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25 lutego w Zespole Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach odbył się Ogólnopolski Turniej 
Minipiłki Siatkowej. 

W zawodach wzięło udział pięć zespołów: „Plas” Kielce, 
„Avia” Świdnik, „Feniks” Leżajsk, „Gryf” Brzesko, ULKS Cho-
brzany. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Chobrzan, drugie 
– zespół z Leżajska, trzecie zdobył „Plas” Kielce. 

Trenerem  zespołu ULKS Chobrzany jest nauczyciel wy-
chowania fizycznego w tamtejszym ZPO Piotr Głowacki, który 
w styczniu został laureatem Plebiscytu na Najpopularniej-
szego Trenera Powiatu Sandomierskiego 2016.  Po wręczeniu 

nagród zwycięzcom wójt 
gminy Samborzec Witold 
Surowiec uhonorował Pio-
tra Głowackiego statuetką 
za promowanie piłki siat-
kowej na terenie gminy 
Samborzec. Do gratulacji 
dołączyli się zastępca wójta 
Ewa Drzazga, przewodni-
czący Rady Gminy Mieczy-
sław Piątek wraz z radnymi: 

Bożeną Grzyb, Elżbietą Bebło, Stanisławą Walasek i Dorotą 
Jakuszewską, sołtys wsi Chobrzany Grażyna Krasowska-Sado, 
dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu Sebastian 
Mazur, dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrza-

nach Robert Soja wraz z nauczycielami i pracownikami, były 
dyrektor Zespołu Szkół w Chobrzanach Krzysztof Kaczmarski, 
radny Rady Powiatu Sandomierskiego Roman Dragan, a tak-
że członkowie Klubu ULKS Chobrzany wraz z rodzicami. 

Gratulacje dla trenera ULKS Chobrzany

Dyskutują o literaturze

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki

Obecnie mamy 93 uczniów, którym zapewniamy bezpieczny do-
wóz do szkoły własnym busem. Oferujemy szereg zajęć dodatko-
wych, które odpowiadają zapotrzebowaniom naszych wychowanków. 
W przedszkolu i zerówce prowadzone są zajęcia artystyczne w języku 
angielskim. Maluchy uczą się, wykorzystując naturalną chęć do zaba-
wy. Ponadto dzieci uczestniczą w zajęciach karate, podczas których 
ćwiczą wytrwałość, koncentrację i równowagę, oraz w zajęciach z ryt-
miki kształtujących prawidłową postawę. W szkole działają koła języka 
angielskiego z metodami nauczania dostosowanymi do wieku uczniów. 

W trosce o zdrowie wychowanków organizujemy cotygodniowe 
wyjazdy na basen oraz treningi piłki nożnej prowadzone przez tre-
nera. Posiadamy także duże boisko szkolne i bezpieczny plac zabaw. 
Mamy nowoczesną pracownię komputerową z 15 stanowiskami 
oraz dostępem do internetu. W tym roku doposażyliśmy bibliotekę 
szkolną o ponad 300 woluminów. 

Wszyscy nasi uczniowie mogą codziennie korzystać ze świe-
tlicy szkolnej. Wychowawcy zapewniają opiekę do godz. 14.45. 
Podczas zajęć szkolnych i przedszkolnych dzieci otrzymują po-
moc psychologiczną. Placówka zatrudnia psychologa, logopedę 
i pedagoga specjalnego. Ściśle współpracujemy z Poradnią Psy-
chologiczno-Pedagogiczną w Sandomierzu. Uczniowie korzystają 

z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacji oraz wczesnego 
wspomagania rozwoju. 

Kadra naszej szkoły to osoby zaangażowane i kreatywne, dla 
których praca z dziećmi jest pasją, a nie obowiązkiem. Zapewniamy 
uczniom pełną opiekę, przyjazną atmosferę, rozwój intelektualny 
i ruchowy, nowoczesną bazę dydaktyczną oraz ciekawy i bezpieczny 
sprzęt do zabaw i ćwiczeń. Rozpoczęcie nauki w Szkole Podstawowej 
w Zawierzbiu gwarantuje bardzo dobry start w szkolną edukację. 

Dla dobra dzieci

Z dzielnicowym 
bezpiecznie

Dzielnicowy gminy Samborzec, sierż. szt. 
Grzegorz Chmielewski, prowadzi działania 
zgodnie z  planem priorytetów dla swojego 
rejonu służbowego. 

Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, 
dbający o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
w swoim rewirze. To funkcjonariusz, do którego 
każdy może się zwrócić o pomoc i poradę prawną. 
Ważne jest zatem, aby każdy wiedział, jak szybko 
i łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Po debatach społecznych na temat bezpie-
czeństwa przeprowadzonych w gminie Samborzec 
w I kwartale 2016 r., dzielnicowy przygotował plan 
działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń 
w podległym mu rejonie. Podczas prac nad planem 
wzięto pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w II półroczu oraz zgłosze-
nia mieszkańców. Na ich podstawie samborzecki 
dzielnicowy od 1 lutego do 31 lipca, prowadząc 
czynności służbowe, zwraca szczególną uwagę 
na grupowanie się młodzieży w rejonie Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach, gdzie do-
chodzi do dewastacji mienia oraz zakłócania ładu 
i porządku publicznego. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Za-
wierzbiu, prowadzona przez stowarzyszenie „Dobro Dzie-
ci”, jest  szkołą sześcioklasową z bezpłatnym sportowo-ję-
zykowym punktem przedszkolnym „Tęczowe Przedszkole”. 

W ramach współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Kielcach swoją 
działalność rozpoczął Samborzecki Dyskusyjny Klub Książki dla Dorosłych oraz 
Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” ogłoszo-
nego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Członkostwo w klubie jest bezpłatne.

Spotkania pasjonatów literatury odbywać się będą raz w miesiącu w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w Samborcu (II piętro budynku Urzędu Gminy). 

Projekt oparty jest na założeniu, że czerpać przyjemność z rozmów o literaturze można zawsze, 
nie tylko będąc jej znawcą czy krytykiem. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają do przeczytania 
książkę, która będzie omawiana na kolejnym spotkaniu.
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Dzieje gminy 
rymem pisane 
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W ramach ferii zimowych po raz kolejny 
w gminie Samborzec odbył się Turniej Wyci-
skania Sztangi. 

Dali sobie wycisk
Zawodnicy spotkali się 12 lutego w budynku Ochot-

niczej Straży Pożarnej w Bogorii Skotnickiej. Rywalizo-
wali w sześciu kategoriach wagowych. W kategorii do 
60 kg zwyciężył Kacper Kiliański, który podźwignął 
50 kg, drugi był Robert Raszek (40 kg). I miejsce 

w kategorii do 67,5 kg zajął Artur Pawlik (95 kg), 
przed Bartoszem Bryłą (90 kg) i Pawłem Kowa-
likiem (80 kg). W kategorii do 75 kg trzy pierwsze 
miejsca zajęli kolejno: Kacper Lamch (110 kg), Łukasz 
Kominek (90 kg) i Jakub Obrębski (80 kg). Pierwsze 
miejsce w kategorii do 82,5 kg zajął Paweł Zioło (90 
kg). W kategorii do 90 kg zwyciężył Michał Pawłow-
ski (170 kg), drugie miejsce zajął Kamil Wałaszczyk 
(115 kg), a trzecie Dawid Dziuba (100 kg). Krystian 
Nowak podźwignął 175 kg i zwyciężył w kategorii 
powyżej 90 kg. Zaraz za nim uplasowali się Kamil 
Kostrzewa (165 kg) i Paweł Sławiński (140 kg). 

GORZYCZANY cd.

158. W okresie międzywojennym cztery
 kuźnie działały,

Konie wówczas podstawą transportu były,
Młyn murowany stanął okazały,
W którym Pan Szczygielski i Gębalski 

złączyli siły.

159. Był to piękny okres również dla młodzieży,
ZMW wtedy powstało,
Tradycja na nowo zaczęła się szerzyć,
Nazwę „Wici” zrzeszenie przybrało.

160. Pierwsze Koło Gospodyń wówczas powstało,
Mieszkańców ze stagnacji ono wyciągnęło,
Imprezy, występy, przedstawienia organizowało
I całą wioskę entuzjazmem objęło.

161. Wspólnymi siłami remizę zbudowano,
Mieszkańców społeczna to praca,
Chętnie tam razem się spotykano,
Jak wiadomo kultura wzbogaca.

162. Biura Gromadzkiej Rady Narodowej
Na piętrze remizy były,
A dla medycznej opieki wzorowej 
Sale Ośrodka Zdrowia też się tam zmieściły.

163. Na parterze sala zabaw popularność
zdobyła,

Biblioteka i przedszkole też się tam znajdowały,
Część pomieszczeń dla straży przeznaczona była,
A wszystkie dobrą współpracą życie wiejskie 

ułatwiały.

164. W połowie lat dwudziestych 
„Kasę Stefczyka” założono,
Pierwszym ona bankiem w Gorzyczanach była,
Ludności wiejskiej życie ułatwiono,
Gdyż wiele przedsięwzięć umożliwiła.

165. Rok później mleczarnię pobudowano,
Była to sprawa priorytetowa,
Dużo tu mleka produkowano
A wciąż nie było go gdzie przechować.

166. Powstaje prywatna Spółdzielnia Mleczarska,
Budynek wyglądał bardzo okazale,
Zaczyna się produkcja masła,
Która lat wiele przetrwa wytrwale.

167. Działania drugiej wojny nie zastopowały
Produkcji gorzyczańskiej mleczarni,
Krowy, jak wiadomo, wciąż mleko dawały
I było czym głodnych nakarmić.

168. Dopiero schyłek dwudziestego wieku
Działalność jej zahamował,
Inne pomysły tkwiły w człowieku,
Powoli z krów rezygnował.

169. Stało się to głównie dzięki ogrodom,
Które na łąkach powstawały,
Śpiesząc za nowoczesnością i wygodą
Hodowle być opłacalne przestały.

170. Pierwsze ogrody w latach trzydziestych
Najpierw na próbę zakładano,
Potem coraz więcej gospodarzy odważnych 
Zbierało jabłka zamiast siano.

171. Dzisiaj tu krowy stanowią wyjątek,
To i mleczarnia nie funkcjonuje,
Hodowlany gdzie indziej trafia się zakątek,
Tutaj się mleko w sklepie kupuje.

172. Ogrody natomiast się rozrastają,
Stały się symbolem Samborzeckiej Gminy, 
I nowe chłodnie w gospodarstwach powstają,
Podnosząc standard życia rolniczej rodziny

cdn. 
Ewa Juda

Delfinki na fali
Gmina Samborzec otrzymała dofinansowanie z Minister-

stwa Sportu i Turystyki na prowadzenie zajęć sportowych 
z zakresu nauki pływania. 

Z programu pn. „Umiem pływać” korzysta 30 uczniów  klas II i III  
Szkoły Podstawowej w Samborcu. Do końca czerwca raz w tygodniu 
uczestniczyć będą w bezpłatnych zajęciach, które odbywają się w kry-
tej pływalni „Błękitna Fala” w Sandomierzu. Uczestnicy podzielni są na 
dwie 15-osobowe grupy. Nad ich bezpieczeństwem w czasie przewozu 
oraz pobytu na basenie czuwają panie nauczycielki oraz rodzice. Lekcje 
pływania prowadzą wykwalifikowani instruktorzy. 

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach. Trudno się 
dziwić. Udział w projekcie daje im wiele korzyści: poprawiają swoją 
kondycję oraz sprawność fizyczną, zdobywają nowe umiejętności, 
aktywnie spędzają wolny czas, poznają zasady odpowiedzialnego 

i bezpiecznego zachowania w wodzie. Istotna jest również profilaktyka 
i korygowanie wad postawy. Prowadzone w formie zabawy ćwiczenia 
w wodzie dostarczają uczniom mnóstwo radości i satysfakcji.

ZAPEWNiAMY:
  codzienne zajęcia z języka angielskiego, dwa razy w tygodniu z języka 
niemieckiego w przedszkolu,

  nauczanie dwóch języków obcych w szkole podstawowej, począwszy 
od klasy I, IV, VII w roku szkolnym 2017/2018,

  czas pracy przedszkola w godz. 7-17 z pełnym wyżywieniem przy-
gotowanym we własnej kuchni zgodnie z obowiązującymi normami 
żywieniowymi,

  bogato wyposażone sale zajęć i pracownie przedmiotowe (nowo-
czesna multimedialna pracownia językowa, pełnowymiarowa hala 
sportowa, doskonale wyposażone świetlice szkolne i sala zabaw, 
tablice interaktywne),

  doświadczoną kadrę pedagogiczną, opiekę logopedy, pedagoga 
i pielęgniarki szkolnej,

  bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań (m.in. koła ję-
zykowe, koło teatralne, koło sportowo-turystyczne,  nauka pływania, 
szkółka piłkarska, zajęcia taneczne),

  wyjazdy na zielone i białe szkoły, wycieczki krajowe i zagraniczne, 
wymiany międzynarodowe,

  dziennik elektroniczny,
  w miarę możliwości dowóz uczniów z terenu gminy Samborzec.

Szkoła w Samborcu szkołą sukcesu

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 2,5-13 lat
Karty zgłoszeniowe do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze 

strony internetowej zpposamborzec.pl
SZCZEGółOWE INFORMACJE: 
tel. 15 831 45 91, 15 831 44 85


