
Oficjalnego otwarcia Gminnego Dnia 
Dziecka dokonał dyrektor szkoły Robert Soja. 
W uroczystość wzięli także udział: zastępca 
wójta Ewa Drzazga, przewodniczący Rady 
Gminy Mieczysław Piątek, naczelnik OSP Go-
rzyczany Arkadiusz Trześniewski, naczelnik 

OSP Samborzec Waldemar Skubisz, prezes 
OSP Chobrzany Jacek Jóźwiak oraz gminny 
dzielnicowy Grzegorz Chmielewski. 

Gdy  przyszedł  już  czas  na  zabawę, 
animatorzy z Tarnobrzeskiej Szkoły Tań-
ca Samba malowali twarzyczki wszyst-
kich chętnych oraz zapraszali do udzia-
łu w konkursach. Nie zabrakło stoisk 
z  gadżetami,  lodami,  popcornem  oraz 
napojami. Przeprowadzono Turniej Piłki 
Nożnej  Szkół  Gimnazjalnych  oraz  klas 
IV-VI,  Turniej  Siatkowej  Piłki  Plażowej 
oraz  biegi  w  różnych  kategoriach  wie-
kowych.  

Najlepszy  w  piłkarskich  zawodach 
gimnazjalnych okazał się Zespół Publicz-
nych  Placówek  Oświatowych  w  Sam-
borcu,  II miejsce zajął Zespół Placówek 
Oświatowych  w  Chobrzanach.  Wśród 
starszych  uczniów  szkół  podstawo-
wych  najlepiej  spisała  się  drużyna  ZPO 
w Chobrzanach. Tytuł najlepszych  siat-
karzy w gminie przypadł ekipie Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 

Organizatorzy – wójt gminy Sam-
borzec,  Gminny  Ośrodek  Kultury  oraz 
chobrzańskie  ZPO  –  dziękują wszystkim, 
którzy  przyczynili  się  do  zorganizowa-
nia  Gminnego  Dnia  Dziecka.  Zwłaszcza 
sponsorom, sklepom SPAR oraz Biedron-
ka, które przekazały słodycze i napoje dla 
uczestników imprezy. Dzięki zaangażowa-
niu wszystkich Państwa dzieciaki mogły 
tego dnia świetnie się bawić.
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Pierwszego dnia  odbywały  się  one w Urzę-
dzie Gminy. Głównym ich celem było sprawdze-
nie  założeń  planów  zarządzania  kryzysowego 
i  procedur  działania wójta, Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego i Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego podczas wystąpienia 
zagrożenia powodziowego, skażenia ujęcia wody 
w miejscowości Szewce oraz braku dostawy ener-
gii elektrycznej dla znacznej części gminy.

6 czerwca od godzin porannych trwały ćwi-
czenia praktyczne. W budynku Urzędu Gminy 
urządzono  sztab wojewody  świętokrzyskiego, 
który  koordynował  przedsięwzięcie.  Pierwszy 
epizod ćwiczeń odbył się na wałach wiślanych 
w Bogorii Skotnickiej, gdzie strażacy za pomocą 
worków  z  piachem oraz  specjalistycznego  rę-
kawa napełnianego wodą podwyższali koronę 
wału oraz budowali opaskę uszczelniającą.

Następnie  ćwiczenia  przeniosły  się  do  Pu-
blicznej  Szkoły  Podstawowej  w  Zawierzbiu, 
gdzie prowadzone były działania z zakresu bio-
terroryzmu. 

Ostatni  epizod  ćwiczeń  odbył  się  na Wiśle 
w Sandomierzu. Według założonego scenariu-
sza  doszło  do  pożaru  statku wycieczkowego 
podczas rejsu. Konieczna była ewakuacja pasa-
żerów. Do akcji przystąpili strażacy ze Specjali-
stycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowe-
go oraz WOPR Sandomierz.

Podsumowanie ćwiczeń miało miejsce na po-
siedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, któremu przewodniczył wicewo-
jewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski. W po-
siedzeniu uczestniczyła również  zastępca wójta 
gminy  Samborzec  Ewa Drzazga,  która  złożyła 
meldunek z przeprowadzonych ćwiczeń.

Ćwiczenia „Wisła 2017”
5 i 6 czerwca na terenie gminy Samborzec przeprowadzono ćwiczenia wojewódzkie służb bezpieczeństwa pod kryptonimem „Wisła 2017”.

Darmowe wesołe miasteczko, zumba, puszczanie baniek mydlanych to 
tylko niektóre spośród  atrakcji czekających na najmłodszych mieszkańców 
gminy z okazji Dnia Dziecka, którego obchody zorganizowano na terenie 
Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 

Niezapomniany 
Dzień Dziecka

Legendy  zostały    zebrane  i  spisane  podczas  spotkań  orga-
nizowanych  w  Publicznej  Bibliotece  Gminnej  w  roku  szkolnym 
2012/2013, w oparciu o przekazy ustne, dostępne publikacje oraz 
strony  internetowe. W    lutym  2017  r.  w  przedszkolu  odbyło  się 
spotkanie, w czasie którego przedszkolaki wysłuchały legend, a na-
stępnie wykonały do nich ilustracje. Ich prace zostały wykorzystane 
w książce. 

Samborzeckie legendy były już wcześniej publikowane, ale nigdy  
wszystkie razem i nigdy jako osobny zbiór. W nowym wydaniu ich 
treść została zredagowana w sposób przystępniejszy dla młodych 
czytelników. Uproszczono niektóre zwroty, zrezygnowano z zapisów 
w miejscowej gwarze.

Znajomość miejscowych podań, podobnie  jak  znajomość  zabyt-
ków czy miejsc pamięci, przyczynia się do rozwijania wiedzy o historii 
regionu i budowania więzi ze swoją małą ojczyzną. 

Mali ilustratorzy
W przedszkolu „Wesołe Jabłuszko” w Samborcu, zrealizowano projekt, którego celem 

było wydanie książki pod tytułem „Legendy gminy Samborzec”. Koordynatorami projektu 
były Elżbieta Gil i Agnieszka Śmiechowska.

Uczennica klasy III Publicznego Gim-
nazjum w Chobrzanach Karolina Śledź 
została finalistką XIV Wojewódzkiego 
Konkursu Matematycznego zorganizo-
wanego przez świętokrzyskiego kura-
tora oświaty. 

Karolina  osiągnęła  sukces  dzięki  talentowi 
i  systematycznej  pracy.  Spośród  jej  licznych 
zainteresowań na pierwszym miejscu jest kró-
lowa nauk – matematyka  i z nią wiąże swoje 
plany na przyszłość. Do konkursu naszą fina-
listkę  przygotowała  nauczycielka matematyki 
Elżbieta Wódz. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Z królową za pan brat
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Przyjdź, zobacz, zdecyduj!
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego 

w Chobrzanach 
w roku szkolnym 2017/2018 oferuje 

następujące profile kształcenia: • humanistyczno-językowy 
• matematyczno-geograficzny • biologiczno-chemiczny

Dokumenty można składać do 21 czerwca w sekretariacie szkoły 
w godzinach od 8 do 15. 

Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, 
Chobrzany 111, 27-650 Samborzec, 

tel./fax 15 831 43 20, liceumchob@poczta.onet.pl, www.lochobrzany.pl

Maraton  odbył  się  na  trzech  dystansach: 
hobby (33 km), mega (48 km) i giga (66 km). 
Najlepszym  zawodnikiem  na  dystansie  hob-

by okazał się Adrian Cierniak (JC-TB Wiedeń) 
z czasem 1 h 12 min. Zaledwie sekundę po nim 
metę przekroczył  Jakub Cierniak  (JC-TB Wie-

deń),  natomiast  trzeci  pojawił  się  Jarek  Luty 
(Luty Team Lubień) – 1 h 13 min. Wśród kobiet 
zwyciężyła Janina Nawój („Roweromania” Sa-

nok),  kończąc  wyścig  z  czasem  1  h  33 min. 
Wraz z nią na podium stanęły Iwona Piwowar 
(Baran Cycling Team) – 1 h 35 min oraz Natalia 

Kmak (Truck Partner Zettransport Nowy Sącz) 
– 1 h 36min.

Na dystansie mega najlepszy okazał się Seba-
stian Pakulski (Gomola Trans Airco) z czasem 1 h 
41 min. Zaledwie sekundę po nim metę przekro-
czył Grzegorz Grzywa (72D OSHEE WINDSPORT 
TEAM), natomiast trzeci pojawił się Kamil Poma-
rański (CYCLO TRENER TEAM), któremu do zwy-
cięzcy zabrakło zaledwie dwóch sekund. Wśród 
kobiet zwyciężyła Magdalena Ulman (KSPO bra-
keparts.pl),  która  jako  jedyna  nie  przekroczyła 
dwóch godzin i ukończyła wyścig z czasem 1 h 54 
min. Po niej na metę wjechały Kamila Sowa (R.A-
.S. SUPERIOR sowasport.pl) z czasem 2 h 3 min 
oraz Monika Skowyra (72D OSHEE WINDSPORT 
TEAM) z czasem 2 h 5min. 

Na  dystansie  giga  zwyciężył  Bartosz Drozd 
(R.A.S. SUPERIOR sowasport.pl) kończąc wyścig 
z czasem 2 h 14min. Zaledwie ułamek sekundy 
po  nim metę  przekroczył Mateusz  Rejch  (SST 
Lubcza).  Trzeci pojawił  się  Tomasz  Leśniak  (Ja-
sielskie  Stowarzyszenie  Cyklistów),  któremu do 
zwycięzcy  zabrakło  1,5  sekundy. Wśród  kobiet 
jako jedyna dystans ten przejechała Ewa Karch-
niwy  (SCS OSOZ Racing  Team),  która  uzyskała 
czas 2 h 43 min.

Pamiątkowe  medale  i  dyplomy  wręczyła 
uczestnikom zastępca wójta Ewa Drzazga. 

Już  26  czerwca Maratony  Rowerowe Kellys 
Cyklokarpaty zapraszają na kolejny wyścig, który 
tym razem odbędzie się w Brzozowie. Zgłoszenia 
już trwają na system.timedo.pl/panelCK/pl, nato-
miast więcej informacji na temat samego wyścigu 
znajduje się na stronie cyklokarpaty.pl/brzozow/. 

Rowerowy rekord
V eliminacje Maratonów Rowerowych Kellys Cyklokarpaty w Sam-

borcu za nami. Pomimo żaru lejącego się z nieba impreza cieszyła 
się rekordową frekwencję. Na starcie stanęło 544 uczestników, 
w tym 61 kobiet.

Dziewczęta  i  chłopcy 
rywalizowali w kategorii 
klas  szóstych, grając w ze-
spo łach  4-osobowych. 
Dziewczęta  nie  przegrały 
żadnego  z  8  rozegranych 
meczów, a tym samym za-
pewniły  sobie  zwycięstwo 
w turnieju. Chłopcy wysta-
wili  dwa  zespoły.  Pierwszy 
wygrał  turniej,  pokonując 
w  finale  drużynę  z  Nałę-
czowa, a drugi zespół zajął 
III miejsce.

W  skład  dziewczęcej 
drużyny  weszły:  Karolina 
Nowaczek, Magdalena Pła-
za, Wiktoria  Śmiechowska, 
Blanka  Kwiatkowska.  Chło-
pięcą  stanowili:  Adam  Or-
don, Adam Siwek, Sebastian 
Borycki,  Grzegorz  Wrona, 
Miłosz Wiśniewski, Dominik 
Gil, Krystian Małecki, Łukasz 
Brzozowski, Wiktor Toś. Tre-
nerem wszystkich zespołów 
jest Piotr Głowacki.

Po  pięciu walkach, w  tym  trzech wygra-
nych przed czasem, Wiktoria zajęła I miejsce. 
Tak wysoki wynik jest efektem bardzo staran-
nego  i  wytrwałego  treningu.  Zawodniczkę 
tę  cechuje  niebywały  duch walki  i  ogromny 
zapał  do  treningów.  A  to  przekłada  się  na 
wspaniałe rezultaty. 

Wiktoria  dobrze  zaprezentowała  się  także 
w Turnieju Karate Kyokushin Bushi-Do Cup, któ-
ry miesiąc wcześniej  odbył  się w  Starachowi-
cach. Wzięło w nim udział 282 zawodników z 20 
klubów z całej Polski. Rywalizowali oni w kate-
gorii kumite lekki kontakt (roczniki od 2010 do 
2003) oraz semi kontakt (roczniki 2002-1999). 

„Złota” Wiktoria
W Ogólnopolskim Turnieju Karate, który 24 maja 

odbył się w Nowym Sączu, triumfowała zawodniczka 
samborzeckiego klubu Wiktoria Krakowiak. 

Klub Karate w Samborcu  reprezentowało  trzech zawodników, 
oprócz Wiktorii  –  Ilona Wrona  i Mateusz Macias.  Zawody  zgro-
madziły  liczną grupę  znakomitych  karateków z  całej  Polski, więc 
niełatwo było sięgnąć po miejsce medalowe. Wiktorii się to udało. 
Zajęła ona III miejsce w swojej kategorii.

Dobra passa siatkarzy 
W miniony weekend młodzi zawodnicy klubu spor-

towego ULKS Chobrzany uczestniczyli w XXII Lubel-
skim Festiwalu Piłki Siatkowej i Minisiatkówki.

POMOC OD MINISTRA
26 maja w Kielcach wójt Witold  Surowiec  odebrał  promesę 

przeznaczoną na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Decyzją 
ministra  spraw wewnętrznych  i administracji gmina otrzymała 
pomoc w wysokości 286 tys. zł na realizację w 2017 r. zadania 
pn.: „Przebudowa drogi gminnej Skotniki – Podklebin na długości 
wynoszącej 1376 m.”

GORZYCZANY cd.

197. W Łoniowie na „dożynkach” Stowarzyszenie
Swoje nowe stroje zaprezentowało,
Wywołując radość i poruszenie,
Dawne „okrężne” przedstawić umiało.

198. Wspólne biesiady wieś ożywiły,
Stowarzyszenie im patronowało,
Tłumy ludzi na nie przychodziły,
Społeczeństwo z Gminą się integrowało.

199. Ochotnicza Straż Pożarna
We wszystkich wydarzeniach czynny udział brała,
Z władzami wioski współpraca ofiarna
Kontynuację dawnej tradycji podtrzymała.

200. Pani sołtys z Panią radną
 tak się w społeczne sprawy zaangażowały,
Że wsi sytuację dawniej nieporadną
Stopniowo na sukces przekształcały. 

201. Pani prezes Stowarzyszenia im pomagała,
Nadzorując różnym wspólnym dziełom
I tak działalność się rozwijała,
W wielu konkursach Stowarzyszenie udział wzięło.

202. Było pierwsze miejsce za wielkanocną 
palmę

I stół w ramach konkursu gminnego,
I dla Gorzyczan stało się normalne 
Reprezentowanie dobra społecznego.

203. W imię idei zespół założono,
Działający przy Gminnym Ośrodku Kultury,
„Zespół Gorzyczany” w nazwie zapisano,
Rozwesela on nawet ponurych.

204. Zespół repertuar ma różnorodny, 
W zależności od okolicznej imprezy,
Czasem religijny, a czasem swobodny,
Dostarczający słuchaczom ciekawych przeżyć.

205. Na warsztatach wokalnych zespół się 
szkoli,

Pani Anita Bajorska je prowadzi,
A w naszej Gminie imprez do woli,
Posłuchać śpiewu wszyscy radzi.

206. I tańce również zespół opanował,
Specjalną „Gorzyczańską Suitę”,
Nawet na Węgrzech ją prezentował,
Podejmując partnerską wizytę.

EWA JUDA (cdn.)


