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Kolejna nowa droga
Wspólnie z powiatem sandomierskim gmina Samborzec 

zrealizowała inwestycję przebudowy 970-metrowego odcinka 
drogi powiatowej  Szewce – Skotniki.

W uroczystym otwarciu drogi w Skotni-
kach uczestniczyli miêdzy innymi marsza-
³ek województwa świêtokrzyskiego Adam 
Jarubas, radny Sejmiku Województwa Świê-
tokrzyskiego Andrzej Swajda, cz³onkowie 
Zarz¹du Powiatu Sandomierskiego Marcin 
Piwnik oraz Zygmunt Kwasek, dyrektor 
Zarz¹du Dróg Powiatowych w Sandomie-
rzu Piotr Martyniak, starosta sandomierski 
Stanis³aw Masternak, przewodnicz¹cy Rady 
Powiatu w Sandomierzu Tomasz Huk, wójt 
gminy Samborzec Witold Surowiec, prze-
wodnicz¹cy Rady Gminy Mieczys³aw Pi¹tek, 
a tak¿e mieszkañcy. Uroczystego poświêcenia 
drogi dokona³ ksi¹dz Wojciech Pietraszek, 
proboszcz parafi i w Skotnikach.

Droga powsta³a z dwóch warstw bitumicz-
nych o ³¹cznej grubości ośmiu centymetrów. 
Jezdnia zosta³a poszerzona, wykonano te¿ 
pobocza. Wartośæ inwestycji to 320 tysiêcy 
z³otych. Ponad 63 proc. tej kwoty pochodzi³o 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wyró¿nienia
dla so³tysów

22 czerwca w Wąchocku odbył się XXIII 
Zjazd Sołtysów, podczas którego nagro-
dzono 62 samorządowców z województwa 
świętokrzyskiego. W gronie tym znaleźli 
się sołtysi z gminy Samborzec.  

Spotkanie zorganizowa³y Stowarzyszenie So³tysów Zie-
mi Kieleckiej, gmina W¹chock, Miejsko-Gminny Dom Kultu-
ry w W¹chocku oraz Towarzystwo Przyjació³ W¹chocka pod 
honorowym patronatem marsza³ka województwa świêto-

krzyskiego Adama Jarubasa. Wśród nagrodzonych so³tysów 
z poszczególnych gmin województwa świêtokrzyskiego znaleźli 
siê: Gra¿yna Krasowska-Sado – so³tys Chobrzan, Andrzej 
Bry³a – so³tys Koæmierzowa oraz Stanis³aw Wawrzyñczak 
– so³tys Zawise³cza. 

13 lipca podczas Sesji Rady Gminy w Samborcu nagrodzeni 
so³tysi odebrali podziêkowania  za zaanga¿owanie w realizacjê 
dzia³añ s³u¿¹cych rozwojowi so³ectwa, a tym samym ca³ej gmi-
ny, z r¹k wójta gminy Samborzec Witolda Surowca. Serdecznie 
gratulujemy!

Nagrodzeni so³tysi: Gra¿yna Krasowska-Sado, Stanis³aw 
Wawrzyñczak (z lewej) oraz Andrzej Bry³a .

Uroczystośæ wrêczenia nagród odby³a siê 22 czerwca w sali 
konferencyjnej Urzêdu Gminy w Samborcu. Najwybitniejsi ucznio-
wie otr zymali nagrody specjalne – minilaptopy. Pozosta³ym wrê-

czono dyplomy i  nagrody ksi¹¿kowe. Dla sportowców przygoto-
wano pi³ki. Nauczyciele, którzy przyczynili siê do sukcesów swoich 
wychowanków, otrzymali  listy gratulacyjne. 

– Serdecznie gratulujê wam osi¹gniêæ – zwróci³ sie do uczest-
ników uroczystości wójt Witold Surowiec. – Wasza ciê¿ka praca 
i zaanga¿owanie zosta³y docenione. ¯yczê wam kolejnych suk-
cesów i udanych wakacji. Nale¿y wam siê solidny odpoczynek.

Wakacje w bibliotece
 Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu zapra-

sza dzieci w każdy wakacyjny czwartek, w godzi-
nach od 13 do 15, do spędzenia czasu w jej progach.

6 lipca odby³y siê pierwsze zajêcia z cyklu „Wakacje w bibliotece”. Razem 
z dzieæmi podziwialiśmy 44 najpiêkniejsze i najdziwniejsze ogrody z ca³ego świata. 
Wspólnie za³o¿yliśmy ogród w s³oiku. Na koniec zamieniliśmy siê w architektów 
krajobrazu i stworzyliśmy projekty w³asnych, wymarzonych ogrodów.

W lipcowym programie s¹ jeszcze miêdzy innymi sekrety królestwa pszczó³  
oraz gry i zabawy z dawnych lat. W sierpniu odkryjemy tajemnice znikaj¹-
cych zwierz¹t, zamienimy siê w ma³ych szefów kuchni oraz zg³êbimy tajniki 
warsztatu  mistrzów malarstwa. 

Trud siê op³aci³

Zgodnie z coroczną tradycją z okazji zakończenia roku szkolnego wójt oraz przewod-
niczący Rady Gminy nagrodzili uczniów, którzy zajęli wysokie miejsca w konkursach 
przedmiotowych, artystycznych oraz w zawodach sportowych. 
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Nie siedź, rusz się!
GORZYCZANY cd.

207. Własne przyśpiewki też zespół tworzy,
Różnymi pomysłami tryskając,
A dobry wokal w sukces przełożył
Pierwszą płytę nagrywając.

208. Jest wizytówką wsi Gorzyczany, 
Gdy trzeba gminę reprezentuje,
Ze Stowarzyszenia był wyłaniany
I z nim owocnie współpracuje.

209. Konkurs „Echa Dnia” sukcesem się kończy
I powód do dumy dla całej wsi daje,
Pierwsze miejsce w powiecie Stowarzyszenie

 wieńczy,
A w województwie – trzecie dostaje.

210. W nagrodę do Pałacu Prezydenckiego
Stowarzyszenie nasze pojechało,
Po przygotowaniu repertuaru ludowego
Z prezydentową Komorowską się spotkało.

211. Potem jeszcze w Kazimierzy Wielkiej 
Spotkać Panią Prezydentową przyjemność była,
Mimo nawału pracy społecznej wszelkiej, 
Kongres Kobiet swą obecnością zaszczyciła.

212. Ostatnio ważne wydarzenie
Gorzyczanie wspólnie świętowali,
Pięćdziesięcioletni żuk zakończył istnienie,
A w zamian strażacy nowy wóz dostali.

213. Przyczyniły się bardzo ku temu
Różnych szczebli władze,
Chcemy więc podziękować każdemu,
Kto Straży bezpieczeństwo ma na uwadze.

214. Drugie ważne wydarzenie,
Które mieszkańców zjednoczyło,
Było dla Pani Sołtys wyróżnienie,
Jakie w historii wsi dotąd się nie zdarzyło.

214. Po raz pierwszy w konkursie „Sołtys Roku”
Wioska Gorzyczany wystartowała
I po przedstawieniu kadencyjnego dorobku
Pani Alicja Wołos najlepszym sołtysem w gminie

 została.

215. Wioska monografii się doczekała,
Pisanej przez Pana Cebulę – regionalistę,
Prezentację dwóch autorskich spotkań miała
I dalej rozwija się oczywiście.

216. Przez wieś przepływa rzeka Gorzyczanka-
Wiechciówka, Wiechtówka, Samborka, Baranek,
Niczym dostojna, piękna wybranka.
Nazw miała tak wiele, jak kwiatów wianek.

217. „Źródełko Łokietka” także we wsi bije,
Przypadek swoistą legendą owiany
I góra Kocot swoje dzieje kryje,
Gdzie diabeł siedem lat siedział w błocie skąpany.

218. Dwa sklepy spożywcze żywność dostarczają,
Skup „Robex” owoce skupuje,
Filie z opryskami życie ułatwiają,
PHU Sylwester Łukawski – sklep się znajduje.

219. Nawozy, opryski, ziemia kwiatowa,
Na wyciągnięcie reki być mogą,
Nie trzeba tracić czasu na jazdę po towar,
Bo większe korporacje rolnikom pomogą.

220. W wiosce w pełni nowoczesnej
Mieszkańcy żyją na unijnym poziomie.
Łączenie tradycji i techniki współczesnej
Widać w remizie na niejednym dyplomie.

221. Praca wielu ludzi wizytówką wioski,
Owocne wzajemne się dogadywanie,
Chociaż bywają kłopoty i troski,
Dobry charakter zawsze zyska uznanie.

222. Zapraszamy do wsi odwiedzenia, 
Na internetową też można stronicę,
Jest jeszcze tyle do opowiedzenia,
A teraz będą Jachimowice.

EWA JUDA

Kaplica Świętego JózefaKaplica pw. św. Józefa w Sam-
borcu powstała w 1958 r. Ufun-
dowali ją mieszkańcy parafii 
pw. Trójcy Przenajświętszej. 
Usytuowana jest po lewej stro-
nie schodów prowadzących do 
kościoła na lessowej skarpie.

Budynek wykonany jest z tradycyjnych ma-
teriałów budowlanych, takich jak kamień smer-
dyński, beton, cegła i drewno. Posiada małą 
kruchtę. Fasada kruchty i kaplicy zbliżona jest 
stylem do neobaroku. Okna wykonane są w sty-
lu neoromańskim. Dach dwuspadowy, ugięty 
w połowie wysokości, pokrywa blacha cynko-
wa. Kaplica jest jednonawowa z wydzielonym 
prezbiterium i ołtarzem. Strop drewniany. Od 
strony północnej dobudowana jest zakrystia. 
Drzwi wejściowe do zakrystii i kaplicy są dwu-
skrzydłowe z metalowymi okuciami.

Kaplicę zaczęto budować na początku lat 50. 
XX wieku. Powstała z inicjatywy ks. proboszcza 
Józefa Kurasia. Roboty wykonywali murarze, 
zbrojarze i cieśle z okolicznych wsi i miasta San-
domierza. Przy budowie kaplicy wyróżnili się 
m.in. Bronisław Jakus i Jan Kędziora, Jan Misiuda 

ze Złotej, Henryk Cebula z Samborca i wielu, 
wielu innych. Roboty dachowe i stolarkę okienną 
wykonał Jan Misiuda ze Złotej, który sprawował 
nadzór nad całością prowadzonych prac. Po ich 
zakończeniu miał miejsce odbiór techniczny 
dokonany przez Urząd Nadzoru Budowlanego 
z Kielc. Intencją ówczesnych władz było, żeby 
budynku nie dopuścić do użytkowania, udo-

wodnić, że jest źle wykonany. Jednak, wbrew 
ich zamiarom, wszystkie prace okazały się wy-
konane  zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa budowlanego.

W 1958 roku, podczas uroczystej mszy świę-
tej, kaplicę w stanie surowym zamkniętym po-
święcił ks. bp Piotr Gołębiowski. W dalszym ciągu 
jednak trwały prace wykończeniowe. W kolej-
nych latach wykonane zostały witraże, drewniane 
ławki, ołtarz główny, obrazy z drogą krzyżową 
i inne elementy wystroju. Roboty snycerskie wy-
konywał warsztat spod Częstochowy. Dopiero 
w l984 r., po całkowitym zakończeniu robót wy-
kończeniowych, podczas uroczystej mszy świętej 
kaplicę poświęcił ks. bp Stanisław Sygnet.

W maju w kaplicy odbywają się majówki. Od-
prawiane są tam również msze święte, zarówno 
w święta, jak i dni powszednie, latem o godz. 7 
i 17, zimą o 7 i 16 . W niedziele msza odprawiana 
jest o godz. 16. Kaplicą św. Józefa opiekują się 
parafianie.

ANDRZEJ CEBULA
PS Przygotowano w oparciu o relację  Walde-

mara Masternaka, organisty z Samborca.

Klub Młodego Wędrowca zaprasza na wa-
kacyjne wyprawy. Dwie pierwsze już za nami 
– spacer po rezerwacie przyrody Góry Pie-
przowe, połączony z plenerem malarskim, 
oraz zwiedzanie królewskiego grodu.

Przewodnikiem podczas spaceru po Górach Pieprzowych był 
Andrzej Cebula. Plener malarski, będący częścią wyprawy, po-
prowadzili Anna i Jacek Przybyszowie. Poprzedziła go projekcja 
krótkiego filmu o malarstwie oraz malarzu Józefie Chełmońskim, 
która okazała się świetnym wprowadzeniem do tematu. Uczestnicy 
malowali panoramę Wisły i Sandomierza. Zmęczeni pracą twórczą 
udali się do pizzerii Garden Party, gdzie czekała na nich wyśmienita 
pizza. Był czas na rozmowy oraz zabawę na świeżym powietrzu. 
Pierwszą pieszą wycieczkę wakacyjną można uznać za wyjątkowo 
udaną. Gorące podziękowania należą się wszystkim uczestnikom 
wyprawy, zwłaszcza tym najmłodszym, których wytrwałość była zdumiewająca.

Kolejna wycieczka Klubu Młodego Wędrowca, tym razem po królewskim 
mieście, rozpoczęła się od spaceru Wąwozem Królowej Jadwigi. Następnym 
punktem programu był park Piszczele, gdzie uczestnicy wysłuchali ciekawych 
historii i legend o Sandomierzu. Tak jak poprzednio, przewodnikiem był Andrzej 
Cebula. Podczas pobytu w parku był czas na zabawę na świeżym powietrzu. 
Następnie cała grupa udała się w kierunku Rynku Starego Miasta, aby odpocząć 
i zrelaksować się w Kinie Starówka. Tam specjalnie dla Klubu Młodego Wędrow-
ca został wyemitowany film pt. „Zielona szkoła”. Po seansie była jeszcze chwila 
na zwiedzanie Rynku oraz na pyszne lody.

GOK zaprasza też na kolejne wycieczki: 
•  20 lipca – wizyta w Świętokrzyskim Ogrodzie 

Inspiracji u Przybyszów, 
•  27 lipca – wyprawa rowerowa szlakiem Green Velo do Ko-

przywnicy, 
•  17 sierpnia – wycieczka na Bulwar im. Marszałka J. Piłsudskiego 

w Sandomierzu połączona z plenerem malarskim, 
• 24 sierpnia – wycieczka do Kawiarenki Krówki Opatowskiej. 

Szczegółowe informacje dotyczące wycieczek oraz zapisów 
można znaleźć na stronie internetowej www.kulturasamborzec.pl

Strażacy
na olimpiadzie

Od 9 do 16 lipca w Villach, mieście położonym 
w południowo-wschodniej Austrii, odbywały się Mię-
dzynarodowe Zawody Sportowo-Pożarnicze CTIF.

W strażackiej olimpiadzie, jednej z największych tego typu imprez 
sportowych, wzięło udział 3 tys. druhów z 30 krajów. Polskę reprezen-
towało 19 drużyn, w tym Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza ze Skotnik 
działająca przy miejscowej jednostce OSP. 

MDP Skotniki startowała w kategorii chłopców do lat szesnastu. 
W skład  drużyny startującej na olimpiadzie w Villach wchodzą następują-
ce osoby: Jakub Obrębski – dowódca, Łukasz Kominek, Kryspin Łukawski, 
Kacper Skrzypczak, Tomasz Nagórny, Paulina Zelik, Aleksandra Kanios, 
Emilia Dragan, Malwina Dragan i Jakub Barzycki.

– Nasza drużyna uplasowała się na dwudziestym czwartym miejscu 
na sześćdziesiąt startujących drużyn. Jest to niewątpliwie ogromny sukces 
młodych druhów ze Skotnik, bowiem drużyna mieszana startująca w ka-
tegorii męskiej z góry ma mniejsze szanse – mówi wiceprezes zarządu OSP 
Skotniki Janusz Piotrowski.

MDP Skotniki na Olimpiadzie w Villach spotkało też wyjątkowe wy-
różnienie. Cztery osoby zostały powołane do składu wnoszącego flagę 

olimpijską na stadion podczas ceremonii otwarcia; Jakub Obrębski, Emilia 
Dragan, Aleksandra Kanios i Paulina Zelik. 

Należy też wspomnieć, że nasz zawodnik rezerwowy Jakub Barzycki 
otrzymał powołanie do międzynarodowej drużyny Internationale Two, 
która pod wodzą austriackiego trenera wystartowała na olimpiadzie 
z bardzo dobrym skutkiem.

– Przygotowanie do kolejnych etapów eliminacji aż po olimpiadę to 
praca zbiorowa, wspólny wysiłek wielu osób; druhów, rodziców i osób 
kibicujących jednostce – przyznaje J. Piotrowski. – Podkreślić zaś należy 
szczególny wkład Andrzeja Mirka, który przygotował sztafetę. Od strony 
finansowej MDP Skotniki otrzymało wsparcie od marszałka wojewódz-
twa świętokrzyskiego,  starosty powiatu sandomierskiego, wójta gminy 
Samborzec.


