłuszna, zdyscyplinowa-
na, czy może wręcz przeciwnie karna, 
bo za karę. I chyba biorąc pod uwa-
gę, że pod górkę ciężko, to gospoda-
rowanie na Karnej Górze trudniejsze 
niż w innych częściach wsi, a więc za 
karę. 

I został nam jeszcze Przymiarek, 
czyli pomierzone pole. Może podzie-
lone po parcelacji folwarku o pow. 77 
ha, będącego własnością Romana Ró-
żyńskiego?

W każdym razie tak znaczący po-
dział Włosnowic na przysiółki miał 
miejsce dopiero w latach trzydzie-
stych XX wieku. Zgodnie ze spisem 
powszechnym z 1921 roku Wło-
snowice dzieliły się na Włosnowice 
– wieś, Włosnowice – folwark i Wło-
snowice Nowe. Aktualnie mamy aż 8 
nazw części wsi Włosnowice. I warto 
te nazwy pamiętać. To przecież nasza 
historia. 

(bs)

SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

WŁOSNOWICE

LISTOPADOWO - GRUDNIOWE OPOWIEŚCI W WŁOSNOWICACH
WSPOMNIENIA O LUDZIACH I WSI P. LUCJANA BONARA (UR.1931)

Cegielnia
Cegielnia przed wojną mieściła się 

tuż przed wsią - jadąc od Zborowa, 
po lewej stronie, przed pierwszymi 
zabudowaniami. Należała do właści-
ciela folwarku, Romana Różańskiego, 
w sumie miał w Włosnowicach 77 
hektarów. Cegła była robiona z su-
rowców miejscowych – mieszano pół 
na pół piach z iłem. Nasza cegła była 
trochę większa od cegieł ze Słupi czy 
Zielonek. Uchodziła za bardzo dobrą. 
Po wojnie Franek Gwóźdź ze Zborowa 
budował piece w całej gminie i po-
trzebował do tego porządnego mate-
riału. Najpierw przeprowadzał analizę 
tego, co ludziom udało się zdobyć – 
uderzał w cegłę młotkiem i od razu 
wiedział „ta ze Słupi, ta z Buska, o, a 
ta z Włosnowic” i już był zadowolony, 
bo wiedział, że pieca z tej cegły się nie 
powstydzi. 

Po wojnie ludzie chcieli, żeby ce-
gielnia w Włosnowicach znów ruszy-
ła, ale nic z tego nie wyszło. 

Ojciec
Mój tato, urodzony w Wło-

snowicach Ignacy Bonar, jeszcze 
przed I wojną był w seminarium 
nauczycielskim w Jędrzejowie. Nie 
skończył go, wyrzucono go wraz 
z innymi kolegami za celowanie 
kałamarzami w portret cara. Tato 
wrócił z Jędrzejowa z wilczym bi-
letem, bez prawa podjęcia dalszej 
nauki. Mimo braku ukończenia 
szkoły trochę jednak uczył, pra-
cował też w różnych urzędach. W 
1920 w trakcie wojny polsko-bol-
szewickiej wzięto go do wojska, 
trafił aż pod Kijów. Później, po 
powrocie z wojny służył przez kil-
kanaście lat w Ustroniu, w Korpu-
sie Ochrony Pogranicza. W 1939 
roku wyruszył ze Śląska z Armią 
Kraków. Swój szlak zakończył w 
Rawie Ruskiej (a trzeba dodać, że 
podróżował na własnym rowerze 
przejętym na potrzeby wojska). 
Po licznych perypetiach wrócił 

Państwo Irena i Lucjan Bonarowie pod koniec lat 
pięćdziesiątych, autor zdjęcia to pochodzący z Wło-

snowic p. Ludwik Grabowski
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stamtąd do domu, do Włosnowic. 
Po wojnie zaangażował się w po-
wstanie Gminnej Spółdzielni, przez 
kilka lat był jej prezesem. Później 
pełnił też funkcję prezesa banku w 
Solcu-Zdroju. Nie dbał o zaszczyty, 
ale miał w życiu dar zjednywania so-
bie ludzi, i w tym sensie był szczę-
ściarzem, choć los mu sprzyjał także 
inaczej. Głośna była przecież sprawa 
wielkiej wygranej ojca w toto- lot-
ka. Było to gdzieś pod koniec lat 
sześćdziesiątych, wygrał 500 tysięcy 
złotych, bardzo dużo. Każdy z nas, 
dzieci, dostał po 30 tysięcy- za taką 
kwotę można było wtedy kupić 6 
bardzo dobrych krów. Resztę zło-
żył w banku, ale szybka dewaluacja 
znacznie zmniejszyła wygraną. Te 
pieniądze jakoś szczególnie nam ży-
cia nie ułatwiły, a może i utrudniły, 
bo przez wygraną taty nie dostałem 
kredytu na budowę stajni.

Jak	dawniej	ludzie	żyli	
w	Włosnowicach	

Sporo osób było zatrudnionych 
w majątku i cegielni dworskiej. 
Ziemia w Włosnowicach jest trud-
na, ale ludzie uprawiali wszystko, 
co potrzebne - ziemniaki, warzywa 
zboże, każdy miał kawałek prosa. 
Okoński zrobił maszynę, miał kierat 
i cała wieś jeździła do niego robić 
kaszę jaglaną, a ze słomy robiono 
pędzle do bielenia chałup. W Wło-
snowicach każdy miał też kawałek 
wikliny- była potrzebna na płoty. 
Moja stodoła jest wypleciona wła-
śnie z wikliny, zrobiłem ją wkrótce 
po wojnie. Robota była solidna, sto-
doła stoi do dziś i trzyma się bardzo 
dobrze, ale dzisiaj takie zabudowa-
nia to już rzadkość, zdarzyło się, że 
proszono mnie o zgodę na zrobienie 
jej zdjęć. Majątek dworski w Wło-
snowicach w 45 roku nie został zna-
cjonalizowany, jakimiś sposobem 
właścicielowi udało się go nie stracić 
na rzecz państwa, ale wkrótce zde-
cydował się sprzedać wszystko, był 
ogromny głód ziemi, ludzie błyska-
wicznie wykupili grunty.

Teraz mój syn hoduje bydło mię-
sne, w Włosnowicach jest też ho-
dowla bydła mlecznego i zlewnia 
mleka. Ludzie ciężko tu pracują. 
Sam wiele lat zajmowałem się rol-
nictwem, hodowałem zwierzęta, 
miałem też pasiekę, 17 pni pszczół, 
każdy powinien mieć zajęcie, pracę, 
chodzić koło czegoś. Mam jednak 
nadzieję, że mój wnuczek, Wojtuś, 

poszuka choćby trochę lżejszego 
chleba. 

Szkoła
W 1938 roku w Włosnowicach 

była czteroklasowa szkoła. Po wojnie 
przez wiele lat dzieci uczyły się w du-
żym drewnianym baraku poniemiec-
kim, tam mniej więcej, gdzie teraz 
jest świetlica wiejska. Warunki były 
bardzo złe. Toteż na wsi powstał ko-
mitet, który starał się o wybudowanie 
porządnego budynku szkoły. Pamię-
tam, że w komitecie działali m.in. Ro-
man Tkacz, Stanisław Dalach, sołtys 
Wątroba i mój ojciec. Wystarali się 
o plac, zgromadzili trochę materiału 
na budowę. I dopięli swego- szkoła 
stanęła, była to jedna z pierwszych 
w Polsce „tysiąclatek”, a z materiału 
zgromadzonego przez wieś pobudo-
wano dom nauczyciela.

Ja zacząłem edukację w Włosno-
wicach, później w trakcie wojny cho-
dziłem do szkoły w Zborowie, tam też 
zdawałem egzaminy. Po wojnie naj-
pierw uczyłem się w średniej szkole 
rolniczej zorganizowanej w budynku 
pałacu w Zborowie. To była bardzo 
dobra szkoła, z Włosnowic chodzi-
ło do niej chyba z 7 osób. Uczyli nas 
prawdziwi fachowcy. Pamiętam pana 
Władysława Galińskiego, byłego rząd-
cę majątku Łaszkiewiczów. Uczył nas 
pożytecznych, praktycznych rzeczy, 
prowadził nas np. do stajni i uczył 
jak bezpiecznie podchodzić do koni. 
Ogrodnictwa uczył też praktyk, Tade-
usz Imosa. Gdzieś tak około 1952-53 
roku szkołę w Zborowie zlikwidowa-
no, ale wtedy kończyłem już techni-
kum rolnicze w Chrobrzu.

Bitwa,	sierpień	1944
Gdy zaczęły się palić Świniary i po-

ciski rozrywały się w już w Włosno-
wicach uciekliśmy ze wsi na północ. 
Wujek pojechał konno do Szklanowa, 
a ja z ciotką i bydłem uciekaliśmy pod 
ostrzałem do Suchowoli . Najpierw 
czekaliśmy w lesie aż się trochę ściem-
ni, i wieczorem dotarliśmy do Sucho-
woli. Tam było już wiele osób, pewnie 
ze 40. Ludzie zebrali się wokół muro-
wanego domu, bydło powiązali do 
drzew i płotów. Początkowo wyda-
wało, że nie jest bardzo groźnie, aż w 
końcu zobaczyliśmy jak upada jedna 
z jałówek i nawet jeszcze wtedy nie 
byliśmy pewni, że pociski nam bez-
pośrednio zagrażają, myśleliśmy, że 
może zwierzę położyło się na chwilę, 
ale jałówka nie podniosła łba i wte-
dy wszyscy szybko schroniliśmy się w 
tym murowanym budynku. Małym, 
takim, jakie wtedy budowano 6 na 8. 
Gospodarze siedzieli w kuchni, a my 
w izbie. W pewnym momencie do ko-
rytarza wpadł pocisk i tam się roze-
rwał z wielkim hukiem. To zakrawa na 
cud, że nikt z tłumu ludzi zgromadzo-
nych wtedy w domu nawet nie został 
nawet draśnięty. Do dziś nie mogę 
tego zapomnieć.

Mój tato był już obznajomiony z 
wojną, toteż nie uciekł z wszystkimi, 
schronił się w Włosnowicach w kana-
le. Tym kanałem od Świniar przyszli 
Niemcy. Stojący we wsi Rosjanie zo-
stali zaatakowani z 2 stron – od Świ-
niar i od Magierowa, skąd nadeszły 
czołgi niemieckie. Dużo, 52 czołgi, 
w tym najprawdopodobniej Tygrysy 
Królewskie. Wiedzieliśmy dokładnie, 
ile było tych czołgów, bo ludzie wi-

Żniwa przed 60 lat, siedzą od lewej Józef Szymanek, Stanisław Malinowski, stoi Fryderyk Mali-
nowski (drugi w historii Włosnowic, który zdobył wyższe wykształcenie)
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dzieli jak wcześniej szły od Świniar 
przez Włosnowice, później Akacyjko-
wą Drogą na Magierów. Dziwne, ale 
tyle potężnych maszyn nie narobiło 
nawet wielkiego huku. Bój w Wło-
snowicach toczył się na terenie Starej 
i Nowej Wsi. Walka była straszliwa, 
wg szacunków taty zginęło wtedy 
około 300 Rosjan i wielu Niemców 
(swoich poległych Niemcy wywozili 
samochodami, takich samochodów 
wyjechało z Włosnowic 11). Zginęło 
także 2 mieszkańców naszej wsi. Na 
polach zostały 2 rozbite czołgi rosyj-
skie, trupy żołnierzy rosyjskich i koni. 
Ludzie zakopali ciała zabitych Rosjan 
w polu, kanale, tam, gdzie znalazła 
ich śmierć. Sprzątanie zwłok trwało 
kilka dni. Ostatnich niepogrzebanych 
poległych znaleziono w kanale już po 
wyzwoleniu, w czerwcu 45. Ciał nigdy 
nie ekshumowano.

Dożynki
W Włosnowicach bardzo długo 

utrzymała się tradycja organizowa-
nia wiejskich dożynek. Inne wsie już 
nie świętowały końca żniw, a u nas 
wciąż pleciono wieniec dożynkowy, 
wybieraliśmy gospodarza uroczysto-
ści, zamawialiśmy orkiestrę i był czas 
na zabawę, święto na wsi. Pamiętam, 
że jednym organizatorów dożynek, 
oprócz mieszkańców wsi, był Jan 
Prucnal, nauczyciel w Włosnowicach, 
który pracę w naszej szkole zaczął 
jeszcze w tym baraku poniemieckim.

Henryk	Posiadło
Henryk Podsiadło urodził się w 

Włosnowicach na początku XX wie-
ku. Był aktywnym członkiem organi-
zacji młodzieży wiejskiej „Wici”, pełnił 
istotne funkcje w Zarządzie Powiato-
wym tej organizacji. Po wstąpieniu 

przez niego do Stronnictwa Ludowe-
go wkrótce wybrano go do władz wo-
jewódzkich SL w Kielcach. W czasie 
wojny prowadził działalność konspi-
racyjną, był pierwszym przewodniczą-
cym trójki powiatowej Ruchu Oporu 
Chłopskiego (ROCH). Wysuwano go 
też na stanowisko delegata Rządu RP 
na uchodźstwie na powiat stopnicki.

Orszak dożynkowy prowadzony przez orkiestrę, z saksofonem Guła, za nim w krakowskim stroju 
Z. Sokołowska. Około 1963 roku. Zdjęcie z albumu p. Wiesławy Sokołowskiej

Zdjęcie wiejskich dożynek zrobione w Włosno-
wicach około 1955 roku. Wieniec trzymają: 
z przodu od lewej Irena Stępińska (Bonar), 
Bronisława Bielacha; z tyłu od lewej: Irena 

Podsiadło, Helena Wąsil

„Monitor Polski”, 6 czerwca 1947

Zdjęcie H. Podsiadło z książki F.Faliszewskiego 
„Kartki z przeszłości ruchu ludowego w byłym 

powiecie stopnickim”

Przez dwa lata (1940-1942) był 
wójtem gminy Zborów. Włosnowice 
zawdzięczają mu wyprostowanie dro-
gi do Zborowa, dawniej była kręta, 
sporo się nadkładało w stosunku do 
obecnej trasy.

Niestety w listopadzie 42 roku 
został aresztowany. Po śledztwie wy-
wieziono go do Oświęcimia, stamtąd 
do Dachau, a później trafił w okolice 
Hamburga. Jego siostra szukała go 
po wojnie przez PCK, nie znalazła 
żadnych pewnych informacji. Zasuge-
rowano jej, że mógł zginąć na stat-
ku niemieckim zbombardowanym 
przez lotnictwo alianckie.

Opowieści p. L. Bonara wysłuchała 
R.Szybowska



21 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Bigos
Palce lizać ... bez cudów 

W dzisiejszej rubryce chluba staropolskiej kuch-
ni – bigos. Potrawa niezwykle pracochłonna, ale też 
przygotowywana w ilościach, które zapewniają długie 
przechowywanie i możliwość skorzystania w każdej po-
trzebie. Kiedyś trzymano bigos w spiżarniach w wielkich 
kamionkowych garnkach, dziś częściej w zamrażarkach. 
Ale zarówno dawniej, jak i dziś każda gospodyni jest 
szczęśliwa, że ma czym uraczyć niespodziewanego go-
ścia. Pojawia się też bigos w wielu utworach literackich. 
Najsłynniejszy chyba opis bigosu wyszedł spod pióra 
Adama Mickiewicza, który w „Panu Tadeuszu” tak bigos 
opisuje:

„W kociołkach bigos grzano. W słowach wydać trudno
Bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną:
Słów tylko brzęk usłyszy i rymów porządek,

Ale treści ich miejski nie pojmie żołądek,
Aby cenić litewskie pieśni i potrawy,

Trzeba mieć zdrowie, na wsi żyć, wracać z obławy.
Przecież i bez tych przypraw potrawą nie lada

Jest bigos, bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa.
Bierze się doń siekana, kwaszona kapusta,
Która wedle przysłowia, sama idzie w usta;

Zamknięta w kotle, łonem wilgotnym okrywa
Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa;

I praży się, aż ogień wszystkie z niej wyciśnie
Soki żywne, aż z brzegów naczynia war pryśnie

I powietrze dokoła zionie aromatem.
Bigos już gotów…”

Ile gospody ń, tyle wariantów bigosu.
Poniżej przepis klasyczny, przyrządzany z kapusty 

kiszonej i świeżej, w proporcji odpowiednio 1,5 do 1. 
Ważne też, aby na 1 kg kapusty (jednej i drugiej) dodać 
1 kg mięsiwa wszelakiego (wieprzowina, wołowina, bo-
czek, kiełbasa). Wtedy dopiero mamy prawdziwie sta-
ropolski bigos. A że zbyt często bigosu nie gotujemy to 
raz do roku wykosztować się warto.

Kapustę kiszoną odciskamy, kroimy i obgotowujemy. 
Kapustę świeżą szatkujemy i obgotowujemy w osolonej 
wodzie, odcedzamy. W garnku łączymy obie kapusty, 
podlewamy niewielką ilością wody i zaczynamy goto-

wanie.
W rondlu obsmażamy kolejno mięsa, odpowiednio 

przyprawione (zielem angielskim, liściem laurowym, 
papryką), boczek i kiełbasę. Wszystko to dodajemy do 
kapusty, gotujemy razem, często mieszając.

Oddzielnie gotujemy 5 dkg suszonych grzybków. Po 
ugotowaniu i wystudzeniu grzybki kroimy i dodajemy 
do bigosu wraz z wywarem. Na koniec dodajemy ok. 
20 pokrojonych w paseczki suszonych śliwek (lub 2 łyż-
ki powideł śliwkowych). Solimy i pieprzymy do smaku. 
Podlewamy bigos niepełną szklanką wytrawnego czer-
wonego wina i gotujemy jeszcze ok. godziny żeby się 
smaki dobrze przegryzły. Trzeba pamiętać o mieszaniu, 
bo bigos lubi się przypalić. Wprawdzie kuchnia staro-
polska nie znała przecieru pomidorowego, ale uznając, 
że wszystko z czasem podlega pewnym modyfikacjom 
i nawet najbardziej staropolskie potrawy mogą się tro-
chę zmieniać warto dodać do bigosu 2 łyżki gęstego 
przecieru. To dodatek jak najbardziej wskazany. Bigos 
prawie gotowy. Prawie, bo przecież każdy wie, że bigos 
trzeba podgrzewać przez co najmniej trzy dni. Dopiero 
wtedy oddaje wszystkie swoje smaki.

Smacznego!

Zdarzenia liczba
urodzenia 5
małżeństwa 5
zgony 6
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 27
małżeństwa 20
zgony 42
rozwody 3

Zdarzenia liczba
urodzenia  2
małżeństwa  3
zgony  7
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia 3
małżeństwa 6
zgony 8
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia  46
małżeństwa  41
zgony  62
rozwody  6

Trochę statystyki

wrzesień 2017 r.

rok 2016 r.

październik 2017 r.

styczeń – sierpień 2017 r.

listopad 2017 r.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
Segregujemy w naszym kraju 

śmieci od kilku lat, ale dopiero od 
1 lipca bieżącego roku, dzięki roz-
porządzeniu Ministra Środowiska, 
obowiązuje w Polsce ujednolicony 
system segregacji odpadów. Sa-
morządy mają czas do 1 stycznia 
2018 r., aby dostosować system 
zbiórki do nowych wymagań Mi-
nisterstwa. 

Do tej pory każda gmina mogła 
ustalić własny system segregacji. 
Zbierano dane frakcje surowców 
do różnych, odmiennych kolorów 
pojemników, albo prowadzono sys-
tem segregacji z podziałem na tzw. 
odpady suche i tzw. „mokre”. Teraz 
system segregacji będzie jednako-
wy i nie ważne, czy pojedziemy do 
Gdańska, czy Krakowa - będziemy 
segregować odpady w taki sam spo-
sób.

Wspólny system segregacji odpa-
dów opiera się na segregacji odpa-
dów z podziałem na cztery frakcje. 
Do pojemnika bądź worka koloru 
niebieskiego trafi papier, do zielo-
nego – szkło, do żółtego – metale i 
tworzywa sztuczne, a do brązowe-
go – odpady ulegają-
ce biodegradacji tzw. 
odpady zielone.

Nie wszystkie od-
pady, które my pro-
dukujemy w naszych 
gospodarstwach do-
mowych, nadają się 
do selektywnej zbiór-
ki. Są takie odpady, 
które należy wyrzucić 
do kosza bądź worka 
koloru czarnego prze-
znaczonym na tzw. 
odpady zmieszane.

Dlatego również osoby, które 
segregują odpady, oprócz koloro-
wych koszów, muszą posiadać po-
jemnik przeznaczony na zmieszane 
odpady komunalne. Do czarnego 
worka (bądź kosza) trafią m.in.: 
odpady higieniczne (pieluchy, chu-
steczki), zatłuszczony papier, ce-
ramika, szkło stołowe, butelki po 
olejach spożywczych, paragony, 
zdjęcia, tekstylia oraz resztki jedze-
nia pochodzenia zwierzęcego.

Nie należy umieszczać, ani w 
czarnym, ani w żadnym innym 
koszu, który posiadamy w domu, 
odpadów problemowych, czy w 
jakikolwiek sposób szkodliwych 
dla środowiska, takich jak: zużyty 
sprzęt elektroniczny i elektryczny, 
zużyte opony, odpady wielkoga-
barytowe np. stoły, szafy, krzesła, 
sofy, dywany, wózki dziecięce itp., 
odpady budowlane – rozbiórkowe 
z gospodarstw domowych, opako-
wania po środkach ochrony roślin, 
puszki po farbach i lakierach, świe-
tlówki, opakowania po smarach i 
olejach samochodowych. Odpady 
problemowe należy zbierać selek-
tywnie, a następnie dostarczyć do 

PSZOK-u, czyli Punktu 
Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunal-
nych, bądź wystawić 
przed posesję- pod-
czas mobilnej zbiórki 
odpadów problemo-
wych/ wielkogabary-
towych. Zużyte baterie 
powinniśmy wrzucać 
do specjalnych po-
jemników, które są 
już prawie w każdym 
sklepie. Natomiast 
przeterminowane leki, 

czy butelki po syropach, powinny 
trafić do specjalnych pojemników, 
zazwyczaj umieszczanych w apte-
kach.

Segregowanie nie wymaga od 
nas wysiłku, wystarczy tylko trochę 
chęci, aby selektywna zbiórka od-
padów była zwykłym, codziennym 
nawykiem, a nie tylko nieprzyjem-
nym obowiązkiem. Dzięki temu, 
że stosujemy selektywną zbiórkę, 
znaczną część odpadów można 
przerobić, albo ponownie wykorzy-
stać. Nie muszą wszystkie produ-
kowane przez nas śmieci trafić na 
składowisko, ogromną ilość odpa-
dów, szczególnie opakowań, moż-
na oddać do recyklingu i wykonać 
z nich nowe potrzebne przedmioty. 
Pamiętaj !!! Prawidłowa segregacja 
odpadów komunalnych zaczyna się 
w domu. Oddzielaj zatem surowce 
od śmieci, które nie nadają się do 
ponownego przetworzenia.

Segregując odpady przyczynia-
my się do ochrony naszego środo-
wiska, ale segregowanie odpadów 
przynosi nam również korzyści fi-
nansowe – segregując, zapłacimy 
mniej za zagospodarowanie odpa-
dów. Jeśli będziemy nasze śmieci 
oddawać tylko w formie zmiesza-
nej, rachunek za podatek śmiecio-
wy będzie wyższy. Słowem- segre-
gacja się opłaca!

Artykuł napisany w ramach reali-
zacji Projektu pn. „Działania w za-
kresie edukacji ekologicznej na rzecz 
rozpowszechniania prawidłowych 
zasad postępowania z odpadami 
komunalnymi - konkursy, warsztaty, 
doposażenie RCEE” dofinansowane-
go ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Kielcach.

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH  
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Nie należy umieszczać, ani w czarnym, ani w żadnym innym koszu, który posiadamy w domu, odpadów problemowych, czy w  jakikolwiek sposób 
szkodliwych dla środowiska, takich jak: zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe np. stoły, szafy, krzesła, sofy, 
dywany, wózki dziecięce itp., odpady budowlane – rozbiórkowe z gospodarstw domowych, opakowania po środkach ochrony roślin, puszki po farbach  
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Segregowanie nie wymaga od nas wysiłku, wystarczy tylko trochę chęci, aby selektywna zbiórka odpadów była zwykłym, codziennym nawykiem, a nie tylko 
nieprzyjemnym obowiązkiem. Dzięki temu, że stosujemy selektywną zbiórkę, znaczną część odpadów można przerobić, albo ponownie wykorzystać. Nie 
muszą wszystkie produkowane przez nas śmieci trafić na składowisko, ogromną ilość odpadów, szczególnie opakowań, można oddać do recyklingu  
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konkurs recytatorski poezji patriotycznej w Solcu-Zdroju

Mikołaj w przedszkolu

Święto Niepodległości w Solcu-Zdroju Narodowe czytanie Wesela

Kronika wydarzeń
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