
Zebrano aż 13 461,05 złotych, tym sa-
mym pobijając rekord ubiegłorocznej zbiór-
ki. Impreza finałowa rozpoczęła się o godz. 
15.30 w hali sportowej w Samborcu. Na 
scenie zaprezentowały się dzieci i młodzież 
z  Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w Samborcu, Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach, 
publicznych szkół podstawowych w Skotni-
kach, Zawierzbiu oraz w Złotej. Nie zabrakło 
również występów zespołów z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Samborcu: „Nic na Siłę”, 
„Gorzyczany”, „Przelaski”.

Duże zainteresowanie wśród zgromadzo-
nych wzbudziły zarówno pokaz karate, jak 
i stoiska przygotowane przez firmę edukacyj-
ną Świat Robotyki oraz Szkołę Tańca „Samba” 
z Tarnobrzega. Podczas finału można było też 
kupić przedmioty rękodzielnicze wykonane 

przez Warsztat Terapii Zajęciowej ze Śmie-
chowic czy skosztować przepysznych ciast 
przygotowanych przez członkinie zespołu 
„Gorzyczany”. Jedną z atrakcji było „Ciśnię-
cie mocy”, czyli degustacja świeżych soków 
owocowo-warzywnych przygotowanych 
przez Annę i Jacka Przybyszów wraz z ze-
społem „Przelaski”. Uczniowie z Samborca 
przygotowali kiermasz ciast, a także loterię 
fantową. Podczas finału przeprowadzono 
licytację gadżetów WOŚP oraz przedmiotów 
ofiarowanych przez darczyńców, m.in. ja-
błuszka zdobionego jednogroszowymi mo-
netami ofiarowanego przez Elżbietę Bebło, 
tortu od Alicji Wołos, chatki z piernika wy-
konanej przez Irenę Guźlę.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy nawet w najmniejszym stopniu 
włączyli się w pomoc w organizacji i prze-

prowadzeniu zbiórki. Serdecznie 
dziękujemy dyrektorowi ZPPO 
w Samborcu Mariuszowi Mierz-
wie za gościnność i udostępnie-
nie pomieszczeń szkoły.

Dziękujemy naszym wspa-
niałym wolontariuszom, bez 
których nie byłoby naszego fi-
nału, a są nimi: Maja Kwasek, 
Malwina Dragan, Patryk Miecz-
nikowski, Wiktoria Drzewiecka, 
Aleksandra Pietrzykowska, 
Marta Lasota, Anna Szatan, 
Kacper Dróżdż, Julia Podsiadło, 
Wiktoria Wójcikowska, Julia 
Zioło, Joanna Grębowiec, Emilia 
Biało, Paulina Osowska, Paulina 

Zelik, Andżelika Bednarz, Dominika Cichoń, 
Emilia Dragan, Kacper Ciżyński oraz Maria 
Grywniak.

– Dziękujemy przede wszystkim Państwu, 
każdemu z osobna, za pomoc i wsparcie ak-
cji charytatywnej, za udział w licytacjach na 
rzecz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. To właśnie dzięki Państwa pomocy 
fundacja może pomagać oddziałom szpitali 
w całej Polsce – mówi szefowa sztabu WOŚP 
Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 
Aleksandra Abramczyk.

Organizatorem 26. Finału WOŚP na te-
renie gminy był Gminny Ośrodek Kultury 
w Samborcu. Nad bezpieczeństwem całej 
imprezy czuwała Ochotnicza Straż Pożar-
na z Samborca oraz funkcjonariusze poli-
cji z Koprzywnicy,  Jacek Garas i Grzegorz 
Chmielewski. 

O godz. 19 wystrzeliło światełko do nie-
ba. Sponsorami pokazu sztucznych ogni byli 
LGD Ziemi Sandomierskiej i Telwolt-Beton.

Dyplom dla 
stypendystki 

15 grudnia w Kielcach Aleksandra Pietrzy-
kowska wzięła udział w uroczystości wręcze-
nia dyplomów stypendystom Prezesa Rady 
Ministrów. 

Tegorocznej stypendystce, uczennicy drugiej klasy 
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskie-
go w Chobrzanach, towarzyszyła wychowawczyni 
Agnieszka Podolecka oraz mama. Uroczystość, która 
odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódz-
kim, zaszczycili swoją obecnością wojewoda Agata 
Wojtyszek oraz świętokrzyski kurator oświaty Kazi-
mierz Mądzik. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Tego dnia w miejscowości Ostrołęka odbył się Wieczór 
Trzech Króli. Spotkanie rozpoczęło się uroczystym otwarciem 
drogi gminnej, w którym uczestniczyli: poseł na Sejm RP Marek 
Kwitek, radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grze-
gorz Socha, wójt Samborca Witold Surowiec oraz przewodni-
czący Rady Gminy Mieczysław Piątek. 

Po poświeceniu drogi przez ks. Wojciecha Pietraszka barwny 
korowód wyruszył w stronę domu ludowego, głosząc hasło te-
gorocznego przemarszu Trzech Króli: „Bóg jest dla wszystkich”. 

Przybyłych gości powitała radna Teresa Kamuda. W uroczy-
stości wzięli udział także: dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Samborcu Sebastian Mazur oraz sołtys Ostrołęki Andrzej 
Sierant. Po oficjalnych przemówieniach zespoły z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Samborcu wystąpiły z programem arty-
stycznym. Na wszystkich czekał poczęstunek, zaś dla najmłod-
szych przewidziano coś specjalnego – spotkanie ze Świętym 
Mikołajem. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, pomoc w or-
ganizacji Wieczoru Trzech Króli i wspólne kolędowanie.

Królowie w Ostrołęce
6 stycznia w Kościele katolickim przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli święto Trzech 

Króli. Kończy ono obchody Bożego Narodzenia. 

26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pewnością należy do wyjątkowych. 14 stycznia, już po raz drugi, 
20 wolontariuszy ze Sztabu Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu wzięło udział w akcji WOŚP.

My też zagraliśmy!
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Program ma na celu wykształcenie u dzieci poczucia 
własnej tożsamości, uświadomienie im, że w życiu 
człowieka najważniejszy jest dom rodzinny oraz naj-
bliższa okolica. Ma służyć przybliżeniu najmłodszym 
dziejów regionu, zachęceniu ich do kultywowania tra-
dycji rodzinnych i regionalnych. 

Program podzielony jest na cztery obszary – pory 
roku, które nieodzownie związane są z życiem każ-
dego człowieka. Wytyczają czas pracy i odpoczynku, 
siewu i zbiorów, świąt i obrzędów z nimi związanych.
Ważnym elementem przy realizacji programu jest 
współpraca ze środowiskiem lokalnym. Do tej pory 
w przedszkolu gościli autorzy książek i wierszy o te-
matyce regionalnej: Ewa Juda oraz Andrzej Cebula. 

Maluchy miały okazję uczestniczyć w zajęciach, 
które dziś nie są już stałym elementem prac domo-

wych. Wspólnie z dziadkami kisiły kapustę, piekły 
chleb, a także z wielkim zaangażowaniem uczyły się 
wyrabiać masło w drewnianej maselnicy. Śpiewały 
regionalne przyśpiewki z zespołem „Przelaski” z Zaje-
ziorza oraz poznawały ludowe stroje. Zaznajomiły się 
z pracą i umundurowaniem żołnierza Wojska Polskie-ą i umundurowaniem żołnierza Wojska Polskie- Wojska Polskie-
go. W przedszkolu gościł także specjalista służby leśnej 
z Nadleśnictwa Staszów, dzięki któremu dzieci mogły 
sporo się dowiedzieć na temat ochrony środowiska. 
Podarowany przez niego świerk stał się doskonałą 
okazją do kultywowania świątecznych tradycji. Wspól- tradycji. Wspól-
nie z miejscową artystką przedszkolaki tworzyły piękne 
rękodzieło. „Wesołe Jabłuszko” odwiedził także lokalny 
zespół folklorystyczny „Gorzyczany”, którego człon-
kowie w pięknych ludowych strojach zaprezentowali 
kolędy i pastorałki. 

Z tradycją za pan brat
W Publicznym Przedszkolu „Wesołe Jabłuszko” w Samborcu  w roku szkolnym 2017/2018 

realizowany jest program edukacji regionalnej „Samborzec – moja mała ojczyzna”. 

W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich występ dzieci i młodzieży 
z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. Jasełka przy-
gotowane przez panią Magdalenę Kępę  przypomniały o tym, jak niezwykle 
ważnym okresem w  polskiej tradycji są święta Bożego Narodzenia. Przybyłych 
gości, z wójtem Witoldem Surowcem oraz dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu Sebastianem Mazurem na czele, powitała Lucja Rugała. 
Po krótkiej modlitwie odprawionej przez ks. Mariana Kowalskiego obecni 
połamali się opłatkiem. 

Jak co roku na stołach nie brakowało przepysznych wigilijnych potraw, przy-
gotowanych przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Zajeziorzu. Tradycyjny 
barszcz wigilijny, pierogi, kapusta z fasolą i grzybami, ryba i ciasto z makiem 
to tylko niektóre z nich. Po wspólnej wieczerzy tradycyjnie przyszedł czas na 
kolędowanie pod przewodnictwem Anny Przybysz i zespołu „Przelaski”.

Serdeczna atmosfera udzieliła się wszystkim uczestnikom opłatkowego 
spotkania. I chociaż prawdziwą wigilię mieli przeżywać w gronie najbliższych 
dopiero za kilka dni, to już tego sobotniego wieczoru każdy poczuł, że nadszedł  
wyjątkowy czas – czas oczekiwania na cud betlejemskiej nocy. 

Pokolenia przy wspólnym stole
16 grudnia w  remizie Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Zajeziorzu już po razy trzeci odbyła się Gminna 
Wigilia Międzypokoleniowa. 

Tradycją w naszej gminie jest organizowanie spotka-
nia wigilijnego dla osób samotnych, starszych i niepeł-
nosprawnych. 15 grudnia takie spotkanie odbyło się 
w Remizie Strażackiej w Złotej. 

Zorganizował je wójt Witold Surowiec we współpracy z Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Samborcu. Przy wigilijnym stole, na 
którym znajdowały się tradycyjne potrawy, zasiadły osoby starsze 
i samotne z terenu całej gminy. W spotkaniu uczestniczyli też 
podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach. 
Swoją obecnością uświetnili je gminni radni oraz sołtysi okolicznych 
miejscowości.

Gości wigilijnej wieczerzy przywitali wójt Witold Surowiec, 
proboszcz parafii w Samborcu Marian Kowalski oraz kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej Lidia �ukiewicz. Po części ofi cjal-�ukiewicz. Po części ofi cjal-. Po części oficjal-
nej przyszedł czas na tę artystyczną. Na scenie wystąpiły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Złotej, które odegrały piękne jasełka. 
Kolędy we współczesnych aranżacjach wykonał zespół „Nic na 
siłę” z Gminnego Ośrodka Kultury.

Podzielmy się opłatkiem

Z kolędą u chorych
19 grudnia członkowie Szkolnego Koła Wolon-

tariatu z Zespołu Placówek Oświatowych w Cho-
brzanach odwiedzili Szpital Specjalistyczny Du-
cha Świętego w Sandomierzu. 

Młodzież wraz opiekunką Agnieszką Podolecką, katechet-
ką Agnieszką Lasotą oraz ks. Bogdanem Królem spotkała się 
z małymi pacjentami oddziału pediatrycznego, by wspólnie 
pokolędować, wręczyć chorym dzieciom maskotki, a perso-
nelowi bożonarodzeniowe kartki. Świąteczne życzenia młodzi 
złożyli także pacjentom oddziału paliatywnego. Była to jedna 
z zaplanowanych akcji Szkolnego Koła Wolontariatu.

Janowice cd.
291. Konkursów różnych też co roku wiele,
Na karmnik lub choinkowe ozdoby,
Kwiaty z bibuły święcone w kościele,
W palmy wielkanocne wplecione na różne sposoby.

292. Stół Wielkanocny z gminnych kategorii
Janowice co roku przygotowują,
Warsztaty malarskie pełne euforii,
Dzieci ze sztuką prehistoryczną obcują.

293. Opłatek wieś łączy i wspólne pikniki,
Jasełka, Dzień Babci i Dziadka,
Wzajemna współpraca daje wyniki,
Dla wszystkich to radosna gratka.

294. Projekt „Kultura Dostępna” Janowice 
realizowały,

W warsztatach dramy mieszkanki uczestniczyły,
W ciekawy sposób się zaprezentowały,
A wyjazdem do stolicy projekt zakończyły.

295. Wizyta w filharmonii wrażenie zrobiła,
„Tristana i Izoldę” Wagnera śpiewano,
Potem grupa Muzeum Powstania Warszawskiego 

zwiedziła,
Odświeżając historię nigdy niezapomnianą.

296. Życzę Stowarzyszeniu jak i całej wiosce 
Dalszych sukcesów w działaniu,
Niesienia pomocy w każdej ludzkiej trosce
I innych w dobrem wspieraniu.

Kobierniki
297. A teraz Kobierniki – dawne przedmieście 

Sandomierza,
Z historią sołecką piękną i długą,
Tkanie kobierców mieszkańcom król powierzał
I nazwa wsi wiąże się z tą właśnie usługą.

298. W XII wieku wieś na dwa folwarki 
mieszczańskie obrócona,

Jako przedmieście 100 mórg mieć się wówczas 
zdarza,

A w XVI wieku między trzech właścicieli 
podzielona:

Wojciecha Kobiernego, Stanisława Suffieta 
i Baltazara konwisarza.

299. Pod koniec wieku XVI we wsi duże zachodzą 
zmiany,

Ze źródeł kobiernickich kanałami wodę 
rozprowadzono,

Przez króla Batorego przywilej wodociągowy 
wydany,

By przez Kobierniki wodę do Sandomierza 
doprowadzono.

300.W XVIII wieku w Kobiernikach dwa folwarki 
istniały,

Właścicielami były rody Kunickich 
i Komodowskich,

Prawem kupna w ręce Sosnowskiego się dobra 
Kunickich dostały,

Następnie wykupił je ród Krzesimowskich.

301. Ród ten ponad trzy dekady dobrami władał,
Z sześcioletnią przerwą, gdzie właścicielami 

Wróblewscy byli,
W wyniku spraw spadkowych następował 

Kobiernik podział,
Dobra Kobierniki „C” Rogowscy, a potem Gałeccy 

odziedziczyli.

302. Córka inżyniera Gałeckiego – Barbara 
Dzierwa czyni starania,

By starodawnemu dworkowi świetność przywrócić,
Miłość do ojcowizny i tradycji ku temu ją skłania,
Problem stanowi kwota, którą trzeba na ten cel 

przeznaczyć.

303. Dwór zbudowano w pierwszej połowie wieku XIX
Według typowej dla epoki architektury,
Oranżeria z jońskimi kolumnami frontem jego
A z dworskich podziemi droga prowadzi pod san-
domierskiej starówki mury.
cdn. EWA JUDA


