
Uroczystość odbyła się w sali gimnastycznej Zespołu Placó-
wek Oświatowych w Chobrzanach. W gronie zaproszonych gości 
znaleźli się m.in.: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, kierownik 
Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Zenon Piecaba, dyrektor 
Agencji Rynku Rolnego w Kielcach Jacek Toś, naczelnik Wydziału 

Oświaty Kultury i Sportu 
Starostwa Powiatowego 
w Sandomierzu Janusz 
Suszyna, skarbnik po-
wiatu sandomierskiego 
Wojciech Wereszczyń-
ski, radni powiatowi Ro-
man Dragan i Krzysztof 
Szatan, przewodniczący 
Rady Gminy Samborzec 
Mieczysław Piątek, dy-
rektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu Se-
bastian Mazur, kierow-
nik Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Samborcu Ewa 
Stefanek, a także gminni 
radni i sołtysi oraz przed-
stawiciele Koła Gospodyń 

Wiejskich w Chobrzanach, Stowarzyszenia „Nowe Horyzonty” 
i Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”. 

– Prezentowana dziś książka jest wyrazem mojej wdzięczności 
dla osób życzliwie nastawionych zarówno do mnie, jak i otoczenia. 
Zawiera sto życzeń napisanych na różne okazje – mówi Ewa Juda. 
– Tylko piórem mogę odwdzięczyć się za zainteresowanie moją 
twórczością i życzliwe słowo, które motywuje do dalszego pisania. 

Podkreślając wartość osób, które w pełni na to zasługują, 
autorka chce promować ludzką życzliwość, w myśl przesłania 
Mickiewicza – „Miej serce i patrzaj w serce”. 

Do kontynuowania przerwanej młodzieńczej pasji namówiła pa-
nią Ewę Alicja Wołos – sołtys wsi Gorzyczany. To właśnie ona od-
kryła drzemiący w niej potencjał. W twórczej działalności wspierają 
autorkę władze gminy, wójt Witold Surowiec i jego zastępczyni 
Ewa Drzazga, przewodniczący Rady Gminy, dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury oraz pracownica GOK Aleksandra Abramczyk. 

Inicjatorem spotkania było sołectwo Chobrzany, z sołtys Gra-
żyną Krasowską-Sado i radną Bożeną Grzyb na czele. Uroczy-
stość poprowadziła Joanna Sarwa z Radia Leliwa. 

Sztab powstał przy GOK-u w Samborcu, a jego szefową 
została Aleksandra Abramczyk, która koordynowała pra-
cę wolontariuszy i przebieg finału WOŚP. Serdecznie dzię-
kujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Dziękujemy 
szkołom: Zespołowi Publicznych Placówek Oświatowych 
w Samborcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Skotni-
kach, Zespołowi Placówek Oświatowych w Chobrzanach, 
Publicznej Szkole Podstawowej w Złotej!

Dziękujemy Komisariatowi Policji w Koprzywnicy za 
czuwanie nad bezpieczeństwem naszych wolontariuszy 
w dniu finału. Dziękujemy mieszkańcom gminy Samborzec, 
a przede wszystkim serdeczne podziękowania kierujemy 
do naszych wolontariuszy: Andżeliki Bednarz, Joanny 
Bartosik, Wiktorii Drzewieckiej, Joanny Grębowiec, Mai 
Kwasek, Aleksandry Lipiec, Wiktora Malinowskiego, 
Łukasza Obrębskiego, Pauliny Osowskiej, Aleksandry 
Pietrzykowskiej, Julii Podsiadło, Michała Rawskiego, 
Anny Szatan, Wiktora Śmiechowskiego, Wiktorii Wój-
cikowskiej, Julii Zioło, Marty Lasoty, Rafała Chalewskie-
go, Tomasza Leśniewskiego, Arkadiusza Suwały.

– Na koniec zbiórki zorganizowano pokaz sztucznych 
ogni, który zgromadził wiele osób zaangażowanych w 
tę szczytną inicjatywę – informuje dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury Sebastian Mazur.
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Ponad setka 
życzeń

18 grudnia ub.r. odbyło się spotkanie autorskie EWY 
JUDY promujące książkę „Życzenia dla Rodziny, Przyja-
ciół, Znajomych – Wszystkich ku temu zasłużonych cz. I”. 

Tak grała u nas Wielka Orkiestra
Z inicjatywy wójta Witolda Surowca po raz pierwszy na naszym terenie został utworzony sztab 

o numerze ID 4239, który uzbierał na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 9720 zł!

W minioną sobotę maturzyści z Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach bawili się 
na studniówkowym balu. Tradycyjnie odbył się on w murach 
szkoły.

W swym wystąpieniu dyrektor liceum Robert Soja zwrócił się do 
uczniów:  – Uczycie się w szkole o świetnych początkach i tradycjach, 
szkole, która należy do nielicznych liceów wiejskich w kraju. Podziękował 
również władzom samorządowym gminy Samborzec – wójtowi Witoldo-
wi Surowcowi oraz Radzie Gminy – za wsparcie finansowe i okazywaną 
pomoc. Nie zabrakło życzeń pomyślności na egzaminie dojrzałości oraz 
ciepłych słów skierowanych do młodzieży, która bardzo zaangażowała 
się w dekorację sali. Były też podziękowania dla nauczycieli, a w szcze-
gólności wychowawcy Tomasza Stycznia za wkład pracy w nauczanie 
i wychowanie uczniów oraz tworzenie pełnej zrozumienia atmosfery.

Na uroczystości nie obyło się bez wzruszających wspomnień z życia 
klasy i szkoły. Studniówkowy bal uświetniła obecność zaproszonych 
gości, a w szczególności córki jednego z założycieli liceum – Janiny 
Szczygielskiej.

Ich pierwszy bal

Organizacja zrzesza 15 osób. Jeszcze przed jej zawią-
zaniem mieszkańcy postanowili odnowić plac zabaw. Przy 
wsparciu z funduszu sołeckiego oraz środków gminnych 
wykarczowali i uporządkowali teren.

Członkowie stowarzyszenia chętnie włączają się w szereg 
inicjatyw, na przykład w akcję sprzątania miejscowości czy 
Dzień Dziecka. W dużej mierze sami organizują środki na 
swoje działania. Między innymi z własnych funduszy poma-
lowali ogrodzenie wokół placu zabaw. Również z inicjatywy 
mieszkańców została odnowiona przydrożna figurka.

Głównym celem stowarzyszenia na nadchodzący rok jest 
rozbudowa świetlicy, na dofinansowanie której złożyło już 
wniosek do Lokalnej Grupy działania. – Mamy nadzieję na 
przyznanie tego dofinansowania. Wszystko od niego zależy, 
bo jeśli będziemy mieć nową świetlicę, będziemy mogli or-
ganizować spotkania dla seniorów, dzieci i młodzieży. Cieszę 
się, że mieszkańcy potrafią się tak zorganizować i zawsze 
chętnie pomagają  – mówi Maria Wrona, prezes stowarzy-
szenia i sołtys Jachimowic.

Jedną z inicjatyw stowarzyszenia była organizacja 
Dnia Dziecka.

Jachimowice nie próżnują
Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Jachimowic” powstało w marcu 2016 roku. Mimo tego, że działa 

ono niecały rok, może pochwalić się imponującymi osiągnięciami.
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Dzieje gminy 
rymem pisane 
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Pokłonili się Dziecięciu
FALISZOWICE cd.

131. Ostatnio altanka w środku wsi stanęła,
Efekt mieszkańców współpracy,
Nowa era się dla wsi zaczęła,
Mają gdzie się spotykać rodacy.

132. Nowe pomysły, inicjatywy
Młodzi i starsi realizują,
Wioskę ogarnęły unijne porywy
I śmiało do przodu prują.

133. Faliszowianie na swych spotkaniach
Dzielą problemy swe i radości,
Porozmawiają o wspólnych zadaniach,
Również pomyślą o wsi przyszłości.

134. Mają chęć i zapał by wspólnie 
pracować,

Dla siebie, jak i dla wioski,
Trud powoli zaczyna owocować,
A sukces odgania troski.

135. Życzę wiosce dużo energii,
Nieustawania w dążeniach,
Bo czasem nawet pomimo brewerii
Trzeba dogonić marzenia.

GORZYCZANY
136. Następną wioską będą Gorzyczany, 
Opisać ich nie omieszkam,
Mojego męża dom ukochany,
Gdzie i ja od trzydziestu lat mieszkam.

137. Historia Gorzyczan neolitu sięga,
Podobnie jak było w Chobrzanach,
Można o tym znaleźć w najdawniejszych 

księgach,
Archeologów relacja zgodnie jest podana.

138. Sześć tysięcy lat tu człowiek 
funkcjonował,

Cywilizacji tworzył podwaliny,
Według własnej wiedzy ziemię użytkował,
Na lepsze zmieniał losu koleiny.

139. Z osady powstała wioska rozwojowa,
Z tradycją i kulturą w zgodzie,
Sandomierskiej ziemi chlubę nieść gotowa
I sprostać unijnej modzie.

140. Nazwa się przyjęła od Gorzyckiego,
Szlacheckiej tej wioski założyciela,
A Piotr z Gorzyczan w ręce 

kasztelana lubelskiego
Ziemię sprzedaje i ród Grotów 

w gospodarkę wciela.

141. Trakt krakowski powiódł tu przez 
Gorzyczany,

Na południe Europy drogę otwierając
I zamek traktowy został zbudowany,
Bezpieczeństwa i splendoru wiosce 

dodając.

142. Około lat trzystu zamek stał nad 
wioską,

Kasztelan Grot go postawił,
Aż szwedzkie wojsko „potop” przyniosło
I on zamku Gorzyczan pozbawił.

143. Po rodzie Grotów są Gniewoszowie,
W kapitule kolegiackiej dług zaciągając,
Spłacać zobowiązali się w rejentalnej 

umowie,
Gorzyczany czynszem obciążając.

144. W połowie wieku osiemnastego
Następne rody włości przejmują.
Szczepanowskiego, Rogozińskiego, 

Nalepińskiego
Kolejno dziedzicami mianują. 

cdn. 
EWA JUDA

Zgodnie z wieloletnią tradycją Gminny 
Ośrodek Kultury w Samborcu, we współpracy 
z sołectwem Ostrołęka, kolejny raz zorgani-
zował Wieczór Trzech Króli.

6 stycznia, punktualnie o godzinie 15, zgroma-
dzeni w Ostrołęce goście i mieszkańcy wyruszyli 
w uroczystym orszaku pod hasłem „Pokój i Dobro” 
do usytuowanego w centrum miejscowości domu 
ludowego. Nieopodal celu ich wędrówki odbyła się 
krótka prezentacja przy ognisku w wykonaniu mło-
dzieży z zespołu „Nic Na Siłę”.

O godz. 16 uczestnicy orszaku zebrali się, aby wspól-
nie śpiewać kolędy i pastorałki, a także przypomnieć 
sobie obrzędy kolędnicze. Na scenie wystąpiły zespoły 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu: „Do re mi 
fa”, „Nic Na Siłę”, „Gorzyczany” oraz lokalni artyści. 

Przybyłym gościom dziękujemy za wspólne ko-
lędowanie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do organizacji Orszaku Trzech Króli 
w Ostrołęce, serdecznie gratulujemy!

Tradycją w gminie Samborzec jest organizowanie spotkań 
wigilijnych. W połowie grudnia ub.r. odbyła się po raz drugi 
Gminna Wigilia Międzypokoleniowa oraz Spotkanie Wigilijne 
dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.

17 grudnia w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaje-
ziorzu miała miejsce Gminna Wigilia Międzypokoleniowa. Spotkanie 
rozpoczęła wspólna modlitwa, którą w asyście sołtysa Zajeziorza 
Andrzeja Skrzypczyńskiego poprowadził ks. proboszcz Marian 
Kowalski. W imieniu wójta gminy życzenia świąteczne i noworoczne 
złożyła jego zastępczyni, Ewa Drzazga.

Następnie przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne ko-
lędowanie, które uświetnił występ zespołów z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu „Nic Na Siłę” oraz „Gorzyczany”. Po części arty-

stycznej Łucja Rugała opowiedziała o dokonaniach Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zajeziorzu na przestrzeni 2015 i 2016 roku. Uczestnicy 
wigilii mogli spróbować potraw przygotowanych przez Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Zajeziorzu. Sobotnie popołudnie upłynęło w ciepłej 
i rodzinnej atmosferze. Serdecznie dziękujemy wszystkim za okazaną 
pomoc w przygotowaniu wigilii oraz za obecność.

Dzień wcześniej w remizie strażackiej w Gorzyczanach odbyło się 
Spotkanie Wigilijne zorganizowane przez wójta Witolda Surowca we 
współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Przy wigilijnym stole 
zasiadły osoby starsze i samotne z terenu całej gminy. W spotkaniu 
wzięli udział również uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmie-
chowicach oraz radni i sołtysi z okolicznych wiosek.

Po części oficjalnej przyszedł czas na prezentacje artystyczne zespołów 
„Nic na siłę” oraz „Do re mi fa” z GOK-u pod opieką Anity Bajorskiej. Na 
scenie wystąpiły też najmłodsze dzieci z Gorzyczan, gospodarze spotka-
nia, zespół „Gorzyczany” oraz młodzież z Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach. Wolontariusze z tejże szkoły rozdali uczestnikom wigi-
lijnego spotkania drobne upominki. Wspólne kolędowanie wprowadziło 
wszystkich w niepowtarzalny, świąteczny nastrój.

Przy wigilijnym stole

Zaproszenie na badania mammograficzne do Samborca

Zespół „Gorzyczany” oraz zespół „Przelaski” 
z Zajeziorza reprezentowały GOK podczas przesłu-
chań rejonowych XXIV Świętokrzyskiego Konkursu 
Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2017, który odbył 
się 14 stycznia w Skarżysku-Kamiennej. 

W konkursie udział wzięli soliści i zespoły z powiatów: skar-
żyskiego, starachowickiego, ostrowieckiego, opatowskiego 
i sandomierskiego. Celem imprezy było kontynuowanie tradycji 
Bożego Narodzenia związanych ze wspólnym śpiewaniem kolęd, 
popularyzacja kolęd i pastorałek oraz zachęcenie wykonawców 
do poszukiwań staropolskich pieśni bożonarodzeniowych. 

Każdy z uczestników wykonał po dwa utwory – jedną 
kolędę i jedną pastorałkę. Zespół „Gorzyczany” w przesłucha-
niach zaśpiewał „Z narodzenia Pana” oraz „Jakieś światło nad 
Betlejem”. Natomiast zespół „Przelaski” zaprezentował utwór 
„Przybieżeli do Betlejem” i „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Do finału wojewódzkiego, który odbędzie się 29 stycz-
nia w Domu Kultury we Włoszczowie, rada artystyczna  
niestety nie zakwalifikowała naszych zespołów. Mimo to 
panie i panowie z zespołów zdobyli kolejne sceniczne do-
świadczenie. A to jest najważniejsze.

Pastorałkowy konkurs

 NZOZ Medica zaprasza na bezpłatne ba-
dania mammograficzne kobiety w wieku 50-
69 lat. Badania odbędą się w dniu 2 lutego 
2017 r. (czwartek) w Samborcu, obok Urzędu 
Gminy.

NZOZ Medica realizuje świadczenia zdro-
wotne w ramach umowy z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. 
Program skierowany jest do kobiet od 50. do 69. 
roku życia (w roku 2017 są to roczniki od 1948 

do 1967), objętych ubezpieczeniem zdrowot-
nym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały 
z finansowanej przez NFZ mammografii.

Kobietom spoza grupy refundowanej ofe-
rujemy oczywiście badania odpłatnie.

Noworoczne życzenia w imieniu swoim oraz przewodniczącego Rady Gminy Samborzec 
MIECZYSŁAWA PIĄTKA złożył przybyłym wójt WITOLD SUROWIEC.


