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Na początku posiedzenia przewodniczący 
Gminnej Komisji Wyborczej Paweł Jakuszewski 
wręczył wszystkim radnym zaświadczenia o wybo-
rze, składając im serdeczne gratulacje oraz życze-
nia  sukcesów w pełnieniu funkcji dla dobra gminy 
i jej mieszkańców. 

Wybrany został również przewodniczący Rady 
Gminy, którym ponownie został Mieczysław Pią-
tek. Uzyskał on poparcie 15 radnych spośród 15 
obecnych na sesji. Na wiceprzewodniczących rady 
zgłoszono 3 kandydatów: Witolda Ćwieka, Dorotę 
Jakuszewską, Bożenę Grzyb. W wyniku głosowania 
wiceprzewodniczącymi zostali wybrani: Witold 
Ćwiek jako I wiceprzewodniczący i Dorota Jaku-
szewska jako II wiceprzewodniczący.

Nowa
RaDa GmINy

1 grudnia odbyła się I Sesja Rady Gminy Samborzec VII kadencji. W obradach 
uczestniczyli nowo wybrani radni oraz zaproszeni goście. 

Radni Rady Gminy Samborzec 
kadencji 2014-2018: 

Elżbieta Bebło, Barbara Bona, An-
drzej Bryła, Witold Ćwiek, Bożena 
Grzyb, Dorota Jakuszewska, Teresa 
Kamuda, Adam Krakowiak, Jaro-
sław Maj, Leszek Nowak, Mieczy-
sław Piątek, Lucja Rugała, Anna Se-
rafin, Andrzej Trzaska, Stanisława 
Walasek.

Szanowni Państwo
Przed nami Boże Narodzenie, 
najbardziej radosne i rodzinne święta. 

Z tej okazji pragnę wszystkim Mieszkańcom 
naszej gminy złożyć życzenia zdrowia, 
pogody ducha i wielu sukcesów. 

Niech świąteczna atmosfera towarzyszy nam 
przez cały nadchodzący rok 2015, 
a zrozumienie i serdeczna współpraca budują 
naszą Małą Ojczyznę, stając się źródłem 
trwałej pomyślności, dostatku oraz szczęścia. 

Wójt gminy Samborzec WitOld SurOWiec

Wójtowskie
ślubowanie
 „Obejmując urząd wójta, uroczyście ślubuję, że dochowam 
wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko 
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak 
mi dopomóż Bóg.”.

Podczas obrad II Sesji Rady Gminy 9 grudnia 2014 r. wybrany 
w drugiej turze wyborów wójt WItold SuRoWIec oficjalnie 
przejął rządy, składając ślubowanie.

Po oficjalnym objęciu stanowiska w kadencji 2014-2018  
Witold Surowiec podziękował za poparcie i zaufanie, którego 
udzielili mu mieszkańcy w wyborach, dzięki czemu dziś może 
przyjąć zaszczytną funkcję wójta gminy Samborzec. Przyznał, że 
przyjmuje tę funkcję z pokorą, licząc na współpracę z radnymi, 
sołtysami, pracownikami Urzędu Gminy, nauczycielami i wszystki-
mi mieszkańcami. Jego zdaniem, wszyscy powinni tworzyć jeden 
zespół, dla dobra gminy. W swoim wystąpieniu nowy wójt docenił 
swojego poprzednika Witolda Garnuszka.

10 grudnia 2014 r. pracownicy Urzędu Gminy kwiatami powitali 
nowego gospodarza gminy, życząc mu dobrej współpracy.

Nowy wójt gminy Samborzec Witold SuroWiec (z lewej). obok przewodni-
czący Gminnej Komisji Wyborczej PaWeł JaKuSzeWSKi odczytujący informację 
z ii tury wyborów.
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Spod pióra
regionalisty

Wigilia po 
samborzecku

„Bóg się rodzi, moc truchleje...” Słowa i me-
lodia tej starej polskiej kolędy wprowadzają 
nas w nastrój jakże pięknych i rodzinnych świąt 
Bożego Narodzenia. Świąt szczególnie nam bli-
skich, które każdy z nas pomięta już od kołyski. 
a Wigilia to dzień szczególny. W dniu tym gasną 
wszelkie spory. To czas pojednania i czuwania. 
W tradycji chrześcijańskiej jest to dzień poprze-
dzający Boże Narodzenie, kończący okres czte-
rotygodniowego adwentu.

Tak jak w całej Polsce, tak i w gminie Sam-
borzec, zgodnie z tradycją, wieczerza wigilijna 
rozpoczyna się wraz z pierwszą gwiazdą na nie-
bie. W ten dzień już od samego rana gospodynie 
krzątają się w kuchni, przygotowując potrawy 
na wigilijną wieczerzę, zwaną też postnikiem, 
gdyż w tym dniu obowiązuje ścisły post. Na stole 
wigilijnym znajdują się wszystkie płody ziemi, 
a potraw według tradycji powinno być dwa-
naście. Ustawia się też jedno nakrycie więcej, 
przeznaczone jest dla niezapowiedzianego go-
ścia. Pod choinką kładzie się  prezenty dla dzieci 
i zaproszonych gości. Czas Bożego Narodzenia 
nierozerwalnie wiąże się z wieczerzą, choinką, 
opłatkiem i kolędami. 

Wieczerzę w uroczystym nastroju rozpoczy-
na zazwyczaj gospodarz domu, wykonując ręką 
znak krzyża. Odmawia się modlitwę i odczytuje 
fragment Pisma Świętego. Po modlitwie uczest-
nicy kolacji wigilijnej składają sobie życzenia 
świąteczne i dzielą się opłatkiem. Potem, przy 
zapalonych światełkach na choince, wszyscy 
zasiadają do wigilijnego stołu.

Podstawową potrawą wigilijną jest ryba, za-
zwyczaj karp smażony lub w galarecie. Na stole 
znajduje się także barszcz czerwony z uszkami, 
kluski z makiem, pierogi z kapustą, kompot z su-
szonych śliwek, kasza jaglana ze śliwkami, goto-
wany groch maszczony olejem, racuchy, śledź 
z chlebem, gotowana kapusta z kaszą, ziemniaki 
zasmażane na oleju, placek drożdżowy, a także 
powidła. W niektórych domach, specjalnie na tę 
wyjątkową kolację, przygotowuje się jeszcze ku-
tię, czyli pszenicę z makiem, miodem i orzechami.

Szczególne miejsce na stole zajmuje opłatek. 
Położony jest na sianie i białym obrusie, przykryty 
zazwyczaj haftowaną serwetką. Sianko jest sym-
bolem miejsca narodzin Jezusa.

W rogach izby, w której odbywa się wiecze-
rza, ustawia się snopy zboża. Ze słomy z tych 
snopków gospodarze kręcą małe powrósła, wy-
chodzą do sadu i obwiązują nimi drzewa owo-
cowe, w przekonaniu, że będą lepiej rodziły. 
Dawniej ci gospodarze, którzy mieli zwierzęta 
domowe, przed północą udawali się do obejścia 
i nasłuchiwali, czy zwierzęta mówią do siebie 
ludzkim głosem. Podczas wspólnego ucztowa-
nia uczestnicy rozmawiają i wspominają  wy-
darzenia mijającego roku. Planują też przyszły 
rok. Po wieczerzy resztę wieczoru spędza się na 
śpiewaniu kolęd.

Niemal w tym samym czasie rozpoczyna się 
kolędowanie. Kolędnicy i gwiazdorzy, w przebra-
niu anioła, króla, Żyda, śmierci i diabła, odwie-
dzają każdy dom, głosząc nowinę o narodzeniu 
Jezusa. a kiedy na zegarze dochodzi północ, 
większość mieszkańców udaje się na mszę świę-
tą, zwaną pasterką. Pasterki odbywają się we 
wszystkich kościołach gminy: w Samborcu, Skot-
nikach i Chobrzanach. Po Wigilii nadchodzi jakże 
piękny czas świętowania Bożego Narodzenia. 

Do siego 
roku!

życzy 
AnDrzeJ CebulA 

Mikołaj
w bibliotece

4 grudnia dzieci z terenu gminy 
Samborzec uczestniczyły w spekta-
klu pt.: „Gdzie jesteś Święty Mikołaju?” 
w Gminnej Bibliotece Publicznej.

Przedstawienie było bardzo dynamiczne, 
obfitujące w śmieszne dialogi i niespodziewa-
ne zwroty akcji, a jego punktem kulminacyjnym 
okazało się przybycie zaginionego Świętego 
mikołaja, który przyniósł wszystkim maluchom 
słodkie upominki.

Wystawa jest zwieńczeniem projektu o ta-
kim samym tytule, który od września realizo-
wany był na terenie gminy przez Klub Przyja-
ciół archeologii Ziemi Sandomierskiej. można 
na niej podziwiać zarówno prace dzieci, które 
brały udział w projekcie, jak i zabytki archeolo-
giczne wypożyczone z muzeum Okręgowego 
w Sandomierzu, które zostały odnalezione 

w miejscowości Złota podczas wykopalisk 
w latach 2012-2013.

Eksponaty prezentowane w Samborcu 
pochodzą z neolitu oraz epoki brązu, czy-
li okresów, które najmocniej odcisnęły swe 
ślady w historii naszego regionu. Zwiedzający 
mogą podziwiać przedmioty wykonane przez 
przedstawicieli neolitycznych kultur: złockiej 

oraz malickiej, a także kultury mierzanowickiej 
z epoki brązu.  

Celem projektu jest ponadregionalna 
promocja dziedzictwa kulturowego gminy 
Samborzec oraz wzrost świadomości i wie-
dzy mieszkańców gminy na temat jej histo-
rii. Wystawę przygotowali członkowie Klubu 
Przyjaciół archeologii Ziemi Sandomierskiej. 
Partnerami wydarzenia są Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu oraz 
muzeum Okręgowe w Sandomierzu. 

Wystawę można zwiedzać do 31 marca 
2015 roku. 

od 6 grudnia w urzędzie Gminy w Samborcu można zwiedzać wy-
stawę archeologiczną pt.: „Wielka przeszłość małej krainy, czyli dawno, 
dawno temu w gminie Samborzec”. 

Wielka przeszłość małej krainy

dwie pierwsze klasy szkoły pod-
stawowej w chobrzanach objęte 
zostały pilotażowym programem na-
ukowo-sportowym pod nazwą „dru-
żyna Bakcyla – na ratunek świata”. 

Dzieciaki, ich nauczyciele i rodzice ruszyli 
na poszukiwania sympatycznych bakterii – 
Bakcyli. aby uratować świat przed zagładą, 
do końca czerwca 2015 r. muszą (razem z 7 
innymi drużynami z sąsiednich miejscowości) 
uzbierać ponad sto tysięcy bakcyli różnych 
pasji.

– Program jest kontynuacją i rozwinięciem 
współpracy pomiędzy tarnobrzeską szkołą 
tańca „Samba”, Gminnym centrum Kultury, 

Sportu i rekreacji w Samborcu oraz szkołami 
z terenu gminy Samborzec – informuje dyrek-
tor Centrum Kultury Sebastian Mazur. 

W ramach programu, najmłodsi uczniowie 
będą szukać zagubionych Bakcyli na specjal-
nych zajęciach gimnastyczno-tanecznych 
i podczas lekcji w szkole. Pierwsze naukowe 
Bakcyle odnalezione zostały przez dzieci mię-
dzy kartkami nowych elementarzy. Duże zdzi-
wienie dzieci wywołała informacja, że Bakcyle 
ukryły się również w ich domach, a najbliższa 
możliwość ich odszukania nadarza się już pod-
czas nadchodzących świąt. Jednym słowem 
szykuje się znakomita zabawa dla wszystkich 

biorących udział w programie. Tym bardziej 
że na poszukiwaczy czekają liczne naukowe 
przygody i niespodzianki. 

Ważny jest również fakt, że każdy uczeń 
będzie mógł wymienić uzbierane Bakcyle na 
nagrody w prawdziwym internetowym sklepie 
z nagrodami, w którym jedyną obowiązującą 
walutą będą uzbierane punkty. Wprowadzając 
ten program, obowiązkowe lekcje w szkole „za-
mieniamy” na przygodę w zdobywanie wiedzy 
i nowych umiejętności. 

aby dowiedzieć się, skąd bakcyle wzięły 
się na ziemi wystarczy zajrzeć na stronę www.
stsamba.pl.

Na początku grudnia w Staszowie odbyło się uroczyste wrę-
czenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szczegól-
nie uzdolnionym z powiatów sandomierskiego, staszowskiego 
i opatowskiego. 

Stypendia przyznawane były za wybitne osiągnięcia uczniów szkół ponad-
gimnazjalnych w roku szkolnym 2013/2014. Jedną z nagrodzonych osób była 
uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 
w Chobrzanach – Aldona Wójtowicz. 

Oprócz stypendystki w uroczystości wzięły udział wicedyrektor Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach Wioletta Cieciura i wychowawczyni 
klasy maturalnej Agnieszka Podolecka. Wręczenia dyplomów dokonali: 
wojewoda świętokrzyska Bożentyna Pałka-Koruba, świętokrzyska kura-
tor oświaty Małgorzata Muzoł oraz przedstawiciele staszowskich władz 
samorządowych. 

Stypendium od premiera

Od prawej: świętokrzyska kurator oświaty MAŁGO-
RZATA MUZOŁ, ALDONA WÓJTOWICZ i wychowawczy-
ni klasy maturalnej aGNieSzKa PodolecKa.

W poszukiwaniu Bakcyli


