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Piękno
małej ojczyzny

Wójt gminy zaprasza wszystkich zainteresowanych 
na konferencję podsumowującą projekt pn. „Rozwój 
lokalny oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy 
Samborzec poprzez ochronę i promocję zasobów dzie-
dzictwa kulturowego i przyrodniczego”, która odbędzie 
się 30 września (piątek) w godz. 12-13.30 w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu. 

Na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Promowania 
Przedsiębiorczości w Sandomierzu projekt został dofinanso-
wany kwotą 49374 zł. Dzięki otrzymanemu wsparciu pod-
dano konserwacji dwa obiekty o dużej wartości historycznej 
znajdujące się na terenie gminy: odrestaurowano pomnik 
Powstańców Listopadowych z 1835 r. w miejscowości Złota 
oraz zabezpieczono podporami 200-letnią Gruszę Żerom-
skiego w Chobrzanach, która została dodatkowo objęta spe-
cjalistycznymi zabiegami konserwacyjnymi. 

Chcąc przybliżyć bogactwo lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego i przyrodniczego mieszkańcom i wszystkim odwiedzają-
cym naszą gminę, opracowano interaktywną mapę turystycz-
ną, do której link znajduje się na stronie internetowej gminy 
www.samborzec.pl. Mapa będzie sukcesywnie uzupełniana o do-
datkowe informacje nt. miejsc, które warto zobaczyć. Do przeka-
zywania takich informacji zachęcamy wszystkich mieszkańców 
gminy, a w szczególności lokalne stowarzyszenia, przedsiębiorców 
i osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne. Wykonano 
także fizyczne mapy turystyczne gminy oraz mapy poszczegól-
nych miejscowości, w tym tych leżących przy szlaku rowerowym 
Green Velo, Szlaku Jabłkowym oraz Szlaku św. Jakuba. 

Wyrażamy przekonanie, że realizacja projektu przyczyni się 
do wzrostu atrakcyjności turystycznej samborzeckiej gminy, 
a przez to do jej rozwoju, a także rozwoju poszczególnych 
miejscowości. Dołożymy wszelkich starań, aby wdrażać kolejne 
pomysły zrodzone dzięki realizacji projektu, aby w przyszłości 
jeszcze lepiej i atrakcyjniej ukazywać piękno i tradycję naszej 
małej ojczyzny.

Ostatnia niedziela wakacji na stałe już wpisała 
się w kalendarz kulturalny jako dzień, w którym cały 
powiat dziękuje swoim rolnikom za ich trud i zebrane 
plony. W tym roku Dożynki Powiatu Sandomierskiego 
odbywały się w Łoniowie, gdzie nie mogło zabraknąć 
delegacji naszej gminy.

W skład reprezentacji gminy Samborzec weszli: wójt Wi-
told Surowiec, jego zastępczyni Ewa Drzazga, przewodniczą-
cy Rady Gminy Mieczysław Piątek oraz dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Sebastian Mazur. Nie mogło również zabrak-
nąć pań ze Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”, 
które włożyły wiele pracy w wykonanie gminnego wieńca 
dożynkowego. Swój ogromny wkład wniosła także Ochotnicza 
Straż Pożarna ze Skotnik, której druhowie odpowiedzialni byli 
za prezentację nielekkiego wieńca w upalny dzień.

Dożynki rozpoczął uroczysty przemarsz sprzed budynku Urzę-
du Gminy w Łoniowie do kościoła pw. św. Mikołaja Biskupa, gdzie 
odprawiona została uroczysta msza święta. Po jej zakończeniu 
barwny korowód przeszedł na plac, gdzie odbywała się dalsza 
część uroczystości dożynkowych. Gospodarze dożynek, starosta 
Stanisław Masternak oraz wójt Łoniowa Szymon Kołacz, przywi-
tali gości, a starostowie dożynek przekazali im dożynkowy chleb. 

Stałym elementem powiatowego święta plonów jest prezen-
tacja wieńców przez delegacje poszczególnych gmin. Nasz wie-

niec zaprezentowali, jak wyżej wspomniano, strażacy ze Skotnik, 
a obśpiewał go zespół „Gorzyczany” z Gminnego Ośrodka Kultury  
w Samborcu.

Jury wyróżniło wszystkie wieńce biorące udział w tegorocz-
nym konkursie oraz wręczyło nagrody i upominki gminnym 
delegacjom.

Słoneczna pogoda, barwne stroje i ogrom pracy włożo-
nej przez organizatorów zaowocowały piękną uroczystością, 
będącą ukłonem w kierunku pracy gospodyń i gospodarzy. 

W sierpniu wójt gminy Samborzec Witold Suro-
wiec dwukrotnie odbierał z rąk wojewody święto-
krzyskiej Agaty Wojtyszek promesy przeznaczone 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 

Promesy
od wojewody

Pierwszą z nich wojewoda wręczyła 16 sierpnia. Decyzją 
ministra spraw wewnętrznych i administracji  gmina otrzy-
mała pomoc na realizację zadania związanego z zabezpie-
czeniem dna wąwozów lessowych położonych w ciągu drogi 
gminnej Złota – Jar na odcinku 413 m oraz dofinansowa-
nie w wysokości ponad 275 tys. zł na przebudowę dróg 
gminnych w Kobiernikach i Andruszkowicach, a także drogi 
Strochcice – Andruszkowice – Wąwozy na odcinkach odpo-
wiednio 145, 195 i 228 m. 

30 sierpnia wójt Witold Surowiec otrzymał dotację w wy-
sokości ponad 721 tys. zł na przeprowadzenie kolejnych dzia-
łań – przebudowę dróg gminnych: Koćmierzów – Zajeziorze 
na odcinku 1315 m, Samborzec – Kościół (287 m), Janowice  
– Piaski (805 m), Złota – Łąki (1650 m) oraz w Polanowie 
Złockim (907 m).

W skotnickiej jednostce działają dwie 
drużyny seniorów, dwie drużyny młodzie-
żowe – dziewcząt i chłopców oraz drużyna 
kobieca. OSP Skotniki, jako pierwsza w po-
wiecie, rozpoczęła zasadę prowadzenia 
zawodów w systemie CTIF.

Drużyny seniorów, zarówno kobiet, 
jak i mężczyzn, od 12 lat nie mają sobie 
równych w Świętokrzyskiem i reprezentują 
województwo na szczeblu krajowym w za-
wodach CTIF. Drużyny młodzieżowe repre-
zentują powiat sandomierski na zawodach 
wojewódzkich i krajowych. W roku 2004 
MDP dziewcząt na zawodach krajowych 
w Rymanowie Zdroju zajęła I miejsce 
w kraju. Podczas zawodów międzynaro-
dowych CTIF w Chorwacji dziewczęta MDP 
Skotniki zajęły III miejsce.

W 2016 r. młodzieżowa drużyna po-
żarnicza chłopców zwyciężyła na zawo-
dach wojewódzkich w Ożarowie  i repre-
zentowała  województwo świętokrzyskie 
na zawodach krajowych w Wiśle, gdzie 
wywalczyła wicemistrzostwo. Będzie re-
prezentowała Polskę na Olimpiadzie Pożar-
niczej w Austrii, która odbędzie się w miej-
scowości Villach w lipcu 2017 r. Dodatkowo 
MDP chłopców na zawodach krajowych 
w Wiśle zdobyła I miejsce w musztrze. 
Trzeba zaznaczyć, że skład drużyny uzu-
pełniały cztery dziewczyny.

kpt. Sylwester Kochanowicz 
dh Janusz Piotrowski

Powiatowe święto plonów

OSP Skotniki
wicemistrzem Polski

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

województwo świętokrzyskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Skotnikach została założona w 1925 r. 
Jednostka liczy 70 członków. W 1997 r. włączono ją do Krajowego Syste-
mu Ratowniczo-Gaśniczego. Funkcję prezesa jednostki pełni druh Feliks 
Piotrowski, a naczelnika druh Bonifacy Zelik.

Fot. J. Piotrowski

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 Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stano-
wiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182)
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Dzieje gminy 
rymem pisane 
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 Na tradycyjnym już Europejskim Święcie Jabłka gminę 
Samborzec reprezentowało Stowarzyszenie „Gorzyczany 
z Sercem dla Ludzi”.

Tegoroczne święto sadowników i ogrodników zgromadziło 
licznych wystawców z całego województwa świętokrzyskiego. Tego 
dnia nie brakowało atrakcji kulinarnych, także tych rodem z sambo-
rzeckiej gminy. Wyglądem i zapachami potraw, które przygotowały 
panie z Gorzyczan, nasze stoisko przyciągało miłośników wyśmie-
nitego jedzenia i amatorów słodkich wypieków.

Panie ze Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”  ubrane 
były w sandomierskie stroje ludowe, co dodatkowo przyciągało 
uwagę uczestników Jabłkobrania.

W dniach 3-4 września zespół kadetów 
z klubu sportowego ULKS Chobrzany brał 
udział w I Międzynarodowym Turnieju Piłki 
Siatkowej Kraków Cup.

Dla zespołu był to pierwszy sprawdzian po 
obozie sportowym w Rudniku nad Sanem przy-
gotowującym zawodników do nowego sezonu. 
W turnieju brało udział pięć zespołów, które grały 
systemem każdy z każdym. Młodzi adepci siat-
kówki z Chobrzan nie dali szans rywalom. Wygrał 

wszystkie swoje mecze, tracąc tylko jednego seta 
z pierwszym zespołem z Krakowa.

Wyniki zwycięskiego zespołu:
ULKS Chobrzany – Sparta 2 Kraków 3:0 
ULKS Chobrzany – Poprad (zespół słowacki) 3:0
ULKS Chobrzany – Sparta 1 Kraków 2:1
ULKS Chobrzany – TSV Sanok 3:0
Kolejność końcowa: ULKS Chobrzany, TSV Sa-

nok, Sparta 1 Kraków, Poprad, Sparta 2 Kraków.
MVP turnieju został Mikołaj Osowski, a najlep-

szym atakującym Kacper Wiśniewski (obaj zawod-
nicy z Chobrzan).

20 września w sali konferencyjnej budynku 
Urzędu Gminy Samborzec odbyło się spo-
tkanie promujące płytę „Jestem sobie Gorzy-
czanka”. 

Otworzył je dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Samborcu Sebastian Mazur. Następnie głos zabrała 
instruktor zespołu „Gorzyczany” Anita Bajorska, która 
opowiedziała o pracy z zespołem oraz samej płycie. 
W dalszej części spotkania widzowie mieli przyjemność 
wysłuchania pięciu utworów wykonanych na żywo. 

Wójt Witold Surowiec wręczył zespołowi Złotą Płytę 
w ramach podziękowania za zaangażowanie oraz wkład 
wniesiony w promowanie gminy. Każdy ze zgromadzo-
nych otrzymał egzemplarz płyty, na której członkowie 
zespołu chętnie składali swoje autografy.

Chobrzany cd. 
72. Dalej Stoiński – stolnikiewicz urzędowski 
Chobrzańską posiadłość obejmuje, 
Z rąk jego Kaszuba Nieprzycki – łowczy 
 sanocki 
Dobra owe wykupuje.
73. Tuż po rozbiorach ziemię sprzedaje 
Janowi z Brześcia Brzeskiemu, 
W wojskowe ręce wioska się dostaje, 
Powstaje szpital służący każdemu.
74. Po Brzeskim dziedziczy Jabłońskich ród 
  godny, 
Włada lat ponad czterdzieści, 
A kolejny dziedzic z natury łagodny, 
Jest inspiracją wielu powieści.
75. Adolf Nekanda Trepka wraz z żoną Teklą  
– Wujostwo Stefana Żeromskiego, 
Pokonując z Górna drogę nielekką, 
Znajdują tu namiastkę raju swojego.
76. Młody Żeromski często tu przebywał, 
Wujostwa troską otoczony, 
„ogrodem młodości” Chobrzany nazywał, 
Klimat do tworzenia znalazł wymarzony.
77. W cieniu gruszy pisarz wypoczywał, 
Dziś jest ona pomnikiem przyrody, 
„Gruszą Żeromskiego” naród ją nazywał, 
Mimo lat dwustu wciąż pięknej urody.
78. Wioskę Chobrzany Tarninami zwaną 
W „Popiołach” pisarz uwiecznił, 
Powieść filmu fabułą znaną 
Andrzej Wajda na ekranie przedstawił.
79. Atmosfera Chobrzan jak balsam działała 
Na młodzieńca charakter wrażliwy, 
Ciotka zmarłą matkę mu przypominała, 
Z wujem miał kontakt życzliwy.
80. Po latach Trepkowie ziemię sprzedali 
Pomiędzy mieszkańców wioski, 
Do Sandomierza kroki skierowali, 
Fundując figurę jako pokłon Boski.
81. Budowa kościoła po raz trzeci staje, 
Dwa wcześniejsze w pożarach spłonęły, 
Lecz chobrzańska parafia wiary nie poddaje, 
Kamienne mury w starym miejscu stanęły.
82. Kościół przetrwał do roku 1864 
I również podzielił los poprzednich, 
Następny murowany do dnia dzisiejszego 
Stoi i budzi podziw parafii sąsiednich.
83. Miłosierny Jezus przed kościołem wita, 
Ku wszystkim wyciąga Swe dłonie, 
W najświętszej figurze blask chwały rozkwita, 
Weseli pochmurne skronie.
84. Święci Jan i Marta patronat swój dają, 
Swojemu ludowi zawsze błogosławiąc, 
Dla chobrzańskiej ziemi łaski wypraszają, 
Wiarę ojców i dziadów sławiąc.
85. Matka Boża czuwa tu „Pięknej Miłości”, 
W cudownym obrazie ludziom przedstawiona, 
Nikt stąd nie odejdzie bez w sercu radości 
I skruchy za grzechy nim skona.
86. Święty Józef z klombu miło się uśmiecha, 
Przed plebanią figura Jego w kwiatach tonie, 
Praca dla Boga to wielka uciecha, 
Wiedzą o tym wszyscy dbający o nie.
87. Na to jak dzisiaj nasz kościół wygląda 
I jego pobliskie, barwne otoczenie, 
I jak na parafię diecezja spogląda 
Pracowało niejedno tutaj pokolenie.
88. Po pierwszej wojnie w sąsiedztwie 
  kościoła 
Publiczną Szkołę Podstawową założono, 
Stefana Żeromskiego imię miała szkoła, 
Siedem klas powszechnych w skład jej włożono. 
 cdn.

Ewa Juda

Ćwiczenia przeprowadzono w trzech fazach: 
uruchomienie stałego dyżuru w Urzędzie Gminy 
i Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
organizacja wypracowania danych do decyzji 
wójta oraz epizod praktyczny, czyli kierowanie 
realizacją zadań ochronno-ratowniczych, który 
został przeprowadzony w Zespole Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu.

Najbardziej widowiskową fazą ćwiczeń był 
oczywiście epizod praktyczny. Jego scenariusz 
przewidywał wkroczenie na teren szkoły dwóch 
nieznanych sprawców, którzy zabarykadowali 
się w jednej z klas. Z uwagi na zagrożenie ewa-
kuowano pozostałą część szkoły. Po przyjeździe 
policji przeprowadzono negocjacje z terrorystami, 
w efekcie których uwolniono część przetrzymy-

wanych uczniów. Zakładnikom udzielono nie-
zbędnej pomocy. Na miejsce zadysponowano 
dodatkowe siły i środki, gdyż zagrożenie rosło 
z minuty na minutę. Terroryści zagrozili podło-
żeniem ognia. Po chwili można było zobaczyć 
wydostający się z budynku dym. Podkładając 
ogień terroryści zamierzali zapewnić sobie dro-
gę ucieczki tylnym wyjściem, jednak sprawna 
akcja policji temu zapobiegła. Przy pomocy psa 
policyjnego terroryści zostali zatrzymani i od-
transportowani do radiowozu. Przystąpiono do 
gaszenia pożaru i ewakuacji pozostałych uczniów 
i nauczyciela ze strefy zagrożenia. 

Gminne ćwiczenia obronne obserwowali: 
wojskowy komendant uzupełnień, zastęp-
ca komendanta Państwowej Straży Pożarnej 
w Sandomierzu, przedstawiciel Jednostki Woj-
skowej w Sandomierzu, przedstawiciele Sta-
rostwa Powiatowego w Sandomierzu, a także 
przewodniczący Rady Gminy oraz przewodni-
czący Komisji Samorządowej i Bezpieczeństwa 
Publicznego.

Ćwiczenie pokazało jak w sytuacji bez- 
pośredniego zagrożenia ważne jest umiejętne 
kierowanie, szybkie podejmowanie decyzji 
i współdziałanie służb.

Na zakończenie wójt Witold Surowiec 
podsumował przebieg ćwiczeń. Podzięko-
wał on wszystkim służbom uczestniczącym 
w ćwiczeniach oraz osobom, które przyczyniły 
się do ich organizacji.

Jabłkobranie z sercem

Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w Krakowie 

Chobrzany zwyciężyły 

„Jestem sobie Gorzyczanka”

Współdziałają dla obronności
9 września odbyły się Gminne Ćwiczenia Obronne pn. „Kierowanie osiąganiem 

wyższych stanów gotowości obronnej w gminie Samborzec w sytuacji wystąpienia 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa działaniami o charakterze terrorystycznym”. 

Sprawna akcja służb pozwoliła na szybkie poko-
nanie zagrożenia.

Z uwagi na tempo, z jakim rozprzestrzeniał się ogień, 
jedną z osób trzeba było ewakuować przy pomocy pod-
nośnika koszowego.

Skład zespołu: Jakub Grzesik, Maciej 
Goździewski, Mikołaj Osowski, Patryk 
Giza, Michał Wrona Patryk Szymczyk, 
Kacper Wiśniewski. Trenerem jest Piotr 
Głowacki


