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Ferie, ferie 
i po feriach

Zimowa przerwa w nauce upłynęła pod znakiem wyśmie-
nitej zabawy, z której korzystali zarówno starsi, jak i młodsi 
mieszkańcy gminy. 

Program feryjny przygotowany przez Gminny Ośrodek Kultury ob-
fitował w różnego rodzaju spotkania, warsztaty, turnieje oraz zajęcia 
rekreacyjne na świeżym powietrzu, realizowane we współpracy z róż-
nymi organizacjami pozarządowym oraz szkołami. Od 17 do 31 stycznia 
br. odbyło się kilka ważnych i ciekawych wydarzeń. Dzieci ze świetlicy 
wiejskiej w Janowicach zaprezentowały mieszkańcom gminy wspaniałe 
Jasełka. Z kolei międzypokoleniowa grupa mieszkańców Zajeziorza 
i okolic, korzystając z chwilowego powrotu zimy, zorganizowała rajd 
saneczkowy ze śnieżnymi bitwami, ogniskiem oraz zabawą taneczną 
w świetlicy. Był to jeden z punktów projektu pt. „Senior na ostrym 
dyżurze”. Ponadto w świetlicach wiejskich w Bogorii Skotnickiej, Zaje-
ziorzu oraz Janowicach prowadzone były zajęcia artystyczne dla dzieci, 
młodzieży i osób dorosłych. W trakcie tych zajęć powstały niezwykłe 
dzieła sztuki: wielkoformatowe malowidła, rzeźby z gipsu.

Wielką atrakcją dla uczestników zajęć feryjnych były wizyty w Muzeum 
Okręgowym w Sandomierzu. Każda z wizyt miała określony cel i była po-
wiązana ze zwiedzaniem stałych i czasowych wystaw muzealnych. 

Oprócz warsztatów plastycznych i rękodzielniczych w świetlicach wiej-
skich w Gorzyczanach i Ostrołęce odbywały się zajęcia wokalne. Dzieci 
i młodzież mogły uczestniczyć w zajęciach karate, które odbywają się re-
gularnie w świetlicy wiejskiej w Zajeziorzu. Nie zabrakło atrakcji dla pań, dla 
których przygotowano zajęcia aerobiku w świetlicy w Gorzyczanach. Ferie 
obfitowały też w wydarzenia sportowe, które opisujemy obok.

Serca i serduszka
Barwne serca z papierowej wikliny oraz inne walentynkowe upominki powstały podczas warsz-

tatów, które 8 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy poprowadziła Elżbieta Bebło z Ryłowic.

29 stycznia w hali widowiskowo-sportowej w Sam-
borcu odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Wójta Gminy Samborzec organizowany przez gminę oraz 
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. I miejsce zajęła 
w nim drużyna z Samborca w składzie: Arkadiusz Zych, 
Łukasz Sędrowicz, Piotr Biało, Witold Ziarko i Wojciech 
Ptasiński, II miejsce przypadło ekipie ze  Strączkowa, 
III zajęła Ostrołęka,  a IV drużyna z Zajeziorza. Najlep-
szym strzelcem turnieju został zawodnik reprezentujący 
barwy wsi Samborzec, Arkadiusz Zych,  zdobywca 6 goli.

W dniach 20-21 stycznia w hali sportowej w Sam-
borcu odbył się Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 
Wójta Gminy Samborzec. W rundzie pierwszej Michał 
Osowski zmierzył się ze Sławomirem Sobo i po pół-
toragodzinnej walce zwyciężył 2:1. W drugim meczu 
Witold Ziarko przegrał z Maciejem Podgórskim 0:2. 
W meczu finałowym Michał Osowski pokonał Macie-
ja Podgórskiego 2:0 i tym samym po raz drugi z rzędu 
zdobył puchar i został zwycięzcą tegorocznego turnieju.

24 stycznia Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 
zorganizował Turniej Wyciskania Sztangi Leżąc, który 
odbył się w budynku OSP w Bogorii Skotnickiej. Walka 
była zacięta i skutkowała efektywnymi podejściami do 
ciężarów we wszystkich kategoriach wagowych. Piotr 
Krawczyk ze Skotnik w kategorii wagowej do 60 kilogra-
mów wycisnął 60 kg. Kacper Lamch z Bogorii Skotnickiej 
w kategorii wagowej do 82,5 kilogramów wycisnął 125 
kg. W kategorii do 90 kilogramów najlepszy wynik uzy-
skał Krystian Nowak z Wielogóry z rezultatem 165 kg. 

Najbardziej emocjonująca była kategoria wagowa po-
wyżej 90 kilogramów, w której po wielokrotnym zwięk-

szaniu obciążenia zwyciężył Paweł Rosiewicz z Wielo-
góry. Wycisnął on 175 kg. Drugie miejsce zajął Hubert 
Przytuła z Koćmierzowa z równie dobrym wynikiem 170 
kg. Nagrody w postaci pucharów, medali i dyplomów 
ufundował Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. 

28 stycznia rozegrany został Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Samborzec. Miejscem rozgrywek 
była sala gimnastyczna w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu. Do turnieju zgłosiło się 18 
osób, które walczyły w czterech kategoriach: szkoły pod-
stawowe – dziewcząt, szkoły gimnazjalne – chłopców, 
16-18 lat – chłopców, open – mężczyzn. 

Zawody rozegrano systemem turniejowym według prze-
pisów PZTS. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się Natalia 
Rzeszowiak,  a tuż za nią uplasowała się Marta Bisztyga. 
W kategorii szkół gimnazjalnych chłopców zwyciężył uczeń 
z Samborca, Krzysztof Beraś, który w finale pokonał Piotra 
Bałę, również z Samborca. W kategorii chłopców w wieku 
16-18 lat pierwsze miejsce wywalczył Kamil Abramczyk, po-

konując w finale Dawida Tworka. Trzecie miejsce zajął Krystian 
Cieciura. Zwycięzcą kategorii open został Karol Cieciura, który 
w meczu finałowym pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę 
turnieju Łukasza Olecha. Trzecie miejsce zajął Damian Lipiec.

Najlepsi zawodnicy, od miejsca I-III w każdej grupie, 
otrzymali medale, dyplomy, książki pt. „Zarys historyczny 
miejscowości gminy Samborzec”, kalendarze oraz puchary.

Organizacja turnieju była możliwa dzięki życzliwości 
Dyrekcji Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Samborcu, która udostępniła salę gimnastyczną. Podzię-
kowania należą się także Niepublicznej Placówce Oświato-
wo-Wychowawczej „Źródło pasji” za wsparcie rzeczowe. 

W duchu sportowej rywalizacji
Ferie zimowe w naszej gminie to nie tylko wydarzenia artystyczne, ale także sportowe 

i rekreacyjne. W hali sportowej w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 
odbyły się turnieje piłki nożnej, tenisa ziemnego oraz tenisa stołowego. Z kolei w świetlicy 
w Bogorii Skotnickiej miał miejsce turniej wyciskania sztangi.

Podczas zajęć plastycznych można było korzystać 
z różnorodnych materiałów. Zarówno mali, jak i nieco 
więksi artyści mogli puścić wodze fantazji, by stworzyć 
dla swoich bliskich oryginalny upominek. 

Walentynkowe warsztaty odbyły się także w świetli-
cach na terenie gminy, tj. w Janowicach, Bogorii Skotnic-
kiej oraz Zajezierzu. Były one nie tylko wspaniałą okazją, 
by rozwinąć swoją wyobraźnię i dobrze się bawić, lecz 
także, aby spędzić chwilę w rodzinnym gronie. Wa-
lentynki to święto nie tylko zakochanych, ale wszystkich, 

którzy potrzebują miłości. Do nich bez wątpienia należą 
mali pacjenci Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego 
w Sandomierzu. Dlatego uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Samborcu wraz z przedstawicielami gminy, zastępcą 
wójta Ewą Drzazgą, radną Elżbietą Bebło oraz dyrektorem 
GOK-u Sebastianem Mazurem, odwiedzili ich i wręczyli im 
walentynkowe serduszka wykonane podczas warsztatów.

Dziękujemy dyrektorowi szpitala oraz oddziałowi 
pedriatrii za możliwość odwiedzin małych pacjentów, 
którym życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

Na zakończenie zimowego wypoczynku odbył się kinderbal.
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Utwór dedykowany Wójtowi Witoldowi Surowcowi

I W sandomierskim powiecie, wśród 
dziewięciu jedna 

Rozciąga się Gmina Samborzec, 
Ani za bogata, ani za biedna, 
Lecz piękna – nie trudno to orzec. 

II Przyroda fantazji swej puściła wodze, 
Różnorodnością zachwyca, 
Macierzanka i jaskier przy drodze, 
Rechot żab w blasku księżyca. 

III Krajobraz bardzo jest zróżnicowany, 
Góry, doliny, jeziora. 
Od wschodu leży dziki brzeg wiślany, 
Na zachód Koprzywianki zapora. 

IV Inne małe rzeczki również się znajdują 
Rozsiane po całej gminie, 
Swoimi nurtami krajobraz kształtują, 
Życie się przy nich rozwinie. 

V Powstawały lessy, tworzyły się mady, 
Czarnoziem też często błyska, 
Wyżynne potoki, niczym wodospady, 
Gdzie człowiek szukał siedliska. 

VI Woda daje życie – nietrudno zrozumieć, 
Gdzie rzeki – tam stopa człowieka, 
Chociaż jeszcze wtedy niewiele mógł umieć, 
Tworzył czas, który szybko uciekł. 

VII Przez lat sześć tysięcy człowiek funkcjonował, 
Chętnie zmieniał naszą gminę, 
Kiedyś w dzikiej puszczy obiady gotował, 
Dziś z ogrodu żywi rodzinę. 

VIII Starożytne bory, lasy, zagajniki 
Ustąpiły warzywom i sadom, 
Lecz zostały wszędzie przyrody pomniki, 
Którym ludzie zginąć nie dadzą.
 
IX Gmina sołectw liczy dziś dwadzieścia osiem 
Ze swoim dorobkiem mnogiem 
I aby pokazać co dla nich jest światem, 
O każdej wsi trochę opowiem. 

X Według alfabetu dzieje te spisuję, 
Nie chcąc obrazić nikogo, 
Każdy wyróżniony niechaj się poczuje, 
Bo każda wieś jest mi drogą. 

XI Wszyscy zasługują, aby ich szanować, 
Choć to nie każdy pamięta, 
A gmina w jedności musi prosperować 
I moja opowieść zaczęta. 
cdn. 

EWA JUDA 

Dzieje gminy 
rymem pisane 

Wybuch II wojny światowej spowodował przerwę w działalności stra-
ży pożarnej w Złotej. Została ona wznowiona w 1949 roku. O fakcie 
tym świadczy decyzja wojewody kieleckiego z dnia 21 lutego 1949 roku 
w sprawie zarejestrowania stowarzyszenia pod nazwą Ochotnicza Straż 
Pożarna w Złotej. Członkami założycielami było 15 mieszkańców wsi. 

Powojenne władze złockiej jednostki niewiele mogły uczynić, bowiem 
rany wojny jeszcze się nie zagoiły, zaś wydarzenia polityczno-społeczne 
tego czasu były trudne. Ważne było to, że odrodzono tak potrzebną 
społeczeństwu służbę przeciwpożarową. W roku 1961 został powołany 
nowy zarząd. Młodzi duchem, zrywni i ambitni druhowie postanowili 
powrócić do chlubnych tradycji jednostki, zabiegać o sprzęt pożarniczy 
i być czynnymi strażakami, tzn. służyć ludziom w potrzebie, a Bogu 
w czasie Jego chwały.  

Do 1961 roku posiedzenia zarządu odbywały się w starej drewnianej 
remizie, która była również miejscem spotkań wiejskich. Na zebraniu 
sprawozdawczo-wyborczym w 1961 roku zrodził się pomysł budowy 
nowej, murowanej remizy. Dwa lata później budynek został oddany 
do użytku. Nowemu zarządowi, a także kolejnym udało się pozyskać  
sprzęty pożarnicze, mundury i szereg innych rzeczy potrzebnych do 
sprawnego działania jednostki. W 1978 roku miejsce awaryjnego stara 
25 zajął żuk A 25. 

Okres od 1989 do 2001 roku to czas, gdy działalność jednostki ogra-
niczała się tylko do udziału w świętach i uroczystościach gminnych. 
Powódź z 2001 roku zmobilizowała strażaków do podjęcia na nowo 
działalności ratowniczej. Pomimo wielkiego zaangażowania strażaków 
i mieszkańców nie udało się uchronić terenów naszej miejscowości przed 
wodami powodziowymi. 29 lipca 2001 roku  około godziny 13 pękł lewy 
wał Koprzywianki, wskutek czego tereny wsi Złota, Andruszkowice 
i Strochcice znalazły się pod wodą. Woda poczyniła również starty 
w remizie OSP Złota. Parter budynku został zalany do wysokości około 
2 metrów. Zatopiony został strażacki garaż, a w nim mundury i sprzęt 
pożarniczy. 

W latach 2002-2009 zarząd jednostki czynił starania odremon-
towania remizy po powodzi, doposażenia jednostki w podstawowy 
sprzęt i umundurowanie. Część środków na ten cel pozyskiwano 
wynajmując pomieszczenia remizy pod działalność gospodarczą – 
sklep i zajazd gastronomiczny. W latach 2008-2009 na piętrze remizy 
utworzono świetlicę wiejską wyposażoną w stoły do tenisa, bilard, 
piłkarzyki, rzutki.

Rok 2009 to rok zmian. Wysłużonego żuka zastąpił nowszy kwatermi-
strzowski volkswagen transporter pozyskany z Komendy Powiatowej Państwo-

wej Straży Pożarnej w Sandomierzu. Zakupiono nowe węże tłoczne i pompę 
szlamową. Pozyskane zostały również pierwsze cztery kompletne ubrania 
specjalne do działań ratowniczo-gaśniczych. W szeregi jednostki wstąpili nowi 
druhowie, stan osobowy powiększył się do 18 osób w wieku 18-60 lat.

Rok 2010 przyniósł kolejne zagrożenie powodziowe. W najbardziej 
krytycznym momencie, w miesiącach maju i czerwcu, podczas prze-
chodzenia fal powodziowych na rzece Wiśle i Koprzywiance członkowie 
jednostki pracowali na wałach praktycznie po 24 godziny na dobę, nie 
bacząc na zmęczenie i zagrożenie własnego życia. Dzięki pracy, jaką wło-
żyli w umacnianie wałów, udało się uchronić mieszkańców miejscowości 
gminy przed wodami powodziowymi.

Latem 2011 roku miejscowości Złota, Andruszkowice, Strochcice, Zawi-
sełcze i Koćmierzów zostały podtopione w wyniku intensywnych opadów 
nawalnego deszczu. W ciągu trzech godzin spadło 140,5 mm deszczu na 
metr kwadratowy. Zalane zostały domy, szkoły, zakłady pracy, drogi, 
budynki gospodarcze i pola uprawne. Przez kilka dni strażacy ochotnicy 
i zawodowcy walczyli w żywiołem. 

Lata 2011-2014 to okres szybkiego rozwoju OSP Złota. Szeregi jednostki 
każdego roku zasilają nowi, młodzi członkowie. Na koniec roku 2014 OSP 
Złota liczyła 30 członków w wieku 18-65 lat. 

W roku 2011 nowo wybrany zarząd OSP Złota postawił sobie za cel 
równanie do standardów jednostek będących w Krajowym Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym. Dzięki staraniom zarządu, funduszom pozyski-
wanym z wynajmowanych pomieszczeń w remizie i środkom finansowym 
z Urzędu Gminy, ZW ZOSP RP w Kielcach, od starosty sandomierskiego, 
sponsorów i fundacji udało się doposażyć jednostkę w sprzęt i kompletne 
umundurowanie do działań ratowniczo-gaśniczych, a także rozbudować 
garaż o dodatkowy boks i zakupić dwa wozy ratowniczo-gaśnicze.

Dzięki rozwojowi jednostki i zaangażowaniu jej członków 22 maja 2015 
roku udało się wyodrębnić z jej struktur Jednostkę Operacyjno-Techniczną 
kategorii II. Każdego roku członkowie OSP Złota uczestniczą w kursach i szko-
leniach organizowanych przez PSP oraz w innych kursach dokształcających.

Ukoronowaniem działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Złotej było włączenie jej z dniem 4 maja 2015 roku w struktury Krajo-
wego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej

Ludziom w potrzebie, a Bogu...
Ochotnicza Straż Pożarna w Złotej powstała w 1929 

roku. Do nowej społecznej organizacji zgłosiło się ponad 
40 osób. Za pierwszorzędny cel jednostka postawiła so-
bie zakup sprzętu pożarniczego. Organizowano kwesty, 
czyli zbieranie zboża lub pieniędzy od mieszkańców wsi 
i okolic, a pozyskane środki przeznaczono właśnie na 
wyposażenie. 

Pięciodniowy pobyt na zielonej szkole był całkowicie bezpłatny 
w zamian za zaangażowanie w pracę nad projektem. Obejmował 
on atrakcyjne zajęcia przyrodnicze, które miały na celu budowanie 
świadomości związku człowieka z naturą oraz poczucia odpowie-
dzialności za nią.  

Uczniowie mogli wcielić się w role odkrywców i badaczy po-
znających naturę parku narodowego. Uczestniczyli w zajęciach 
terenowych oraz eksperymentach przyrodniczych. Jednocześnie, 
jako „reporterzy przyrody”, każdego dnia zamieszczali swoje rela-
cje na specjalnie dedykowanym profilu na Facebooku. Gimnazja-
liści z Samborca wykazali się dużą wiedzą oraz pomysłowością w 
realizacji programu działań.

Na tym jednak nie koniec. Po powrocie do szkoły zajęli się na-
stępną częścią projektu, której celem było zaprezentowanie walo-
rów przyrodniczych najbliższej okolicy oraz przygotowanie pracy 
konkursowej. Poziom zaawansowania poczynań grupy wskazuje na 
to, że mogą ubiegać się o dobrą lokatę. Nad całością działań czuwa 
koordynator Joanna Płaza, nauczycielka biologii i chemii. 

Palmy należy dostarczyć do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Samborcu do 
16 marca br. do godz. 17.
Szczegóły na www.kulturasamborzec.pl 
oraz pod nr. tel. 15 831 44 43, wew. 24 lub 43

Uroczyste podsumowanie konkursów odbędzie 
się w świetlicy wiejskiej w Samborcu (remiza 
OSP) w Niedzielę Palmową bezpośrednio po 
mszy świetej w kościele parafialnym pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Samborcu o godz. 12.

Misja przyroda
Gimnazjaliści z Samborca wyruszyli po wiedzę 

i przygodę do Tatrzańskiego Parku Narodowego. 
Wycieczka odbyła się w ramach ogólnopolskiego 
programu „Misja przyroda – zielone szkoły w par-
kach narodowych”.


