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„Niech popłynie w czas wiosenny
Z serc skruszonych

Wielkanocny śpiew radosny
Że się stało znów tej nocy
Z martwych powstał Pan

– Głaz odwalił
– O świtaniu pusty grób zastali…

W Jerozolimie tam
Alleluja – Hallelujah…”

(„Na procesję wielkanocną” Leszek Długosz)

Zdrowych, pogodnych, pełnych radości i pokoju
Świąt Wielkiej Nocy

Mieszkańcom Gminy Solec-Zdrój 
życzą

Wójt, Rada Gminy 
i pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy
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Jubileusz Złotych Godów
„Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania, czy chwilowego oczaro-

wania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na 
dobre i na złe”. Jest darem samego siebie drugiemu człowiekowi”.

(św. Jan Paweł II) 

Nikt nie ma wątpliwości, że sło-
wa te w pełni wypełnili małżonko-
wie, którzy w grudniu 2017 roku 
odznaczeni zostali medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznanymi Im przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jubileusz 
50-lecia małżeństwa, czyli „Złote 
Gody” w roku 2017 w Gminie So-
lec-Zdrój obchodzili:

- Zofia i Daniel Kaczor z Zagórzan,
-	 Zofia	i	Stanisław	Kozięł	z	Zagajowa,
-	 Janina	i	Marian	Musiał	z	Żukowa,
-	 Maria	i	Henryk	Parchatko	 

z	Piasku	Małego,
-	 Mieczysława	i	Andrzej	Rygał	 

z	Kikowa,
-	 Barbara	i	Witold	Kupiec	 

z	Solca-Zdroju,
-	 Helena	i	Władysław	Podkowa	 

z	Sułkowic,
-	 Maria	i	Ryszard	Sołtyk	z	Piestrzca.

Dostojnym	Jubilatom	medale	wrę-
czał	 i	 gratulacje	 składał	 Adam	 Pałys	
Wójt	Gminy	Solec-Zdrój	 i	 Joanna	Tłu-
stochowicz	Kierowniczka	Urzędu	Sta-
nu	 Cywilnego.	 O	 oprawę	 artystyczną	
wydarzenia	 zadbała	 młodzież	 działa-
jąca	w	Gminnym	Centrum	 Kultury	w	

Solcu-Zdroju.	Niestety	 na	 uroczystość	
mogły	przybyć	 tylko	 cztery	pary	mał-
żeńskie.	

Ale	 Wszystkim	 Szanownym	 Ju-
bilatom	 składamy	 życzenia	 jeszcze	

wielu	 wspólnych	 lat	 w	 zdrowiu,	
wszelkiej	 pomyślności,	 życzliwości	
ludzkiej	 i	 dalszych	 pięknych	 jubile-
uszy.

(bs)
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-Zdrój
Adamem Pałysem

Panie Wójcie - rozmawiamy z 
Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – wiele ostatnio mówi 
się o kłopotach służby zdrowia. A 
jak opieka zdrowotna funkcjonuje 
w Gminie Solec-Zdrój?

W naszej Gminie świadczeń zdro-
wotnych dla mieszkańców udziela-
ją podmioty prywatne. Oczywiście 
miejsce tych świadczeń od lat się 
nie zmieniło- jest to ośrodek zdro-
wia. Ośrodek cały czas jest własno-
ścią Gminy, a podmioty udzielające 
świadczeń zdrowotnych po prostu 
dzierżawią od Gminy pomieszczenia 
niezbędne do leczenia.

Rozumiem, że pacjenci nie pła-
cą za te świadczenia w gabinetach 
prywatnych?

Oczywiście, że nie. Wydzierża-
wiamy gabinety podmiotom, które 
mają zakontraktowane świadczenia 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. To 
właśnie zasady kontraktacji sprawiły, 
że ośrodek udostępniono podmio-
tom prywatnym. Cały system opie-
rał się na relacji lekarz – Narodowy 
Fundusz Zdrowia. Samorząd jako taki 
nie miał praktycznie żadnego wpły-
wu na  zakres kontraktowania usług 
medycznych. Niby w gestii Gminy 
prowadzącej samorządowy ośrodek 
zdrowia było powoływanie kierowni-
ków ośrodków, ale w sumie było to 
fikcyjne uprawnienie. I tak w ośrod-
ku pracował ten, kto zakontraktował 
usługi w NFZ. W przeciwnym razie 
pacjenci musieliby za świadczenia 
płacić.

No a jak zabezpieczyła się Gmi-
na przed zmianami podmiotów, 
które zakontraktowały świadcze-
nia. Kontrakty odnawiane są co 
jakiś czas i mogą je podpisywać 
dowolne podmioty spełniające 
kryteria.

Słuszna uwaga. Takie sytuacje 
zresztą już mieliśmy. Dotyczyły one 
np. stomatologii. W przypadku jeżeli 
Dzierżawca nie podpisze z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia umów o 
udzielanie świadczeń zdrowotnych 
-  umowa dzierżawy ulega rozwią-
zaniu bez zachowania okresu wypo-
wiedzenia. To gwarantuje ciągłość 
bezpłatnych usług dla mieszkańców. 
Gmina zagwarantowała sobie rów-

nież w umowach dzierżawy prawo 
do ustalania zasad korzystania przez 
wszystkie podmioty działające w 
ośrodku z pomieszczeń wspólnych, 
takich jak korytarze, toalety, auto-
klaw. Dzięki temu nie ma konfliktów, 
a pacjenci korzystający z różnych ga-
binetów mają dostęp do wszystkich 
wspólnych pomieszczeń.

Mimo takich zabezpieczeń or-
ganizacyjnych przez tyle lat nie 
udało się zagwarantować miesz-
kańcom świadczeń rehabilitacyj-
nych. Właściwie dlaczego?

No niestety. Z tymi świadczeniami 
rehabilitacyjnymi mieliśmy straszny 
problem. Mam nadzieję, że nareszcie 
w tym roku problem zostanie defini-
tywnie rozwiązany. 

Od dobrych kilku lat wnioskowa-
łem systematycznie do Świętokrzy-
skiego Oddziału NFZ o zakontrakto-
wanie świadczenia usług w zakresie 
rehabilitacji leczniczej w Solcu-Zdro-
ju. I przez lata te moje postulaty roz-
bijały się o mur niemożności. Wszyst-
kie ościenne ośrodki kontrakty miały, 
a my niestety nie. Najpierw NFZ tłu-
maczył to funkcjonowaniem w Sol-
cu-Zdroju podmiotów uzdrowisko-
wych, które takie usługi świadczyły.

Faktycznie. Pamiętam, że sama 
na skierowanie lekarza rodzinnego 
brałam zabiegi rehabilitacyjne w 
obiektach uzdrowiskowych.

No właśnie. Ale sytuacja się zmie-
niła i w pewnym momencie okaza-
ło się, że w Solcu-Zdroju nie ma już 
podmiotu, który miałby zakontrak-

towane usługi rehabilitacyjne dla 
naszych mieszkańców. Na nic zda-
ło się namawianie, kuszenie prefe-
rencyjnymi warunkami. Oczywiście 
mieszkańcy gminy Solec-Zdrój mogli 
korzystać z darmowych świadczeń 
rehabilitacyjnych, ale w ośrodkach 
w Stopnicy, Pacanowie czy Busku. 
Dla ludzi schorowanych było to nie-
zwykle uciążliwe, a niejednokrotnie 
wręcz uniemożliwiające korzystanie 
z zabiegów. Absurdalna sytuacja. 
Zwłaszcza, że w naszym ośrodku 
istniała możliwość zorganizowania 
poradni rehabilitacyjnej. Sam dekla-
rowałem wolę przystosowania po-
mieszczeń do potrzeb takiej poradni. 
Słałem monity do Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Petycję w tej sprawie 
przygotowała również Rada Gminy. 
Radni uzyskali poparcie dla swojego 
wystąpienia od licznej rzeszy miesz-
kańców.

I nic to nie pomogło?
Przez długi czas niestety nic. 

Cały czas Narodowy Fundusz Zdro-
wia zasłaniał się obowiązującymi 
kontraktami i brakiem ogłoszeń no-
wych postępowań konkursowych. 
Ale wszystko wskazuje na to, że 
nareszcie w tym roku ten gordyjski 
węzeł absurdu zostanie przecięty. 
Otóż ostatnio, obowiązujące umo-
wy na rehabilitację leczniczą zostały 
wprawdzie przedłużone, ale już tyl-
ko do  31 marca tegoż roku. I na-
reszcie ogłoszony został konkurs na 
kontraktowanie świadczeń z zakre-
su rehabilitacji leczniczej. Wszystko 
nabrało tempa. Przygotowaliśmy 
pomieszczenia w ośrodku zdrowia 
spełniające wymogi niezbędne do 
udzielania świadczeń. Co ważniej-
sze, znalazłem podmiot, który zdecy-
dował się uczestniczyć w tym postę-
powaniu konkursowym i powalczyć 
o kontrakt dla Solca. Przygotowane 
przez Gminę pomieszczenia zostały 
odpowiednio wyposażone. Wszystko 
wskazuje na to, że kontrola jaką w 
naszym ośrodku przeprowadzili pra-
cownicy NFZ wypadła pomyślnie i od 
kwietnia będziemy mieć świadcze-
nia rehabilitacji leczniczej w naszym 
ośrodku zdrowia.

To świetna wiadomość dla 
mieszkańców. Pewnie ustawią się 
kolejki po skierowania.

Też tak myślę. Dlatego, żeby uła-
twić mieszkańcom dostęp do tych 
świadczeń, zainicjowałem wpro-
wadzenie w Gminie Solec-Zdrój 
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specjalnego Programu rehabilitacji 
leczniczej mieszkańców gminy Solec-
-Zdrój na lata 2018-2019. Program 
został przygotowany, aktualnie zo-
stał przedstawiony Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfika-
cji. Musi uzyskać pozytywną opinię 
tej Agencji. Wtedy do prac nad nim 
przystąpi Rada Gminy. Jeśli wszystko 
pójdzie dobrze to zakres świadczeń 
zakontraktowanych w NFZ poszerzy-
my o świadczenia w ramach progra-
mu. 

Kogo te świadczenia z progra-
mu obejmą?

To program dla osób zameldo-
wanych na terenie Gminy. Oczywi-
ście tych, którzy takich zabiegów 
potrzebują. Aby z nich skorzystać 
trzeba będzie uzyskać skierowanie 
od lekarza. Program przewiduje 
udzielenie dodatkowo, poza kon-
traktem, ok. 4 000 zabiegów reha-
bilitacyjnych rocznie. A przeznaczy-
my na ten cel 40 000 zł, oczywiście 
rocznie. Myślę, że to powinno za-
spokoić potrzeby mieszkańców. I 
nareszcie nie będą zmuszeni jeździć 
do innych ośrodków na zabiegi. 
Przyznam się szczerze, ż odetchną-
łem z ulgą jak wreszcie udało się to 
przeprowadzić. To bardzo ważne. 
Dla nas wszystkich.

Ale rozumiem, że wszystkie 
inne ustalenia dotyczące ulg dla 
mieszkańców korzystających z ko-
mercyjnych usług zdrowotnych nie 
tracą ważności?

Nie, oczywiście że nie tracą. Wszy-
scy  mieszkańcy Gminy mogą korzy-
stać z zabiegów rehabilitacyjnych w 
Kompleksie Basenów Mineralnych z 
20% ulgą w stosunku do ceny obo-
wiązującej, a seniorzy uprawnieni są 
nawet do 50 procentowej zniżki przy 
zakupie biletów. Tak więc wszyscy 
mieszkańcy, którzy będą zmuszeni 
podreperować swoje zdrowie będą 
mieli na to szansę.

To świetne wiadomości. Gra-
tuluję, że udało się doprowadzić 
sprawę rehabilitacji do tak szczę-
śliwego rozwiązania. Miejmy na-
dzieję, że to koniec „rehabilita-
cyjnych” kłopotów. Czego i Panu i 
wszystkim Mieszkańcom życzę.

Dziękuję za rozmowę.

A tak wyglądają pomieszczenia w 
ośrodku zdrowia po przystosowaniu 
ich na poradnię rehabilitacyjną
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I zaśpiewali. A wszystko w ra-
mach Międzygminnego Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek, który miał miej-
sce 27 stycznia 2018 roku w Hali 
Sportowej w Solcu-Zdroju. W tym 
kończącym się już bożonarodzenio-
wym okresie – wszak okres kolęd 
kończy się 2 lutego w święto Matki 
Boskiej Gromnicznej- mieliśmy nie 
lada przyjemność słuchać kolęd i 
pastorałek w wykonaniu dzieci i 
młodzieży ze szkół  gminy Solec-
-Zdrój i Stopnica.

	A	dzieci	śpiewały	pięknie	zarówno	
góralskie	 pastorałki	 „z	 przytupem”,	
staropolskie	 rzewliwe	 kolędy	 jak	 i	
całkiem	 nowoczesne	 aranżacje	 pa-
storałek.	 Czteroosobowe	 jury	 miało	
nie	lada	problem	z	wyłonieniem	zwy-
cięzców.	Jak	dla	mnie,	wszyscy	wyko-
nawcy	 zasłużyli	 na	 I	 miejsce.	 Ale	 że	
konkursy	swoimi	prawami	się	rządzą	
to	i	jury	(bardzo	profesjonalne	zresz-
tą)	musiało	 stanąć	 na	wysokości	 za-

„Zaśpiewajmy pastorałkę od serca do ucha…”
dania	 i	 określić	miejsca	
w	poszczególnych	kate-
goriach.	Młodym	wyko-
nawcom	 najwyraźniej	
całkowicie	 wystarczyły	
oklaski,	 	 uznanie	 	 pu-
bliczności	 i	 rodziców	
oraz	 gratulacje	 złożone	
przez	 Adama	 Pałysa	 –	
Wójta	 Gminy.	 Wszyscy	
cieszyli	 się	 równo	 –	 i	
śpiewający	 i	 słuchający.	
Ale	 nie	 tylko	 słuchali-
śmy.	 Podziwialiśmy	 też	
stroje	 adekwatne	 do	
utworów	i	oprawę	cho-
reograficzną.	 Wielkie	
słowa	 uznania	 należą	
się	 zarówno	 wokali-
stom,	 nauczycielom,	
którzy	przygotowali	 ich	
do	występu	jak	i	rodzicom.

Na	następny	przegląd	musimy	nie-
stety	czekać	aż	rok.

(bs)

Wieści z Gminy
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

z terenu Gminy Solec-Zdrój w 2018 roku

1) Odpady pozostałe z segregacji, zmieszane odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą odbierane we wszystkich miejscowościach Gminy Solec-Zdrój  
w soboty w wyżej wymienionych terminach w miesiącach: styczeń, marzec, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad.

2) Odpady segregowane, odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą odbierane we wszystkich miejscowościach Gminy Solec-Zdrój  w soboty 
w wyżej wymienionych terminach w miesiącach: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień.

3) Meble,  odpady  wielkogabarytowe,  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  będą  odbierane  na  indywidualne  zgłoszenie  właścicieli  bądź  zarządców  nieruchomości  

z terenu Gminy Solec-Zdrój.

LP Miejscowość

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

1 Zborów 13 3 3 7 5 9 2 7 11 4 1 6 3 1
2 Wełnin 13 3 3 7 5 9 2 7 11 4 1 6 3 1
3 Zielonki 13 3 3 7 5 9 2 7 11 4 1 6 3 1
4 Kików 13 10 10 14 12 2 9 14 4 11 8 13 10 8
5 Sułkowice 13 10 10 14 12 2 9 14 4 11 8 13 10 8
6 Zagaje Kikowskie 13 10 10 14 12 2 9 14 4 11 8 13 10 8
7 Piasek Mały 13 10 10 14 12 2 9 14 4 11 8 13 10 8
8 Strażnik 13 10 10 14 12 2 9 14 4 11 8 13 10 8
9 Solec-Zdrój 20 17 17 21 19 23 16 21 25 18 15 20 17 15

10 Zagórzany 20 17 17 21 19 23 16 21 25 18 15 20 17 15
11 Chinków 20 17 17 21 19 23 16 21 25 18 15 20 17 15
12 Żuków 20 17 17 21 19 23 16 21 25 18 15 20 17 15
13 Ludwinów 20 17 17 21 19 23 16 21 25 18 15 20 17 15
14 Kolonia Zagajów 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
15 Zagajów 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
16 Włosnowice 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
17 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
18 Piestrzec 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
19 Magierów 27 24 24 28 26 16 23 28 18 25 22 27 24 22
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Świniary

„ZORZA - CZYSTE POWIETRZE NAD ŚWIĘTOKRZYSKIM”
EDYCJA 2018

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców o możliwości składania wnio-
sków  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach 
w ramach Programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim - Edycja 2018. 
Mieszkańcy mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na nisko-
emisyjne oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.  Nabór jest ciągły, rozpo-
czął się w dniu 15 lutego 2018r.  i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub 
do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Kielcach  o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 paź-
dziernika 2018r.

Dofinansowaniem objęte są następujące działania w budynkach mieszkalnych jed-
norodzinnych:
1) podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od insta-

lacji obecnego kotła/pieca,
2) wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne 

o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wy-
mogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo 
stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma do-
stępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

3) wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem gazowym/olejowym na zasilane wyłącz-
nie energią elektryczną

Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości:
a) 3000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek),
b) 3500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np.pellet),
c) 4000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,
d) 5000 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np. pompa ciepła, 

piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej.
przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifi-

kowanych wyliczonych przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Kielcach na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, zgodnie z 
zasadami określonymi w Programie.

Celem Programu jest:
1) zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie pyłów PM2,5, PM10 oraz innych za-

nieczyszczeń powstających w wyniku niskiej emisji, zagrażających zdrowiu i życiu ludzi 
oraz negatywnie wpływających na stan środowiska;

2) zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz innych gazów cieplarnianych. 
Przy czy maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć  100 % kosztów kwalifikowa-

nych, wyliczonych przez Fundusz, na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur.

Szczegółowe informacje na stronie: 
http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/oso-

by-fizyczne/789-zorza-edycja-2018 oraz pod nr telefonu: 
41 366 15 12, 41 333 52 20, 41 333 52 21.

Kwartalnikowe ogłoszenia



8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

„AURA” program realizowany przez WFOŚiGW w  Kielcach skierowany do osób fizycznych
„AURA" Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację 

indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, 
termomodernizację budynków - Edycja 2018”

 
	 Zgodnie	z	decyzją	Zarządu	Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach	od	

1.03.2018	roku	osoby	fizyczne	mogą	składać	wnioski	do		Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	
Wodnej	w	Kielcach	w		ramach	programu	pn.:	"AURA"	Ograniczenie	emisji	zanieczyszczeń	do	powietrza	poprzez	moder-
nizację	indywidualnych	kotłowni,	zakup	i	montaż	odnawialnych	źródeł	energii,	termomodernizację	budynków	-	Edycja	
2018.		Nabór	jest	ciągły,	rozpoczął	się	w	dniu	1	marca	2018r.	i	trwał	będzie	do	wyczerpania	środków	finansowych	lub	
do	decyzji	Zarządu	Wojewódzkiego	Funduszu	o	zawieszeniu	lub	zakończeniu	naboru,	jednak	nie	później	niż	do	dnia	15	
października	2018	r.	Jest	to	program	pożyczkowy	dla	osób	fizycznych.	Zgodnie	z		ww.	programem:	dofinansowaniem	
objęte	są	inwestycje	w	budynkach	mieszkalnych	jednorodzinnych	

A) Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych istniejących:
1)	 Wymiana	pieców/kotłów	opalanych	paliwem:
a)	 stałym	(węgiel,	biomasa)	na	nowoczesne	o	wyższej	sprawności,	przy	czym		instalacja	kotłów	na	paliwa	stałe	spełnia-

jących	wymogi	rozporządzenia	z	dnia		1	sierpnia	2017	r.		w	sprawie	wymagań	dla	kotłów	na	paliwo	stałe	(Dz.U.	z	
2017		r.,	poz.	1690),	możliwa	jest	wyłącznie	na	terenach,	gdzie	nie	ma	dostępu	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej,																																																																																						

b)	 olejowym	na	opalane	paliwem	gazowym,lub	na	źródła	ciepła	wykorzystujące	wyłącznie	energię	elektryczną,
c)	 gazowym	na	źródła	ciepła	wykorzystujące	wyłącznie	energię	elektryczną	przy	czym	wymiana	pieców/	kotłów	wymie-

niona	w	punktach	od	a	do	c	wymaga	trwałego	odłączenia	od	instalacji	obecnego	kotła.
2)	 Podłączenia	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej	wraz	z	trwałym	odłączeniem	od	instalacji	obecnego	kotła/pieca.
3)	 Termomodernizacja:	ocieplenie	ścian	budynków,	ocieplenie	dachów,	stropodachów,	stropów	nad	ostatnią	kondy-

gnacją,	ocieplenie	ścian	piwnic,	stropów	piwnic,	wymiana	okien,	drzwi	zewnętrznych,	wymiana	instalacji	central-
nego	ogrzewania	 (c.o.)	 i	 ciepłej	wody	użytkowej	 (c.w.u.),	modernizacja/	montaż	 instalacji	wentylacyjnej,	w	 tym	
rekuperacja,	wynikająca	z	audytu	energetycznego	określającego		możliwe	do	wykonania	działania	mające	na	celu	
dostosowanie	obiektu	do	obowiązujących	lub	przyszłych	warunków	technicznych,	jakim	powinny	odpowiadać		bu-
dynki,	wraz	z	wyliczeniem	oszczędności	energii.

4)	 Zakup	i	montaż	nowych	kolektorów	słonecznych.
5)	 Zakup	i	montaż	nowych	pomp	ciepła	lub	innych	źródeł	ciepła	zasilanych	energią	elektryczną.
6)	 Zakup	i	montaż	nowych	instalacji	fotowoltaicznych.
7)	 Zakup	i	montaż	nowych	instalacji	wykorzystującej	energię	wiatru.

B) Inwestycje w  budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowobudowanych:
1)	 Zakup	i	montaż	nowych		pomp	ciepła	lub	innych	źródeł	ciepła	zasilanych	energią	elektryczną.
2)	 Zakup	i	montaż	kotłów	na	paliwo:
a)	 gazowe,
b)	 biomasę	spełniających	wymogi	rozporządzenia	z	dnia	1	sierpnia	2017	r.	w	sprawie		wymagań	dla	kotłów	na	paliwo	

stałe	(Dz.U.	z	2017	r.,	poz.	1690)		wyłącznie	na		terenach,	gdzie	nie	ma	dostępu	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej,
3)	 Podłączenia	do	sieci	ciepłowniczej	lub	gazowej.
4)	 Zakup	i	montaż	nowych	kolektorów	słonecznych.
5)	 Zakup	i	montaż	nowych	instalacji	fotowoltaicznych.
6)	 Zakup	i	montaż	nowych	instalacji	wykorzystującej	energię	wiatru.
7)	 Zakup	i	montaż	rekuperatora.

Celem  programu jest:
1)	 zmniejszenie	narażenia	ludności	na	oddziaływanie,	pyłów	PM	2,5,	PM	10	oraz	innych	zanieczyszczeń	powodujących	

niską	emisję,	zagrażających	zdrowiu	i	życiu	ludzi	oraz	negatywnie	wpływających	na	stan	środowiska.
2)	 Zmniejszenie	emisji	dwutlenku	węgla	oraz	innych	gazów	cieplarnianych.
3)	 Wzrost	udziału	OZE	w	finalnym	zużyciu	energii.
4)	 Propagowanie	odnawialnych	źródeł	energii.
5)	 Upowszechnianie	nowoczesnych	technologii	służących	ograniczeniu	niskiej	emisji	oraz
idei	efektywnego	wykorzystania	energii.

Szczegółowe informacje: 
Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Kielcach	al.	ks.	Jerzego	Popiełuszki	41,	

25	–155	Kielce	tel.	sekretariat	41	366	15	12,	41	333	52	20;	fax	41	366	09	05	tel.	
biuro	obsługi	41	368	02	13,	41	333	52	21	http://www.wfos.com.pl,	email:	biuro@wfos.com.pl.

Kwartalnikowe ogłoszenia
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Kompleks Basenów Mineral-
nych w Solcu-Zdroju to nie lada 
atrakcja dla turystów. I tak wła-
śnie powinno być, bo to z myślą 
o podniesieniu atrakcyjności tury-
stycznej Gminy zostały one wybu-
dowane. 

A	 skoro	 te	 baseny	 są,	 to	 do-
brze	 byłoby	 żeby	 korzystali	 z	 nich	
również	 mieszkańcy.	 Już	 na	 etapie	
podpisywania	 umowy	 koncesyjnej	
zagwarantowano	 dla	 mieszkańców	
upust	 cenowy	 za	 korzystanie	 z	 ba-
senów	 wynoszący	 minimum	 10	 %	
od	standardowych	cen.	Po	negocja-
cjach	jakie	z		inicjatywy	Wójta	Gminy	
prowadzone	 były	 z	 Prezesem	 Ma-
linowych	 Hoteli	 wprowadzone	 zo-
stały	dodatkowe	upusty.	Pierwotnie	
była	to	zniżka	20%.	

Ale od 1 lutego 2018 roku 
w każdym tygodniu od ponie-
działku do czwartku mieszkań-
cy Gminy Solec-Zdrój mogą sko-

TAŃSZE BILETY DLA MIESZKAŃCÓW NA BASENY MINERALNE 

rzystać z wejść na basen z 50% 
rabatem. 

A	 więc	 korzystajmy	 z	 	 tej	 możli-
wości.	 I	 zabierajmy	 na	 basen	 dzieci.	
Dzięki	 systematycznie	 prowadzonym		

lekcjom	 pływania	 czują	 się	 one	 tam	
jak	ryby	w	wodzie.

Warto	 promować	 ten	 rodzaj	 ak-
tywności.	To	same	korzyści	dla	nasze-
go	zdrowia	i	kondycji.

Kwartalnikowe ogłoszenia

Zdarzenia liczba
urodzenia	 2
małżeństwa 2
zgony 12
rozwody	 1

Zdarzenia liczba
urodzenia	 37
małżeństwa 34
zgony 63
rozwody	 3

Zdarzenia liczba
urodzenia	 	3
małżeństwa 	0
zgony 	5
rozwody	 	0

Zdarzenia liczba
urodzenia	 3
małżeństwa 2
zgony 8
rozwody	 1

Zdarzenia liczba
urodzenia	 	46
małżeństwa  41
zgony 	62
rozwody	 	6

Trochę statystyki

grudzień	2017	r.

rok	2016	r.

styczeń	2018	r.

styczeń	–	listopad	2017	r.

luty	2018	r.

Liczba	ludności	w	gminie	na	koniec	2017	roku	-	5112
Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w grudniu 2017 r.:
Surmiak Zbigniew lat 87 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

Kuliś Genowefa lat 86 – mieszkanka wsi Wełnin
Zembala Józefa lat 94 – mieszkanka wsi Piestrzec
Chmura Marian lat 85 – mieszkaniec wsi Wełnin
Kunat Tadeusz lat 62 – mieszkaniec wsi Zielonki

Molenda Zdzisław lat 62 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój
Godek Zofia lat 61 – mieszkanka wsi Piestrzec
Uchwał Zofia lat 98 – mieszkanka wsi Wełnin

w styczniu 2018 r.:
Majewska Rozalia lat 86 – mieszkanka wsi Piestrzec
Żerkowska Krystyna lat 75 – mieszkanka wsi Żuków
Satora Helena lat 72 – mieszkanka wsi Włosnowice
Grabda Henryka lat 83 – mieszkanka wsi Chinków

Strach Józef lat 77 – mieszkaniec wsi Zborów
Głuski Andrzej lat 83 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

Kornacka Stanisława lat 92 – mieszkanka wsi Kików
Kopeć Marian lat 88 – mieszkaniec wsi Zagajów

Doktór Edmund lat 72 – mieszkaniec wsi Zielonki
Korzeń Salwina lat 84 – mieszkanka wsi Chinków
Kaczor Janusz lat 62 – mieszkaniec wsi Zagajów

Pawełek Edward lat 72 – mieszkaniec DPS Świniary 

w lutym 2018 r:
Bławat Józef lat 81 – mieszkaniec wsi Zagajów

Nicek Władysław lat 82 – mieszkanka wsi Magierów
Walasek Władysław lat 82 – mieszkaniec wsi Zielonki

Grochowska Genowefa lat 80 – mieszkanka wsi Zielonki
Molenda Anna lat 86 – mieszkanka wsi Magierów
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju

Co nowego w szkołach

Wyróżnienie dla Marysi Zych
Uczniowie	 naszej	

szkoły	 po	 raz	 trzeci	
wzięli	 udział	 w	 	 Po-
wiatowym	 Konkur-
sie	 Literackim-Skrzy-
dłem	 wiatru	 pisane,	
którego	 organizato-
rami	 są:	 Powiatowy	
Ośrodek	 Doradztwa	
i	 Doskonalenia	 Na-
uczycieli	 w	 Busku-
-Zdroju	 oraz	 buska	
filia	 Pedagogicznej	
Biblioteki	 Woje-
wódzkiej	w	Kielcach.	
W	 tym	 roku	 odbyła	

się	piąta	edycja.	Celem	konkursu	było	przede	wszystkim	
rozbudzenie	 twórczego	 myślenia	 uczniów,	 kształcenie	
wrażliwości	twórczej,	stwarzanie	uczestnikom	możliwości	
prezentowania	 własnych	 uzdolnień.	 Tematem	 przewod-
nim	tegorocznej,	V	edycji	konkursu,	było	napisanie	,,Listu	
do…”.	W	szkolnych	eliminacjach	zostały	wyróżnione		pra-
ce	3	uczennic	z	klas	IV-VI:	Marysi	Zych	z	kl.	IV,	Marysi	Czapli	
z	kl.	V	i	Marty	Lesiak	z	kl.	VI.	Cała	,,trójka”	pomyślnie	prze-
szła	I	etap	konkursu	(	na	szczeblu	powiatu),	kwalifikując	

się	do	finału.	2	lutego	2018	r.	w	Pedagogicznej	Bibliotece	
w	Busku-Zdroju	odbyło	się	spotkanie	finałowe,	na	którym	
uczestnicy	prezentowali	swoje	listy.	Organizatorzy	zadbali	
o	miłą	i	przyjazną	atmosferę.	Oczekiwanie	na	werdykt	jury	
uprzyjemnił	słodki	poczęstunek.

Nasza	 uczennica	 z	 klasy	 IV,	 Marysia	 Zych,	 otrzymała	
wyróżnienie.	

Na	 zakończenie	 zwycięzcy	 otrzymali	 nagrody	 rzeczo-
we,	a	uczestnicy	wraz	z	opiekunem	panią	Małgorzatą	Ma-
stalińską	pamiątkowe	dyplomy.

Bardzo	uroczyście	obchodziliśmy	w	szkole	English	Day,	
dzień	 języka	 angielskiego	 i	 kultury	 brytyjskiej.	 Zaszczyci-
li	nas	znamienici	goście	z	Wielkiej	Brytanii	–	rodzina	kró-
lewska	prawie	w	komplecie,	sir	Winston	Churchill,	William	
Shakespeare,	Sherlock	Holmes,	Mr	Bean.	James	Bond	nie-
stety	rozchorował	się.	

Na zdjęciu M. Matysek, strażnik królewski, i pozdrawiający tłumy Win-
ston Churchill (z cygarem).

Książę i księżna Cambridge (Kate and William), obok książę Walii. Obaj 
panowie w szkockich kiltach.

Mieliśmy	mnóstwo	atrakcji	związanych	z	językiem	an-
gielskim	-	konkurs	„Name	that	tune”	–	jaka	to	melodia	(	
z	fantastycznym	udziałem	reprezentacji	nauczycieli!),	grę	
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head	or	tail	(orzełek	czy	reszka),	a	znajomość	kultury	bry-
tyjskiej	sprawdził	program	kahoot.	I	wyszło,	że	jest	bardzo	
dobra,	 ta	wiedza	 o	 kulturze.	 A	 klasa	V	 tak	 nauczyła	 się	
śpiewać	Bonanzę,	że	wyrabiali	się	w	najszybszych	momen-
tach.

Przedszkole	 i	 najmłodsi	 uczniowie	 przygotowali	 bra-
wurowy	występ	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka.	Atrakcji	było	
co	niemiara,	a	widownia	zachwycona.

W	 trakcie	 ferii	 zimowych	 w	 naszej	 szkole	 gościliśmy	
sporą	gromadkę	harcerzy	na	kolejnym	już	biwaku	„Śnie-
żynka”.	Jak	co	roku	też	uczestniczyliśmy	w	rajdzie	zimo-
wym	„Zmarzlaczek”.	 I	nawet	przy	trasie	znaleźliśmy	ma-
leńkie	znaki	wiosny	(bazie).	

Mieliśmy	także	imprezę	propagującą	grę	w	koszykówkę	
dla	wszystkich	uczniów	„Szybciej	rzucaj,	szybciej	kozłuj”.

A	teraz	zabieramy	się	za	dekoracje	na	Wielkanoc!

Dzień Kobiet w Solcu-Zdroju
Koncerty	organizowane	z	okazji	Dnia	Kobiet	w	Gmin-

nym	Centrum	Kultury	w	Solcu-Zdroju	z	roku	na	rok	cie-
szą	 się	 coraz	większą	popularnością.	Również	 i	w	 tym	
roku	 sala	widowiskowa	w	GCK	wypełniła	 się	 po	 same	
brzegi.	

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

Uśmiechnięte	od	ucha	do	ucha	panie	przybywały	 z	
nadzieją	na	kolejną	dawkę	muzycznych	emocji.	W	tym	
roku	o	ich	dostarczenie	zadbali	krakowscy	artyści	–	Jo-
anna	 Śliwińska	 i	 Marcin	 Kurcz,	 którzy	 zaprezentowali	
nam	swoją	własną	interpretację	utworów	Anny	German	
–	światowej	sławy	wokalistki.	Zgromadzone	panie	przy-
witane	zostały	gorąco	przez	organizatorów	tego	wyda-
rzenia	 –	Wójta	 Gminny	 Solec-Zdrój	 Pana	 Adama	 Pały-
sa	oraz	Przewodniczącego	Rady	Gminy	w	Solcu-Zdroju	
Pana	Pawła	Patrzałka.	Złożyli	oni	życzenia	naszym	sole-
nizantkom	i	wraz	z	Dyrektor	Gminnego	Centrum	Kultu-
ry	Panią	Justyną	Błaszczyk	zaprosili	na	koncert.	

Liryczne	 wykonanie	 utworów	 Anny	 German	 przy	
akompaniamencie	 fortepianowym	 chwyciło	 za	 serca	
widownię,	 która	 nagrodziła	 artystów	gromki	 brawami	
oraz	owacją	na	stojąco.	Nie	był	to	jednak	koniec	niespo-
dzianek	 dzisiejszego	 wieczoru.	 Organizatorzy	 imprezy	

przygotowali	dla	każdej	z	pań	upominek	w	postaci	ko-
smetyków	 z	 linii	 Balneo	 –	 flagowego	 produktu	 spółki	
Malinowe	Hotele.	Na	koniec	panie	mogły	 skorzystać	 z	
bufetu	 kawowego	 i	 w	 kobiecym	 gronie	 wymienić	 się	
swoimi	opiniami	na	temat	koncertu.	

Paweł Fortuna

Podsumowanie ferii zimowych 2018
	 W	 okresie	 ferii	 zimowych	 od	 12.02.2018	 do	

23.02.2018	Gminne	Centrum	Kultury	w	Solcu	–	Zdroju	
przygotowało	bogatą	ofertę	wypoczynkową	dla	dzieci	z	
terenu	gminy	Solec-Zdrój.	Skorzystało	z	niej	120	dzieci	
w	wieku	od	6	do	14	lat.	Harmonogram	zajęć	dostoso-
wano	tak	by	nasi	podopieczni	mogli	spędzić	ten	czas	nie	
tylko	aktywnie,	ale	także	z	pożytkiem	dla	nich	samych	–	
uzyskania	nowych	umiejętności	i	przydatnej	wiedzy.	W	
ciągu	dwóch	 tygodni	dzieci	 	uczestniczyły	w	zajęciach	
w	budynku	GCK	i	korzystały	z	wielu	atrakcji	na	terenie	
naszej	gminy	jak	i	poza	nią.

Ferie	rozpoczęliśmy	tanecznym	krokiem	od	balu	kar-
nawałowego,	na	którym	bawiło	się	ponad	70	dzieci.		Na	
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balu			zjawiły	się	dzieci	poprzebierane	za	różne	postacie.	
Animacje	 dla	 dzieci	 prowadził	 profesjonalny	 wodzirej	
Pan	Radosław	Kornaś,	który	dostarczył	ogromną	dawkę	

rozrywki	 naszym	najmłodszym	oraz	 angażował	 do	 za-
bawy	rodziców.	Niewątpliwie	ogromną	atrakcją	zarów-
no	dla	dzieci	 jak	 i	dla	 rodziców	była	 fotobudka,	która	
cieszyła	się	ogromnym	zainteresowaniem.	

Nie	skupiliśmy	się	jednak	wyłącznie	na	zabawie.	Po-
mimo,	 że	 ferie	 to	 czas	wypoczynku,	 nasi	 podopieczni	
mieli	okazję,	by	w	sposób	alternatywny	poszerzyć	swo-
ją	wiedzę	z	 różnych	dziedzin.	W	 ,,Starym	Kufrze”	Pani	
Małgorzata	Helis	zapoznała	dzieci	z	historią	Solca-Zdro-
ju.	Tutaj	 też	miały	one	okazję	obejrzeć	unikatowy	 film	
na	 temat	 naszej	 miejscowości,	 zapoznając	 się	 z	 m.in.	
z	 historią	 uzdrowiska	w	 Solcu-Zdroju.	Wielkim	 zainte-
resowaniem	cieszyły	się	zajęcia	przyrodnicze,	które	po-
prowadziła	Pani	Aneta	Chyc.	W	trakcie	ich	trwania	dzie-
ci	poznały	budowę	roślin,	a	także	proces	powstawania	
owoców.	

Organizowane	 spotkania	 zawierały	 również	 ele-
menty	profilaktyki	uzależnień.	Podczas	 ferii	odbyło	 się	
spotkanie	 z	 dzielnicowym	 Komisariatu	 Policji	 w	 Solcu	
–	 Zdroju	 –	 Rafałem	 Kosałką,	 który	 przekazał	 dzieciom	
informacje	dotyczące	bezpieczeństwa	w	czasie	ferii,	za-
grożeń	jakie	niesie	za	sobą	korzystanie	z	Internetu	oraz	

przestrzegał	przed	stosowaniem	różnych	używek.
Ferie	w	GCK	były	także	świetną	okazją	do	rozwijania	

swoich	umiejętności.	Dzieci	miały	możliwość	uczestnic-
twa	w	zajęciach	tanecznych	oraz	plastycznych.	Oprócz	
zajęć	stacjonarnych	GCK	zorganizowało	po	dwa	wyjaz-
dy	do	kina	w	Kielcach	i	na	lodowisko	w	Stopnicy.

Turniej FIFA 18 - Podsumowanie
24	 zawodników,	 ponad	 5	 godzin	 gry	 i	 tylko	 jedna	

pasja	–	tak	w	skrócie	wyglądał	turniej	FIFA	18	zorgani-
zowany	przez	GCK	w	Solcu-Zdroju.

Turniej	cieszył	się	ogromnym	zainteresowaniem,	stąd	
w	przeciągu	kilku	godzin	od	ogłoszenia	 lista	uczestni-
ków	została	zapełniona.	W	ten	sposób	do	turnieju	zgło-
siło	 się	 24	 zawodników	w	 przedziale	 wiekowym	 9-47	
lat.	O	 godzinie	 17.00	 odbyło	 się	 losowania	w	 trakcie,	
którego	wyłoniono	12	par	zawodników,	którzy	poprzez	
system	pucharowy	awansowali	do	następnej	rundy.	Re-
guły	turnieju	były	bezlitosne	–	przegrany	odpadał,	wy-
grany	przechodził	dalej	–	stąd	oprócz	umiejętności	waż-
ne	było	szczęśliwe	losowanie.

Nie	brakowało	niespodzianek,	co	dodawało	smaczku	
całej	rywalizacji.	W	efekcie	długich	zmagań	do	finałowej	
rundy	awansowało	4	zawodników:	Igor	Ból	(9	l.),	Jakub	
Węgrzyn	(13	l.),	Filip	Węgrzyn	(12	l.)	oraz	Filip	Walasek	
(17	l.).	Po	emocjonujących	meczach	zwycięzcą	turnieju	
został	Filip	Walasek,	który	w	finale	pokonał	po	dogryw-
ce	Jakuba	Węgrzyna	–	4:2.	Trzecie	miejsce	zajął	Flip	Wę-
grzyn	 oraz	 Igor	 Ból	 (specjalne	wyróżnienie).	 Zawodni-
cy	oprócz	pamiątkowym	dyplomów	 i	medali	otrzymali	
nagrody	ufundowane	przez	Pana	Krzysztofa	Dziekana	i	
Pana	Ryszarda	Kowalika.

Pomimo	długich	godzin	rywalizacji,	turniej	upłynął	w	
miłej	atmosferze.	Zawodnicy	darzyli	 się	ogromnym	re-
spektem	i	wymieniali	spostrzeżeniami	na	temat	ich	ulu-
bionej	gry.	Meczom	towarzyszyła	spontaniczna	reakcja	
widowni,	która	dopingowała	swoich	faworytów.

Dziękujemy,	że	byliście	 tam	z	nami!	Zapraszamy	na	
kolejne	imprezy	organizowane	przez	GCK	w	Solcu-Zdro-
ju,	a	także	na	kolejny	turniej	w	bijącą	rekordy	popular-
ności	grę	FIFA.
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Zbliża się wiosna a wraz z nią niezwykle naganny, ale 
wciąż pokutujący wśród nas zwyczaj wypalania traw. Ani 
to ekonomiczne, ani korzystne. Wszyscy co roku prze-
strzegają, aby tego nie robić, a proceder trwa w najlep-
sze. I co dziwne ten zwyczaj tak powszechnie przyjął się 
tylko w Polsce. Poza naszymi granicami wypalanie traw 
to przypadki incydentalne. 

A	 przecież	 istnieją	 jednoznaczne	 przepisy	 prawne,	 z	
sankcjami	włącznie,	zakazujące	wypalania	traw.	Takie	zapisy	
znajdują	się	i	w	ustawie	o	ochronie	przyrody,	i	w	ustawie	o	
lasach.	I	mają	swoje	uzasadnienie.	Wypalanie	roślinności,	czy	
też	jej	uschniętych	resztek,	jest	bardzo	niebezpieczne	i	przy-
nosi	same	szkody.

Wypalanie traw
praktyka niezwykle naganna

Można się zżymać, że Walentynki to takie święto 
bez tradycji, że zapożyczone z kultury amerykańskiej, że 
święty Walenty to właściwie patron ludzi chorych a nie 
zakochanych (choć czasami to całkiem to samo). 

Można,	ale	obiektywnie	trzeba	stwierdzić,	że	jednak	co-
raz	bardziej	ten	zwyczaj	wdziera	się	do	lutowego	kalendarza.	
I	co	by	nie	mówić	święty	Walenty	ma	z	tym	wiele	wspólne-
go.	Zginął	śmiercią	męczeńską	14	lutego	właśnie.	A	zgodnie	
z	legendą	dzień	wcześniej	napisał	kartkę	do	ukochanej	„od	
Twojego	Walentego”.	 	Wierni	 temu	przekazowi	 zakochani	
obdarowują	się	14	lutego	kartkami	z	wyznaniami	miłosnymi.

Ale	mamy	też	bardziej	swojskie	nawiązanie	do	miłosnej	
tradycji	14	 lutego	–	wiosenne	święto	pieśni	ptaków.	Bo	to	
właśnie	od	połowy	lutego	zaczynają	się	miłosne	ptasie	trele,	
zwieńczone	rozpoczynającym	się	1	marca	okresem	lęgowym.	
Zwróciła	na	to	uwagę	Asocjacja	Promotorów	Radosnego	Pta-
ka	i	już	od	trzech	lat,	w	Dzień	Świętego	Walentego,	rozdaje	
budki	lęgowe	dla	ptaków.	Prawda,	że	ciekawa	inicjatywa?

(bs)

„ …miłość pierwsza – zupełnie jak cielę bo patrzy w niebo by 
zobaczyć ziemię…”

(ks. Jan Twardowski)

Święty Walenty – patron miłości

W ostatnim numerze Gazety Soleckiej zamieściliśmy infor-
mację, a właściwie przedruk z Gazety Handlowej z roku 1931 
wspomnienia J. St. Szczerbińskiego o Romualdzie Daniewskim. 
Egzemplarz tej Gazety Handlowej znajduje się w zbiorach Sto-
warzyszenia Społeczno-Kulturalnego Solec Zdrój. Sam tekst przy-
wołany został w związku z odrestaurowaniem, staraniem tegoż 
Stowarzyszenia, grobowca Melanii i Romualda Daniewskich na 
cmentarzu parafialnym w Solcu-Zdroju.

I zaczęło się. Co bardziej dociekliwi czytelnicy Gazety Soleckiej pró-
bowali ustalić rodzinne koligacje rodziny Daniewskich. Wymienione w 
poprzednim tekście nazwisko Romualda Daniewskiego, jego żony Melanii 
i dzieci: Władysława i Zofii Dziannott sprawiło, że wielu mieszkańców 
Solca, szczególnie tych przebywających tu niezbyt długo, pogubiło się w ko-
ligacjach rodzinnych byłych właścicieli zdroju. Na ich prośbę, pokusimy się 
o próbę stworzenia drzewa genealogicznego rodziny Daniewskich z okresu 
„soleckiego”.

W 1903 roku dwóch braci Romuald i Włodzimierz Daniewscy kupili 
Zdrój Solecki. Romuald- inżynier budownictwa lądowego i komunikacji 
wraz z żoną Melanią mieli dwoje dzieci: Zofię i Władysława. Zofia de 
domo Daniewska, a po mężu Dzianott miała dwie córki: Krystynę i Bar-
barę. I tu sprawa jest dość prosta. Spadkobierczyniami spuścizny po Ro-
mualdzie były te dwie Jego wnuczki właśnie (obie zresztą mieszkające poza 
granicami Polski). W przypadku drugiego z braci- Włodzimierza historia 
jest trochę bardziej skomplikowana. Panował w tej rodzinie zwyczaj nada-
wania imienia synowi po ojcu. I tym sposobem mamy w tej linii rodziny 
aż trzech Włodzimierzów. I tak Włodzimierz- brat Romualda- lekarz 
wraz z żoną Ireną mieli syna -również Włodzimierza. Tenże Włodzi-
mierz (chemik z wykształcenia) z żoną Stefanią mieli siedmioro dzieci, 
pięciu synów: Włodzimierza (zgodnie z rodzinną tradycją), Pawła, Ro-
berta, Marka, Piotra i dwie córki: Marię i Kingę. I to właśnie oni, wnuki 
Włodzimierza Daniewskiego- lekarza byli spadkobiercami Jego spuścizny. 

Mam nadzieję, że opis koligacji Rodziny Daniewskich rozwieje wąt-
pliwości czytelników co do wzajemnych relacji byłych właścicieli zdroju so-
leckiego.

(bs)

Zacznijmy	od	przyrody.	W	miejscu	wypalania	traw	tem-
peratura	na	powierzchni	ziemi	wzrasta	wprost	niewyobra-
żalnie,	 bo	 aż	do	700°C.	Giną	wtedy	wszystkie	 żywe	orga-
nizmy,	 niszczone	 są	miejsca	 lęgowe	ptaków,	ginie	 drobna	
zwierzyna.	Gros	tych	organizmów	jest	dla	gleby	niezwykle	
korzystna.	Ich	strata	jest	na	długo	nie	do	odrobienia.	Wyja-
łowienie	gleby	jakie	powstaje	na	skutek	wypalania	regene-
ruje	się	dopiero	po	ok.	pięciu	latach.	Czy	na	pewno	takiego	
efektu	oczekujemy?		A	przecież	tyle	się	co	roku	mówi	o	tym,	
że	wypalanie	traw		to	żaden	sposób	na	odnawianie	gleby.	
Wręcz	przeciwnie	-	przynosi	same	straty.

A	straty	przyrodnicze	to	nie	wszystkie	zagrożenia	wynikają-
ce	z	wypalania	traw.	Ogień	to	również	potencjalne	zagrożenie	
dla	ludzi,	domostw,	lasów.	Taki	pożar	rozprzestrzenia	się	bar-
dzo	szybko	i	człowiek,	zwłaszcza	starszy	i	mniej	sprawny,	czę-
sto	nie	zdąży	w	porę	wycofać	się	z	rejonu	objętego	ogniem.	
Zdarza	się	więc,	że	giną	ludzie.	Duże	zadymienie	powstające	
przy	wypalaniu	traw,	szczególnie	w	obrębie	dróg,	obniża	bez-
pieczeństwo	komunikacyjne,	sprawia,	że	dochodzi	do	wypad-
ków	i	kolizji.	

Same	negatywy	z	tego	procederu.	Stąd	też	nasze	prawo	
przewiduje	za	wypalanie	traw	dotkliwe	kary:	nagany,	grzyw-
ny,	a	nawet	aresztu.	Problem	ten	widzi	również	Unia	Euro-
pejska.	System	bezpośrednich	dopłat,	objęty	wspólną	poli-
tyką	 rolną,	 zobowiązuje	 rolnika	do	utrzymywania	 ziemi	w	
dobrej	kulturze.	A	to	zdecydowanie	kłóci	się	z	procederem	
wypalania	traw.	Stąd	też	przez	wypalanie	traw	użytkownicy	
gruntów	narażają	 się	 na	ograniczenie	bądź	 całkowite	 cof-
nięcie	dopłat.	Czy	warto	tak	 ryzykować?	Na	pewno	nie.	A	
więc	nie	wypalajmy	traw!	Grożą	za	to	kary	i	cofnięcie	dopłat	
bezpośrednich!

(bs)

O rodzinie Daniewskich słów kilka
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Znalezione w archiwum

Zborów- lata trzydzieste
Co pewien czas w Internecie, pojawiają się nowe, 

nieznane wcześniej zdjęcia miejsc i ludzi. W związku 
z tym, że w tym numerze gazety piszemy o Zborowie, 
zamieszczamy dziś również kilka archiwalnych zdjęć 
odszukanych w sieci. 

Autorem	4	pierwszych	fotografii	jest	Henryk	Poddębski	
(1890-1945,	zmarł	w	obozie	hitlerowskim	koło	Stuttgar-
tu),	jeden	z	najznakomitszych	twórców	zdjęć	krajoznaw-
czych.	Zdjęcia	w	latach	trzydziestych	robił	aparatem	Leica	
,	w	1937	liczbę	fotografii	w	jego	archiwum	szacowano	na	
20	tysięcy.	

Zdjęcie	 zostało	 podpisane	 (zapewne	 przez	 autora):	
„Szosa	Stopnica-Solec,	aleja	topolowa	pod	Zborowem”	i	
jest	datowane	na	około	1936	rok.	Ależ	to	była	przepiękna	
aleja!	 Jak	mi	żal,	gdy	widzę,	że	z	każdym	rokiem	drzew	
wzdłuż	drogi	jest	coraz	mniej.	Asfaltu	co	prawda	nie	było,	
ale	 jak	widać	 jest	to	bardzo	przyzwoity	trakt	z	uporząd-
kowanymi	rowami	i	skarpami.	Ruch	kołowy	żaden,	trochę	
odchodów	zwierząt	na	szosie.	

Najważniejsza	 na	 tym	 zdjęciu	 jest	 kobiecinka	 stojąca	
po	 lewej	 stronie,	naprzeciwko	niej	 jest	 jakaś	 zagrabiona	
sterta,	 liści	 czy	 słomy.	Kobieta	ubrana	na	biało,	w	białej	
chusteczce	patrzy	w	stronę	fotografa.	 	 I	 teraz	to	 już	za-
gadka	dla	zborowiaków-	któż	to	mógł	być?

To	 zdjęcie	 pałacu	 powstało	 w	 tym	 samym	 roku.	 Jak	
wszystkie	 fotografie	H.	Poddębskiego	 jest	 świetnej	 jako-
ści	i	przy	powiększeniu	widać	wiele	drobnych	elementów.	
Na	balkonie	znajdują	 się	3	osoby-	w	samym	rogu	siedzi	
młoda	kobieta,	zapewne	p.	Maria	Łaszkiewicz,	obok	niej	
starszy	pan	z	brodą,	stoi	prawdopodobnie	p.	Tomasz	Łasz-

kiewicz.	Okna	domu	szeroko	pootwierane,	na	drugim	pię-
trze	spuszczone	rolety	-	musiał	to	być	gorący	letni	dzień.	
W	cieniu	drzewa	stoi	samochód	przypominający	dzisiejsze	
terenówki.	

Zatopiona	w	zieleni	wschodnia	część	pałacu	z	intrygu-
jącym	 podpisem	 „baszta	 Zborowskiego	 przy	 pałacu”.	 O	
kogóż	 innego	miałoby	chodzić	 jak	nie	o	Samuela?	To	 	z	
niej	 jeden	z	braci	Zborowskich	strzelał	do	drugiego?	Być	
może	baszta	została	zachowana	w	trakcie	przebudowy	w	
1803	 roku	 ze	 starszego	pałacu,	 a	 raczej	 z	 zamku.	 Tak	o	
nim	przecież	pisała	w	1842	roku	Adela	Łubieńska	:	„Trwa	
dotąd	 pałac	 w	 nowszym	 stylu	 przeistoczony	 z	 dawniej	
obronnego	 murami,	 basztami	 i	 wodą	 zamku	 Zborow-
skich,	 a	 blisko	 leżący	 zwierzyniec	 przekonywa	o	wielkiej	
zamożności	 i	 bogactwach	 wspomnianej	 rodziny”.	 Moż-
na	by	pewno	znaleźć	 i	bardziej	trywialne	wytłumaczenie	
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baszty	 -	 być	może	 była	 to	 klatka	 schodowa	 dla	 służby,	
a	okrągłe	okienka	 to	nie	otwory	 strzelnicze	a	po	prostu	
świetliki.	Wierzcie,	w	co	chcecie.	Ale	nieżyjący	już	niestety	
p.	Kostek	wiedział	od	p.	Łaszkiewiczowej,	że	pod	pałacem	
jest	wejście	do	lochów.	I	nie	miał	co	do	tego	cienia	wątpli-
wości.	Nawet	mi	powiedział	dokładnie	w	którym	miejscu	
(uprzedzamy	ciekawskich,	że	w	pałacu	jest	założony	alarm	
-	działa,	sprawdzone).

Pan	Henryk	 Poddębski	 został	widocznie	 zaproszony	 do	
środka,	gdyż	mamy	oto	 i	zdjęcie	zrobione	w	salonie	z	wi-
dokiem	na	gabinet.	Zwraca	uwagę	piękna	posadzka,	świeże	
kwiaty	na	 stoliku	 (chyba	 różyczki),	porozkładane	książki	w	
gabinecie,	obrazy	na	ścianach.	Rafaela	nie	widać,	ale	w	sa-
lonie	wiszą	portrety,	w	gabinecie	duży	obraz	ze	sceną	polo-
wania	na	koniach.

Powyższe	zdjęcia	zostały	zamieszczone	na	stronie	polskiej	
biblioteki	cyfrowej	Polona.	Są	 również	nowe	fotografie	na	
stronie	ośrodka	Karta.	Można	tam	m.in.	znaleźć	zdjęcia	wła-
ścicieli	pałacu	w	Zborowie	przed	wojną.	Jedno	z	nich	zostało	

SIĘGAMY DO KORZENI 
Etymologia nazw miejscowości w gminie Solec-Zdrój

zborów
Nazwę wsi Zborów przyjęło się 

wiązać z rodem Zborowskich. I po-
wiązanie to ze wszech miar słuszne. 
Tyle, że to nie Zborów od Zborow-
skich pochodzi, ale Zborowscy od 
Zborowa. Otóż kiedy w połowie XV 
wieku wieś została kupiona przez 
ród Jastrzębców, jedna z gałęzi rodu 
przybrała nazwisko Zborowskich.

A	zatem	skąd	nazwa	Zborów?
Zapewne	 wywieść	 ją	 można	 od	

borów.	 Wieś,	 która	 z	 borów	 wyszła.	
Uzasadnienie	wielce	 prawdopodobne,	
zważywszy,	że	i	dziś	w	Zborowie	lasów	
jeszcze	sporo.	

Zgodnie	z	wykazem	nazw	miejsco-
wości	 na	 terenie	 Gminy	 Solec-Zdrój	
mamy	 w	 Zborowie	 pięć	 oficjalnych	
nazw	 przysiółków	 i	 części	 wsi.	 Są	 to:	
Piaski,	 Studnisko,	 Wikliny,	 Zawodzie	 i	
Zwierzyniec.	Generalnie	we	wszystkich	
tych	przypadkach	nie	powinno	być	pro-
blemu	z	identyfikacją	pochodzenia	ich	
nazw.

Piaski,	 bo	 na	 piachach.	 Zborów	 to	
rozległa	 wieś	 o	 glebach	 zróżnicowa-
nych.	Są	i	bardziej	urodzajne	obszary	i	
te	liche	–	piachy,	co	to	na	nich	mało	co	
urośnie.

Studnisko.	Miejsce	ze	studnią,	miej-
sce	czerpania	wody.	A	jest	Zborów	nie-
zwykle	bogaty	w	wodę.	Mamy	przecież	
źródła	groczkowskie,	 które	 zaopatrują	
sporą	część	gminy	i	dają	początek	Stru-
dze	Zborowskiej.	No	i	mamy	Studnisko	
właśnie.	Wprawdzie	woda	ta	nie	służy	
do	celów	spożywczych,	ale	i	tak	niejed-

na	gospodyni	w	Zborowie	gotowa	za-
świadczyć,	że	nie	ma	to	jak	niedzielny	
rosół	na	wodzie	ze	studni	na	Studnisku.

Wikliny.	 Tu	 już	mamy	więcej	 moż-
liwości	 interpretacyjnych	 tej	 nazwy.	 A	
więc	 Wikliny,	 czyli	 miejsce,	 gdzie	 ro-
śnie	wierzba		potocznie	zwana	wikliną.	
Ale	można	 też	 tłumaczyć	Wikliny	 jako	
miejsce	 produkcji	 wyrobów	 wikliniar-
skich.	Jako,	że	nie	słychać	o	tradycjach	
wikliniarskich	w	Zborowie	 (również	w	
zamierzchłych	czasach)	bardziej	praw-
dopodobne	 jest	 pierwsze	 tłumaczenie	
nazwy.	Zwłaszcza,	 że	 jak	wyżej	wspo-
mniano,	Zborów	bogaty	w	wodę,	a	ta-
kie	tereny	wierzba	bardzo	lubi.	Do	dziś	
można	 spotkać	 tu	 rzędy	 ogłowionych	
wierzb.

Zawodzie.	Część	wsi	za	wodą.	Jedy-
na	interpretacja.	

Zwierzyniec	–	miejsce	hodowli	zwie-
rząt,	zwierzyniec	myśliwski.	Zważywszy	
na	pałac	w	Zborowie,	 stanowiący	 sie-
dzibę	rodu	magnackiego,	wielce	praw-
dopodobne	jest	istnienie	w	sąsiedztwie	
pałacu	zwierzyńca.	Nie	byłby	 tu	Zwie-

rzyniec	zborowski	ewenementem.	Taki	
właśnie	 charakter	 zwierzyńca	 myśliw-
skiego	posiadał	pierwotnie	najsławniej-
szy	 ze	 Zwierzyńców	 –	 Zwierzyniec	 na	
Roztoczu.	A	tradycje	 jakieś	przetrwały.	
Jeszcze	 nie	 tak	 dawno	 prowadzono	
wszak	w	Zborowie	hodowlę	bażantów,	
którymi	 następnie	 zasilano	 okoliczne	
siedliska.	

Nie	ulega	wątpliwości,	że	stare	na-
zwy	 wsi	 czy	 przysiółków	 mają	 swoją	
wartość	 historyczną.	 I	 to	 nie	 tylko	 te	
opisane,	 ale	 również	 te	 funkcjonujące	
w	 pokoleniowym	 przekazie	 ustnym.	
Rozumieją	 to	 doskonale	 mieszkańcy	
Zborowa.	 Przy	 nadawaniu	 nazw	 uli-
com	w	Zborowie	 (co	miało	miejsce	w	
końcówce	2017	roku)	przyjęto	nazwy,	
które	od	lat	funkcjonują	w	świadomo-
ści	 mieszkańców,	 które	 dla	 Zborowa	
coś	znaczą.	I	tak	mamy	w	Zborowie		14	
ulic:	Solecką,	Łąkową,	Zawodzie,	Stud-
nisko,	 Pałacową,	 Zwierzyniec,	 Zieloną,	
Krótką,	 Akacjową,	 Sosnową,	 Piaski,	
Kasztanową,	Pasternik	i	Wiklinową,

Nazwy	 ulic	 uhonorowały	 więc	
wszystkie	 wyżej	 opisane	 nazwy	 przy-
siółków	Zborowa.	Teraz	 już	na	pewno	
zostaną	zachowane	w	ludzkiej	pamięci.

(bs)

zrobione	 w	 Solcu	
i	 przedstawia	 kil-
kuosobową	 grupę.	
Nie	 zamieszczę	 go	
tutaj,	 gdyż	 zostało	
wykonane	 tuż	 po	
polowaniu	i	w	cen-
trum	 znajduje	 się	
nieszczęsna	 ofiara	
myśliwego.	 To	 się	
absolutnie nie na-
daje	 do	 propago-
wania.	 Znalazłam	
jednak	 i	 fotografię	
z	balu	maskowego	
w	 1930	 roku,	 po-
zwoliłam	sobie	nie-
co	 ją	 przyciąć,	 by	
pokazać	2	panie.
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Zdjęcie	 z	 archiwum	 p.	 Izabeli	 Kądzielawy	 z	 Oleśnicy.		
Powstało	w	trakcie	wojny,	prawdopodobnie	w	40,	może	
w	 41	 roku.	Dzieci	 ze	 szkoły	 zborowskiej	 na	 zajęciach	w	
plenerze.	Udało	się	rozpoznać	kilka	osób	urodzonych	w	la-
tach	1928-1932	–	Marian	Stawiarz	(przykucnął	po	lewej),	
Zosia	Nowak	(Waluś)-	tuż	przy	nauczycielce,	biały	kołnie-
rzyk,	 Janka	 Kowalska	 (Pałys)	 –	 stoi	 w	 ostatnim	 rzędzie,	
Zofia	Kądzielawa	(Wach)	–	stoi	ostatnia	po	prawej,	Janek	
albo	 Staszek	 Szybowski	 –	malutki,	mniej	więcej	w	 środ-
ku	pierwszego	 rzędu.	 Przed	dziećmi	widać	dopakowany	
plecak	(może	prowiant	na	wyprawę-	najpewniej	ziemniaki	
do	pieczenia,	po	powiększeniu	dojrzałam	też	duży	garnek,	
chyba	 gliniany	 z	 pokrywką	 -	 kwaśne	 mleko?	 i	 niedbale	
spakowaną	paczkę	–	może	zbierali	jakieś	dziecięce	skarby,	
liście,	szyszki).	Zapewne	jest	to	ciepły	wrześniowy	dzień,	o	
czym	świadczy	i	ubiór	dzieci,	jak	i	głowy	chłopaków,	do-
piero	co	ogolonych	na	początek	roku	szkolnego.	Dwóch	
chłopców	ma	na	rękawach	opaski,	pewno	oznaczono	tak	
dyżurnych,	porządkowych	(nie	są	to	opaski	z	gwiazdą	Da-
wida).	Pani	nauczycielki	nie	udało	się	rozpoznać-	w	trakcie	
wojny	w	zborowskiej	szkole	pracowały	m.in.	p.	Kluszczyń-
ska,	Rozalia	Kraus,	 z	 Solca	przyjeżdżała	p.	 Józefa	Kurze-
jówna.

lałego	 Krakowa	 w	 rok	 po	 zakończeniu	
wojny	(do	promu	rodzice	odwieźli	dzie-
ci	wozami,	później	pojechały	koleją).	W	
kwietniu	46	wrócił	do	kraju	ołtarz	Wita	
Stwosza,	w	czerwcu	szkoła	pojechała	na	

wycieczkę	właśnie	z	powodu	tego	wydarzenia.	Uczestnicy	
wycieczki	zapamiętali	ten	wyjazd	do	końca	życia	(wiem	z	
opowiadań).	

Na	zdjęciu	udało	się	rozpoznać:	Irkę	Łukasik	(siedzi	obok	
swojego	taty),	Zosię	Nowak	(stoi	pośrodku),	w	sukience	w	
paski	Władysławę	 (Dziunię)	 Kobos	 (Osak),	 Janka	 Szybow-
skiego	(stoi	w	ostatnim	rzędzie	po	lewej),	Mańka	Stawiarza	
–	pośrodku,	z	okrągłą	buzią	 i	 lokiem	spadającym	na	czo-
ło.		Podobno	w	tym	wyjeździe	wzięły	także	udział	dzieci	ze	
szkoły	w	Solcu	wraz	ze	swoimi	opiekunami.	Mam	ogromny	
szacunek	dla	nauczycieli,	którzy		zorganizowali		wyjazd	w	
1946	 roku	 i	podziwiam	 rodziców-	musieli	w	 tej	 strasznej	
biedzie	powojennej	znaleźć	jakieś	pieniądze	na	bilet,	zszy-
kować	ubranie	 i	 jedzenie	na	drogę	 i	dać	dziecku	na	 lody	
(jedli	na	pewno,	niektórzy	po	raz	pierwszy	w	życiu).

Szkoła w Zborowie 
- ludzie i historie sprzed lat

Zdjęcie	należące	do	p.	 Janiny	Pałys	z	Magierowa.	Fo-
tografię	 zrobiono	 na	 szkolnej	 wycieczce	 do	 Krakowa	 i	
Wieliczki	w	1946	roku.	Wyjazd	zorganizował	p.	Łukasik	(	
na	zdjęciu	z	laską	i	w	pumpach).	Jak	twierdzi	właścicielka	
zdjęcia,	pan	Łukasik	przyszedł	do	szkoły	w	Zborowie	zaraz	
po	wojnie	–	uczył	geografii,	 fizyki,	historii,	był	świetnym	
matematykiem.	 Jakimż	 niesamowitym	 nakładem	 energii	
zorganizowano	 tę	 kilkudniową	 wyprawę	 dzieci	 do	 oca-

fragment pisma z 1945 roku – Archiwum Państwowe 
w Kielcach 21/2171

2	listopada	1945	roku	kierownik	szkoły	w	Zborowie	pi-
sze	2	pisma	do	Powiatowego	Komitetu	Opieki	Społecznej	w	
Busku.	Do	jego	szkoły	powinno	chodzić	241	dzieci,	ale	przy-
chodzi	 tylko	75	%,	ponieważ	w	domu	nie	mają	ubrania	 i	
obuwia.	Tłumaczy,	że	czasem	w	domu	na	2-3	dzieci	przy-
pada	jedna	para	butów	i	prosi	Komitet	o	przydział	ubrania	i	
obuwia	dla	60	dzieci.	

W	drugim	piśmie	(fragment	na	skanie)	mówi,	że	w	związ-
ku	 ze	 zbliżającą	 się	 zimą	 szkoła	 chce	 przystąpić	 do	 doży-
wiania	dzieci	szkolnych,	a	 jest	to	konieczne	„gdyż	dziatwa	
szkolna	 jako	z	 terenu	przyfrontowego	 jest	niedożywiona.”	
I	 tłumaczy	 dalej:	 „	 Dożywienia	 wymagają	 wszystkie	 dzie-
ci,	gdyż	 ilość	ziemi	w	gospodarstwie	na	 tych	 terenach	nie	
świadczy	 o	 wystarczającej	 ilości	 zasobów	 żywnościowych.	
Większe	gospodarstwa	nie	były	w	całości	obsiane	i	obsadzo-
ne	i	stąd	niedostatek	mają	wszystkie	dzieci”.	W	szkole	chcą	
podawać	gorącą	kawę	z	mlekiem,	 stąd	proszą	o	przydział	
chleba	/mąki,	cukru	i	kawy.	Na	dziecko	chcieliby	dziennie	15	
dkg	chleba	o	szacunkowej	wartości	3	złotych.	W	sumie,	po	
doliczeniu	kawy	 (0,15	 zł),	 cukru	 (2,2	 zł),	 	 kosztów	opału	 i	
pracy	kucharki	(0,65	zł),	potrzeba	6	złotych	na	dziecko.	Na	
koniec	raz	jeszcze	przypomina	jak	bardzo	została	wyniszczo-
na	wojną	tutejsza	okolica.	 	Nie	znam	nazwiska	kierownika	
szkoły,	być	może	był	to	pan	Łukasik.	Należy	się	mu	podzięko-
wanie	i	choć	jedna	Zdrowaśka	za	dbałość	o	dzieci.

Końcówka	 lat	 pięćdziesiątych	 –	 nauczyciele	 szkoły	 zbo-
rowskiej	–	p.	Teresa	Kryczkówna,	Czesława	Letkiewicz,	obok	
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jej	mąż	a	zarazem	kierownik	szkoły	Marian	Letkiewicz,	Mie-
czysława	 Stępień	 (Prucnal),	 Maria	 Błach	 (Szybowska),	 Ry-
szard	Cegielski.	Wtedy	w	szkole	były	4	sale,	dzieci	uczyły	się	
na	zmiany.	Jak	widać	w	klasach	było	zimno	i	tylko	najmłod-
sza	część	grona	odważyła	się	zdjąć	płaszcze	do	zdjęcia.

Państwo	 Letkiewiczowie	 mieszkali	 w	 szkole	 (w	 części,	
gdzie	później	powstało	przedszkole).	Mieli	śmiesznego	pie-
ska,	 Fafika.	 Fafik	 zasłynął	 tym,	 że	 zjadł	 pieczątkę	 szkolną.	
Pozostali	 nauczyciele	 mieszkali	 w	 prywatnych	 domach	 w	
Zborowie.	I	z	niektórymi	z	gospodarzy	nawiązali	serdeczne	
znajomości	na	lata.	

Pan	Cegielski	miał	poczucie	humoru,	był	lubiany	i	potrafił	
nauczyć	matematyki	nawet	średnio	rozgarniętych.	Niestety	
zmarł	dość	młodo,	jest	pochowany	w	rodzinnej	miejscowo-
ści,	w	Pacanowie.	

Wciąż lata sześćdziesiąte – oprócz wcześniej wspomnianych  państwo 
Surowańcowie, Cyganowie i Agnieszka Nowak (Kaleta).

To	już		lata	sześćdziesiąte.	Widać	to	choćby	po	spódnicy	
mini	p.	Ali	Gocoł	i	jej	okularach	w	stylu	Zbyszka	Cybulskie-
go.	Pani	Ala	uczyła	j.	polskiego.	Jeden	z	jej	uczniów	do	dziś	
pamięta,	że	w	1964	(!)	dostał	dwóję,	bo	nie	wiedział,	co	to	
podmiot	logiczny.	Na	wyniesionej	przed	szkołę	ławce	siedzi	
też	p.	Cyganowa.

To	taka	historia	starej	szkoły	w	Zborowie,	ludzi	z	nią	zwią-
zanych.	Wybiórcza,	bo	takie	znalazłam	zdjęcia	i	dokumenty,	
bo	akurat	takie	wydarzenia	ktoś	wspomniał.		Stąd	i	elementy	
humorystyczne	(Fafik),	czasem	smutne,	a	czasem	wzruszają-
ce.	Jak	w	życiu.	

R.Szybowska

Sięgam pamięcią wstecz do czasów, kiedy rozpoczynała się 
moja droga zawodowa i muszę przyznać się na wstępie, że ta 
retrospekcja obejmie pół wieku. Nie sposób opisać kilku dekad 
zmieniających się czasów, więc odwołam się do obrazów, które 
najsilniej zachowały się w mojej pamięci.

Przenieśmy się do pierwszej połowy lat sześćdziesiątych ubie-
głego wieku, do siedmioklasowej Szkoły Podstawowej w Zboro-
wie. Proszę sobie wyobrazić, że zajęcia odbywały się w trzech 
budynkach ( m. in. w dwóch prywatnych  izbach- u Kabata i u 
Majki). Grono nauczycieli składało się z kilku osób, większości 
absolwentów liceów pedagogicznych. Z biegiem lat i w miarę 
potrzeb pedagodzy podnosili swoje kwalifikacje. Uczyliśmy w 
systemie sześciodniowym, a więc soboty spędzaliśmy w pracy. 
I jak tu nie powiedzieć, że szkoła była dla nas i dla uczniów dru-
gim domem?

Zależy mi, aby podkreślić, że szkoła była centrum życia kul-
turalnego wiejskiej społeczności. Nauczyciele byli inicjatorami 
przedsięwzięć kulturalnych i społecznych na rzecz szkoły. Rodzi-
ce doceniali zaangażowanie grona pedagogicznego, bo efekty 
tej pracy trafiały do ich dzieci. Rodzice uczestniczyli w różnych 
imprezach szkolnych, państwowych i lokalnych. Z uśmiechem, 
ale i z rozrzewnieniem, wracam pamięcią do „Święta Pieczonego 
Ziemniaka”, zabaw choinkowych dla dzieci i dorosłych, kiedy to 
wspólnie pracowaliśmy i bawiliśmy się. Na co dzień odczuwało 
się panujący w środowisku autorytet nauczyciela, okazywany 
szacunek. Pozytywnie oceniam także atmosferę pracy panującą 
w gronie pedagogicznym.

Integralny element wychowania i edukacji stanowiły zajęcia 
pozalekcyjne. Wtedy dzieci wiejskie nie miały łatwego dostępu 
do kultury, dlatego to kultura „ musiała do nich przyjść” np. w 
postaci kina objazdowego.

Czas płynie nieubłaganie- to nie nowina. Niektóre rzeczy się 
nie zmieniają, inne zmieniają się nie do poznania. Nikt już w szko-
le nie uczy się śpiewu i prac ręcznych, bo uczniowie uczęszczają 
na lekcje muzyki i zajęcia techniczne. Nie zobaczymy już ucznia 
w granatowym fartuszku z białym kołnierzykiem przypinanym 
na guziki. Kierownik szkoły to dziś dyrektor, który nie okrzyczy 
ucznia za brak tarczy szkolnej. Nie wiem, czy najmłodsze poko-
lenie czytelników kiedykolwiek widziało tarczę szkolną, ale za-
pewne każdy zna logo swojej szkoły. Ot, taki to już znak czasów. 
Kto jeszcze pamięta zielone ławki z otworem na kałamarz?

Zmieniały się czasy, ustroje, systemy edukacji (szumią lasy, 
które sadziliśmy z uczniami w ramach prac społecznych), ale 
jedno się, w mojej ocenie, nie zmieniło. Poprawa warunków lo-
kalowych i wyposażenia szkoły, profesjonalizm nauczycieli wpły-
wały (wtedy i dziś) na poprawę procesu nauczania. Nawet mała 
wiejska szkoła stwarzała szanse awansu społecznego dzieciom 
i młodzieży. Nadal mogę cieszyć się owocami swojej pracy na-
uczycielskiej, polonistki z małej wiejskiej szkoły, której dane było 
wychowywać późniejsze pokolenia lokalnej elity ( w tym kilku 
polonistek pracujących w naszej gminie). Obserwuję drogi życio-
we wielu moich uczniów, cieszę się z ich sukcesów i współczuję, 
kiedy życie ułożyło się inaczej, niż byśmy wszyscy chcieli.

Podzieliłam się  garścią wspomnień i odrobiną uczuć, bo 
mam świadomość, że przeszłość zaczyna się zacierać także nam, 
którzyśmy ją tworzyli. Zaprosiłam do czasów, kiedy przeszłość 
była jeszcze teraźniejszością, kiedy byłam czynnym nauczycie-
lem… ale przecież nauczycielem się jest, a nie bywa.

Janina Cygan

Garść miłych wspomnień 
o szkole w Zborowie
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Wspomnienia pani Janiny Dyrduł
(ur. w 1927, z domu Nowak) o szkole w Zborowie

Szkoła	 w	 Zborowie	 przed	 wojną	
mieściła	się	w	połowie	dużego	budyn-
ku	stojącego	do	dziś	przy	szosie(sklep	
Bonara),	na	wprost	drogi	na	Piestrzec.	
W	drugiej	części	był	urząd	gminy.	W	
jednej	 dużej	 sali	 odbywały	 się	 lekcje	
czterech	klas,	coś	w	stylu	klas	 łączo-
nych.	Ponieważ	dzieci	było	dużo	i	się	
nie	mieściły	w	tym	budynku,	niektóre	
lekcje,	w	tym	religia	i	zajęcia	starszych	
klas,	 odbywały	 się	 w	 pożydowskim	
domu,	 który	 był	 przy	 piestrzeckiej	
drodze	 po	 prawej	 stronie	 na	 końcu	
ulicy.	Po	sąsiedzku	mieszkało	parę	ży-
dowskich	rodzin.

Nie	 pamiętam	 dokładnie	 nazwisk	
wszystkich	nauczycieli.	Wiem,	że	kie-
rownikiem	 był	 p.	 Rzędowski,	 który	
mieszkał	z	rodziną	u	Pluty.	Jego	żona	
też	 była	 nauczycielką.	 Moją	 wycho-

wawczynią	była	p.	Małkowska,	która	
mieszkała	 u	 Stawiarzów,	 obok	 nas.	
Czasami	 jako	 sąsiadka	 po	 lekcjach	
pomagałam	 jej	 pilnować	 dzieci.	 Do	
dziś	 pamiętam	 smak	 konfitury	 z	 po-
rzeczek,	którą	mnie	częstowała.	Przy-
pominam	 sobie	 też	 p.	 Kwietniową,	
osobę	 uległą,	 miękką,	 której	 "dzieci	
wchodziły	na	głowę".

W	szkole	uczyliśmy	się	j.	polskiego,	
rachunków,	prac	ręcznych,	śpiewu,	re-
ligii,	była	też	gimnastyka.	Lekcje	były	
do	południa.	 Po	południu	pomagało	
się	rodzicom	w	domu.	Starsze	dzieci,	
np.	moja	ś.p.	siostra	Irena	chodziły	do	
roboty	 "na	 pańskie".	 Plewiły	 grządki	
razem	z	dorosłymi,	którzy	przychodzi-
li	do	Zborowa	z	całej	okolicy	i	praco-
wali	na	polu	u	jaśnie	pana	za	garniec	
pszenicy.

W	szkole	były	akademie,	na	przy-
kład	na	święto	3	Maja,	wtedy	uczy-
liśmy	się	piosenki	 "Witaj	Maj,	Trzeci	
Maj".	 Pamiętam	 też	 obchody	 uro-
dzin	 Piłsudskiego	 i	 żałobę	 po	 jego	
śmierci.

Moi	szkolni	koledzy	z	klasy	to	np.	
Marysia	Juszczykówna,	która	mieszka	
w	Katowicach,	Stasiu	Dybała	z	Buska	i	
ś.p.	Frania	Kamińszczanka,	z	męża	Po-
kładek,	 która	mieszkała	w	 Solcu.	 Do	
naszej	szkoły	chodziły	dzieci	ze	Zboro-
wa,	Żukowa	 i	Magierowa.	Pamiętam	
nazwiska	dzieci	z	rodzin	żydowskich,	
np.	Fajdlę	Majloch	i	jej	brata	Smulka,	
które	 mieszkały	 na	 wprost	 mojego	
domu.

Szkołę	 zakończyłam	 na	 czwartej	
klasie,	bo	wybuchła	wojna...

Wspomnienia mamy spisała Renata Wojtal

A	 łatwo	 nie	 było.	 Pamiętamy	
przecież	 jakie	 ogarniało	 nas	 prze-
rażenie,	 gdy	 drzewa	w	 środku	 lata	
zrzucały	 całkowicie	 zbrązowiałe	 li-
ście,	gdy	zdarzało	się,	że	jesienią	po-
wtórnie	 zakwitały,	 osłabiając	 swoje	
i	tak	nadwątlone	już	siły.	Kto	by	się	
spodziewał,	 że	maleńki	 chrząszczyk	
rodem	 z	 Macedonii	 może	 narobić	
tyle	 szkód.	 Ale	 wspólnie	 podjęta	
przez	wszystkich	mieszkańców	wal-
ka	okazała	się	skuteczna.	

Zaczęliśmy	 od	 systematycznego	
palenia	 skrupulatnie	 zgrabionych	 je-
sienią	liści.	Młodzież	szkolna	wymyśli-
ła	nawet	stosowne	do	tych	działań	ha-
sło	–	„Szrotówek	na	stos”.	 I	słusznie,	
bo	jak	wskazuje	biologia	tego	owada,	
poczwarkom	 zimującym	 w	 opadłych	
niezgrabionych	 liściach	 niestraszna	
nawet	 najbardziej	 sroga	 zima.	 A	 na	
wiosnę,	 a	 dokładnie	 na	 przełomie	
kwietnia	 i	 maja,	 szrotówek	 składa	
jaja	na	liściach	kasztanowców.	Reszty	
zniszczenia	dokonują	larwy,	które	zja-
dają	wnętrze	blaszki	 liściowej.	Zasto-
sowane	przez	nas	palenie	zgrabionych	
liści	 skutecznie	 ten	 cykl	 przerywało.	

Nie	była	to	jedyna	metoda.					Dodat-
kowo	 od	 kilku	 już	 lat	 na	 drzewach	
zakładane	 są	 lepne	 pułapki	 feromo-
nowe,	które	od	kwietnia	do	listopada	
dodatkowo	 obniżają	 populację	 tego	
owada.	35	najbardziej	okazałych	kasz-
tanowców	 zostało	
też	 „zaszczepio-
nych”.	 I	 metoda,	
która	 stała	 się	 w	
zeszłym	 roku	 dość	
głośna,	 a	 którą	 w	
Gminie	Solec-Zdrój	
zastosowano	już	w	
roku	 2008,	 a	mia-
nowicie	 montaż	
na	 kasztanowcach	
budek	 lęgowych	
dla	sikorek.	Zawie-
siliśmy	 je	 na	 drze-
wach	wzdłuż	 ulicy	
1	 Maja,	 pomaga-
jąc	 w	 ten	 sposób	
sikorkom-	 natu-
ralnym	 wrogom	
szrotówka	 (żywią	
się	 m.in.	 jego	 lar-
wami).	

Już 16 lat walczymy w Gminie Solec-Zdrój ze szrotówkiem kasztanow-
cowiaczkiem, niewielkim, bo zaledwie 4 mm owadem, który jednak bar-
dzo daje się we znaki naszym pięknym kasztanowcom. Systematycznie 
prowadzone działania przyniosły efekt- aleja kasztanowców w Solcu-
-Zdroju została uratowana. 

Walki ze szrotówkiem 
ciąg dalszy

Podjęliśmy	 więc	 walkę	 bardzo	
kompleksową,	 wykorzystując	 też	
bardzo	 skuteczne	 naturalne	 me-
tody	 ograniczenia	 populacji	 tego	
bałkańskiego	szkodnika.	I	praktycz-
nie	nie	możemy	sobie	pozwolić	na	
przerwę	 w	 tych	 działaniach.	 Trze-
ba	 je	 prowadzić	 cały	 rok:	 zimą-	 w	
mądry	 sposób	dokarmiając	 sikorki,	
wiosną	 i	 latem-	 zakładając	 pułapki	
feromonowe	i	jesienią-	wygrabiając	
i	niszcząc	opadłe	liście.	Gwarantuję,	
że	ten	trud	przyniesie	nam	wszyst-
kim	 satysfakcję	 –	 piękne	 i	 zdrowe	
kasztanowce.

(bs)
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 
SOLEC ZDRÓJ

15 lat minęło…
Stowarzyszenie	 Społeczno-Kulturalne	 SOLEC	 ZDRÓJ	

zaprasza	 na	wystawę	 podsumowującą	 15-letni	 dorobek	
organizacji.

Wystawa	czynna	w	Galerii	Stary	Kufer	przy	ul.	Kościusz-
ki	24	od	poniedziałku	do	piątku	w	godzinach	15.00-17.00	
i	w	sobotę	10.00-12.00

PRZYSTANEK SOLEC-ZDRÓJ
Stowarzyszenie	 Społeczno-Kulturalne	 SOLEC	 ZDRÓJ	 już	

po	 raz	szósty	zakwalifikowało	się	do	udziału	w	programie	
Polskiej	Fundacji	Dzieci	i	Młodzieży	Równać	Szanse`2017.		

	 	 	 	Od	 lutego	dwudziestu	gim-
nazjalistów	z	naszej	gminy	realizuje	
projekt	„Przystanek	SOLEC-ZDRÓJ”,	
którego	 celem	 jest	 podniesienie	
umiejętności	społecznych,	przydat-
nych	zarówno	w	ich	obecnym,	jak	i	
dorosłym	życiu.	Młodzi	ludzie	biorą	
udział	w	zajęciach	warsztatowych,	
stanowiących	 element	 wprowa-
dzający	do	indywidualnych	działań	
i	inspirację	do	nowych	wyzwań.	Są	
to	warsztaty	filmowe,	fotograficzne	
i	plastyczne.	Wspólnie	też	opracują	
grę	 terenową,	 do	 której	 zaproszą	
swoich	kolegów	i	koleżanki,	wezmą	
udział	w	 konkursie	 na	 projekt	 pa-
miątki	z	Solca-Zdroju,	 sfotografują	

i	sfilmują	wybrane	przez	siebie	obiekty	na	terenie	gminy.	Na	
koniec	pojadą	zwiedzić	Muzeum	Historii	Fotografii	Krakowie.	
Koordynatorem	zadań	projektowych	jest	Małgorzata	Helis.		

Stowarzyszenie	 pozyskało	 na	 realizację	wszystkich	 tych	
działań	6500zł.	Dotacja	przeznaczona	będzie	m.in.	na	ho-
noraria	dla	prowadzących	warsztaty,	organizację	wycieczki,	
nagrody	konkursowe.	
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Porady na Wielki Tydzień
Wielki Piątek

Dobrze	 jest	 umyć	 się	 w	 bieżącej	
(tzn.	 ze	 strumienia,	 nie	 z	wodociągu)	
wodzie	 –	 dla	 zdrowia	 i	 urody.	 Waru-
nek	konieczny	–	musi	to	być	wczesnym	
rankiem,	 aby	 nikt	 nas	 nie	 ubiegł.	 W	
niektórych	 regionach	 Polski	 sądzi	 się,	
że	 najsilniejszą	 moc	 uzdrawiającą	 ma		
„woda	krzyżowa”-	z	miejsca,	gdzie	łą-
czą	 się	 dwa	 strumienie	 (to	 już	 chyba	
aż	 do	 Korczyna	 trzeba	 by	 się	 udać).	
Bardzo	wskazane	w	tym	dniu	 jest	sia-
nie	nasion	(w	tym	roku	wypada	to	30	
marca-idealny	 termin	 siania	 warzyw)	
lub	sadzenie,	np.	czosnku,	ale	nie	po-
winno	się	wykonywać	innych	prac	po-
lowych.	Sprzątać	można,	nie	wolno	się	
jednak	 nadmiernie	 tłuc-	 dawniej	 nie	
używano	w	tym	dniu	cepów	 i	kijanek	
do	prania,	sądzimy,	że	obecnie	powin-
no	się	to	przełożyć	na	zakaz	trzepania	
dywanów.	Dobrze	jest	wietrzyć	pościel	
i	koniecznie	trzeba	przygotować	świę-
conkę	na	następny	dzień.	 I	nie	 lenimy	
się	w	Wielki	Piątek,	trzeba	się	spieszyć	i	
na	czas	wykonywać	wszystkie	zaplano-
wane	prace.	Są	tu	jednak	ograniczenia	
branżowe	 ,	 np.	 nasi	 znajomi	murarze	
spod	Oleśnicy	stwierdzili,	że	do	pracy	w	
Wielki	Piątek	nie	przyjdą,	bo	nie	godzi	
się	wtedy	wbijać	gwoździ	(następnego	
dnia,	w	sobotę,		przyjechali,		ale	też	nie	
pracowali	i	z	jakiegoś	powodu	spali	na	
styropianie	przy	drodze	–	widać	taki	lo-
kalny	zwyczaj).	Pamiętajmy,	że	nie	nale-
ży	w	tym	dniu	niczego	pożyczać.

Wielka Sobota
Idziemy	poświęcić	pokarmy.	W	ko-

szyczku	 powinny	 być	 jajka,	 kiełbasa,	
chrzan,	sól,	kawałek	pieczywa,	baranek	
z	 cukru,	 surowy	 ziemniak.	 Koszyczek	
należy	 ozdobić	 asparagusem,	 barwin-
kiem	czy	bukszpanem	(powinna	w	nim	
być	 zielona,	 żywa	 roślina).	 Niczego	 z	
koszyczka	 nie	 wolno	 wyrzucać-	 ziem-
niak	 zasadzimy	we	właściwym	 czasie,	
skorupki	 z	 jajek	 trzeba	 dać	 kurom.	
Niektórzy	 wierzą	 w	 szczególną	 moc	
koszyczka	 ze	 święconką-	 po	 przyjściu	
z	kościoła	 trzykrotnie	obchodzą	z	nim	
dom-	 podobno	 tak	 wyznaczonej	 linii	
nie	 przekroczą	 myszy.	 W	 odróżnieniu	
od	 poprzedniego	 dnia	Wielka	 Sobota	
sprzyja	pracom	polowym.

Wielka Niedziela
Po	 rezurekcji	 trzeba	 się	 zwijać.	Kto	

pierwszy	 z	 gospodarzy	 dojedzie	 do	

domu,	 temu	 w	 polu	 się	 urodzi.	 Wie-
rzono	w	to	w	czasach,	gdy	do	kościo-
ła	zajeżdżało	się	końmi.	I	takie	wyścigi	
zaprzęgów	musiały	być	widowiskowe.	
Teraz	może	 już	 lepiej	 nie	 szalejmy	 sa-
mochodami,	co	prawda	trzeba	będzie	
więcej	nawozu	więcej	 kupić,	 ale	przy-
najmniej	nic	się	złego	nie	stanie.

I	pamiętać	trzeba,	że	w	Wielką	Nie-
dzielę	podobno	wyglądają	nas	bliscy	na	
cmentarzu	–	każdy	zmarły	czeka	na	wi-
zytę	i	modlitwę.		W	tym	dniu	raczej	nie	
należy	 składać	 wizyt,	 nawet	 rodzinie,	
Wielką	Niedzielę	spędzamy	w	domu.

Poniedziałek Wielkanocny
Zwyczaj	polewania	się	wodą	odcho-

dzi	w	przeszłość.	W	poniedziałek	moż-
na	 	 odwiedzać	 krewnych.	 Jedyne,	 co	
jest	w	tym	dniu	niewskazane	to	leżenie	
na	łóżku	w	ciągu	dnia.	Jedna	drzemka	
i	 macie	 zagwarantowane,	 że	 wam	w	
polu	zarośnie.

To	 taka	garść	obyczajów,	 tradycji	
wielkanocnych	 z	 naszych	 stron.	 Nie	
pisałam	tu	o	ściśle	religijnym	aspek-
cie	 Świąt	Wielkanocnych,	 raczej	 po-
traktowałam	 sprawę	 etnograficznie.		
A	przecież	dla	chrześcijan	to	przede	
wszystkim	 ogromne	 przeżycie,	 wia-
ra,	że	„	Bóg	odrzucił	ten	kamień	jak-
by	nic	nie	ważył…”

I	może	 nie	 pasuje	w	 tym	 tekście	
tego	opowiedzieć,	ale	myślę,	że	każ-
dego	 ta	 historia	 ucieszy.	 Chciałam	
wspomnieć	 o	 pewnym	 niezwykłym	
wydarzeniu,	 które	 w	 Wielkim	 Tygo-
dniu	 ma	 miejsce	 w	 Bazylice	 Grobu	
Pańskiego	 w	 Jerozolimie.	 Otóż	 wy-
znawcy	 prawosławia	 wierzą,	 że	 w	
Wielką	Sobotę	(wg	kalendarza	juliań-
skiego)	ma	tam	miejsce	„cud	święte-
go	ognia”.	Ogromne	tłumy	wiernych	
gromadzą	się	co	roku	w	Bazylice	przy	
kaplicy	Bożego	Grobu.	O	13.	45	pra-
wosławny	patriarcha	Jerozolimy	trzy-
krotnie	 obchodzi	 kaplicę,	 zdejmuje	
szaty	 liturgiczne	 i	 z	 dwoma	 pękami	
cieniutkich	 świec	 (po	 33	 w	 pęku)	
wchodzi	 do	 kaplicy	 Grobu.	 Patriar-
cha	 jest	 przed	 wejściem	 przeszuki-
wany-	sprawdza	się,	czy	nie	ma	przy	
sobie	niczego,	czym	mógłby	rozpalić	
ogień.	 Po	modlitwie,	 wg	 relacji	 pa-
triarchy,	co	roku	na	płycie	Grobu	Pań-
skiego	 	pojawia	 się	 cudowny	ogień,	
od	 którego	 zapala	 on	 przyniesione	
świece	i	z	płonącymi	pękami	wycho-
dzi	do	wiernych	głosząc	radosną	no-
winę	 o	 Zmartwychwstaniu	 Pańskim.	
Od	 jego	 świec	 szczęśliwi	 wierni,	
świadkowie	 cudu,	 zapalają	 na	 mo-
ment	swoje	pęczki	świec	uświęcając	
je	w	ten	sposób.

Życzę	 wszystkim	 wiary	 w	 cuda,	
dobrych	 Świąt	 i	 żeby	 Wam	 w	 polu	
nie	zarosło!

R. Szybowska

No i 2 lutego pożegnaliśmy okres 
Bożego Narodzenia. Choinki roze-
brane, bombki zabezpieczone do 
przyszłego roku, kolędy odśpiewane 
– przyszedł czas na święcenie grom-
nic. 

Tradycyjnie	już	w	święto	Ofiarowa-
nia	Jezusa	w	Świątyni,	czyli	w	tradycji	
polskiej	 (i	 nie	 tylko)	w	 święto	Matki	
Boskiej	 Gromnicznej,	 kto	 żyw	 udaje	
się	do	kościoła,	aby	poświęcić	grom-
nicę.	Później	każdy	tę	zapaloną	świecę	
stara	się	donieść	do	domu,	aby	na	fu-
trynie	zrobić	nią	znak	krzyża	i	zabez-
pieczyć	domostwo	przed	złymi	moca-
mi.	 Gromnice	wkładało	 się	 kiedyś	w	
ręce	umierającego,	ale	w	dzisiejszych	
czasach	mało	kto	umiera	we	własnym	
łóżku	wśród	bliskich,	którzy	czuwają	z	
gromnicą.	Wciąż	jedna	zdarza	się,	że	
w	czasie	solidnej	burzy	(a	takie	ostat-
nimi	 czasy	 zdarzają	 się	 nam	 często)	
stawiamy	 gromnicę	 w	 oknie	 chcąc	
ochronić	dom	przed	żywiołem.	Osta-

tecznie	nazwa	świecy	„gromnica”	zo-
bowiązuje.

„Góra pączków, za tą górą
tłuste placki z konfiturą,

za plackami misa chrustu,
bo to dzisiaj są zapusty.”

(Wł. Broniewski)

No	właśnie.	Zaraz	po	Gromnicznej,	
bo	już	8	lutego,	mieliśmy	tłusty	czwar-
tek,	czyli	zapusty.	Ten	dzień	pączkowy	
wypada	 zawsze	 w	 ostatni	 czwartek	
przed	środą	popielcową	i		rozpoczyna	
ostatni	 tydzień	 karnawału.	 Potem,	 aż	
do	Wielkanocy,	okres	wielkiego	postu.	
Zanim	 jednak	 posypiemy	 głowy	 po-
piołem	wypada	pofolgować	 sobie	na	
pączkach,	chruście,	czy	 różach	karna-
wałowych.	Nikt	nie	liczy	kalorii.	Wszak	
kto	w	tłusty	czwartek	nie	zje	przynaj-
mniej	jednego	pączka	ten	sam	pozba-
wia	się	szans	na	powodzenie	w	całym	
roku.	I	kto	chciałby	ryzykować?

(bs)

Koniec okresu bożonarodzeniowego
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Polski sos (a’la tatarski) wg receptury Michała
Palce lizać ... bez cudów 

Niezłą książkę ostatnio czytałam

Święta	Wielkanocne	za	pasem.	A	wiadomo-	na	Wiel-
kanoc	 mięs	 wszelakich	 na	 stole	 zabraknąć	 nie	 może.	
Pieczemy	zatem	drób,	wieprzowinę,	pasztety.	Wszystko	
to	znacznie	obciąża	i	zakwasza	nasz	organizm.	Nic	za-
tem	dziwnego,	że	od	dawien	dawna	próbowano	temu	
zapobiec	 spożywając	 te	mięsiwa	w	 towarzystwie	 sosu	
na	bazie	 chrzanu.	 Taki	właśnie	 jest	 sos	polski	do	mięs	
zimnych.	Oto	jego	zmodyfikowana	trochę	wersja.

Gotujemy	 na	 twardo	 6	 	 jajek.	 Żółtka	 ucieramy	 na	
gładką	masę	z	olejem	(	ok.	pół	szklanki).	Dodajemy	jed-
no	całe	surowe	jajko,	cały	czas	ucierając.	W	ten	sposób	
tworzymy	bazę	majonezową.	Dodajemy	0,5	łyżki	musz-
tardy	i	laskę	świeżo	startego	chrzanu	(od	biedy	można	
dodać	 zamiast	 świeżego-	 słoiczek	 chrzanu	 sklepowe-
go).	Dodajemy	dwie	drobno	posiekane	cebule	 i	posie-
kane	białka	jajek.	Masę	rozprowadzamy	szklanką	gęstej	
kwaśnej	śmietany,	dodajemy	drobno	pokrojone	2	pęcz-
ki	szczypiorku,	soli-
my	 i	 pieprzymy	 do	
smaku.	 Pozwalamy	
mu	 się	 przegryźć	
przez	 jakieś	 3	 go-
dziny	 i	 gotowe.	
Można	 podawać.	
I	 nie	 tylko	do	mięs,	
ale	 i	 do	 wędlin,	 jaj	
na	twardo,	galarety.	

Smacznego!

Wiele ostatnio mówi się o Bia-
łowieży, a właściwie o Puszczy Bia-
łowieskiej. Ale oba te miejsca są ze 
sobą tak ściśle związane, że trud-
no mówić o Białowieży, pomijając 
puszczę.  Odwrotnie też. Wszak 
Puszcza Białowieska to nie tylko 
las naturalny, z całym bogactwem 
świata roślin i zwierząt, ale również 
„puszczańscy”, czyli ludzie, którzy 
od wieków z tym miejscem są nie-
rozerwalnie związani. 

Nic	zatem	dziwnego,	że	zaciekawił	
mnie	 temat	 i	 sięgnęłam	 po	 wydaną	
w	 tym	 roku	 przez	Wydawnictwo	 Li-
terackie	książkę	Anny	Kamińskiej	pod	
dość	tajemniczym	tytułem	„Białowie-
ża	szeptem.	Historie	z	Puszczy	Biało-
wieskiej”.	 Już	 nazwisko	 autorki	 było	
zachętą,	bo	całkiem	nieźle	czytało	mi	
się	 jej	 poprzednią	 książkę	 o	 Simonie	
Kossak	–	osobie	jakże	ściśle	z	puszczą	
związanej.	

Przyznam	 się	 szczerze,	 że	 trochę	
zmylił	mnie	tytuł.	Myślałam,	że	będzie	
to	powieść	o	szeptunkach,	niezwykle	
tajemniczych	 znachorkach-wiedź-
mach,	 które	 przecież	 na	 Podlasiu	 i	

„Białowieża szeptem”
sąsiedniej	 Białorusi	 można	 jeszcze	
spotkać.	Ale	nie.	Książka	ta	to	historie	
mieszkańców	 Białowieży,	 ludzi	 nie-
jednokrotnie	 tajemniczych,	 których	
bliskie	 sąsiedztwo	 puszczy	 kształ-
towało,	 a	 niejednokrotnie	 odcisnę-
ło	 swoje	piętno	 	 na	 całym	 ich	 życiu.	
Ludzi,	których	 losy	są	tak	poplątane,	
że	węzeł	 gordyjski	 to	 przy	 nich	 bet-
ka.	Jak	w	książce	mówi	jeden	z	„pusz-
czańskich”	 „	 –	 Kiedy	 się	 zaczynamy	
wgłębiać	 w	 historię	 rodzin,	 okazuje	
się,	 że	 w	 jednej	 rodzinie	 był	 zarów-
no	akowiec,	jak	i	ubek,	albo	katolik	i	
prawosławny,	 przemytnik	 i	 strażnik,	
albo	 jak	 jest	 teraz,	 leśnik	 i	 ekolog,	 i	
już	zaczyna	się	 robić	mrocznie…”	To	
historie,	w	których	udokumentowane	
fakty	przeplatają	się	z	opowieściami,	
którym	trudno	dać	wiarę.	A	wszystko	
opisane	 w	 sposób	 niezwykle	 suge-
stywny	 i	 wręcz	 trzymający	 w	 napię-
ciu,	 niczym	 w	 powieści	 kryminalnej.	
Zresztą	wątek	kryminalny	 również	w	
tej	książce	znajdziemy.	Ale	najciekaw-
sze	 niewątpliwie	 są	 historie-legendy	
zarówno	 „swoich”,	 czyli	 rodowitych	
białowieżan	 	 jak	 i	 „matanów”	 i	 „na-

wołoczy”,	 czyli	 tych,	 którzy	 nie	 byli	
tam	„od	zawsze”.	

	I	wreszcie	wiem,	czemu	„Białowie-
ża	 szeptem”.	 Bo	 większość	 tych	 hi-
storii	to	opowieści,	o	których	na	głos	
się	nie	mówi,	które	przetrwały	dzięki	
temu,	że	niczym	w	zabawie	w	głuchy	
telefon,	 przekazywane	 były	 szeptem	
z	pokolenia	na	pokolenie.	Dobrze,	że	
zostały	 spisane	 i	 naprawdę	warto	 je	
poznać.

(bs) 

Krzysztof Galus –	urodzony	w	1974	r.,	zamiesz-
kały	od	urodzenia	w	Zborowie.	Radny	gminy	Solec-Zdrój.	
wybrany	w	wyborach	uzupełniających.	Absolwent	Techni-
kum	Ogrodniczego	w	Cudzynowicach.	Po	zakończeniu	na-
uki	osiadł	w	Zborowie	i	przejął	prowadzenie	gospodarstwa	
rolnego	od	ojca	Jana	Galusa.	Do	dziś	pracuje	jako	rolnik	i	
sukcesywnie	rozwija	gospodarstwo.	Kiedyś	było	ono		nie-
duże	-	10	ha,	dziś	powiększone	do	45	ha.	Pan	Krzysztof	
z	 zadowoleniem	 stwierdza,	 że	 prowadzenie	 typowo	 ro-
dzinnego	interesu	było	dobra	decyzją.	W	rodzinie	Galusów	
głęboko	zakorzenione	są	nie	tylko	szacunek	dla	pracy	rol-
niczej,	ale	także	pełnienie	funkcji	społecznych.	Pradziadek	
Jan	był	wójtem	gminy	Zborów,	dziadek	Kazimierz	-	kom-
batant	Batalionów	Chłopskich	i	ojciec	Jan	-	również	kiedyś	
radny	gminy	Solec-Zdrój.	

W	prowadzeniu	działań	
oraz	gospodarstwa	wspie-
ra	pana	Krzysztofa	najbliż-
sza	 rodzina	 -	 żona	 Beata	
oraz	 dwie	 córki	 Izabela	 i	
Olga.	 Małżonkę	 poznał	 w	
szkole	 średniej	 i	 potrafił	
ją	 przekonać,	 aby	 zmieni-
ła	 miasto	 na	 wieś,	 gdzie	
pozytywnie	 odnalazła	 się,	
ponieważ	 należy	 do	 osób	
aktywnie	 udzielających	 się	
w	 sprawach	 społeczności	
lokalnej.

Sylwetki samorządowców
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gminna fotokronika

Boże Narodzenie w Urzędzie Gminy

Kiermasz bożonarodzeniowy
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gminna fotokronika

Konkurs stołów wigilijnych

Konwent wójtów i burmistrzów w Solcu-Zdroju

Orszak prymicyjny księdza Adama Pałysa ze Zborowa - 11.03.2018 r


