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Podczas uroczystej gali laureat podkre-
ślił, że to duże wyróżnienie nie tylko dla nie-
go, ale także dla szkoły i klubu. – Dziękuję 
wszystkim za  nominację i głosy w plebiscy-
cie na najpopularniejszego trenera powiatu 
sandomierskiego. Wygrana ta jest efektem 
wieloletniej pracy z młodzieżą, jej dużego 
zaangażowania i pasji, z jaką uprawia tę 
dyscyplinę. Uważam również że dużą zasłu-
gę mają rodzice, którzy wspierają i rozumieją 
potrzeby swoich dzieci. Dziękuję  władzom 
gminy Samborzec za wsparcie finansowe 
klubu, życzliwość i pomoc w organizacji tur-

niejów i meczów ligowych. Wszystkie te suk-
cesy zawdzięczamy również Dyrekcji Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach, 
która  nas wspiera i pomaga w naszej dzia-
łalności, oraz jest naszym wiernym kibicem. 
Dziękuję również mojej rodzinie, za jej cier-
pliwość, wsparcie i zrozumienie. Wygrana 
ta jest naszym dużym sukcesem, daje nam 
wiarę we własne możliwości i motywuje do 
dalszej pracy – mówił szkoleniowiec.

Trener siatkarzy ULKS Chobrzany karie-
rę nauczycielską rozpoczął 22 lata temu. 
Największymi osiągnięciami prowadzo-

nego przez niego klubu w 2016 roku były 
m.in. awans do ćwierćfinałów mistrzostw 
Polski młodzików, wicemistrzostwo woje-
wództwa młodzików oraz pierwsze miejsce 
w województwie w kategorii klas V dziew-
cząt i chłopców.

Najlepszy trener w powiecie
Piotr Głowacki, nauczyciel w Zespole Placówek oświatowych w cho-

brzanach i trener siatkarzy ULkS, zwyciężył w plebiscycie „Echa Dnia” i zo-
stał najpopularniejszym trenerem w powiecie sandomierskim w 2016 roku.

W zmaganiach wzięło udział 7 drużyn 
z miejscowości: Skotniki, Bogoria Skotnicka, 
Chobrzany, Milczany, Gorzyczany, Sambo-
rzec, Złota.  Mecze rozegrano w dwóch gru-
pach systemem „każdy z każdym”. 

Do finału zakwalifikowały się Samborzec 
i Bogoria Skotnicka. Wynik 4:2 dla drużyny 
z Bogorii zapewnił jej zwycięstwo w turnie-
ju. W meczu o III miejsce Chobrzany poko-
nały drużynę ze Złotej 3:1 w rzutach karnych.

Najlepszym zawodnikiem tegorocznego 
turnieju został Cezary Zioło, reprezentant 
zwycięskiej drużyny, który zdobył 11 goli. 
Za najlepszego bramkarza uznano Roberta 
Kolasińskiego z Chobrzan. 

Pamiątkowe puchary, statuetkę, na-
grody i dyplomy wręczył uczestnikom 
wójt gminy Samborzec Witold Surowiec. 
Na ceremonii wręczenia nagród obec-
ni byli również dyrektor GOK-u w Sam-
borcu Sebastian Mazur oraz dyrektor 

ZPPO w Samborcu Mariusz Mierzwa 
wraz ze swoją zastępczynią Małgorzatą  
Trzaską. Nagrody ufundował Gminny 
Ośrodek Kultury. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do Damiana Jędrycha, który 
profesjonalnie sędziował turniej. 

2 lutego na hali sportowo-rekre-
acyjnej w Samborcu odbył się Ha-
lowy turniej Piłki Nożnej o Puchar 
wójta Gminy Samborzec, zorga-
nizowany przez Gminny ośrodek 
kultury w Samborcu. 

Energia ze słońca
Wójt Witold Surowiec 

zaprasza mieszkańców gminy, 
chętnych do wykonania w swoich 

gospodarstwach instalacji OZE (Odnawialne Źródła 
Energii) do złożenia ankiety.

Bogoria z Pucharem

22 stycznia w Gorzyczanach odbyło się prze-
kazanie sprzętu dla jednostki oSP. 

Uroczystość była zakończeniem realizacji projektu 
dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego KRUS. 

Za 10 tys. zł gorzyczańscy strażacy kupili piłę spa-
linową, prądownice, drabinę, latarki oraz rozdzielacze 
kulowe.

W uroczystości udział wzięli wojewoda świętokrzyska 
Agata Wojtyszek, poseł Andrzej Kryj, poseł Michał 
Cieślak, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 
Grzegorz Socha oraz przedstawiciele lokalnych władz 
wraz z mieszkańcami Gorzyczan.

Strażacy z Gorzyczan mają jeszcze jeden powód do 
radości. Krzysztof Chaja, przedsiębiorca ze Starachowic, 
rodowity gorzyczanin i ojciec chrzestny wozu strażac-
kiego, ufundował dla OSP zestaw medyczny PSP-R1 (na 
zdjęciu) wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera. 

Gminy powiatu sandomierskiego przygotowują się do pozyskania 
zewnętrznych środków finansowych na inwestycję proekologiczną, po-
legającą na wykonaniu instalacji OZE dla osób prywatnych.

Ankieta oraz szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego 
projektu dostępne są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Samborcu oraz na 
stronie internetowej www.samborzec.pl

Ze względu na duże zainteresowanie termin zbierania ankiet zostaje 
wydłużony do 20 lutego 2017 r.

Sprzęt dla strażaków

Podczas spotkania strażacy przeprowadzili pokaz zakupionego sprzętu, 
a mieszkańcy przygotowali poczęstunek dla gości.

Święto Zakochanych to nie tylko okazja 
aby wyznać miłość najbliższym osobom, to 
również szansa, by okazać uczucia wszyst-
kim, którzy jej potrzebują.

Z walentynkową 
wizytą

Kontynuując zwyczaj również w tym roku Gminny 
Ośrodek Kultury w Samborcu zaprosił wszystkich do 
udziału w Warsztatach Walentynkowych. Podczas 
przeprowadzonych zajęć plastycznych, przy użyciu 
różnych materiałów oraz technik, wykonano walen-
tynkowe serca. 

Podsumowaniem warsztatów była wizyta w Szpi-
talu Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu. 
14 lutego uczniowie Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu wraz z przedstawiciela-
mi gminy, zastępcą wójta Ewą Drzazgą, dyrektorem 
GOK-u Sebastianem Mazurem oraz radną Elżbietą 
Bebło, wręczyli własnoręcznie wykonane serca małym 
pacjentom oddziału pediatrii. Miękkie serduszka, bo-
gato zdobione kolorowymi wstążkami, cekinami i ko-
ronkami, sprawiły niesamowitą radość obdarowanym.

Serdecznie dziękujemy ordynatorowi szpitala za 
możliwość odwiedzin oddziału pediatrii, a małym 
pacjentom życzymy powrotu do zdrowia.

Inicjatorką „białego szaleństwa” była radna gmi-
ny Samborzec Elżbieta Bebło. Po kuligu odbyło się 
wspólne lepienie bałwana, zaś na koniec wszyscy 
mogli ogrzać się przy ognisku i upiec kiełbaskę. Żeby 
było jeszcze weselej, uczestnicy kuligu poprzebierali 
się za postacie z bajek.

korzystając z zimowej aury, mieszkańcy so-
łectw ryłowice, Jachimowice i Strączków wzięli 
udział w kuligu.

Zima, zima, zima
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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 

Wzruszająca
uroczystość

20 stycznia w Zespole Pu-
blicznych Placówek oświa-
towych w Samborcu uroczy-
ście obchodzono Dzień Babci 
i Dziadka.

Z tej okazji dzieci z przedszkola 
„Wesołe Jabłuszko” oraz uczniowie 
klas I-III pod kierunkiem swoich wy-
chowawców przygotowali piękną 
akademię. 

Podczas uroczystości goście mogli 
podziwiać swoje pociechy w różnych 
formach artystycznych. Oprócz mon-

tażu słowno-muzycznego obejrzeli 
także pokazy taneczne. Mali artyści 
z przejęciem odtwarzali swoje role. 
Autentyczność dziecięcego przekazu 
sprawiła, że niejednemu dziadkowi 
zakręciła się w oku łezka. 

Babcie i dziadkowie mieli też oka-
zję zatańczyć ze swoimi wnukami. 
Uroczystość uświetnił absolwent 
gimnazjum, który, przygrywając na 
akordeonie, zachęcał uczestników 
uroczystości do wspólnego śpiewania.

Maluchy obdarowały swoich uko-
chanych dziadków własnoręcznie wy-
konanymi upominkami, a ich rodzice 
przygotowali słodki poczęstunek. 

w kościele parafialnym w chobrzanach odbyło się gminne kolędowanie. w murach 
świątyni zaprezentowali się wokaliści i zespoły z naszego terenu.

Kolędowanie w Chobrzanach
– Wspólne kolędowanie jest wyrazem przy-

wiązania do tradycji i polskiej religijności, kiedy to 
kolędowaliśmy w domach, podczas rodzinnych 
spotkań. Kolędy są także przepięknym kulturo-
wym przekazem naszej wiary – mówił proboszcz 
parafii ks. Bogdan Król. 

Jako pierwszy wystąpił zespół „Nic na siłę” 
z Ostrołęki, działający przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Samborcu.

Najmłodszą muzyczną formacją, która zapre-
zentowała się podczas chobrzańskiego koncertu, 
był Zespół „Do, re, mi, fa”. 

Kolejną artystką, która oczarowała publiczność, 
była Marysia Lasota – uczennica Zespołu Placówek 
Oświatowych w Chobrzanach. Gromkimi brawa-
mi nagrodzono występ zespołu „Gorzyczanki” 
z Gorzyczan, działającego przy Gminnym Ośrodku 
Kultury w Samborcu. Ostatnim uczestnikiem kolę-
dowego koncertu był Chór Parafialny. 

Po koncercie artyści i zgromadzona publiczność 
mogli skosztować przysmaków przygotowanych 
przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Cho-
brzanach.

Podczas ferii zimowych 
w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Samborcu odbył 
się cykl zajęć dla dzieci. 

W ich ramach pracownicy 
biblioteki spotykali się z dzieć-
mi, by wspólnie odkrywać 
nowe przygody rezolutnej Basi, 
głównej bohaterki książek Zo-
fii Staneckiej i Marianny Okle-
jak. Uczestnicy tworzyli własne 
książeczki, lepili z modeliny, 
malowali, wycinali, zgłębiali taj-
niki ekonomii, geografii, a nawet 
savoir-vivre’u. Nie zabrakło też 
zabaw ruchowych. Były zajęcia 
taneczne, karaoke, pokaz mody. 

Ferie w bibliotece

GORZYCZANY cd.

145. Przy kolejnym dziedzicu wieś 
podzielono,

Za Jana Pasturzyńskiego to nastąpiło,
Gdy jego żonę w grobie złożono,
Sądownictwo połowę ziem córce 

przydzieliło.

146. Córka Pasturzyńskiego – Celestyna
 Hemplowa

Swe ziemie synowi zaraz przekazała
I tak oto Gorzyczan połowa
W ręce Jana Mariana Hempla się dostała.

147. Życie dziedzica jest historią ciekawą,
W powstaniu styczniowym pod Słupczą

 wojował,
W Paryżu kończył filozofię i prawo,
Potem teologią się fascynował.

148. Kapłańskie święcenia w Rzymie 
przyjmując,

Domy zakonne zakładał,
Gorzyczańskie ziemie dzierżawcom 

przekazując,
Liczne księgi na obce języki przekładał.

149. Ostatni dziedzic – Henryk Adamowski
Kupił Gorzyczany mocno zadłużone,
Była to połowa jego wielkiej troski,
Bo przy tym miał sceptycznie nastawioną 

żonę.

150. Dziedziczka Gorzyczan nigdy nie lubiła,
Choć w pięknym dworze z rodziną 

mieszkała,
Wszystkich wokoło tylko gnębiła,
Charakter okropny miała.

151. Jadwiga Adamowska mężowi 
pomagając,

Finanse wspólnie z nim prowadziła,
Powoli zaciągnięte długi oddając,
Do sprzedaży Gorzyczan doprowadziła.

152. W ręce gospodarzy ziemia 
przechodziła,

W czasach dla kraju trudnych,
Stopniowo pańszczyzna znoszona była,
Wśród marzeń o wolności złudnych.

153. Pomimo zaborów wieś się nie zgnębiła,
Ataki wroga mężnie odpierając,
A w „Gazecie Świątecznej” kulturę szerzyła,
Hartu ducha mieszkańcom dodając.

154. Pierwsza wojna zniosła zaborów 
kajdany,

Ojczysty język w kraju przywracając,
A wzrost gospodarczy był gwarantowany,
Zatrudnienie przy odbudowie ludziom dając.

155. W tysiąc dziewięćset dwudziestym
 trzecim OSP się zawiązała,

Sytuacja bardzo wymagała tego,
Gasić pożary ludziom pomagała,
Częste od zaprószenia ognia błahego.

156. Strażacy koni od gospodarzy pożyczali,
Gdy było nagłe wezwanie,
Ręczną pompę posiadali,
Bosaki i tłumnice też mieli na stanie.

157. W okresie międzywojennym cztery
 kuźnie działały,

Konie wówczas podstawą transportu były,
Młyn murowany stanął okazały,
W którym Pan Szczygielski i Gębalski 

złączyli siły.

cdn. 
Ewa Juda

KOMUNIKAT
Rolnicy z terenu naszej gminy 

mogą w tym roku ubiegać się o 
zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w cenie oleju napędowego w 
dwóch okresach:
• od 1 do 28 lutego

Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT lub ich kopie potwier-
dzone za zgodność z oryginałem 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego za okres od 1 sierp-
nia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
• od 1 do 31 sierpnia

Do wniosku należy dołączyć 
faktury VAT lub ich kopie potwier-
dzone za zgodność z oryginałem 
stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego za okres od 1 lutego 
do 31 lipca 2017 r.

Kwota zwrotu podatku na 1 ha 
użytków rolnych w 2017 r. wynosi 
86 zł.

Wnioski należy składać 
w referacie podatków 

Urzędu Gminy w Samborcu.

– Uważam, że nazwa jest 
bardzo obiecująca, szczególnie 
jeżeli docenimy potencjał, jaki 
tkwi w dobrach tutejszej ziemi 
i ludzi. Tyle dorodnych jabłek, 
porzeczek, moreli, brzoskwiń, 
pomidorów, czereśni, wszelkich 
sałat, warzyw, tyle ciężkiej, do-

brej pracy rolników, sadowników, 
a dorośli i dzieci zajadają się… sło-
dyczami – mówi Anna Przybysz, 
członkini grupy oraz współzało-
życielka Świętokrzyskiego Ogro-
du Inspiracji u Przybyszów.

Wszechobecny cukier jest 
trucizną, szczególnie na dłuższą 
metę, dlatego, chcąc zdrowo 

żyć, a przy okazji promować 
zdrowie, grupa mieszkańców 
Andruszkowic wzięła udział 
w konkursie do projektu Działaj 
Lokalnie organizowanego przez 
OPPR w Sandomierzu. 

– Nazwaliśmy projekt „Ciśnie-
my moc” – tak trochę wesoło, 

młodzieżowo, żeby zachęcić dzie-
ciaki. Jego ideą jest promowanie 
zdrowego stylu życia, edukowanie 
siebie nawzajem na temat zdro-
wia, popularyzacja spożywania 
produktów roślinnych, świeżo tło-
czonych na zimno soków i ogra-
niczania spożywania słodyczy – 
dodaje pani Anna.

W ramach projektu odby-
ło się 7 spotkań, w których 
uczestniczyło 30 osób, nie tylko 
z gminy. Były to spotkania wie-
lopokoleniowe. Zarówno dzieci, 
rodzice, jak i dziadkowie razem 
„cisnęli moc”, malowali, rysowali 
infografiki na temat zdrowego 
stylu życia. Odbyły się też pro-
jekcje filmiku o złym wpływie 
spożywania cukru. Gośćmi 
specjalnymi były stomatolog  
Marzena Gołąb oraz piosenkar-
ka Natalia Przybysz z rodziną, 
córka Anny i Jacka Przybyszów, 
która zaśpiewała z Sandomier-
skim Chórem Zamkowym SAN-
-do-MIR, a także opowiedziała 
o diecie roślinnej. W spotkaniach 
uczestniczyły panie z zespołu 
„Przelaski” z Zajeziorza.

Na zaproszenie Ośrodka 
Promowania Przedsiębiorczości 
grupa wzięła udział w konkur-
sie na filmik opisujący projekt IX 
Edycji Działaj Lokalnie w kate-
gorii motyw. Można go znaleźć 
na YouTube, wpisując „Owocna 
Droga”. Film zdobył nagrodę 
główną, którą grupa odbierze 
16 lutego podczas Gali Roz-
strzygnięcia Konkursu o Tytuł 
Społecznika Roku 2016 i pod-
sumowania IX Edycji Programu 
Działaj Lokalnie.

Partnerami projektu byli 
Gminny Ośrodek Kultury 
w Samborcu, Sandomierski Szlak 
Jabłkowy, Świętokrzyski Ogród 
Inspiracji u Przybyszów oraz są-
siedzi, którzy dostarczali owoce.

„Ciśniemy moc”
Na początku lata, w czerwcu 2016 r., kilkoro sąsiadów 

z andruszkowic zawiązało Grupę Nieformalną „owocna 
Droga”.


