
Kultura dla każdego
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu otrzymał 

dofinansowanie w wysokości 31 tys. zł ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  na 
realizację projektu pt. „Patriotyzm o wielu twarzach” 
w ramach programu „Kultura Dostępna”, którego in-
stytucją zarządzającą jest Narodowe Centrum Kultury. 

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans mieszkań-
ców gminy w dostępie do narodowych zasobów dóbr kultury. 
Tematem przewodnim planowanych działań jest idea patriotyzmu 
rozumiana i widziana na różne sposoby, odwołująca się do doświad-
czeń różnych pokoleń Polaków. Stąd nazwa zadania. Temat ten 
będzie pojawiał się we wszystkich planowanych działaniach, przede 
wszystkim w odniesieniu do najważniejszych rocznic narodowych 
obchodzonych w 2016 roku, ze szczególnym naciskiem na 1050. 
rocznicę Chrztu Polski oraz rocznice związane z postacią i twór-
czością Henryka Sienkiewicza. Nie zabraknie także odniesień do II 
wojny światowej, którą część odbiorców zadania jeszcze pamięta. 

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Samborzec, ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży w wieku gimnazjalnym 
i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) oraz osób dorosłych, głównie se-
niorów w wieku 60+. Czas realizacji projektu obejmuje pięć mie-
sięcy, od marca do końca lipca. W tym czasie zaplanowane są dwa 
dwudniowe wyjazdy tematyczne do Warszawy obejmujące udział 
w koncercie w Filharmonii Narodowej i spektaklu w Teatrze Naro-
dowym oraz wizytę w Muzeum Powstania Warszawskiego. Ponad-
to na terenie gminy Samborzec w zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu oraz Zespole Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach odbędą się cztery koncerty Filharmonii Narodowej 
oraz międzypokoleniowe warsztaty dramy. 

Wszelkie informacje o działaniach projektowych są udzielane 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu pod nr. tel. (15) 831 44 
43 wew. 43, e-mail: kultura.samborzec@wp.pl Osoby do kontaktu: 
Marta Szpyra – koordynator projektu i Sebastian Mazur – dyrektor 
GOK w Samborcu.
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Konkurs na Najpiękniejsza Palmę 
odbywa się nieprzerwanie już od 13 lat. 
Nowszą tradycją jest zapoczątkowany 
4 lata temu Konkurs na Najpiękniejszy 

Stół. Celem obu konkursów jest pielę-
gnacja tradycji i zwyczajów związanych 
z najważniejszymi w roku liturgicznym 
świętami. 

Do tegorocznej edycji Konkursu na 
Najpiękniejszą Palmę zgłoszono 46 

prac. Poziom ich wykonania był bar-
dzo wysoki, zarówno pod względem  
estetyki wykonania, jak i  oryginalności 
oraz inwencji twórczej. Dlatego wyko-

nawcy wszystkich palm, niezależnie od 
przyznanych miejsc, otrzymali słodkie 
upominki. Szczegółowe informacje 
o nagrodzonych palmach znajdują się 
w protokole konkursu, który widnieje 
na stronach www.samborzec.pl oraz 

www.kulturasamborzec.pl. Na zakoń-
czenie konkursu organizatorzy oddali 
głos zgromadzonej w świetlicy publicz-
ności, która wybrała swoją faworytkę. 
„Palmą publiczności” została ta stwo-
rzona przez Stowarzyszenie „Gorzycza-
ny Z Sercem Dla Ludzi”. Palmy biorące 
udział w konkursie zostały zaprezento-
wane na wystawie w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy. 

W tegorocznym Konkursie na Naj-
piękniejszy Stół Wielkanocny Gminy 
Samborzec wzięły udział następujące 
grupy mieszkańców: „Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, So-
łectwo Chobrzany, Stowarzyszenie Go-
rzyczany z Sercem dla Ludzi, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Janowic i Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Zajeziorzu. Wszystkie 
zgłoszone aranżacje były bardzo orygi-
nalne, wykonane starannie, elegancko 
i ze smakiem, stąd minimalne różnice 
w punktacji. Zwycięzcą konkursu oka-
zało się Stowarzyszenie Miłośników Wsi 
Bogoria Skotnicka. Szczegółowe infor-
macje o wynikach zostały zamieszczone 
w protokole z przebiegu konkursu na 
stronie www.kulturasamborzec.pl

Uczestnikom obu konkursów ser-
decznie gratulujemy pomysłowości 
i dziękujemy za ich zaangażowanie.

Niedziela Palmowa, 
czyli… konkursowa

Niedziela Palmowa w naszej gminie upłynęła pod znakiem roz-
strzygnięcia dwóch gminnych konkursów: Konkursu na Najpięk-
niejszą Palmę oraz Konkursu na Najpiękniejszy Stół Wielkanocny.

Gminę Samborzec reprezentowali: zastępca 
wójta Ewa Drzazga, Mieczysław Piątek – prze-
wodniczący Rady Gminy, Marta Szpyra – pra-
cownik Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 
oraz członkowie Stowarzyszenia „Gorzyczany 
z Sercem dla Ludzi”, ubrani w tradycyjne sando-
mierskie stroje ludowe.

Jak co roku, Śniadaniu Wielkanocnemu to-
warzyszyła wystawa koszy ze święconką. Kosz 
gminy Samborzec, podobnie jak dużych rozmia-
rów palmę wielkanocną, przygotowały panie 
ze Stowarzyszenia z Gorzyczan. 

Tegoroczne Śniadanie Wielkanocne przybra-
ło nieco inną formę niż w latach ubiegłych. Po 
uroczystym poświęceniu koszy, gminne delegacje 
w barwnym korowodzie przeszły wokół Sali Rycer-
skiej, a następnie zaprezentowały się przed sceną. 

Potem nadszedł czas na część artystyczną. 
Widowisko teatralno-muzyczne obrazujące 
zwyczaje, tradycje i obrzędy wielkanocne przy-
gotował Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie. 
Ostatnim punktem programu był poczęstunek. 
Na stołach, ma się rozumieć, pojawiły się trady-
cyjne potrawy świąteczne.

XVII Śniadanie Wielkanocne
19 marca na Zamku w Sandomierzu odbyło się XVII Śniadanie Wielkanocne. Na zaproszenie 

dyrektora Muzeum Okręgowego odpowiedziały wszystkie gminy powiatu sandomierskiego. 

Termin składania wniosków w sekretariacie ZPPO w Samborcu upływa  
31 marca. Wnioski do pobrania w sekretariacie oraz ze strony internetowej www.
zpposamborzec.pl Rekrutacja uzupełniająca trwa do 12 sierpnia.
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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 

Dzieje gminy 
rymem pisane 

12. Wieś Andruszkowice – „Królówką” słynąca, 
Drogą noszącą władców naszych stopy. 
Droga ta szlakiem handlowym będąca, 
Wiodła w dalekie krańce Europy. 

13. Błogosławiony Kadłubek Wincenty 
W Andruszkowicach spoczynku doznawał, 
Ze wzgórza widząc katedry fragmenty 
Do Sandomierza boso się udawał. 

14. Tu na pamiątkę pomnik pozostawiono, 
Aby nie zgasły dawnych czasów blaski, 
Gdzie nasz kronikarz z twarzą rozmodloną, 
W niebo spogląda i wyprasza łaski. 

15. Wielu znanych ludzi wioska wychowała, 
Walory jej sławiących, 
Monografii prozą już się doczekała 
I sympatyków gorących. 

16. Przez wieś przepływa Andruszkowianka 
„Potokiem z Milczan” niegdyś zwana, 
Bo jak podaje dawna przesłanka, 
Źródło tej rzeki właśnie w Milczanach. 

17. Różne nazwy wioska przyjmowała, 
Do różnych parafii należąc, 
Jednak wiara ludzi zawsze była stała 
Dobre przesłanie w krąg szerząc. 

18. Karczma z zajazdem we wsi istniała 
Podróżnym spoczynek dając, 
Karczmą „Górką” ludność miejsce zwała 
Dziś w dziejach je utrwalając. 

19. Autor „Monografii wsi Andruszkowice 
W miejscu tym zamieszkuje, 
Znając dokładnie wszystkie okolice 
W książce swej opisuje. 

20. Tuż po powstaniu listopadowym 
Sandomierską gubernię stworzono, 
Andruszkowice z właścicielem nowym 
Do tej guberni wcielono. 

21. Potem w radomską gubernię przeszły 
Za sprawą carskiej władzy, 
A w pierwszą wojnę represje weszły 
Wśród dymów, pożarów i sadzy. 

22. Jeszcze przed wojną kuźnie we wsi były 
I młyn ziarna mielący, 
Ogólnej wygodzie mieszkańców służyły, 
Promując postęp rosnący. 

23. Ani druga wojna, ni Wisły powodzie 
Ludzi na wskroś nie zgnębiły, 
Nowy most stanął na burzliwej wodzie, 
Mieszkańcy zebrali siły. 

24. Wszystko w monografii wsi jest opisane 
Więc do lektury zachęcam, 
Przez pana Andrzeja Cebulę podane, 
Jego dzieło państwu polecam.

Cdn.

Młodzież zapobiega pożarom
18 marca w Zespole Publicznych Placówek Oświato-

wych w Samborcu odbyły się eliminacje gminne Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapo-
biega pożarom”.

W turnieju wzięło udział 21 uczestników ze szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Po przeprowadzeniu etapu pi-
semnego i ustnego wyłoniono zwycięzców. W kategorii szkół podsta-
wowych I miejsce zdobyła Anna Nowak, uczennica Szkoły Podstawowej 
w Zawierzbiu, II – Amelia Korona z tej samej szkoły, III – Kamil Krysa 
(Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach). Wśród gimnazjalistów najlepsza 
okazała się Anna Jędrzejewska, na drugim miejscu uplasował się Patryk 
Lewandowski, na III – Krystian Cieciura (wszyscy z  Publicznego Gimna-
zjum w Samborcu). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych prym wiedli 
uczniowie Liceum Ogólnokształcące w Chobrzanach. I miejsce zajął Piotr 
Lasota, II –Patrycja Ciemięga, III – Jakub Brzyszcz.

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca pierwsze, zakwalifikowali się do eliminacji 
powiatowych, które odbędą się 8 kwietnia o godz. 10 w Zespole Szkół Gastro-
nomiczno Hotelarskich w Sandomierzu.

Organizatorem OTWP był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Sambor-
cu, a nagrody ufundowała gmina Samborzec.

Chobrzańskie stowarzyszenie powstało jako jedno z pierw-
szych w gminie. Założone zostało 6 lat temu po to, aby pozy-
skiwać środki unijne na poprawę wizerunku wsi, rozwój kobiet, 
walkę z bezrobociem i wspieranie inicjatyw kulturalnych. Panie 
należące do koła gospodyń spotykają się raz w miesiącu, rozma-
wiają i wymieniają się ciekawymi przepisami kulinarnymi. 

Członkinie stowarzyszenia chętnie biorą udział w różnorakich 
konkursach i festiwalach, aktywnie wspierają akcje charytatyw-
ne. Zdobywają nagrody i wyróżnienia w konkursach kulinarnych. 
W 2010 roku zdobyły pierwsze miejsce w konkursie na najsmacz-
niejszy wypiek jabłkowy organizowanym podczas Europejskiego 
Święta Jabłka w Obrazowie. Panie zaprezentowały wówczas 

tort w kształcie jabłka, który zrobił prawdziwą furorę. Po tym 
sukcesie członkinie stowarzyszenia piekły torty o przeróżnych 
kształtach. W 2014 roku w konkursie na najlepsze koło gospodyń 
wiejskich w województwie świętokrzyskim, organizowanym 
przez „Echo Dnia”, zajęły 7. miejsce w województwie i 2. w po-
wiecie sandomierskim. W 2015 roku podczas konkursu „Nasze 

sandomierskie – kulinaria regionalne” panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Chobrzanach reprezentowały gminę Samborzec. 
Zdobyły I nagrodę – Srebrną Chochlę za gołąbki jarskie z kaszy 
gryczanej i jęczmiennej w sosie pieczarkowym.

Dzięki stowarzyszeniu w Chobrzanach co roku organizo-
wany jest piknik rodzinny, spotkania opłatkowe i bale kar-
nawałowe dla dzieci. Podczas dożynek w sierpniu 2014 roku 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich zapoczątkowały tradycję 
objazdu parafii z wieńcem dożynkowym. W 2015 roku miała 
miejsce 5. rocznica powstania stowarzyszenia. Z tej okazji 
zorganizowano piknik „Wiśniobranie” dla mieszkańców Cho-
brzan i okolic. W marcu, przy pomocy Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu, stowarzyszenie zorganizowało w remizie 
w Chobrzanach koncert zespołu „Triodeon”, podczas którego 
wokalistka Anna Przybysz zaprezentowała utwory z repertuaru 
Hanki Ordonówny. 

– Nasze stowarzyszenie jest formą oderwania się od co-
dzienności. Kosztuje nas to dużo pracy, bo wiadomo, że w go-
spodarstwie też mamy swoje obowiązki. Jednak gdy widzimy, 
że coś się dzieje we wsi, że są efekty naszej pracy, daje nam 
to dużą satysfakcję – mówi Barbara Zielińska, która od po-
czątku istnienia stowarzyszenia pełni funkcję jego prezesa. Jej 
zastępcą jest Mariola Cebula, natomiast skarbnikiem Grażyna 
Krasowska-Sado. Od roku funkcję sekretarza stowarzyszenia 
pełni Ewelina Grela.

Od lewej w górnym rzędzie: AGNIESZKA MAŁECKA, DOROTA 
KACZMARSKA, BERNADETA KOLASIŃSKA, u dołu: EWELINA 
GRELA, ALICJA CHUCHNOWSKA, BARBARA ZIELIŃSKA, ANNA 
SZCZECINA.

Wspólnie 
przeciw zagrożeniom

15 lutego w Urzędzie Gminy odbyły się kon-
sultacje zorganizowane przez Komendę Powia-
tową Policji w Sandomierzu mające na celu 
opracowanie map zagrożenia przestępczością. 

W spotkaniu wzięli udział radni, sołtysi, przedstawiciele 
Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej i ochotniczych 
straży pożarnych. Zebranych powitał komendant komisa-
riatu w Koprzywnicy Wiesław Kopeć, który opowiedział 
o tym, jak w ostatnim czasie kształtowała się przestępczość 

w poszczególnych gminach powiatu. Z przedstawionych 
przez niego informacji wynika, że z całego obszaru działania 
komisariatu w Koprzywnicy, na terenie gminy Samborzec 
popełniono najwięcej przestępstw. 

Komendant Kopeć poprosił uczestników konsultacji o wy-
pełnienie ankiet, które posłużą do opracowania map zagrożeń. 

– Istotą tych map jest ukierunkowanie działań policji tam, 
gdzie występują największe zagrożenia. Ten instrument ma 
cały czas ewoluować, dostosowywać się do lokalnych po-
trzeb. Jesteśmy otwarci na sugestie mieszkańców, bo bezpie-
czeństwo to nasze wspólne dobro, nasza wspólna sprawa. 
Aby je zapewnić, potrzeba współdziałania policji z samorzą-
dem i ze społeczeństwem. Ludzie najlepiej wiedzą, gdzie do 
jakich przestępstw dochodzi – podkreśla W.Kopeć. 

Gospodynie 
dla swojej wsi

Koło Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach po-
wstało w marcu 2010 roku. Należy do niego ok. 20 
kobiet, które wyszły z inicjatywą zrobienia czegoś 
dobrego dla swojej miejscowości.


