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Jest to klasycystyczna budowla z połowy XIX wieku. 
Usytuowana jest w najstarszej części cmentarza, skiero-
wana ścianą szczytową ku bramie wejściowej. W obrębie 
kaplicy znajdują się pomniki i groby znanych osób i rodzin 
związanych z Chobrzanami, między innymi Trepków, Dzia-
dowiczów, Dowbor-Muśnickich, Oppeln-Bronikowskich 
i innych. Zbudowana została na planie kwadratu o boku 
360 cm. Do zachodniej ściany dobudowana została absy-
da o średnicy ok. 180 cm, która stanowi przedłużenie ka-
plicy. Konstrukcję ścian 
wykonano z cegły, górę 
ściany wieńczy gzyms. 
Dach drewniany, dwu-
spadowy, pokryty bla-
chą i orynnowany. 

Na północnej ścianie 
budynku zachowały się 
pierwotne boniowania 
tynków. Na szczycie da-
chu umocowany został 
okazały metalowy krzyż. Do kaplicy prowadzą dwudziel-
ne metalowe drzwi z czterema metalowymi krzyżami 
z wizerunkiem ukrzyżowanego Chrystusa. Nad drzwiami 
usytuowane jest półkoliste przeszklone okno z motywami 
stylizowanej rozety. Po obu stronach drzwi na wysokości 
120 cm znajdują się dwie arkadowe nisze o wymiarach 120 
x 50 cm, w których ustawiono metalowe figury przedsta-
wiające świętych, pochodzące z kościoła Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Goźlicach. Nad drzwiami 
wejściowymi widnieje data wystawienia kaplicy „1850”. 
W narożach ścian i pomiędzy niszami na całej wysokości 
kaplicy znajdują się cztery lizyny. Przed kaplicą wykonano 
niskie metalowe ogrodzenie i ustawiono drewniane ławki. 
Do kaplicy doprowadzono energię elektryczną. Wykonano 
chodnik z kostki betonowej.

W kaplicy spoczywają  prochy córki Wincentego i Julii 
Brzeskiej Jabłońskiej, tj. Natalii z Jabłońskich Gawrońskiej, 
i jej trojga dzieci. We wnętrzu kaplicy, na południowej 
ścianie, znajduje się epitafium, a nad nim widnieje ob-
raz z pierwszej połowy XX wieku z wizerunkiem Matki 
Boskiej Częstochowskiej. Na północnej ścianie znajduje 
się obraz z końca XIX wieku przedstawiający wizerunek 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W zachodniej części kaplicy, 
w absydzie, zawieszono XIX-wieczny drewniany krzyż, 
a na ołtarzu ustawiono figurę Matki Boskiej Niepokala-
nej. Po środku kaplicy stoi drewniany katafalk. Po boku 
przy ścianach ustawiono dwie drewniane ławki. Pod 
posadzką znajduję się krypta grobowa. 

20 kwietnia 1864 roku, w czasie pożaru zabudowań 
dworskich, spłonął cały budynek kościoła w Chobrza-
nach. Przez dwa lata, do czasu ukończenia budowy 
nowego kościoła, nabożeństwa odprawiano w kaplicy 
Jabłońskich. Od 2004 roku w kaplicy odprawia się po-
czątek obrządku pogrzebowego. 

Oprac. Andrzej Cebula

Spotkanie autorskie poprowadziła Jo-
anna Sarwa-Żak – dziennikarka Radia 
„Leliwa”. Oficjalnego otwarcia uroczystości 
dokonała sołtys Gorzyczan Alicja Wołos, 
która powitała wszystkich zaproszonych 

gości. Wśród nich byli: poseł na Sejm RP 
Andrzej Kryj, wójt gminy Samborzec 
Witold Surowiec, jego zastępczyni Ewa 
Drzazga, przewodniczący Rady Gminy 
Mieczysław Piątek, naczelnik Wydziału 

Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Po-
wiatowego w Sandomierzu – dr Janusz 
Suszyna, dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu Sebastian Mazur, 
ksiądz mgr lic. Bartosz Skoczylas z pa-
rafii w Chobrzanach, regionalista Andrzej 
Cebula, radni powiatu sandomierskiego, 
radni i sołtysi gminy Samborzec, pracow-
nicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek 
organizacyjnych gminy oraz nauczyciele. 

Po części oficjalnej nastąpiła część arty-
styczna przygotowana przez Stowarzysze-
nie Gorzyczany z Sercem dla Ludzi, a po 
niej nadszedł czas na wystąpienie bohaterki 
uroczystości. – Dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji tej ważnej 
dla mnie uroczystości. Jestem niezmiernie 
wzruszona, że tak wiele znakomitych osób 
zaszczyciło dzisiejsze spotkanie swoją obec-
nością – powiedziała Ewa Juda.

Na zakończenie autorka została nagro-
dzona gromkimi brawami oraz kwiatami, 
a goście zaproszeni do wspaniale zastawio-
nego szwedzkiego stołu. Wszyscy uczestni-
cy spotkania otrzymali egzemplarz książki 
„Promień poezji”. 

Brawo,
Pani Sołtys!

ALICJA WOŁOS, 
sołtys miejscowości 
Gorzyczany, otrzy-
mała wyróżnienie 
w konkursie na 
Sołtysa Roku 2015 
Województwa Świę-
tokrzyskiego. 

Konkurs organizowany jest przez Zarząd 
Stowarzyszenia Sołtysów Ziemi Kieleckiej. 
Jego celem jest wyrażenie uznania dla doko-
nań i wysiłku wkładanego w tę ważną misję 
społeczną, jaką jest pełnienie funkcji sołtysa. 
Honorowy patronat nad konkursem sprawuje 
marszałek świętokrzyski Adam Jarubas.

Serdecznie gratulujemy!

Kaplica na cmentarzu parafialnym w Cho-
brzanach powstała w 1850 r. Wincenty Jabłoń-
ski, ówczesny właściciel Chobrzan, we wzmian-
kowanym wyżej roku wzniósł ją jako grobowiec 
dla swojej rodziny. 

Kaplica
rodu Jabłońskich

W promieniach poezji
W niedzielę, 3 lipca 2016 r., w sali remizy OSP w Gorzyczanach odbyło się 

spotkanie z EWĄ JUDĄ, autorką książki pt. „Promień poezji”, pod honorowym 
patronatem marszałka województwa świętokrzyskiego ADAMA JARUBASA. 

Dobiegły końca prace związane 
z przebudową dróg gminnych.

Wyremontowane zostały droga nr 373103, w Samborcu za cmentarzem, na 
odcinku 968 m, droga nr 373062 Wielogóra – Piekary na odcinku 1217 m oraz droga 
Faliszowice – Wąwozy na odcinku 209 m (dz. nr 195). 

Remonty te zostały zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych 

Całkowity koszt prac wyniósł 387 180,26 zł. Gmina Samborzec uzyskała dotację 
w wysokości 303 132,00 zł.

Nowe drogi

Wyremontowana droga gminna w Wielogórze.

Ogłoszenie o konkursie Na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o 
działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie sposobu przepro-
wadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym 
nie będącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182)

Wójt Gminy Samborzec 
ogłasza konkurs 

na stanowisko Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Samborcu
Pełna treść ogłoszenia na stronie: 

www.bip.samborzec.pl
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Dane teleadresowe gminy: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie • tel. (15) 831 44 43;  (15) 831 45 82, fax. (15) 831 45 83  
e-mail: sekretariat@samborzec.pl • strona internetowa: www.samborzec.pl • Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.samborzec.pl 

Bystrojowice cd. 
55. Dziś jeszcze dworu budynek stoi, 
W nim pomieszkują Siweckich potomni, 
Choć nie ma blasku dawnych podwoi, 
To każdy chętnie o nim wspomni.
56. Przed drugą wojną kuźnia i młyn stały, 
Niosąc mieszkańcom usługi, 
Po drugiej wojnie „Wici” zawiązały 
Młodzieży zastęp długi.
57. Z biegiem lat wioska się rozwijała, 
O swej kulturze nadal pamiętając, 
Tańce po domach ludność urządzała, 
Po pracy radośnie odpoczywając.
58. Pod kasztanami ziemia wyskrobana 
Starannie łopatami była, 
Wieloma rękami chętnie wykonana, 
Gdyż miejsce tańców stanowiła.
59. Huczne zabawy na „Piotra i Pawła” 
Bystrojowice urządzały, 
Był to dzień odpustu znany od dawna, 
Inne wsie nań przyjeżdżały.
60. Dziś dawne tradycje wciąż nie zanikają, 
Tylko są w innej odsłonie, 
Wolne chwile mieszkańcy w altance spędzają, 
Grillując na natury łonie.
61. Krajobraz piękny, liczne wzniesienia 
I rzeczka Kopalina, 
Widoki godne są utrwalenia, 
W dole łąk barwna równina.
62. Dwa stawy wiosce uroku dodają, 
W większym bóbr mieszka sobie, 
Mieszkańcy wędki tam zapuszczają, 
Łowiąc ryby w porannej dobie.
63. Uzdolnioną młodzież wioska wychowuje, 
Sportowe talenty rozwija, 
Do działań boisko nowe motywuje 
I Gminny Klub temu sprzyja.
64. Miłych mieszkańców wioska posiada, 
Którzy historii jej strzegą 
I swe zwyczaje „z dziada-pradziada” 
Podają gminnym kolegom.

choBrzany
65. Historię Chobrzan neolit zaczyna, 
Archeolodzy zgodnie w badaniach podają, 
Cywilizacji ludzkiej rośnie podwalina, 
Hodowlę, rybołówstwo, ceramikę rozwijając.
66. Pierwsze wzmianki w kronikach 

czternasty wiek podaje,
Na prośbę miejscowych braci - Gworka 

i Zbigniewa
Modrzewiowy kościół staje, 
Biskup Grot w nowej parafii nowe łaski 
przelewa.
67. W owym to czasie miał miejsce wypadek 
O Bożej mocy wyraźnie świadczący – 
Króla polskiego z konia upadek, 
Bolesną śmiercią władcy się kończący.
68. Kazimierz Wielki prawo Boskie łamie, 
Depcząc przodków tradycję długą, 
W Dzień Matki Bożej Siewnej robi polowanie, 
Które się kończy fatalnie złamaną nogą.
69. Król z Przedborza do Chobrzan 

przewiezion zostaje,
U kasztelana lubelskiego – Grota się kuruje, 
Potem Koprzywnica i stolicy podwoje, 
W wieku lat sześćdziesięciu śmierć króla

 znajduje.
70. Gworek Chobrzański herbu Rawa 
Pierwszym przez Długosza dziedzicem 
podany, 
Potem Mikołaj i Jakub Gniewoszowie z Wro-
nowa 
Piękne, chobrzańskie dzierżyli łany.
71. Dalsze dziedzictwo ród Pękosławskich 
Przez prawie sto lat sprawuje, 
Potem przybywa tu z ziem lubelskich 
Rej – wojewoda i ziemie kupuje.    cdn.

ewa juda

Najstarsi w gminie
Ochotnicza Straż Pożarna w Chobrzanach powstała we 

wrześniu 1922 roku i działa nieprzerwanie od 94 lat. Założył 
ją ks. Franciszek Lengwinas. Tutejsza OSP jest najstarszą jed-
nostką na terenie gminy. Swoim działaniem obejmuje 8 sołectw.

W 1939 roku mieszkańcy Chobrzan i okolic ufundowali jednostce sztandar. 
Natomiast w latach 60. XX wieku w ramach czynu społecznego wybudowano 
strażnicę, która zastąpiła pierwszą drewnianą remizę z lat przedwojennych. Po 
gruntownych remontach i unowocześnieniach służy strażakom i środowisku 
lokalnemu do dziś. W ubiegłym roku przy wspólnej pomocy posła Kazimierza 
Kotowskiego, wójta Witolda Surowca i pracowników gminy remiza została 
doposażona w lekki samochód Mercedes Sprinter.

Ranga, jaką reprezentuje OSP, i uznanie, jakim cieszy się wśród miesz-
kańców, jest zasługą ludzi, którzy do tej organizacji należą i od lat znani są 
zarówno ze swej ofiarności w walce z żywiołem, działalności społecznej, 
jak i zaangażowania w umacnianie samej organizacji. Obecny skład zarządu 
OSP: prezes Jacek Jóźwiak, wiceprezes Paweł Paluch, naczelnik Andrzej 
Stajniak, zastępca naczelnika Henryk Czarnecki, sekretarz Marcin Ja-
strzębski, skarbnik Andrzej Gradzik, gospodarz Zbigniew Kolasiński 
oraz członek Paweł Kolasiński. 

Druhowie OSP biorą udział w akcjach powodziowych, w usuwaniu skut-
ków lokalnych podtopień i innych zagrożeń lokalnych. Oprócz działalno-
ści pożarniczej jednostka OSP Chobrzany bierze czynny udział w pracach 
społecznych oraz wydarzeniach i uroczystościach narodowych i religijnych. 

Strażacy uczestniczą w przedsięwzięciach własnych, gminnych, powiato-
wych i wojewódzkich.

Oprócz celów i działań statutowych organizują m.in. spotkania integra-
cyjne dla strażaków, młodzieży i lokalnej społeczności, pikniki dla dzieci na 
temat bezpieczeństwa czy wyjazdy studyjne. Pozyskują fundusze w ramach 
projektów unijnych w celu doposażenia świetlicy i remizy oraz dla realizacji 
działań integrujących lokalną społeczność. Ściśle współpracują z Urzędem 
Gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Samborcu, władzami gminy, Kołem 
Gospodyń Wiejskich, Zespołem Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
oraz innymi jednostkami straży pożarnych.

– Zawsze pozytywnie odpowiadamy na apele władz i uczestniczymy 
we wszystkich imprezach, uroczystościach i akcjach, do których jesteśmy 
powoływani – mówi prezes OSP Chobrzany Jacek Jóźwiak.

Koszt ich pobytu w wysokości 20 tys. zł po-
kryty został  ze środków na realizację Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. Dodatkowo dwoje dzieci 
pojechało na własny koszt.

Organizator zapewnił atrakcyjny i bezpiecz-
ny program. Objął on aktywny wypoczynek 
na łonie natury, zdobywanie nowych umie-
jętności i rozwijanie zainteresowań oraz inte-

grację dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
Celem wypoczynku było promowanie zdro-
wego stylu życia oraz przyswajanie zachowań 
ekologicznych. Obóz w Przebrnie doskonale 
wpisuje się w to przesłanie. Zlokalizowany jest  
w parku krajobrazowym. Do obozu jest ograni-
czony dojazd pojazdów silnikowych, w pobliżu 
nie ma żadnych zakładów czy fabryk, co prze-
kłada się na jakość powietrza. Większość wycie-

czek dzieci odbywały pieszo, najdalszą wypra-
wą była ta do Krynicy Morskiej, połączona ze 
zwiedzaniem miasta. Uzupełnienie zdrowego 
stylu życia stanowiła codzienna kąpiel w morzu, 
a także liczne gry i zabawy w lesie i na plaży. 

Dzieci, które uczestniczyły w obozie, uczyły 
się samodyscypliny i samodzielności. Umiejęt-
ności te zdobywały poprzez harcerskie poranne 
zbiórki, grupowe apele, działania w drużynach 
i zastępach, nocne warty. Organizowane były 
również atrakcyjne wycieczki do pobliskich zabyt-
kowych miast, m.in. Malborka. Kontakt z żywą 
historią dla dzieci i młodzieży jest najprzyjem-
niejszą, a zarazem bardzo owocną formą nauki.

Profilaktyka poprzez aktywność

24 lipca na samborzeckim „orliku” rozegrano ko-
lejne zawody sportowe w ramach „Wakacji w gmi-
nie” − Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta.

Niedzielne spotkanie miało na celu integrację mieszkańców gminy oraz 
promowanie sportu jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. 
Zawody sędziował profesjonalny sędzia ze Świętokrzyskiego Okręgowego 
Związku Piłki Nożnej, Damian Jędrycha. W rywalizacji uczestniczyło pięć so-
łectw: Bogoria Skotnicka, Chobrzany, Polanów, Samborzec oraz Zajeziorze. 

Oficjalnego otwarcia turnieju w imieniu wójta Witolda Surowca dokonał 
dyrektor GOK-u Sebastian Mazur oraz animatorzy „orlika”, Marcin Ki-
liański i  Małgorzata Szeląg. Następnie rozlosowano kolejność meczów, 
które rozgrywane były systemem każdy z każdym. 

Zwycięzcą zawodów została drużyna z Bogorii Skotnickiej, która 
nie przegrała żadnego meczu. Na drugim miejscu uplasowała się re-
prezentacja Polanowa, a na trzecim Zajeziorza. Najlepszym  strzelcem, 
a zarazem zawodnikiem turnieju został piłkarz reprezentujący barwy wsi 
Bogoria Skotnicka – Cezary Zioło, zdobywca sześciu bramek. Otrzymał 
pamiątkową statuetkę oraz dyplom.

Zwycięskie drużyny zostały nagrodzone dyplomami i pucharami ufun-
dowanymi przez  wójta Samborca. 

Zagrali o puchar wójta

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu, jak co roku, jest organizatorem wypo-
czynku letniego dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin. Na obozie harcerskim 
Hufca Sandomierz w Przebrnie nad Bałtykiem od 9 do 22 lipca wypoczywało 32 
dzieci w wieku 11-17 lat.


