
W projekcie weźmie udział 12-osobowa gru-
pa  uczniów  z  Zespołu  Publicznych  Placówek 
Oświatowych w Samborcu. 

Celem programu  Równać  Szanse  jest  uła-
twienie  młodym  ludziom  startu  w  dorosłe 
życie.  Chodzi  o  to,  by  młody,  pochodzący 
z małej miejscowości człowiek potrafił samo-
dzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez 
siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej 
przyszłości. 

Utworzenie �łodzieżowej  �rupy  Ratow- �łodzieżowej  �rupy  Ratow-�rupy  Ratow-
niczej z Samborca, w której młodzież będzie 

miała  okazję  nabyć  nowe  umiejętności,  po-
znać swoje mocne i słabe strony, ma na celu 
kształtowanie  u  dzieci  i  młodzieży  postaw 
sprzyjających bezpieczeństwu własnemu oraz 
innych  osób.  Projekt  ten ma  pomóc w  zdo-
byciu wiedzy w zakresie udzielania pierwszej 
pomocy  oraz  umiejętności  szybkiego  i  sku-
tecznego  reagowania. �łodzieżowa  �rupa 
Ratownicza  z  Samborca  weźmie  udział  w 
zajęciach  z  pierwszej  pomocy,  a  następnie 
poprzez spotkania w szkołach i udzielanie się 
w  różnego  rodzaju  wydarzeniach w  gminie 
Samborzec  sama  przyczyni  się  do  wzrostu 
świadomości mieszkańców w zakresie pomo-
cy przedmedycznej. 

– Chcielibyśmy pokazać młodzieży, że kon-
kretne umiejętności nabyte podczas projektu 
będą przydatne przez całe życie, niezależnie 
od tego, co kiedyś będą robić. Chcemy, aby 

uczestnicy projektu nauczyli się 
wykorzystywania tego, co im 
sprzyja, wiary we własne siły, 
skutecznego planowania, a tak-
że zjednywania sobie innych 
–  mówi  koordynator  projektu 
Aleksandra Abramczyk. 
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Młodzi, świadomi, skuteczni
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Młodzieżowa Grupa Ratownicza 

z Samborca”. Środki na ten cel przyznała Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności w ramach programu Równać Szanse 2017. 

W ramach programu na zakup pomocy dydaktycznych przeznaczono 35 tys.  zł, 
w tym dofinansowanie z budżetu państwa wyniosło 28 tys. zł. Zakupiono pięć 
zestawów tablic interaktywnych do pracowni w zespołach szkół w Chobrzanach 
i w Samborcu.

Tablice  interaktywne dają  szerokie  spektrum możliwości w zakresie edukacji 
uczniów na każdym etapie ich nauki. Każdy zestaw składa się z ekranu i  projektora  
połączonych  z  komputerem.  Sama  tablica  jest  dużym  ekranem  projekcyjnym, 
z którego obraz jest widoczny dla wszystkich uczniów w klasie. Pracę na niej moż-
na porównać do pracy na bardzo dużym tablecie. Powierzchnia tablicy jest czuła 
na dotyk, dzięki czemu osoba stojąca przy  tablicy ma możliwość uruchamiania 
dowolnych  programów.  Dodatkowo  tablica  interaktywna,  tak  jak  tradycyjna, 
pozwala na pisanie i rysowanie. 

Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość wykonywania 
przez uczniów ćwiczeń pozwalających im wchodzić w fizyczne interakcje z wyświe-
tlanym materiałem, poprzez przesuwanie liter, cyfr, słów czy obrazów za pomocą 
rąk. Ta dynamika całkowicie zmienia styl nauczania. W czasie lekcji nauczyciel nie 
podaje  uczniom  informacji  i  gotowych  sposobów  na  rozwiązanie  problemów, 
ale ukierunkowuje ich pracę na samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, poprzez 
wykonanie przygotowanych ćwiczeń.

Gmina Samborzec wzięła udział w rządowym programie rozwijania 
szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w za-
kresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna 
Tablica.

Nauka w nowej odsłonie
Ochotnicza Straż Pożarna w Zawierzbiu 

pozyskała środki na budowę świetlicy wiej-
skiej. Prace już trwają.

Zadanie  pn.:  „Budowa  świetlicy wiejskiej w  Za-
wierzbiu  połączona  z  utworzeniem  punktu  po-
stojowego  dla  turystyki  rowerowej  oraz  promocją 
dziedzictwa  kulturowego”  realizowane  jest  w  ra-
mach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii  rozwoju  lokalnego kierowanego 
przez  społeczność”  objętego  Programem  Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację 
operacji OSP otrzymała pomoc z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich.

Kwota otrzymanej pomocy to 205 945 zł. Prace 
związane  z  realizacją   ww.  operacji  rozpoczęły  się 
w styczniu.

Powstanie świetlica

KOMUNIKAT
Rolnicy z terenu naszej gminy mogą w tym roku ubiegać się o zwrot podatku akcyzo-

wego zawartego w cenie oleju napędowego w dwóch okresach:
• od 1 do 28 lutego
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzone za zgodność z ory-

ginałem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2017 r. do 
31 stycznia 2018 r.
• od 1 do 31 sierpnia
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwier-

dzone za zgodność z oryginałem, stanowiące dowód zakupu oleju 
napędowego za okres od 1 lutego do 31 lipca 2018 r.
Kwota  zwrotu  podatku  na  1  ha  użytków  rolnych w  2017  r. 

wynosi 86 zł.
Wnioski należy składać w referacie podatków 

Urzędu Gminy w Samborcu.
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Dane teleadresowe gminy: Urząd �miny 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 

Kobierniki cd.

304. Na przestrzeni wieków 
na kobiernickich salonach

Gościło wiele wybitnych osobistości, 
Był tam Stanisław Krzesimowski 

– kapitan w armii Napoleona,
Za walkę z zaborcą doczekał się on 

pułkownika godności.

305. Pełnił też funkcję marszałka, radcy 
wojewódzkiego

I sędziego pokoju w Sandomierzu,
Z chwilą wybuchu powstania styczniowego
W obozie Langiewicza miał sprzymierzeńca 

w każdym żołnierzu.

306. Stryjecznym prawnukiem Stanisława 
Krzesimowskiego

Był Ignacy Maciejowski – syn Franciszka, 
pisarza sądu pokoju,

Został on komisarzem wojennym 
ówczesnego województwa 

sandomierskiego,
Choć mieszkał w Krakowie, bronił 

Kobiernik w powstańczym znoju.

307. W 1861 r. do Kobiernik przyłączono 
dobra Strochcice

I dokonano na Kobierniki A i Kobierniki B 
oficjalnego podziału,

Ponieważ istniały wówczas dwa majątki 
równolegle zarządzające,

A każdy z nich pilnował rozwoju własnego 
potencjału.

308. Kobierniki B należały do Fabiana 
Kłosińskiego, rodem z Szydłowa,

Który wraz z małżonką zakupił dobra 
od rodziny Szlęzaków.

Wcześniej właścicielem był Maciej Króliński, 
którego testamentu umowa

Upoważniła do objęcia po zmarłej żonie 
ziemi, dworu i czworaków. 

cdn. 
Ewa Juda

W zawodach wzięło udział 155 zawodników z 12 
ośrodków z całej Polski. Samborzecki Klub Karate re-
prezentowali: Franciszek Wielgus, Oskar Skrzypczak, 
Wojciech Ciupak, Jakub Ciupak, �ateusz Kijania, Filip 
�ertner,  Bartosz �ortka,  Filip  Pietrzyk,  Rafał  Kra-
kowiak, �ateusz �acias, Alicja Klehr,  Julia Wrona, 
Natalia Ciupak, Wiktoria Wrona, Wiktoria Proszałka, 
Ilona Wrona, Wiktoria Krakowiak.

 Spośród szesnastu reprezentantów naszego klu-tu reprezentantów naszego klu-
bu  pierwsze miejsca w  swoich  kategoriach wieko-
wo-wagowych wywalczyli: Filip Pietrzyk, Franciszek 
Wielgus,  Jakub  Ciupak,  �ateusz  Kijania,  Bartosz 
�ortka, Wiktoria Krakowiak.

Wszyscy  zawodnicy  biorący  udział  w  turnieju 
otrzymali z rąk wójta Witolda Surowca pamiątkowe 
puchary oraz dyplomy. Z uwagi na bardzo dużą fre- Z uwagi na bardzo dużą fre-
kwencje  i  licznie  obsadzone  kategorie,  turniej  stał 
na  bardzo  dobrym  poziomie  sportowym. Organi-
zatorami wydarzenia byli Sandomierski Klub Karate 
Kyokushin, Samborzecki Klub Karate, �minny Ośro-
dek  Kultury w  Samborcu  oraz  Zespół  Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu.

Nasi na szczycie podium
W sobotę, 27 stycznia, w hali sportowej Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu odbył się Ogólnopolski 

Turniej Karate o Puchar Wójta Gminy Samborzec.

Dziadkowie  to  wielki  skarb  dla  wnuków,  mają 
dla  nich  zawsze  czas,  umieją  pocieszyć,  a  przede 
wszystkim bezgranicznie kochają. W podzięce za ich 
wielkie  serce przedszkolaki oraz uczniowie klas  I,  II 
i  III wspólnie ze swoimi nauczycielami przygotowali 
piękny występ. 

W  związku  z  realizacją  programu  „Samborzec 
–  moja  mała  ojczyzna”  przedszkolaki  w  pięknych 
strojach zaprezentowały spektakl o charakterze  re-
gionalnym – były przyśpiewki, piosenki oraz wiersze 
napisane  gwarą.  Dzieci  z  przedszkola  „Wesołe  Ja-
błuszko” oraz uczniowie klasy II  i  III zaprezentowali 
również swoje umiejętności językowe.  

Oprawę artystyczną uatrakcyjnił występ ludowego 
zespołu „Przelaski” z Zajeziorza pod kierownictwem 
Anny i Jacka Przybyszów. Niezawodni rodzice przy-
gotowali  poczęstunek  oraz  pomogli  w  organizacji 
imprezy.

Było  uroczyście,  a  zarazem  radośnie,  bo  prze-
cież  święto  babci  i  dziadka  to  dni  pełne  uśmiechu 
i  wzruszeń.  Takie  spotkania  wzmacniają  rodzinne 
więzi,  uczą  dzieci  wyrażania  uczuć  oraz  szacunku 
dla starszych.

Nie ma jak u dziadków
„Tradycyjnie u babci i dziadka najlepiej” – takie hasło przyświecało uroczy-

stości z okazji Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 22 stycznia w Zespole 
Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu.

Dyrektor szkoły Robert Soja w swoim wystąpieniu zwró-
cił się do uczniów: – Drodzy maturzyści, bal studniówkowy 
to pierwsza okazja, by powitać was w świecie dorosłych, 
w świecie odpowiedzialnych zachowań i odpowiedzialnych 
decyzji. Dzisiejszy wieczór to doskonała okazja, by przy-
pomnieć, że uczycie się w szkole o świetnych tradycjach, 
szkole, która należy do nielicznych liceów wiejskich w kraju. 
Nie zabrakło życzeń pomyślności na egzaminie dojrzałości 
oraz ciepłych słów o zaangażowaniu młodzieży, która „prze-
mieniła” salę gimnastyczną w salę balową. – Gdy patrzę na 
was, czuję radość i wzruszenie. Radość, bo jesteście piękni 
swą młodością. Wzruszenie, bo jesteście naszymi wycho-

wankami. Życzę, aby dzisiejsze spotkanie, oczekiwane z tak 
wielką niecierpliwością, pozostało w waszej pamięci, jako 
jedno z najpiękniejszych przeżyć z czasów nauki w tej szkole. 

Dyrektor  podziękował wójtowi Witoldowi  Surowcowi 
oraz Radzie �miny za wsparcie finansowe i okazaną po-
moc. Nie zabrakło także podziękowań od rady rodziców 
i młodzieży skierowanych do dyrekcji i grona pedagogicz-
nego. 

Studniówkowy bal uświetniła obecność zaproszonych 
gości, a w szczególności córki jednego z założycieli liceum, 
Janiny Szczygielskiej. W doskonałych humorach i wspania-
łej atmosferze młodzi bawili się do białego rana.

Pierwszy dorosły bal
W minioną sobotę maturzyści z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Chobrzanach 

świętowali swój pierwszy bal. Tradycją szkoły jest, że wszystkie studniówki odbywają się w jej murach.


