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– Minęło już prawie dwa miesiące od roz-
strzygnięcia wyborczego. Jak się Pan czuje 
w fotelu wójta?

– W tej chwili, mówiąc szczerze, w ogóle 
czuję się nie za bardzo, bo 1 stycznia złamałem 
rękę i przebywam na zwolnieniu lekarskim. Tak 
naprawdę więc jeszcze nie zadomowiłem się 
w urzędzie. Powoli jednak przywykam do myśli, 
że najbliższe lata spędzę na stanowisku gospoda-
rza mojej gminy.

– Można śmiało powiedzieć, że pokonał 
Pan w wyborach wójta-legendę, który rządził 
gminą ponad trzydzieści lat. Wielu próbo-
wało, ale na próżno. A Pan wygrał, i to ze 
znaczną przewagą.   

– Faktycznie, odniosłem spory sukces w wy-
borach, ale tym większa na mnie ciąży odpowie-
dzialność i presja społeczna. Zastąpiłem wójta, 
który zrobił dla naszej gminy bardzo wiele do-
brego, i zdaję sobie sprawę, że dorównanie mu 
będzie ogromnym wyzwaniem. Na szczęście jest 
jeszcze bardzo dużo do zrobienia i postaram się, 
aby gmina nadal się rozwijała.

– Z Pana słów wynika, że docenia Pan do-
konania swego poprzednika. Takie stanowi-
sko nie jest powszechne wśród następców 
gospodarzy gmin czy miast.  

– Oczywiście, że doceniam to, co wójt Gar-
nuszek zrobił dla Samborca. Nigdy nie miałem 
zamiaru umniejszać jego zasług, wręcz przeciw-
nie. Podczas mojej kampanii wyborczej mówiłem 
wprost, że nie planuję rewolucji w urzędzie gmi-
ny. Uważam, że należy postawić na kontynuację 
pewnych przedsięwzięć, choć nie ukrywam, że 
drobne zmiany w funkcjonowaniu urzędu czy sty-
lu zarządzania gminą są nieuniknione. Jeśli ktoś 
się spodziewał, że będę kogokolwiek rozliczał czy 
szukał jakichś haków, to się grubo pomylił. To 
nie w moim stylu. Zresztą uważam, że tak się 
nie powinno działać. Nie można na siłę szukać 
problemów, nawet gdy się miało nie najlepsze re-
lacje z poprzednikiem. A ja z wójtem Garnuszkiem 
miałem bardzo dobre relacje. Chciałbym kiedyś 
odchodzić z tego stanowiska, ciesząc się takim 
szacunkiem wśród ludzi, jakim on się cieszy.

– W takim razie dlaczego mieszkańcy gmi-
ny po tylu latach pokazali, wydawać by się 
mogło niezatapialnemu wójtowi, czerwoną 
kartkę?

– Wydaje mi się, że ludzie po prostu chcieli 
zmiany. Może zmęczeni byli dotychczasowym 
układem, chcieli kogoś nowego, z może nieco 
innym spojrzeniem na samorząd i jego problemy. 
Nie wiem, czym to było ostatecznie podyktowa-
ne. Zauważmy, że w wielu gminach i miastach re-
gionu doszło do zmian i to niekiedy bardzo zaska-
kujących. Poza tym, bardzo zaangażowałem się 
w kampanię wyborczą, jeździłem na spotkania, 
odwiedzałem nawet ludzi w domach. I co ważne, 

ta kampania była pozytywna, nie oczerniałem 
byłego wójta, tylko mówiłem, co ja mogę dać 
gminie. I ludzie mi uwierzyli. Poza tym pochodzę 
z tej gminy, pracowałem w tutejszych szkołach. 
Ludzie mnie znali. Myślę też, że paradoksalnie 
pomógł mi kandydat PiS, który w drugiej turze 
poparł Witolda Garnuszka. Mój kontrkandydat 
dostał niejako pocałunek śmierci. Ludzie widzieli 
w tym fałsz i nie dali się nabrać. 

– Mówiło się, że był Pan swego rodzaju 
asekuracją na wypadek niepowodzenia byłe-
go wójta. Miał on proces sądowy i mógł stra-
cić stanowisko. Dla wielu wydało się dziwne, 
że PSL wystawiło dwóch kandydatów. Bo 
przecież obaj startowaliście przy poparciu 
ludowców.

– Przyznam, że na początku tak było. Nie 
chciałem startować w tych wyborach, zresztą 
nigdy nie planowałem w swoim życiu ubiega-
nie się o takie stanowisko. Niemniej jednak, tak 
się ułożyło, że zaproponowano mi start, a ja się 
zgodziłem. Muszę przyznać, że początkowo fak-
tycznie były takie rozmowy, że gdybym przeszedł 
do drugiej tury razem z wójtem Garnuszkiem, to 
mogę zrezygnować. Jednak już po pierwszych 
dniach kampanii wyborczej wiedziałem, że będę 
walczył do końca. Nie mogłem po prostu zawieść 
zaufania ludzi, którzy mi uwierzyli. Poza tym pod-
czas spotkań mówiłem ludziom, że nie mam za-
miaru rezygnować, bo już wówczas takie plotki 
się pojawiały.

– A kiedy Pan uwierzył, że wygrana w tych 
wyborach jest w zasięgu ręki?

– Myślę, że takie myśli pojawiły się już na 
początku kampanii wyborczej. Widziałem entu-
zjazm u ludzi, czułem ich wsparcie. A to dawa-
ło mi mnóstwo energii, mimo że ta kampania 
kosztowała mnie bardzo dużo zdrowia i nerwów 
– schudłem, nie mogłem spać. Przyznam się, że 
niezręcznie było mi w drugiej turze walczyć z wój-
tem Garnuszkiem. Wiadomo, jesteśmy z jednego 
ugrupowania, poza tym znamy się od lat, lubimy, 
szanujemy. Dlatego miałem nadzieję, że zmierzę 
się z kandydatem PiS. Wyborcy jednak zdecydo-
wali inaczej. 

– Po wyborach mówił Pan, że oczekuje 
od mieszkańców „miodowego miesiąca” na 
wdrożenie się w pracę na tym stanowisku 
i zapoznanie z urzędem. Dostał pan ten czas?

– No niestety nie. Już pierwszego dnia musia-
łem rozwiązywać problemy, przychodzili ludzie. 
Od razu zostałem rzucony na głęboką wodę. Po-
czątkowo nawet chciałem ustalić jakieś sztywne 
godziny przyjmowania interesantów, ale później 
stwierdziłem, że to nie ma sensu, bo ludzie i tak 
przychodzą, kiedy chcą.  Poza tym to my, urzęd-
nicy, jesteśmy dla mieszkańców, a nie odwrotnie. 
Urząd gminy jest pierwszą instancją, do której 
mieszkańcy zwracają się, oczekując pomocy, wy-

jaśnienia, wysłuchania. Dlatego już w pierwszych 
dniach urzędowania zorientowałem się, że to bę-
dzie bardzo ciężka praca. 

– Wspomniał Pan, że planuje pewne zmia-
ny w urzędzie. Na czym one będą polegały?

– Planuję drobne zmiany organizacyjne, ale 
absolutnie nie będzie się to wiązać ze zwolnie-
niami. Wiem, jaką wartością dzisiaj jest posia-
danie pracy, dlatego chcę uspokoić wszystkich 
tych, którzy obawiali się takich ruchów. Żadnych 
zwolnień w urzędzie nie będzie. A ze zmian struk-
turalnych, to w planach jest włączenie Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w struktury urzędu, co 
pozwoli nam odzyskiwać podatek VAT, a to da 
spore oszczędności. Planuję też powołanie swego 
zastępcy, ale dopiero za jakiś czas. Rozmawiałem 
już ze wszystkimi pracownikami, i przekazałem 
im moje wnioski i uwagi, również te, które prze-
kazali mi ludzie podczas spotkań wyborczych. 
Generalnie uczuliłem moich pracowników, aby 
byli bardziej otwarci i empatyczni w kontaktach 
z mieszkańcami, pomagali im, bo po to tu pracują. 
Urząd z założenia powinien być bardziej otwarty 
na mieszkańców i ich problemy. 

– A w jakim stanie są finanse gminy? Podczas 
kampanii wyborczej różnie się o tym mówiło.

– Powiem szczerze, że stan finansów gminy 
mile mnie zaskoczył. Niektórzy kontrkandydaci 
mówili, że gmina jest bardzo zadłużona, a oka-
zało się, że nie jest tak źle. Owszem, mogłoby 
być lepiej, ale zadłużenie samorządu na poziomie 
nieco ponad 20 procent, przy inwestycjach, które 
zostały wykonane w ostatnich latach, chyba nie 
jest jakieś ogromne. Jest znacznie lepiej, niż się 
spodziewałem. Nie taki diabeł straszny…

– Pracował Pan jako nauczyciel, dyrektor 
szkół, a ostatnio jako naczelnik wydziału 
oświaty w starostwie. Wobec tego, jak Pan 
ocenia sytuację gminnej oświaty?

– Powiem szczerze, że jeszcze nie zdążyłem 
odwiedzić naszych szkół, porozmawiać z dyrek-
torami i nauczycielami. Zdaję sobie sprawę, że 
szkoły borykają się z problemami, ale sądzę, że 
wspólnymi siłami uda nam się je pokonać. Oczy-
wiście demografii nie przeskoczymy, a malejąca 
liczba dzieci jest zmorą większości szkół. 

– Co prawda dopiero zaczął Pan urzędo-

wania, ale mimo to zapytam o plany 
inwestycyjne na najbliższe miesiące?

– Nie będę oryginalny, jeśli powiem, 
że priorytetem są drogi – ich budowa 
i remonty. Mamy już wyznaczonych 
kilka odcinków dróg gminnych, które 
w tym roku zostaną wyremontowane 
w ramach tzw. „schetynówek” i „po-
wodziówek”. Już część pieniędzy otrzy-
maliśmy, na kolejne czekamy. Planu-
jemy też sukcesywne zabezpieczanie 
wąwozów lessowych. W przyszłości 
spróbujemy sięgnąć po fundusze na 
termomodernizację szkół. Chcemy 
również, w miarę możliwości, wspierać 
nasze straże pożarne, a także organi-
zacje pozarządowe, których bardzo 
wiele działa na terenie gminy. Zależy 
mi na tym, aby prowadzić inwestycje 
w każdej miejscowości, aby nikt nie czuł 
się pominięty.

– Skoro jesteśmy przy temacie 
straży pożarnych, to co Pan myśli 

o konflikcie samborzeckich strażaków z po-
przednim wójtem? Przypomnijmy, że w po-
mieszczeniach remizy, w których funkcjonuje 
sklep, strażacy chcieli zrobić jeszcze jeden 
garaż na łódź. Jednak poprzedni wójt się na 
to nie zgodził. 

– Jak jeszcze nie byłem wójtem, słyszałem o tej 
sprawie, jednak bliżej się jej nie przyglądałem. 
Teraz dopiero zasięgnąłem języka i okazuje się, 
że społeczność wiejska nie chce likwidacji tego 
sklepu. A jeśli już likwidować sklep, to mieszkańcy 
chcą tam zrobić klub, w którym mogliby się spo-
tykać. Muszę przemyśleć tę sprawę, wysłuchać 
wszystkich stron, i spróbować znaleźć zadawa-
lające wyjście. Tak jak obiecywałem w kampanii, 
wszystkie decyzje, istotne z punktu widzenia ja-
kiejś miejscowości, będę konsultował z jej miesz-
kańcami. Tak będzie i w tym przypadku.

– Zapytam jeszcze o drogę krajową nr 79, 
która przebiega przez Samborzec i od lat cze-
ka na gruntowny remont. Co Pan, jako wójt, 
zamierza zrobić, aby wreszcie do niego do-
prowadzić?

– Faktycznie stan tej drogi jest fatalny. Szcze-
gólnie w Samborcu, gdzie nie ma chodników ani 
parkingów, a na poboczu stoi nieraz mnóstwo 
samochodów i nie ma którędy przejść, nie mówiąc 
już o kwestii bezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę, 
że ludzi nie obchodzi, do kogo należy ta droga, 
tylko kiedy wreszcie zostanie wyremontowana. 
Z tego, co wiem, projekt remontu tej drogi jest 
przygotowany, tylko że wymaga on aktualizacji. 
Myślę, że uda się doprowadzić do jej remontu 
w tej kadencji. Zanim to jednak nastąpi, będziemy 
musieli z własnych środków wymienić biegnące jej 
poboczami kilkudziesięcioletnie wodociągi. Planu-
jemy zrobić to jeszcze w tym roku.

Drugą ważną rzeczą, którą, uważam, trzeba 
wreszcie załatwić, jest melioracja terenów w daw-
nym starorzeczu Gorzyczanki. Mieszkający tam 
ludzie często muszą borykać się z podtopienia-
mi. Gminy oczywiście nie stać, aby sama uporała 
się z tym problemem. Dlatego wybieram się do 
urzędu marszałkowskiego w Kielcach na rozmo-
wy w tej sprawie. Będę naciskał, aby tę sprawę 
załatwić jak najszybciej. 

– Dziękuje za rozmowę. 

Zamiast miodowego miesiąca 
– głęboka woda
Rozmowa z WITOLDEM SUROWCEM 
wójtem gminy Samborzec
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Spod pióra
regionalisty

SzewceGłówne założenia programu to, oprócz typowej edukacji 
prozdrowotnej, zapewnienie sprzyjających  zdrowiu warunków 
pracy i nauki, a także współdziałanie szkoły z rodziną ucznia, 
społecznością lokalną oraz instytucjami wspierającymi placów-
kę. Podejmowane działania mają na celu zaangażowanie przede 

wszystkim uczniów, ale też ich rodzi-
ców i nauczycieli, w świadome dbanie 
o zdrowie. Koordynatorkami programu 
są nauczycielki Agnieszka Werstler, 
Marta Majewska, Marta Glazer.

Dotychczas w szkole podstawowej 
dzieci poznawały zasady dbania o wła-
sne bezpieczeństwo, a poprzez samo-
dzielne przygotowywanie zdrowych 
potraw i deserów – zdobyły wiedzę na 
temat wartości odżywczych owoców 
oraz warzyw. Powstał kącik zdrowia, 
trwają akcje: „Pij mleko” czy „Owoce 

i warzywa w szkole”, w których młodzież chętnie uczestniczy. 
Gimnastyka korekcyjna, kontrolowanie masy ciała, fluoryzacja 
zębów – to kolejne działania w ramach programu. Wyjazd na 
„białą szkołę” do Piwnicznej także podporządkowany był jego 
założeniom.

W gimnazjum prowadzony jest cykl zajęć świetlicowych 
na temat zdrowego stylu życia pod hasłem „Akademia 
zdrowia”. Działające w szkole Koło Sportowo-Turystyczne 
promuje nowoczesne  formy ruchu, takie jak: siłownia 
rekreacyjna, zumba, pilates, shape, trening bokserski. Po-
nadto uczniowie mają możliwość wykonania testów moto-
rycznych, oceniających ich sprawność fizyczną, pomiarów 
masy ciała i wzrostu, a także tętna spoczynkowego oraz 
po wysiłku. Prowadzący lekcje w-f zainicjowali z kolei akcję 
„Biegaj z nauczycielem”, obejmującą marsze i marszobiegi 
w terenie naturalnym, szkolna pielęgniarka zaś prowadzi 
cykliczne pogadanki oraz prezentuje filmy instruktażo-
wo-informacyjne dotyczące higienicznego trybu życia, 
a samorząd uczniowski zorganizował konkurs plastyczny 
na plakat „Żyj zdrowo, kolorowo”. W ramach programu 
uczniowie wzięli także udział w wycieczce do tłoczni eko-
logicznych soków owocowych. 

Uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu ak-
tywnie uczestniczą w ogólnopolskim programie „Szkoła promująca zdrowie” 

Promują zdrowie 
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, wychodząc naprzeciw potrzebie edukacji 

prozdrowotnej, przystąpił we wrześniu 2014 r. do ogólnopolskiego programu „Szkoła promująca zdrowie”. 

Ferie z pasją
Samborzeckie Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

przygotowało na przerwę semestralną specjalny pro-
gram kulturalny pt. „Ferie z pasją”.

Program rozpocznie się 14 lutego od karnawałowego balu prze-
bierańców, który odbędzie się w Zajeziorzu. Największą atrakcją balu 
będzie występ zespołu Nimbooda oraz warsztaty tańca orientalnego 
(tradycyjny taniec indyjski, taniec brzucha).

Podczas ferii ruszy też nowy projekt Centrum Kultury skierowany 
do dzieci i młodzieży w wieku 13-19 lat.  W ramach projektu zapla-
nowano spotkania z ciekawymi ludźmi: archeologami, historykami, 
regionalistami i przewodnikami. Będą miały miejsce także warszta-
ty krawiectwa historycznego. Ponadto w dalszym ciągu odbywać 
się będą zajęcia cykliczne, tj.:  zajęcia taneczne z „Sambą” w Hali 

Sportowej w Samborcu, warsztaty wokalne w świetlicach wiejskich 
w Gorzyczanach, Janowicach oraz Ostrołęce, warsztaty teatralne 
i rękodzielnicze w świetlicach wiejskich w Janowicach, Bogorii Skot-
nickiej oraz Zajeziorzu, karate dla dzieci oraz cage fitness dla pań 
w świetlicy wiejskiej budynku OSP w Samborcu, a także warsztaty 
lepienia z gliny w Centrum Kultury. 

Oprócz zajęć typowo kulturalnych, zaplanowane są także 
zajęcia i imprezy sportowe i rekreacyjne. Wśród nich: aerobik 
w świetlicach wiejskich w Gorzyczanach, Chobrzanach i Zaje-
ziorzu, Turniej Wyciskania Sztangi, Turniej Piłki Nożnej Halowej 
Szkół Podstawowych i Gimnazjów, Turniej Tenisa Stołowego Szkół 
Podstawowych, Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gmi-
ny Samborzec, Turniej Piłki Siatkowej dla Szkół Podstawowych 
i Gimnazjów. Powyższe wydarzenia odbędą się w hali sportowej 
w Samborcu. 

Informacje o programie ferii udzielane są w Gminnym Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, pod nr. tel. (15) 831 44 43, 
wew. 43, lub poprzez e-mail: kultura.samborzec@wp.pl

Szewce to wieś położona w woj. świętokrzy-
skim, pow. sandomierskim, w gminie Sambo-
rzec. W drugiej połowie XIII wieku nabyta została 
przez opactwo cysterskie z Koprzywnicy za 40 
grzywien. 

Po kasacie klasztoru i upadku powstania 
styczniowego po 1864 roku Szewce należały 
do Majoratu donacji samborzeckiej. Taki stan 
przynależności terytorialnej trwał do 1918 roku. 
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości znie-
siono donacje, Szewce podzielono na 9 kolo-
nii, a wieś należała do gminy Samborzec. Pod-
czas powszechnego spisu ludności w 1921 roku 
w Szewcach w 38 domach zamieszkiwało 197 
mieszkańców. 

Zabudowania wiejskie rozmieszczone były 
wzdłuż drogi Sandomierz – Koprzywnica i poni-
żej tej drogi, tuż przy drodze do Skotnik. W czasie 
trwania I wojny światowej, w domu gospodarza 
Żółnowskiego zlokalizowany był szpital polowy 
dla wojsk austriackich. Aktualnie w domu tym 
mieszka Danuta Misiuda. Wojciech Przytuła ro-
dem z Gorzyczan, ale mieszkaniec Szewc, walczył 
w Legionach Piłsudskiego i na frontach I wojny 
światowej.

W 1926 roku w Szewcach założono ochron-
kę dla dzieci. Przedszkolanką i opiekunką była 
mieszkanka wioski, pani Żyła. Ochronka mieściła 
się w drewnianym domu gospodarza Ziemniaka. 
Aktualnie w domu tym mieszkają Teresa i Jan 
Alfowie. W okresie międzywojennym we wsi za-
mieszkiwały dwie rodziny żydowskie: Jehudy Le-
iby i Josefa Leizura. Leizur zajmował się handlem 
cielętami i mięsem, natomiast Lejba prowadził 
mały sklep ogólnospożywczy na Starej Wsi. 

Oprócz pracy na roli mężczyźni z Szewców 
zajmowali się robieniem butów. Swoje wyroby 
sprzedawali głównie na czwartkowych jarmar-
kach w Koprzywnicy i w poniedziałki na targu 
w Sandomierzu. Oprócz sklepu prowadzonego 
przez Leibę, w Szewcach funkcjonowały jeszcze 
dwa sklepy spożywcze, zlokalizowane w domach 
u gospodarzy Władysława Skałczyńskiego i Józefa 
Osowskiego.

W 1936 roku w Szewcach powstało Koło Go-
spodyń Wiejskich. Jego założycielką była Irena 
Bil. Koło organizowało spotkania towarzyskie, 
zabawy wiejskie i dożynki. Przed II wojną świa-
tową, w latach 1930-1939, przez dwie kadencje 
sołtysem w Szewcach był Wincenty Śmiechowski. 
W czasie okupacji niemieckiej funkcję tę pełnił 
Jan Kocybowski. Od 1945 do 1949 roku sołtysem 
wsi był Sebastian Bil. Aktualnie funkcję tę pełni 
Remigiusz Łukawski. 

Wioska została zelektryfikowana w 1962 roku. 
Od 1963 roku w Szewcach działa w niej Ochotni-
cza Straż Pożarna. Aktualnie liczy 17 członków. 
W latach 70. ubiegłego wieku w miejscowości 
funkcjonował punkt skupu Spółdzielni Owocowo-
-Warzywnej w Sandomierzu. Utworzono również 
kółko rolnicze. Wioska posiadała punkt bibliotecz-
ny Gminnej Biblioteki w Samborcu. W 1975 roku 
na terenie wsi wybudowano 3 studnie głębinowe, 
podziemne ujęcie wody pitnej oraz stację uzdat-
niania wody. W kolejnych latach powstała pom-
pownia i zbiornik na wodę. Z czasem, wraz ze 
wzrostem zapotrzebowania na wodę, ujęcie  wody 
i stację rozbudowano. 

Przez wieś przebiega droga krajowa nr 79 San-
domierz – Kraków, droga gminna Gorzyczany 
– Szewce o długości 1,6 km oraz droga powiato-
wa, która prowadzi przez most na rzece Koprzy-
wiance do Skotnik. Od wschodu wieś graniczy 
z Samborcem, od zachodu z Gorzyczanami, od 
północy z Sośniczanami, natomiast od południa 
opiera się o rzekę Koprzywiankę. Obecnie zajmuje 
powierzchnię 186,81 ha, zamieszkuje ją 277 osób, 
w tym 111 kobiet i 106 mężczyzn. Wieś należy do 
parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach San-
domierskich. Aktualnie mieszkańcy wioski zajmu-
ją się głównie uprawą warzyw i ogrodnictwem.

ANDRZEJ CEBULA

Święto Objawienia Pańskiego jest 
okazją do noworocznych spotkań, 
podczas których można wspólne 
zaśpiewać kolędy i złożyć sobie na-
wzajem noworoczne życzenia. Ta-
kie spotkania odbywają się co roku 
w miejscowości Ostrołęka. 

Także 2015 rok został zainaugurowany 
Wieczorem Trzech Króli w Ostrołęce. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Sołectwo Ostro-
łęka, wójt gminy Samborzec oraz Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sam-
borcu. Uroczystość obfitowała w liczne 
atrakcje. Stoły uginały się od wyśmienitych 
domowych wypieków. Na scenie świetlicy 
wiejskiej wystąpili młodzi i nieco starsi arty-
ści: dziecięco-młodzieżowy zespół „Nic na 
siłę”, Zespół Stowarzyszenia „Gorzyczany z 
Sercem Dla Ludzi” oraz młody muzyk gra-
jący na keyboardzie – Mateusz Drabowicz. 
Repertuar obejmował kolędy i pastorałki. 

Spotkanie w Ostrołęce uświetnił swą obec-
nością Andrzej Cebula, który opowiedział kilka 
ciekawych wigilijnych i noworocznych historii. 
Po muzycznych występach świetlicę w Ostro-

łęce odwiedzili kolędnicy. Ostatnią z niespo-
dzianek Wieczoru Trzech Króli był występ 
akordeonowy pana Tomczyka oraz wspólne 
śpiewanie przez wszystkich gości kolęd. 

Spotkanie na Trzech Króli

Podczas wieczoru Trzech Króli w Ostrołęce o świątecznych obyczajach opowiadał re-
gionalista ANDRZEJ CEBULA. 


