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Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych
składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, miłości, pogody ducha i wszelkiej życzliwości.
Niech ten szczególny czas napełnia Nas wszystkich radością

i pozwala na nowo odkrywać piękno otaczającego świata,
a Zmartwychwstanie Chrystusa

obudzi w Naszych sercach nadzieję na lepsze jutro.
Niech zbliżające się Święta Wielkanocne
będą czasem spędzonym w gronie rodziny

oraz chwilą wytchnienia od codziennych zmartwień i trosk.

Wójt Gminy 

Adam Pałys
Przewodniczący Rady Gminy 

Paweł Patrzałek
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Złoty Certyfikat dla 
Gminy Solec - Zdrój
Gmina Solec – Zdrój od wielu lat 

bierze udział w ogólnopolskiej kam-
panii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 

W tym roku Gmina otrzymała 
Złoty Certyfikat za włączenie się w 
realizację jubileuszowej kampanii re-
alizowanej pod hasłem „Dorastamy 
Asertywnie”.

Ogólnopolska kampania realizo-
wana w roku 2020 skierowana była 
do dzieci i młodzieży ze szkół podsta-
wowych oraz ich rodziców i opieku-
nów. Głównymi założeniami kampa-
nii było kształtowanie wśród dzieci 
i młodzieży zachowań prozdrowot-
nych oraz wzmacnianie zasobów i 
umiejętności pozwalających minima-
lizować ryzyko sięgania po substancje 
psychoaktywne.

Urząd Stanu Cywilnego w Solcu-
-Zdroju prosi o zgłaszanie par mał-
żeńskich, które w 2021 roku będą 
obchodziły Jubileusz 50-lecia Po-
życia Małżeńskiego oraz par, które 
swój Jubileusz obchodziły w latach 
wcześniejszych, a nie zostały od-
znaczone Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie to honorowe odznacze-
nie nadawane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej osobom, które 
przeżyły co najmniej 50 lat w jednym 
związku małżeńskim.

 
Zgłaszać można wszystkich chęt-

nych Jubilatów mających miejsce za-
meldowania na pobyt stały na tere-
nie gminy Solec-zdrój do 15 kwietnia 
2021r.  pod nr telefonu 41 3776041 
wew. 30.

Jubileusz 50-lecia 
Pożycia 

Małżeńskiego
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Otwarcie Sali widowiskowej w 
Solcu – Zdroju

Nie wiadomo dokładnie kiedy w 
Solcu powstało pierwsze kino przy 
ul. Kościuszki. Wiadomo natomiast, 
że w 1990 roku Kinematografia 
Kielce przekazała budynek tegoż 
kina wraz z gruntem na rzecz gmi-
ny. Początkowo filmy wyświetlane 
były 6 razy w tygodniu!, z czasem 
jedynie w soboty, niedziele i świę-
ta. Długoletnim operatorem za-
trudnionym w obiekcie był Pan Jan 
Pałys z Solca – Zdroju. Początkowo 
filmy dostarczane były przez Kine-
matografię Kielce, potem trzeba 
było po nie jeździć do Kielc. W póź-
niejszych latach kierownikiem oraz 
operatorem kinematografu został 
Pan Jerzy Czekaj z Solca – Zdroju. 
Soleckie kino cieszyło się dużą po-
pularnością, zarabiało samo na 
siebie. Sala niemal zawsze była za-
pełniona. Dzieci, młodzież, dorośli, 
kolonie, wycieczki szkolne – wszy-
scy chętnie korzystali z okazji, aby 
obejrzeć seans. Obiekt działał do 
1996 roku.

 
Dziś, po 25 latach przerwy, kino 

powraca do Solca w nowej odsłonie! 
8 marca Wójt Gminy Solec – Zdrój 
dokonał oficjalnego otwarcia no-
woczesnej sali widowiskowej, której 
wykonawcą była firma HPM Szafra-
niec s.c. z Buska – Zdroju. Przecięcie 
wstęgi odbyło się w bardzo wąskim 
gronie, ze względu na obowiązujący 
reżim sanitarny. Wśród zebranych 
byli m.in. Zastępca Wójta Gminy So-
lec – Zdrój Pan Piotr Kalita, Skarbnik 
Gminy Pani Zofia Kopeć, Sekretarz 

Gminy Pan Artur Cygan, , dyrekto-
rzy placówek oświatowych z tere-
nu gminy – Pani Beata Bonar i Pan 
Zbigniew Szot, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Solcu – Zdroju 
Pani Justyna Błaszczyk, przedsta-
wiciel wykonawcy Pan Henryk Sza-
franiec oraz inspektor nadzoru Pan 
Andrzej Stępień. Nowo otwarty bu-
dynek poświęcił ksiądz proboszcz 
Mirosław Tomasik, rozpoczynając 

tym oficjalnie funkcjonowanie Sali 
widowiskowej. 

Prace budowlane związane z budo-
wą sali widowiskowej w Solcu – Zdro-
ju wraz z zagospodarowaniem terenu  
rozpoczęły się latem 2019 roku. Środ-
ki finansowe na ten cel pozyskano z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Działania 4.4 
„Zachowanie dziedzictwa kulturowe-
go i naturalnego” Osi 4 „Dziedzictwo 
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naturalne i kulturowe” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego na lata 2014 
– 2020. W ramach realizacji projektu 
przebudowano dawną salę gimna-
styczną w wielofunkcyjną salę wido-
wiskową. Nowoczesna sala teatralno 
– kinowa, której główną część sta-
nowi sala widowiskowa wyposażona 
jest w 235 miejsc siedzących oraz 2 
miejsca dla osób niepełnosprawnych. 
Do dyspozycji artystów pozostają 2 
pomieszczenia zaadoptowane na gar-
deroby, natomiast dla gości dostępne 
są foyer z szatnią, barek oraz toalety. 
Obiekt jest w pełni wyposażony w in-
stalacje mechaniki sceny, oświetlenia 
scenicznego i nagłośnienia oraz urzą-
dzenia kinotechniki o łącznej wartości 
2,56 mln zł. Doskonałe warunki aku-
styczne uzyskano dzięki specjalnie za-
projektowanemu układowi ścian oraz 
doborze odpowiednich materiałów 
wykończeniowych widowni i sceny.

Nowoczesna i wyposażona w 
sprzęt z najwyższej półki sala pozwala 
na organizację koncertów, przedsta-
wień teatralnych, projekcji kinowych 
oraz wszelkich imprez okolicznościo-
wych.

Koszt realizacji przedsięwzięcia 
to 8 mln 400 tys. zł, z czego dofi-

nansowanie w ramach RPO – 4,94 
mln zł.

Nowa sala ma inny klimat niż „ta 
stara”, nie jest tak kameralna, ale nie 
brakuje jej uroku. Nowoczesne wnę-
trza oraz jakość wykorzystywanego 
sprzętu z pewnością zadowoli najbar-
dziej wymagających widzów.

Dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury w Solcu – Zdroju zapewnia, że 
sala będzie miała szeroką ofertę kul-
turalną dla wszystkich mieszkańców, 
zarówno tych młodszych, jak i tych 
starszych. Pierwszy seans kinowy 
zaplanowano na 20 marca o godz. 
17.00. 

Gmina Solec – Zdrój realizuje za-
danie w ramach projektu „Poprawa 
infrastruktury edukacyjno – sporto-
wej w Gminie Solec – Zdrój”. 

Projekt jest współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach 
działania 7.4 „Rozwój infrastruktury 

Realizacja projektu „Poprawa infrastruktury 
edukacyjno - sportowej w Gminie Solec – Zdrój”

edukacyjnej i szkoleniowej” Osi VII 
„Sprawne usługi publiczne” Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014 – 2020. 

Obecnie w ramach realizacji zada-
nia trwa remont szkoły w Zborowie, 
który obejmuje  m.in. wykonanie prze-

grody korytarza, remont posadzek w 
korytarzach i wybranych salach lek-
cyjnych, przebudowę schowka na 
łazienkę oraz renowację nawierzchni 
sportowej na Sali gimnastycznej.

Planowany termin zakończenia 
realizacji projektu to grudzień 2021 
roku.
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Zdarzenia liczba
urodzenia 2
małżeństwa 0
zgony 10
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 61
małżeństwa 33
zgony 69
rozwody 8

Zdarzenia liczba
urodzenia 4
małżeństwa 1
zgony 6
rozwody 0

Zdarzenia liczba
urodzenia 1
małżeństwa 2
zgony 9
rozwody 0

Trochę statystyki
grudzień 2020 r.

luty 2021 r.

Rok 2020

styczeń 2021 r.

 

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w grudniu 2020 r.: 
Melania Burgiel lat 90 – mieszkanka wsi Zagajów
Tadeusz Dumin lat 93 – mieszkaniec wsi Zborów

Teresa Fortuna lat 57 – mieszkanka wsi Włosnowice
Józef Kalita lat 62 – mieszkaniec wsi Zborów

Robert Kardynalski lat 47 – mieszkaniec wsi Piasek Mały
Anna Krupa lat 74 – mieszkanka DPS Zborów

Władysław Kuc lat 93 – mieszkaniec wsi Zagaje Kikowskie
Leszek Magiera lat 75 – mieszkaniec wsi Magierów

Stanisława Piotrowska lat 96 – mieszkanka wsi Zborów

w styczniu 2021 r.:
Mieczysława Aleksiewicz lat 86 – mieszkanka DPS Zborów

Anna Hernik lat 90 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój
Marianna Kamińska lat 102 – mieszkanka wsi Zborów

Helena Kwiecień lat 90 – mieszkaniec wsi Kików
Janina Podsiadło lat 83 – mieszkaniec wsi Świniary
Józefa Uznańska lat 74 – mieszkaniec wsi Świniary

w lutym 2021 r.:
Marianna Kotra lat 85 – mieszkanka wsi Solec - Zdrój

Janina Langier lat 84 – mieszkanka DPS Zborów
Zygmunt Meuś lat 99 – mieszkaniec wsi Piasek Mały

Janina Nurek lat 90 – mieszkanka wsi Wełnin
Janina Polańska lat 84 – mieszkanka DPS Zborów
Felicja Sadowska lat 94 – mieszkanka wsi Kików
Stanisław Satora lat 68 – mieszkaniec wsi Wełnin
Józef Stanek lat 72 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Ryszard Swatek lat 68 – mieszkaniec wsi Zagórzany
Edward Walasek lat 87 – mieszkaniec wsi Wełnin 

Dawniej na wsi wyjątkowo korzystano z usług 
lekarzy, a już z tak zwykłą, ludzką  sprawą jak na-
rodziny dziecka, to nikt za żadnymi doktorami  nie 
chodził ani się do szpitala nie wybierał. Zresztą i 
pierwsze porodówki pojawiły się dopiero w latach 
pięćdziesiątych. Kobiety wiejskie z reguły rodziły po 
kilkoro dzieci, z których nie wszystkie dożyły wieku 
dorosłego. Takie pociechy przychodziły na świat w 
przeróżnych miejscach: czasem  w stajni, stodole, na 
polu podczas wykopek, na ściernisku pod dzióbkiem  
żyta, na furmance, a podobno nawet pewien niecier-
pliwy noworodek wpadł z szybkości do wiaderka. 

Z reguły jednak, gdy kobieta czuła, że przychodzi 
czas, to przygotowywała się w domu. Nastawiano wodę 
w żeleźniaku na blasze, aby była gorąca, szykowano 
dratewkę i nożyczki lub ostry nożyk, spirytus. Wołano 
do domu akuszerkę – babkę, która odebrała niejeden 
poród. Wszystkie chłopy i dzieci były wyganiane do dru-
giej izby, a jeżeli była tylko jedna, to musieli czekać na 
podwórku. Babka odbierała poród, a podrostki zaglą-
dały przez dziurkę od klucza, czy okienko do środka i 
sprawdzały, co się dzieje, gdyż emocje wirowały w po-
wietrzu. Gdy na zewnątrz usłyszano płacz niemowlęcia, 
to wszystko już było jasne. Babka odcinała pępowinę 
nożyczkami, zawiązywała dratewką, odkażała spirytu-
sem. Dzieciątko zawijano w pieluszki -  jak była stara 
poszwa to darto ją na kawałki, a często bywało tak, że  
trochę zamożniejsi przynosili  położnicy z domu swoją, 
bo była bieda ogromna i  nawet o kawałek płótna było 
trudno.

Akuszerka pomagała kobiecie w połogu kąpać dziec-
ko. Nalewała wodę do miednicy lub balii (wcześniej 
jeszcze bywały przeznaczone do kąpieli niecki wystru-
gane z pnia drzewa), pokazywała w jaki sposób trzy-
mać noworodka, jak zanurzyć w wodzie, jak sprawdzić 
odpowiednią temperaturę wody. Prawie w każdej wsi 
mieszkała kobieta, która znała się na odbieraniu poro-
dów – oczywiście, gdy nie występowały jakieś większe 
komplikacje. A gdy dziecko było słabe, szybko chrzciła 
je „z wody”. Dawała rodzącej poczucie bezpieczeństwa 
i wsparcie, za które nie brała opłaty. Ludzie często od-
wdzięczali się garncem  pszenicy, wiaderkiem ziemnia-
ków czy tuzinem jaj, czym kto mógł.

Ludzie pamiętają jeszcze, jak nazywały się kobiety 
odbierające porody zaraz po wojnie. I tak w Chinkowie 
była Stojkowa, w Piasku Małym Sadowsko Adamka, w 
Solcu  Aniela Buczkówna, w Zagajowie i Kolonii Zaga-
jów Kowalska. 

lk

ZASŁYSZANE NA WSI

A z porodami 
to kiedyś 
było tak:
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
W szkole jest dziwnie. Pięknie odnowiony budynek 

jest w większości pusty i głuchy. Na razie (początek 
marca) klasy młodsze chodzą na zajęcia. Starsi uczą 
się zdalnie. Kto chce się uczyć, ma trochę samody-
scypliny, to się uczy. Są jednak i tacy, których na zaję-
ciach nie słyszymy i nie widzimy, mimo że teoretycz-
nie są obecni. Bardzo długo już trwają te internetowe 
lekcje, za długo. Oby ta wiosna przyniosła jakąś od-
mianę na lepsze. Może wreszcie wrócimy wszyscy do 
szkoły.

Co by tu optymistycznego napisać? Marek Matysek i 
Piotruś Frączek przygotowują się do konkursów przed-
miotowych, z chemii i języka angielskiego. Uda się im, 
bo ciężko pracują. 

Pani Ania Pająk zorganizowała szkolny konkurs języka 
angielskiego dla najmłodszych. W klasie II w konkursie 
wzięło udział 9 uczniów.

I miejsce zajęła Larysa Gacek
II miejsce Adrianna Kochańska
III miejsce Zuzanna Majka
IV miejsce Zuzanna Nalepa
W klasach III w konkursie wzięło udział 15 uczniów
I miejsce zajął Maciej Chmura
II miejsce Bartłomiej Olczak
III miejsce Aleksander Matysek
IV miejsce Seweryn Kwaśniak

W ciężki, zimowy i mroźny czas dzieci zebrały karmę 
dla zwierząt w schroniskach i razem z ciepłymi kocami 
panie Justyna Pałys i Ania Pająk zawiozły pieskowe jedze-
nie do psich przytulisk w Oleśnicy i Busku-Zdroju.

A żeby już tak świąteczniej było - dzieci z klasy III ro-
biły kolorowe, zabawne zajączki do koszyczków wielka-
nocnych. Udały się, co widać na wesołym zdjęciu, kicają 
na szkolnym parapecie. Prototypy zajączków  stworzone 
przez panią L. Kłapińską  bardzo spodobały się pewnemu 
Azorkowi, który zgromadził je sobie na łóżku. Jemu też 
widać brakuje wiosny i towarzystwa, skoro nawet szmat-
kowe zajączki są dla niego atrakcyjne.

Dzieci wykonały też ciekawą drogę krzyżową na ścię-
tych plastrach akacji. Zamieszczamy zdjęcia prac. Pewnie 
siostra Alicja wyeksponuje je w jakimś godnym miejscu.

Z dobrych rzeczy możemy jeszcze wspomnieć, że na-
uczyciele w naszej szkole, a także część pracowników 
zostali już zaszczepieni przeciwko koronawirusowi. I bar-
dzo chcemy wrócić do normalnej nauki.



8 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

Dzień Babci i Dzień Dziadka w naszej szkole
 W kalendarzu, wśród wielu świąt, znajdziemy i te daty 

– 21 i 22 stycznia. To Dzień Babci i Dzień Dziadka. Miło 
ich wspominamy, bo to właśnie babcie i dziadkowie byli 
potrzebni w naszym dzieciństwie – jako troskliwi opieku-
nowie czy cierpliwi opowiadacze bajek. Teraz też warto 
skorzystać z ich rad– wiele przeżyli i mają doświadczenie. 
Po feriach zimowych w nasze szkole było wielkie ożywie-
nie, bo trwały próby, każde dziecko uczyło się, powtarzało 
swoją rolę. Przygotowane występy (wiersze, piosenki, tań-
ce) zostały nagrane do obejrzenia w domu. Dzieci przygo-
towały też  laurki, laurki z życzeniami i serduszkami. Dla 
babci i dziadka jest to szczególny dzień; bardzo cieszą ich 
życzenia, a przede wszystkim to, że o nich pamiętamy.

Z serca płynące życzenia:
by, wszystkie troski w niepamięć odeszły

by, zdrowie i szczęście na zawsze zostało….
,,Niechaj stale radość i uciecha 
Waszą kochaną ozdabia skroń.

Niebo niech się do Was uśmiecha  
a anielska zawsze  ochrania dłoń.”

Zdrowia, pamięci, szacunku
życzą wnuczęta

Światowy Dzień Chorego
to święto chrześcijańskie obchodzone 11 lutego, usta-

nowione zostało  przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 
maja 1992 roku.

Z okazji Światowego Dnia Chorego  połączonego z 
walentynkami nasi uczniowie -  wolontariusze wykona-
li na zajęciach z wychowawcami i rodzicami w domach, 
najpiękniej jak potrafili kolorowe kartki z życzeniami dla 
podopiecznych  z Domu Pomocy Społecznej w Zborowie 
oraz Zespołu Placówek Caritas w  Świniarach. Uczniowie 
wykazali się pomysłowością zdobiąc kartki z niesamowi-
tą precyzją, każdemu przyświecał ten sam cel: wywołać 
uśmiech na twarzy chorego. Udało się!. Na ręce pracow-
ników złożono serdeczne życzenia wraz podziękowaniami 
za ofiarną i ciężką pracę. 

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie 
się w akcję, która przyniosła wiele wzruszeń  i radosnych 
chwil.

Nigdy nie należy zapominać o ludziach potrzebujących 
pomocy ponieważ:

„Dla cierpiących najmniejsza radość jest szczęściem”.
Ponadto nie zapominajmy, że człowiek dla człowieka 

jest darem, wzajemnie siebie potrzebujemy, aby wzrastać 
i tworzyć cywilizację miłości.



9 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021
LICZYMY SIĘ DLA POLSKI! 

Świat, który nas otacza ulega ciągłym zmianom. 
Zmienia się liczba ludności, nasze warunki życia, czy 
rynek pracy. Dlatego też Główny Urząd Statystycz-
ny zbiera i udostępnia dane, które pozwalają zba-
dać zarówno wielkość, jak i kierunek tych zmian. 
Najważniejszym badaniem statystycznym jest roz-
poczynający się 1 kwietnia 2021 r. Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP2021) - reali-
zowany co 10 lat. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Badania statystyczne, a w szczególności spisy po-

wszechne są niezwykle ważne dla prawidłowego funk-
cjonowania państwa, ale także dla każdego mieszkańca. 
Podczas spisu zbierane będą informacje, które pozwo-
lą na analizę procesów, jakie zaszły w naszym społe-
czeństwie na przestrzeni lat 2011 – 2021 na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajo-
wym, regionalnym i lokalnym. 

Spisz się jak najlepiej!
Rozwój technologii ułatwia życie na wielu płasz-

czyznach – dlatego jako przedstawiciele statystyki pu-
blicznej wychodzimy naprzeciw potrzebom obywateli. 
Dbając o wygodę i bezpieczeństwo Respondentów zde-
cydowano, że podczas NSP2021, to właśnie samospis 
internetowy będzie podstawowym kanałem przekazy-
wania informacji. Aplikacja dostępna będzie przez cały 
okres trwania spisu, wystarczy tylko urządzenie z dostę-
pem do internetu. 

Dodatkowo, 16 kwietnia wdrożymy metody pomoc-
nicze – wywiady bezpośrednie lub telefoniczne, które 
przeprowadzą nasi rachmistrze. Osoba, która nie doko-
nała samospisu internetowego nie może odmówić prze-
kazania danych w formie wywiadu telefonicznego lub 
bezpośredniego.

Samodzielnie będą mogły się spisać także osoby, 
które nie posiadają urządzenia lub dostępu do inter-
netu. Z myślą o nich w naszym Urzędzie Gminy przy-
gotowaliśmy stanowisko, na których będzie można się 
nie tylko spisać przez cały okres trwania spisu, ale także 
otrzymać fachową pomoc przeszkolonych osób.

Nagradzamy samospis w Urzędzie Gminy!
Specjalnie dla naszych Mieszkańców zostanie zorga-

nizowany Tydzień Spisowy. Codziennie pierwsze 8 osób, 
które w dniach od 6 do 9 kwietnia spisze się na stano-
wisku przygotowanym w Urzędzie Gminy otrzyma upo-
minek z logo spisu a pozostałe osoby papierowe skła-
danki typu „piekło – niebo” do zabawy z całą rodziną. 

Tajemnica statystyczna 
Dane przekazywane w ramach Narodowego Spisu 

Powszechnego są objęte tajemnicą statystyczną, czyli są 
udostępniane wyłącznie w formie zbiorczej, to znaczy 

takiej, która uniemożliwia identyfikację konkretnej oso-
by. Warto przy tym zaznaczyć, że w Spisie Powszechnym 
nigdy nie pytamy o wielkość zarobków, numer konta 
czy karty kredytowej, a dane osobowe nie są nigdzie 
przekazywane.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a dla nas bardzo 
ważny, bo jak głosi hasło rozpoczynającego się spisu 
#liczysiękażdy. 

Więcej dowiesz się na portalu spis.gov.pl
Gminne Biuro Spisowe w  Solcu-Zdroju

Kwartalnikowe ogłoszenia



10 Gazeta Solecka - Kwartalnik Gminy Solec-Zdrój Kwartalnikowe ogłoszenia

Apel o prawidłowe korzystanie z kanalizacji sanitarnej
Urząd Gminy w Solcu - Zdroju zwraca się z apelem 

do wszystkich użytkowników korzystających z kanali-
zacji sanitarnej o prawidłowe jej eksploatowanie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków, „ścieki bytowe to ścieki z budynków mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjo-
nowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym 
składzie pochodzące z tych budynków”. Kanalizacja sani-
tarna winna służyć do odprowadzania ścieków bytowych 
z gospodarstw domowych i nie może być traktowana jako 
śmietnik na odpady.

Prosimy o nie wrzucanie do kanalizacji:
– odpadów organicznych (obierki owoców i warzyw, 

resztki jedzenia, kości itp.) - tworzą zatory
– pozostałości po kosmetykach (nawilżane chusteczki, 

waciki, pałeczki, tampony, wkładki higieniczne, bandaże 
itp.) - wrzucone do kanalizacji zapychają, blokują pompy i 
prowadzą do ich uszkodzenia

– ręczników papierowych (nie rozpadają się na mniej-
sze części tak jak papier toaletowy),

– zużytych środków do czyszczenia (ścierki, ręczniki, 
mopy itp.),

– folii, zakrętek, zabawek - zmniejszają przepustowości 
przewodów kanalizacyjnych

– zbędnych elementów garderoby (skarpety, majtki, 
rajstopy, spodnie itp.) - zawierają włókna nierozpuszczal-
ne w wodzie, zbijają się w zwartą masę, łączą się w sploty, 
uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków

– popiołu, piasku, żwiru, odpadów budowlanych (gips, 

zaprawy cementowe itp.) - powodują tworzenie się sta-
łych, trudno usuwalnych barier, które mogą wiązać się z 
kosztowną wymianą danego odcinka kanalizacji

– resztek farb, lakierów, żywic - powodują zmniejszanie 
się średnic przewodów kanalizacyjnych, czego efektem 
jest konieczność czyszczenia kanalizacji specjalistycznym 
sprzętem.

Wymienione odpady wrzucone do kanalizacji uszka-
dzają pompy na przepompowniach oraz powodują po-
wstawanie zatorów na sieci kanalizacyjnej. Czyszczenie 
przepompowni i sieci kanalizacyjnej poza ciężką pracą 
pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej, niejedno-
krotnie wymaga angażowania specjalistycznego sprzętu 
co dodatkowo podwyższa koszty utrzymania sieci kana-
lizacyjnej, i w konsekwencji przekłada się na wzrost ceny 
(taryfy) za odprowadzenie ścieków. Korzystając odpowie-
dzialnie z kanalizacji oszczędzamy nasze pieniądze.

Prosimy o zwrócenie uwagi również na fakt, iż każde 
zapchanie systemu kanalizacyjnego często powoduje zale-
wanie ściekami piwnic i toalet domów, które są usytuowa-
ne na terenach położonych najniżej.

Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej dokłada-
ją wszelkich starań do bezproblemowego funkcjonowa-
nia sieci kanalizacyjnej, reagują na zgłoszenia o awarii bez 
względu na dzień i porę zgłoszenia. I tak w noc z 23/24 
stycznia br dokonywali udrożnienia sieci kanalizacyjnej w 
jednej z miejscowości naszej Gminy. Z zapchanego odcin-
ka sieci została wyciągnięta reklamówka z kamieniami.

Prosimy, aby każdy z nas wykazał się większą odpowie-
dzialnością za nasze wspólne dobro.

Przypominamy także, że do kanalizacji sanitarnej nie 
wolno odprowadzać wód opadowych.

Na konkretny termin mogą zarejestrować się:
• od 15 stycznia 2021 roku osoby, które skończyły 

80 lat,
• od 22 stycznia 2021 roku osoby, które skończyły 

70 lat.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Przy-
chodnią „Eskulap” Sp. z o.o. w Solcu – Zdroju pod nu-
merami telefonów: 41 377 60 10, 41 377 69 20 w go-
dzinach od 8.00 do 18.00 (od poniedziałku do piątku).

Zapisu na szczepienia można dokonać w następu-
jący sposób:

• przez bezpłatną infolinię Narodowego Programu 
Szczepień pod numerem 989,

• przez Indywidualne Konto Pacjenta (IKP),
• telefonicznie w wybranym przez siebie punkcie 

szczepień.

Od 15 stycznia 2021 roku osoby, które ukończyły 
18 rok życia mogą zgłosić chęć zaszczepienia się online 
(https:www.gov.pl/web/szczepimysie).

Po wypełnieniu formularza, osoba zgłaszająca się do 
szczepienia otrzyma e-mail z informacją o wystawieniu 
e-skierowania na szczepienie, jednakże dopiero kiedy ru-
szy rejestracja dla konkretnej grupy wiekowej lub zawo-
dowej, osoba zgłaszająca się, będzie mogła zarejestro-
wać się na konkretny termin. Ważne! Zgłoszenie to nie 
to samo, co rejestracja.

Jednocześnie informujemy, że w Urzędzie Gminy w 
Solcu – Zdroju przyjmowane są zgłoszenia transportu 
osób:

• posiadających aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

• mających trudności z dostępem do punktu szcze-
pień, w szczególności osoby starsze, niemające możli-
wości samodzielnego dojazdu do punktów szczepień.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod 
numerem telefonu 41 377 60 41 w godzinach od 
7.00 do 15.00 (od poniedziałku do piątku).

Wójt Gminy Solec – Zdrój uprzejmie informuje, 
że w Przychodni „Eskulap” Sp. z o.o. w Solcu – Zdroju 

rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19.
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Pokrzywa

Z pól, lasów i łąk

ZIELNIK
Chyba każdy z nas zna pokrzywę 

i miał z nią choćby jedno spotkanie, 
które zapamiętał na długo. Po do-
tknięciu tej rośliny skóra bardzo pie-
cze, a to za przyczyną parzących wło-
sków. Rośnie w pobliżu domostw, w 
zaroślach, rowach, przydrożach. Lubi 
glebę wilgotną i bogatą w próchnicę, 
na byle jakiej ziemi nie wyrośnie.

Znana jest od wieków. Już Hipo-
krates bardzo cenił tę roślinę za jej 
walory lecznicze. Wówczas popio-
łem z pokrzywy posypywano rany 
po ugryzieniu przez psa, wrzody czy 
trudno gojące się rany. Zmiażdżo-
ne liście pokrzywy mieszano z oliwą 
i przykładano na ropiejące rany, aby 
je wysuszyć. Utarte nasiona z cebulą 
podawano kobietom dla ułatwienia 
porodu. Wierzono również, że zapo-
biega zmęczeniu stóp, więc wędrow-
cy wkładali liście pokrzywy do butów. 

Do dziś pokrzywa ceniona jest ze 
względu na dużą ilość przeróżnych 
biopierwiastków. Zawiera łatwo przy-
swajalne żelazo, miedź, kwas foliowy 
i witaminę K. Posiada niespotykane 
właściwości krwiotwórcze, dlatego 
zaleca się ją ludziom cierpiącym na 
anemię.  W ziołolecznictwie najczę-
ściej stosuje się jej liście przed za-
kwitnięciem. Najmłodsze pędy rośli-
ny przeznaczamy na sałatki, surówki 
oraz sok. Łatwiej wtedy przejść okres 
przesilenia wiosennego. Kiedyś na 
przednówku pokrzywa pomagała lu-
dziom przywrócić siły i zregenerować 
organizm.

Pamiętam jak za czasów mojego 
dzieciństwa gospodynie wycinały sier-
pem pokrzywy na rowach, miedzach, 
za stodołą, koło suszarni tytoniu – 
tam, gdzie ziemia nie była zadeptana  
przez zwierzęta gospodarskie i cięły w 
sieczkarni. Mieszały ją z ziemniakami, 
plewami, ospą, polewały serwatką i 
karmiły świnie. Sama zrywałam mło-
de listki, bo mama kazała i siekałam 
drobniutko na starej „Gromadzie”. 
Następnie mieszałam posiekane jajko, 
pokrzywę i zmieloną w śrutowniku 
pszenicę. Taką miksturą karmiłam kur-
czątka czy gąsiątka i rosły w oczach.

Stosowanie pokrzywy łagodzi też 

dolegliwości w artretyzmie, reuma-
tyzmie i stanach zwyrodnieniowych 
stawów. Nasze babcie nie zakładały 
rękawic podczas zbierania ziela – nie 
parzyła ich? A może wiedziały, że le-
czy bóle rąk i nóg? Często zrywały 
kilka pędów i biczowały sobie plecy 
dla zdrowotności .  Okazuje się, że 
korzystny wpływ na organizm mają 
parzące właściwości tej rośliny. Wło-
ski w swych minizbiorniczkach zawie-

Sok z pokrzywy:
- pobudza pracę układu odporno-

ściowego,
- pozwala odzyskać siły, leczy ane-

mię,
- pomaga zregenerować organizm 

po radio - i chemioterapii, pobu-
dza proces przemiany materii,

- likwiduje obrzęki nóg,
- odtruwa z toksyn i szkodliwych 

metabolitów,
- działa przeciwzakrzepowo.

Zbieramy sporo młodych pędów 
pokrzywy. Na siciepolewamy dobrze 
gorącą wodą, ale nie wrzątkiem! Po 
odsączeniu przepuszczamy je przez 
maszynkę do mięsa i wyciskamy sok 
z pomocą gazy. Uzyskany sok za-
wsze trzymamy w lodówce. 

Stosowanie:
Rozpoczynamy zażywanie 1 ły-

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, że od 1 stycznia 2021 roku 
obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi (od osoby/miesiąc): 

12,20 zł - jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny a 
odpady ulegające biodegradacji gromadzone są w przydomowych kompo-
stownikach

15,30 zł - jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 
selektywny

35,00 zł - jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbiera-
nia odpadów w sposób selektywny

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) każdy właściciel 
nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych 
wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

W związku ze zmianą stawki opłaty właściciele nieruchomości nie mają 
obowiązku składania nowych deklaracji.

żeczki soku 3 razy dziennie po posił-
kach. Po tygodniu dawkę zwiększa-
my do 1 łyżki 3 razy dziennie. Można 
dodać trochę soku z cytryny, aby był 
bardziej smaczny. 

Kuracja powinna trwać 4-5 tygo-
dni, potem 2 tygodnie przerwy.

Pokrzywa poprawia także kondy-
cję włosów. Ogranicza ich przetłusz-
czanie, trochę przyciemnia i leczy łu-
pież.  Ułatwia układanie fryzury.

Tyle zalet ma pokrzywa, a nasze 
sanatoria jakoś jej nie wykorzystu-
ją. Może dlatego, że jest pospolita, 
łatwo dostępna, a przypadkowe 
kontakty z nią spowodowały, że nie-
przyjemnie się kojarzy. No tak, jest 
złośliwa, jadowita, niepozbyta, ale 
to skarb, po który wystarczy wycią-
gnąć rękę- najlepiej w grubej ręka-
wiczce.

rają substancje, które drażniąc skórę,  
wywołują jej silne przekrwienie i dają 
uczucie gorąca. Wywołują podobny 
efekt do akupunktury.
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DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w Zborowie

29 Światowy Dzień Chorego w Domu Pomocy 
Społecznej w Zborowie

13 maja 1992 roku w jedenastą rocznicę zamachu na Pla-
cu Św. Piotra, Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień Cho-
rego wyznaczając jego coroczne obchody na 11 lutego w 
liturgiczne wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Ojciec Świty 
wybrał ten dzień, ponieważ - jak to zaznaczył w swoim orę-
dziu nr 6 z 1993r. – „Sanktuarium u stóp Pirenejów wydaje 
się być świątynią ludzkiego cierpienia. Jest miejscem i jed-
nocześnie symbolem nadziei i łaski pod znakiem akceptacji 
i ofiarowania zbawczego cierpienia. Razem z Najświętszą 
Dziewicą Maryją - jak Ona na Kalwarii, gdzie wzniósł się krzyż 
Jej Syna – stajemy przy krzyżach uczynionych z bólu i samot-
ności wielu braci i sióstr, których pragniemy umocnić, któ-
rych cierpienia pragniemy dzielić, aby w duchowej łączności 
z całym Kościołem przedstawić je Panu życia.”

Dzień Chorego jest okazją, aby pochylić się nad tajemnicą 
choroby i sensu cierpienia. Uzależnienie od innych, poczu-
cie osamotnienia, bolesne odczuwanie wszelkich deficytów 
to elementy codziennego życia osób chorych. Zrozumieć w 
pełni człowieka cierpiącego może tylko ten, kto na co dzień 
towarzyszy mu w zmaganiach z chorobą.

W naszej placówce, gdzie zajmujemy się wsparciem i 
opieką, swymi działaniami staramy się umniejszać ciężar 
cierpienia podopiecznych wynikający z choroby, niedyspo-
zycji, poczucia samotności. Bliskość, rozmowa, opiekuńcze 
gesty, uśmiech, ciepłe słowa wsparcia to nasza codzienność. 
W przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie nie 
ma miejsca na nieszczerość, gdyż osoby te instynktownie 
wyczuwają nastroje swoich opiekunów. Nasi podopieczni 
mają problemy z komunikacją werbalną, niejednokrotnie nie 
potrafią w słowach wyrazić swoich potrzeb, uczuć, stąd też 
każdy uśmiech, przytulenie są dla osób opiekujących się nimi 
wyrazem dobrze spełnionego obowiązku.

Łatwo jest uśmiechać się, gdy jest się zdrowym. Ileż wart 
jest uśmiech na twarzy człowieka znękanego cierpieniem… 
Na twarzach naszych mieszkanek uśmiech gości często nie 
tylko za sprawą personelu. O uśmiech mieszkańców zadbały 
w tym roku dzieci ze Szkoły Podstawowej ze Zborowa i Sie-
sławic. Pod czujnym okiem wychowawców uczniowie tych 

szkół własnoręcznie wykonali piękne kartki i plakaty z życze-
niami z okazji Dnia Chorego i Walentynek. Wiemy, że dzieci 
bardzo chętnie angażowały się w pracę nad upominkami i 
chciały osobiście je wręczyć, niestety epidemia koronawirusa 
uniemożliwiła nam spotkanie. Samorząd mieszkanek Domu 
Pomocy Społecznej przygotował listy z wyrazami wdzięcz-
ności oraz słodkie upominki dla uczniów z zaprzyjaźnionych 
szkół i przekazał je na ręce nauczycieli. 

Takie gesty cieszą szczególnie, ponieważ w tym trudnym 
czasie izolacji nie zamykamy się na innych ludzi. Jan Paweł II 
mówił, iż „ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz 
przez to kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli 
się z innymi”. Uwrażliwienie dzieci i młodzieży na niepełno-
sprawność, chorobę jest gwarancją lepszego jutra, stąd też 
szczególnie dziękujemy nauczycielom zaangażowanym w 
przygotowanie kartek oraz wychowywanie dzieci w duchu 
miłości do innego człowieka.

Pracownicy DPS w Zborowie

DPS w Zborowie
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Dzień Kobiet
„Świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów”  
Pierre de Brantome

8 marca todata wyjątkowa dla większości pań. Tego 
dnia cieszymy się niezwykle z otrzymanych kwiatów, ży-
czeń i różnego rodzaju upominków.

W Domu Pomocy Społecznej w ZborowieDzieńKobiet 
jest zawsze obchodzony szczególnie, gdyż nasze miesz-
kanki towyłącznie kobiety. W tym roku oprócz życzeń, 
słodkich upominków wręczanych przez dyrekcję placówki, 
nasze paniespędziły miło czas w kinie w Europejskim Cen-
trum Bajki w Pacanowie. Lekka i przewrotna komedia ro-
mantyczna „Kobieta sukcesu” opowiadająca o losach mło-
dej kobiety, której dotychczas poukładane życie wywraca 
się do góry nogami, rozbawiła nas i pozwoliła odetchnąć 
od trosk dnia codziennego. 

Święto Kobiet celebrowaliśmy nie tylko 8 marca. Z 
wielką przyjemnością obejrzeliśmy transmisję koncertu 
zespołu „Tu i Teraz”  zorganizowanego przez Gminne Cen-
trum Kultury w Solcu-Zdroju oraz koncertu wojskowego 
zespołu wokalnego Konsonans pt.”Muzyka jest kobietą” 
przygotowanegoi transmitowanego przez Centrum Bajki 
w Pacanowie.

Staramy się, aby nie tylko Dzień Kobiet był okazją do 
świętowania. Robimy wszystko, aby życzenia radości, 
zdrowia, miłości, przyjaźni spełniały się na co dzień. Uczy-
my nasze mieszkanki dostrzegać radość płynącą z drob-

nych rzeczy, wspólne ognisko, urodziny, imieniny, wszelkie 
aktywności, to chwile, które dają ogromną radość i po-
zwalają patrzeć na życie z optymizmem.

Z okazji Dnia Kobiet życzymy wszystkim czytelniczkom 
wszystkiego najlepszego,dużo radości, spełnienia naj-
skrytszych marzeń, wielu sukcesów w życiu zawodowym 
i prywatnym.

Pracownicy DPS w Zborowie

DPS w Zborowie
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Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ
Solec-Zdrój. Wieś bogata w tradycje 

w spory zbiór archiwalny wyposażona*

Ekspozycja jest efektem dziewiętnastoletniej działalno-
ści Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego SOLEC ZDRÓJ. 
W pomieszczeniach dawnej plebanii, gdzie od zeszłego 
roku mieści się regionalna galeria Stary Kufer, na plan-
szach i w gablotach pokazany został obraz wsi soleckiej 
począwszy od 1836 roku a skończywszy na czasach PRL-u. 

Galeria obecnie z powodów epidemiologicznych pozo-
staje nieczynna, fragmenty wystawy można obejrzeć pod 
adresem https://www.facebook.com/stowsolec 

*Zadanie wspierane przez Gminę Solec-Zdrój.

Poniżej przedstawiamy pochodzące z wystawy foto-
grafie dokumentujące lokalną tradycję noszenia stroju 
krakowskiego. W naszej okolicy występowała jedna z od-
mian stroju Krakowiaków Wschodnich.

Typ włościanina z okolic Solca. Pocz. XX w. 
Pocztówka z początku XX w. przedstawiająca ubranych po krakowsku mieszkańców Solca.

Helena Masłowska z d. Kuzon (1864-
1943). Fotografię udostępnił M. 

Masłowski
Gospodarz Jan Szybowski z Magierowa w tzw. „sukma-

nie dzikiej”
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Orkiestra włościańska w Solcu. 

U źródła. Od początku istnienia Łazienek ich obsługa używała w pracy 
stroju krakowskiego. 

Marianna i Paweł Podeskowie. Lata 
20-te XXw. Fotografię udostępniła Wł. 

Chuchacz 

Solecka banderia krakowska – reprezentacyjny oddział konny w odświętnych strojach krakowskich uczestniczący w ważnych uroczystościach. Tu 
prawdopodobnie podczas powitania biskupa Sonika. 

Strój damski Krakowiaków 
Wschodnich z okolic Solca 

nabyty przez Stowarzy-
szenie w 2020r. w ramach 
zadania finansowanego 

przez Województwo 
Świętokrzyskie „Etnoprzy-
goda – odkrywamy lokalne 
dziedzictwo kulturowe”.
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KROGULEC

skrzydlate 
opowiastki

Napisali do nas

Jesteśmy zawsze 
pełni podziwu jak 
doskonale stworzyła 
go natura, dostarcza 
nam mnóstwo ad-
renaliny. Prawdziwy 
drapieżnik czyli ptak, 
który żywi się tyl-
ko pokarmem mię-
snym, mowa o kro-
gulcu. A żeby było 
jeszcze bardziej pod 
górkę, nie ruszy pa-
dliny, zdobycz musi 
sam złapać. Samiec 
jest zdecydowanie 
mniejszy od samicy. 
Porównywalny wiel-
kością do gołębia. 
Ma granatowo-szary 
grzbiet, spód ciała 
rudo-biały intensyw-
nie nakrapiany, zdecydowanie jasny w 
kontraście do grzbietu. Rdzawo-po-
marańczowe policzki są wyraźnym ak-
centem w obrębie głowy. Jego skrzydła 
są szerokie i krótkie, za to ogon długi i 
wąski. Bystry wzrok, długie nogi zakoń-
czone palcami z imponującymi szpo-
nami. Haczykowaty bardzo ostry dziób 
przystosowany do rozrywania mięsa. 
Samica jest bardzo podobna do jastrzę-
bia, mniej kontrastowo ubarwiona, ła-
two ją pomylić z jastrzębiem.

Szacuje się, że regularnie gniazduje 
w Polsce około 2,5 tysiąca par z ten-
dencją wzrostową. Nielicznie można 
je spotkać w całym kraju. Mieszkają 
też w Solcu. Zamieszkują skraje nie-
wielkich lasów sąsiadujących z polami 
i łąkami. Krogulec, jako jedyny wśród 
ptaków szponiastych, co rok buduje 
nowe gniazdo. Na początku kwietnia 
samica składa 4-6 jaj i wysiaduje je po-
nad miesiąc.  Rzadko schodzi z gniazda 
a pokarm dostarcza jej samiec. Krogu-
lec-samiec specjalizuje się w chwytaniu 
małych ptaków: wróble, sikory, dzwoń-
ce, trznadle i inne lecz nie większe niż 
śpiewak. Jest doskonałym łowcą, poluje 
z zaskoczenia. Ma dwa sposoby polo-
wań: albo przesiaduje w pozycji piono-
wej na drzewie, schowany wśród liści 
albo leci nisko nad ziemią, wypatrując 
zdobyczy, praktycznie nie widać ruchu 

skrzydeł. Wystar-
czy chwila nieuwa-
gi wśród drobnego 
ptactwa i następuje 
atak. Gonitwa jest 
bardzo gwałtowna i 
zawzięta, trwa 5-10 
sekund. Nie może 
być dłuższa, bo kro-
gulec musi zacho-
wać siły na następny 
i następny atak, aż 
do skutku. Co 5-6 
próba jest skutecz-
na. Krogulec jest 
niesamowicie zwrot-
ny, potrafi wpaść w 
tuje i wyciągnąć z 
niej zdobycz, nie sia-
dając na gałęzi(sami 
byliśmy świadkami 
takiego zdarzenia). 

Jak jest taka potrzeba, goni zdobycz na 
swoich długich nogach „pieszo” wśród 
roślin i krzewów. Wygląda to komicznie 
choć dzieje się dramat.

 Z pokarmem udaje się w pobliże 
gniazda na miejsce, które nazywa się 
skubalnią. Krogulce skubią ptaka z piór 
i robią to bardzo dokładnie a następ-
nie rozrywają mięso zjadając samemu 
lub podając małymi kawałeczkami mło-
dym. Młode przebywają w gnieździe 
do miesiąca, na 2-3 tygodnie przed 
wyjściem młodych z gniazda do polo-
wań włącza się samica, a ponieważ jest 
dużo większa od samca to i pokarm 
przynosi znacznie większy, potrafi upo-
lować sójkę lub grzywacza. Tak spryt-
nie natura poradziła sobie z większym 
zapotrzebowaniem na pokarm, młode 
rosną bardzo szybko. Młode ptaki za-
czym staną się samodzielne wcale nie 
mają łatwo, śmiertelność w pierwszym 
roku wynosi 50-70 %. Dużym wyzwa-
niem dla krogulców jest zima. Przy spo-
rych mrozach dorosły ptak musi zjeść 
dziennie równowartość dwóch wróbli, 
inaczej będzie tracił energię i po którejś 
mroźnej nocy się nie obudzi. 

Zimą krogulce przenoszą się bliżej 
domostw z racji tego, że ludzie dokar-
miają małe ptaki. Robimy to również 
my. Ustawiliśmy na naszym podwórku 
dwa karmniki, widzimy je z okna ku-

chennego, na którego parapecie często 
„wisimy” z lornetką. Codziennymi gość-
mi są u nas wróble, mazurki, dzwońce, 
modraszki, bogatki, sierpówki, zięby i 
kosy czasami zalatują czyże, rudziki, 
jery, grubodzioby i gile. Część pokarmu 
leży na ziemi,  niektóre gatunki jak na 
przykład zięby nie wchodzą do karmni-
ków. Im zimniej i śnieżniej, tym więcej 
ptactwa. Okrutny rejwach na podwór-
ku. Nasi podopieczni wyjadają pokarm 
z karmników, zbierają z ziemi. Przy po-
dajnikach z ziarnem słonecznika sikorki 
i dzwońce  wiszą jak grona, uwielbiają 
niełuskany słonecznik. I temu wszystkie-
mu przyglądają się oczywiście krogulce 
z daleka w bezruchu, mają fantastycz-
ny wzrok, nic im nie umknie. A jak już 
się napatrzą i wypatrzą ofiarę, najsłab-
szą lub chorą, następuje błyskawiczny 
atak. Panika, zamieszanie olbrzymie na 
podwórku, ptactwo rozpierzcha się na 
wszystkie strony, a mimo to krogulec 
często odnosi sukces. Czasami skubie 
zdobycz tuż przed naszymi oczami twa 
to 15-20 minut, staramy się zachowy-
wać maksymalną dyskrecję, na naszych 
oczach dzieje się prawdziwe ptasie ży-
cie. Czasami odlatuje ze zdobyczą do 
ogrodu sąsiada. Zrobiłem to zdjęcie, 
które widzicie, kiedy krogulec samiec 
tuż po udanym polowaniu przysiadł na 
naszym karmniku z modraszką w szpo-
nach. 

Dwa lata wstecz przyleciały do nas 
na gościnne występy krogulce z półno-
cy. Kiedy na dalekiej północy jest sro-
ga zima i trudno o pokarm,przylatuje 
wtedy do nas wiele gatunków ptaków. 
Wspomniane krogulce siadały na karm-
nikach i siedziały nawet 40-50 minut w 
totalnym bezruchu, a kiedy drobnica 
traciła czujność i pojawiała się w po-
bliżu karmników, następował atak. Po 
każdym ataku krogulców jest na po-
dwórku kilkuminutowa martwa cisza.  
Jak nie ma maluchów przy karmnikach, 
to wiemy, że przed chwilą był krogulec. 
Jeśli atak jest nieudany, krogulce odla-
tują spory kawałek od nas, siadają 4-5 
metrów nad ziemią na drzewach i za-
mierają w bezruchu. Muszą ponownie 
zebrać siły i próbować aż do skutku, jak 
pisałem wcale nie mają łatwo. Ja im ki-
bicuję, żona zamyka oczy na czas ataku 
i trzyma kciuki za uciekinierem krogul-
ca, a to trudno pogodzić.

Są naprawdę imponujące i zawsze 
mam dreszczyk emocji na plecach kiedy 
krogulec rozpoczyna łowy. One inaczej 
nie potrafią. Muszą żyć. Muszą przeżyć. 
Tak zostały stworzone.

M. Z. Przybysz
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Ikona została przez fachowców 
datowana na XVIII wiek. Mieli jed-
nak wątpliwości. Jak wynika z do-
kumentów parafialnych jest chyba 
starszy, odnawiano go bowiem już 
w pierwszej połowie XVIII stulecia. 
Nie będziemy tym razem  pisać ani o 
wartości materialnej, ani artystycz-
nej obrazu, zobaczmy jak wizerunek 
był i jest czczony przez wiernych. 
Nie zapisano nigdzie nabożnych 
pieśni i modłów sprzed wieków, ale 
o swoistym kulcie obrazu świadczą 
spisy wotów, które były przy nim 
zawieszane. W 1747 w ołtarzu, w 
którym znajdował się  obraz skrupu-

Stary, cenny obraz z soleckiego kościoła parafialnego przedstawiają-
cy Matkę Bożą z Dzieciątkiem był poddany zabiegom konserwatorskim 
w 2008 roku. Ostrożnie zdjęto z postaci srebrne sukienki. Pod nimi kon-
serwator zobaczył malowaną na desce sylwetkę matki trzymającej małe 
dziecko wznoszące rączkę w geście błogosławieństwa. Odnawiający ob-
raz miał problem – wizerunek był wielokrotnie  poprawiany, podmalowy-
wany, szpachlowany, nie wiadomo było, czy należy dotrzeć do najstarszej 
wersji postaci, a może lepiej pozostać bliżej warstwy wszystkim parafia-
nom dobrze znanej? Zwyciężyła ta ostatnia opcja. 

solecka pani

latnie odnotowano dary: m.in. „pa-
ciorki gdańskie, w których jest krzy-
życzków dwa z kotwicą”, korale z 
perłami większymi- jedna nić półłok-
ciowa, korale z kryształami białemi, 
korale wielkie z paciorkami i bursz-
tynami, korali nitek dwie ze Zboro-
wa, , korali od Walaskowy nici trzy, z 
Solca nici trzy z czarnymi bursztyna-
mi, korale od Matusza, których nici 
cztery, po Musiałce korali nici dwie.  
180 lat później, w 1924 roku wota 
nieco się zmieniły- oprócz korali 
wisiały tu medaliki, złote pierścion-
ki, damski odkryty zegarek (bardzo 
drogi), a Matka Boża i Jezusek od 

niedawna mieli srebrne sukienki. Te 
przynoszone skarby świadczą o tym, 
że obraz był szczególnie czczony i 
postrzegany jako słynący łaskami.

 Obraz obecnie znajduje się w ka-
plicy Matki Bożej naszego kościoła i 
jest to już trzeci budynek, w jakim 
odnajduje swoje miejsce- wisiał w 
starym gotyckim kościele z ciosowe-
go kamienia, w kościele przebudo-
wanym w 1832 roku przez Mariannę 
Wielogłowską i w obecnym, wznie-

sionym w 1937 roku. Budynki 
się zmieniały, ale miejsce od 
wieków pozostało to samo, 
Madonna daleko nie wędro-
wała, patrzy na Solec  i jego 
mieszkańców z tego samego 
wzgórza nad wsią.

W Jej kaplicy jest skrzyn-
ka, do której wierni składają 
prośby. Wiele z intencji jest 
adresowanych do Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy, ale są i 
takie, których adresatka jest 
nazywana Matką Bożą Solec-
ką. Są to zawsze słowa bardzo 
osobiste, wzruszające, słyszy-
my je odczytywane w trakcie 
nowenny do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy.   Pozwolimy 
sobie przytoczyć kilka próśb 
:  „Matko Boża Solecka, pro-
wadź proszę przez życie moje 
córki –Matka”,  „Matko Boża 
Solecka, znów przed Twym 
obrazem dziękuję za otrzy-
mane przez moja rodzinę ła-
ski  i proszę pozwól mi znów 
przybyć o własnych nogach z 
powrotem, by Ci oddać hołd. 
Maria”.  Jak wynika z intencji 
składają je tak soleccy para-
fianie jak i przyjeżdżający tu-
taj kuracjusze.

I niedawno coś się  trochę 
zmieniło. Część prawdziwych 
korali ofiarowanych wizerun-

kowi Matki Bożej ktoś cierpliwie 
nanizał na druciki i powstał napis 
SOLECKA PANI PIĘKNEJ MIŁOŚCI.  
Koralikowe słowa umieszczono pod 
obrazem. I nie wzięły się one znikąd 
– Marię z naszego obrazu nazywano 
już wiele lat temu Matką Pięknej Mi-
łości, a Solecka, bo tak zwracają do 
Niej  ludzie. Zresztą po tylu latach 
pocieszania, dodawania otuchy, ra-
towania w czarnej godzinie zasłuży-
ła sobie na honorowe obywatelstwo 
Solca.

bklkrsz
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Zielone palce, 
dobra i zła ręka

Odkrywcza 
podróż 

po domu

Napisali do nas

Anglicy mówią o osobach, któ-
rym darzą się rośliny, że mają zie-
lone palce. My określamy ten dar 
powiedzeniem, że mają rękę do 
kwiatów. Dar to nie dar, a może 
tylko wyjątkowe starania, dbałość. 
I nie tyle zielone , co brudne palce 
- upaprane ziemią, chwastami czy 
zamordowanymi mszycami.

Potrzeba trochę obserwacji i ba-
dań terenowych. Poniższe przykłady 
zaobserwowano na terenie gminy So-
lec-Zdrój.

Sadownik, wiek poważny, narzekał 
na nogi, więc w sadzie nosił stołeczek, 
na którym co jakiś czas musiał usiąść. 
Przyglądał się drzewom uważnie, 
każdy niepokojący objaw w sadzie 
konsultował z naukowcami- pakował 
gałązki z podejrzanymi plamkami na 
liściach i wysyłał paczkę do instytutu 
w Skierniewicach, musiał wiedzieć, co 
niedobrego się szykuje. Czasem gadał 
ze swoimi drzewkami, „no i popatrz 
jak się wzięłaś, jakie ładne z ciebie 
drzewko” i pogładził malutką jabłon-
kę po korze. Owoce miał piękne.

Kobieta, w sile wieku z wybitnie 
„zielonymi palcami” : „ Zobacz te 
drzewka u X, takie zabiedzone, trzeba 
nie mieć litości, żeby je tak zamorzyć. 
Nawozu nie widziały, chwast. Patrzeć 
na to nie mogę. Powinno mu się za-
bronić sadzenia drzew”. Tak mówi się 
czasem o źle traktowanych zwierzę-
tach, ale o roślinach to niezwykłe. U 
niej nie ma tej granicy, traktuje rośliny 
jak żywe, czujące istoty.Unia Europej-
ska na to jeszcze nie wpadła, mówi 
tylko o dobrostanie zwierząt. Ale co 

tam teoretycy w tej Brukseli wiedzą.
 Rośliny i owoce Kobiety z Zielo-

nymi Palcami można pokazywać na 
wystawie, choćby i w samych Skier-
niewicach.

Kobieta, lat 40, przymrozek w 
okolicach ogrodników, nad ranem. 
Opis przypadku. Ogniska rozpalone, 
więcej ognia niż pożądanego dymu. 
A malutkie, sadzone jesienią drzew-
ko już pokrywa się szronem. Ściąga z 
siebie kurtkę i delikatnie otula biedac-
two. Efekty- w większości przypad-
ków rośliny robią dla niej, co mogą, 
odwdzięczają się. 

Z tych skromnychprzykładów przy-
toczonych powyżej wynikałoby, że 
trzeba rośliny znać, szanować, lubić, 
dokarmiać, pilnować, gadać z nimi 
i ogólnie dobrze traktować. Wte-
dy można liczyć na współpracę z ich 
strony. Czyli te zielone palce, to brud-
ne i dobre palce.

Ale ludzie mówiątakżeo innych 
przypadkach, już trochę o magię za-
haczających. Choć może to i nie ma-
gia, ale niezrozumiałe przez nas pra-
wo natury. Rośliny podarowane przez 
niektóre osoby zawsze się przyjmują 
i choćby to była najmniejsza, najbar-
dziej przesuszona szczepka rwie się 
toto do życia i pięknie rośnie. Taką 
mają dobrą rękę. Od innych nic się nie 

przyjmie.
A niektórym strach zwłaszcza da-

ć,ale czasem także sprzedać cokol-
wiek z ogródka, kurnika czy obory. 
Zabierają szczęście. Wykopie się ko-
muś kawałek krzaczka goździka i cała 
ogromna kępa, która zachwycała ży-
wotnością i kwitła jak piana, zamiera. 
Dać parę cebulek szafirków, przyleci 
stado gołębi i wydłubie wszystkie na-
sze pozostałe cebulki, co do jednej. 
Podarować kilka jajek perliczki i po 
perliczkach, spotykają je nieszczęścia 
i koniec hodowli. Opowiadają, że na-
wet zamrażarka, w której trzymano 
mięso takiej zauroczonej perliczki ze-
psuła się i wszystko trzeba było wy-
rzucić, żeby już żadnej korzyści z tych 
kropkowanych, ślicznych ptaków nie 
było. Mówi się, że ktoś wziął czy kupił 
daną rzecz niezręcznie. Wierzcie, nie 
wierzcie- wszystkie osoby o to pyta-
ne są święcie przekonane, że wokół 
nas są ludzie, którzy takiego pecha 
przynoszą. I przytaczają mnóstwo hi-
storii ze swojego życia potwierdzają-
cych istnienie niedobrej ręki ( cytując 
wprost wkurzonego ofiarodawcęper-
liczych jajek - „parszywej łapy”). Po 
czym płynnie przechodzą do złego 
oka i uroków. Ale to już temat na inną 
opowieść.

mag

Z czytania książek nigdy się nie wyrasta to hasło 
promujące akcje czytelnicze Instytutu Książki. Hasło 
jest bardzo trafne, polecam więc do przeczytania lub 
wysłuchania książkę Billa Brysona W domu. Krótka hi-
storia rzeczy codziennego użytku. 

Książka liczy pięćset stron. To niewiele, biorąc pod 
uwagę, że zawiera historię: kuchni, spiżarni, łazienki, 
holu, salonu, piwnicy, korytarza, gabinetu, schodów, sy-
pialni, garderoby, pokoju dziecięcego, strychu, ogrodu, 
epidemii ospy (łączy się z budową kanalizacji), farb i tapet, 

elektryczności i tego wszystkiego, co wiąże się z domem. 
Autor pochodzi z kręgu kultury anglosaskiej i przedstawia 
fakty dotyczące przede wszystkim Anglii i Stanów Zjedno-
czonych. Skupił się na wydarzeniach z ostatnich stu pięć-
dziesięciu lat, kiedy tak naprawdę narodził się nowoczesny 
świat, czasami odwołując się do wcześniejszych dziejów.

 Ten nasz cały domowy świat powstał na drodze wielu 
eksperymentów. I tak na przykład widelce używane były 
od dawna (Włochy), ale do Anglii sprowadził je dopiero 
podróżnik Thomas Coryate, wychwalając ich zastosowa-
nie w swojej książce z 1611 roku. Początkowo widelce 
miały dwa ostre zęby i były postrzegane jako niebezpiecz-
ne sztućce (a także komiczne i niemęskie); zachodziła 
możliwość przebicia wargi lub języka. Liczba zębów zmie-
niała się (do sześciu), ale dopiero pod koniec XIX wieku 
wybrano cztery zęby i tak już zostało. 

 Autorem książki jest Bill Bryson (ur.1951) - Amerykanin 
z pochodzenia, Brytyjczyk z zamiłowania. Pisze książki po-
pularnonaukowe i podróżnicze, które są znane na całym 
świecie, nagradzane (np. Nagroda Kartezjusza) i zawsze 
poprawią czytelnikowi humor. 

ko
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Wielkanocny sos tatarski
Palce lizać... bez cudów

Składniki:
Majonez – 100 ml, Jajka – 2 sztuki, Sos Sałatkowy 

czosnkowy – 1 opakowanie, Ogórki korniszony – 6 sztuk, 
Grzyby marynowane – 40 g, Musztarda – 2 łyżki, Cytryna 
– 1 sztuka, Natka pietruszki – 0,5 pęczka, Cukier – szczyp-
ta, Śmietana – 2 łyżki

Przygotowanie:
Jajka ugotować na twardo, wystudzić, obrać i drobno 

posiekać. Ogórki, grzyby i natkę pietruszki drobno posie-
kać. Sos sałatkowy czosnkowy wymieszać z musztardą, 
majonezem i śmietaną. Do sosu dodać posiekane wcze-
śniej składniki i dokładnie wymieszać. Wszystko dopra-
wić szczyptą cukru oraz sokiem z cytryny.

Smacznego!

Gminny Klub Sportowy 

Vitalpol Solec-Zdrój 
wraca do rywalizacji po zimowej przerwie!

Ubiegła runda jesienna była dla 
naszego klubu sportowego bardzo 
owocna. Zespół pod wodzą trenera 
Augustyna Bóla zakończył zmaga-
nia na 2 miejscu w tabeli Święto-
krzyskiej B Klasy grupy II z bilansem 
5 zwycięstw, 2 remisów i 1 porażką. 
To efekt ciężkiej pracy w przygoto-
waniach do sezonu gdzie nasz klub 
rozegrał 7 sparingów, przy tym in-
tensywnie szlifując swoją formę na 
treningach. 

Kluczem do takich wyników była 
rodzinna atmosfera zbudowana przez 
nowego trenera. Każdy w zespole jest 
ważnym ogniem, nieważne czy roz-
poczyna mecz w pierwszym składzie, 
czy też wchodzi z ławki rezerwowych. 
Drużyna jest istną mieszanką pokole-
niową. W jej skład wchodzą doświad-
czeni gracze, a także młodzież, która 
rozwijała swoje umiejętności pod 
okiem piłkarskiej Akademii Cham-
pions. Na boisku panuje jednak che-
mia, czego efektem są wyniki zespołu 
po rundzie jesiennej.

Aktualnie  zespół jest w trakcie 
przygotowań do rundy wiosennej, 
która rusza 11 kwietnia. Wówczas 
naszadrużyna zainauguruje start roz-
grywek podejmując u siebie zespół 
Partyzanta Wodzisław. Będzie to zara-
zem hit kolejki, w którym rywalizację 
podejmą dwa najlepsze zespoły po 
rundzie jesiennej. Spotkanie rozpocz-
nie się o godzinie 11.00 Już dziś za-

praszamy na sportowe emocje, które 
gwarantuje nasz zespół. Poniżej ter-
minarz spotkań naszego zespołu w 
rundzie wiosennej. Więcej aktualnych 
informacji na fanpage’u Gminnego 
Klubu Sportowego VitalpolSolec-
-Zdrój. 

Terminarz spotkań GKS Vitalpol Solec-Zdrój w rundzie wiosennej.
11 kwietnia: GKS Vitalpol Solec-Zdrój – Partyzant Wodzisław (godz. 11.00)
18 kwietnia: GKS Kluczewsko – GKS VItalpol Solec-Zdrój
25 kwietnia: GKS Vitalpol Solec-Zdrój – Bukovia II Bukowa (godz. 11.00)
2 maja: Jawornik Gorzków – GKS Vitalpol Solec-Zdrój
9 maja: GKS Vitalpol Solec-Zdrój – Strzelec Chroberz (godz. 11.00)
23 maja: DEKO Włoszczowa – GKS Vitalpol Solec-Zdrój
30 maja: GKS Vitalpol Solec-Zdrój – MGTS Działoszyce ( godz. 11.00)
6 czerwca: LZS Czarnocin – GKS Vitalpol Solec-Zdrój
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