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W Przedszkolu „Wesołe Jabłuszko” w Samborcu trwa 
rekrutacja  na  rok  szkolny  2018/2019.  Termin  składania 
podań upływa 6 kwietnia. Karty zgłoszenia znajdują się 
u  wychowawców  grup,  w  sekretariacie  szkoły  lub  na 
stronie internetowej placówki: www.zpposamborzec.pl

„Wesołe Jabłuszko” 
zaprasza najmłodszych

ojczyzna”. Jego celem jest kształtowanie w dzieciach 
tożsamości lokalnej, rozwijanie wiedzy i zainteresowań 
kulturą własnego regionu, rozwijanie i wzmacnianie ak-
tywności dziecka w środowisku lokalnym i rodzinnym. 

Najważniejszym etapem w rozwoju dziecka jest 
wiek przedszkolny. Dokonuje ono wtedy najwięk-

szych postępów rozwojowych, które warunkują 
jego przyszłe możliwości. Dlatego tak ważne jest, 
by w tym czasie zostały objęte jak najlepszą opieką.

Serdecznie zapraszamy do Przedszkola 
Językowego „Wesołe Jabłuszko” 
wszystkie dzieci w wieku 2,5-6 lat.

W świecie nauki
Szkołę  Podstawową w  Złotej  odwiedził  salon 

popularnonaukowy, stworzony przez firmę Bayer, 
aby przybliżać naukę dzieciom i młodzieży. 

Projekt BAYLAB to żywe lekcje zachęcające do zachowania zdrowego stylu 
życia, tłumaczące podstawy anatomii i fizjologii ludzkiego organizmu. Poru-
szane były także tematy dotyczące ochrony bioróżnorodności w przyrodzie 
i odpowiedniego wykorzystywania naturalnych zasobów Ziemi. Korzystano 
przy tym z nowych technologii, za sprawą których uczestnicy zajęć mogli 
przenieść się do wirtualnej rzeczywistości. Aby mogli zrozumieć rolę pszczoły 
w przyrodzie, umożliwiono im oglądanie świata jej oczami. Uczniowie pozna-
wali organizm człowieka, elementy budowy ludzkiego ciała, a w szczególności 
działanie układów krwionośnego i pokarmowego. Mogli posłuchać bicia wła-
snego serca i odtworzyć jego rytm na bębenku. Organy układu pokarmowego 
przedstawiono w postaci pluszowych zabawek. Dzięki mikroskopom nowej 
generacji mogli zobaczyć, jak wyglądają chorobotwórcze bakterie.

Osoby prowadzące przedstawiały tematy w profesjonalny, ale zarazem 
przystępny sposób. Uczniowie chłonęli wiedzę z zaciekawieniem i nie-
ukrywanym zachwytem. Bardzo pozytywnie ocenili to przedsięwzięcie  
nauczyciele, dla których była to również lekcja nowoczesnych możliwości 
edukacyjnych.

28 lutego w Urzędzie Gminy w Sambor-
cu odbyło się spotkanie autorskie z panią 
Marianną Lewandowską-Garnuszek. Zor-
ganizowała je Gminna Biblioteka Publicz-
na w Samborcu. 

Rozmowę z autorką książki „Zapiski z historii i życia” prowadzi-
ła Joanna Kowalska, dziennikarka „Tygodnika Nadwiślańskiego”. 
Pani Marianna opowiedziała o okolicznościach powstania książki, 
pokrótce przedstawiła historię narodu polskiego na przestrzeni 
wieków, a zwłaszcza losy polskiej wsi. Przywołała liczne wątki 
autobiograficzne, umiejscawiając je w ówczesnych realiach życia. 
Nie zabrakło również odniesień do czasów współczesnych. 

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestni-
czyli w nim zastępca wójta Ewa Drzazga, radni, sołtysi, znajomi 
i rodzina autorki oraz reprezentanci okolicznych szkół. Z wi-
downi padały liczne pytania, odnoszące się zarówno do treści 
zawartej w książce, jak i do elementów biograficznych. Całość 
ubarwił występ wokalny uczennicy ZPO w Chobrzanach Klaudii 
Skrzypczak oraz pokaz fotografii z prywatnego archiwum pani 
Marianny.

Zapiski 
z życia

Nasza miss
Paulina Szkutnicka, maturzystka z Liceum Ogólno-

kształcącego  im.  Stefana  Żeromskiego w  Chobrza-
nach, wywalczyła tytuł Miss Studniówki 2018 Powiatu 
Sandomierskiego. 

Nasza miss jest licealnym prymusem. Uczęszcza do klasy trzeciej o profilu mate-
matycznym. W minionym roku szkolnym była stypendystką Prezesa Rady Ministrów 
ze średnią ocen powyżej 5. Po maturze planuje studia ekonomiczne lub językowe. 
Wybór kierunku uzależnia od wyników uzyskanych na egzaminie maturalnym. 

Paulina znajduje czas na naukę i realizację swoich pasji. Od sześciu lat tańczy 
w zespole tańca nowoczesnego „Black Stars”,  który działa w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu w Koprzywnicy. Jej drugą pasją jest fotografia. W tej 
dziedzinie jest samoukiem. Najchętniej fotografuje przyrodę. Przyznaje, że na 
razie zrobione przez siebie zdjęcia skrzętnie chowa, ale może przyjdzie czas, aby 
się nimi pochwalić w szerszym gronie.

„Wesołe Jabłuszko” rozpoczęło swoją 
działalność we wrześniu 2016 roku jako 
część Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych z siedzibą w oddzielnym 
budynku. Przedszkole zapewnia życzliwą 
atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, pra-
cę dydaktyczno-wychowawczą z dziećmi 
od 2,5-7 lat, gruntowne przygotowanie 
do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 
opiekę wykwalifikowanej kadry w godzi-
nach od 7 do 17, codzienne zajęcia z ję-
zyka angielskiego, dwa razy w tygodniu 
zajęcia z języka niemieckiego, możliwość  
uczestniczenia w lekcjach religii, zabawy 
z wykorzystaniem komputera i tablicy in-
teraktywnej, diagnozę i terapię logope-
dyczną, opiekę pedagoga szkolnego, za-
bawy rytmiczne i gimnastykę korekcyjną, 
a także dostęp do placu zabaw i możliwość 
uczestnictwa w konkursach i wycieczkach. 
Przedszkole oferuje również przygotowa-
ne we własnej kuchni posiłki uwzględnia-
jące specjalne wymagania żywieniowe. 
W przedszkolu organizowane są zajęcia 

edukacyjne pobudzające wszechstronny 
rozwój dzieci. W ostatnim czasie placów-
ka przystąpiła do programu edukacyjnego 
eTwinning, który promuje wykorzystywa-
nie technologii informacyjno-komunika-
cyjnych w europejskich placówkach edu-
kacyjnych. W przypadku przedszkola jest 
to wykorzystanie internetu do współpracy 
z bliźniaczymi placówkami w Europie i reali-
zacji podstawy programowej poszerzonej 
o nowe, niekonwencjonalne formy edukacji. 
W ramach realizacji projektów programu  
eTwinning  przedszkole nawiązało współ-
pracę z placówkami z  Chorwacji, Wielkiej 
Brytanii, Malty, Serbii, Turcji, Rumunii, Au-
strii, Włoch, Czech, Słowacji oraz Litwy. 
Nauczyciele zarejestrowani w programie 
uczestniczą w warsztatach doskonalenia 
zawodowego, organizowanych w kraju i za 
granicą, konferencjach, laboratoriach i kur-
sach e-learningowych. 

Na szczególną uwagę zasługuje realizowany 
w obecnym roku szkolnym program z zakresu 
edukacji regionalnej „Samborzec – moja mała 
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Dzieje gminy 
rymem pisane 
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Zgodnie z planem
Dzielnicowy  mł.  asp.  Grzegorz 

Chmielewski  z  Komendy  Powiatowej 
Policji w Sandomierzu pracuje w opar-
ciu o plan działań priorytetowych na 
swoim terenie.

Plan działań priorytetowych to narzędzie, które ma po-
prawić skuteczność współdziałania dzielnicowego z miesz-
kańcami. Dzięki informacjom uzyskanym między innymi 
w oparciu o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
podczas spotkań, debat oraz poprzez bieżącą analizę 
zdarzeń dzielnicowy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom 
społeczeństwa.

Dla każdego rejonu dzielnicowego ustalony jest zakres 
działań priorytetowych, który wynika ze specyfiki rewiru 
i problemów zgłaszanych przez mieszkańców. Takie pla-
ny realizowane są w półrocznych cyklach. Każdy może 
sprawdzić, co w jego najbliższej okolicy należy do zadań 
priorytetowych dzielnicowego.

W związku z tym dzielnicowy gminy Samborzec mł. 
asp. Grzegorz Chmielewski od 1 lutego do 31 lipca prowadzi 
działania związane z poprawą bezpieczeństwa ze szczegól-
nym zwróceniem uwagi na spożywanie alkoholu w okolicy 
sklepów gminy Samborzec, zwłaszcza w Skotnikach, gdzie 
dochodzi do zakłócania spokoju oraz zaśmiecania miejsc 
publicznych.

18 lutego w hali sportowej w Samborcu ro-
zegrano Turniej Halowej Piłki Nożnej Sołectw 
o Puchar Wójta Gminy Samborzec. Do walki 
przystąpiło 5 drużyn reprezentujących: Bogo-
rię Skotnicką, Chobrzany, Samborzec, Skotniki 
i Złotą. W klasyfikacji końcowej pierwsze miej-
sce wywalczyła drużyna z Samborca, drugie 
– drużyna z Chobrzan, zaś trzecia nagroda po-
wędrowała do reprezentacji Bogorii Skotnickiej. 
Statuetkę dla najlepszego zawodnika otrzymał 
Arkadiusz Zych (sołectwo Samborzec).

Kolejnym sportowym wydarzeniem był Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Sam-
borzec. W kategorii szkół podstawowych pierw-
sze miejsce wywalczył Kacper Czarnecki, drugie 
zajął Adrian Żurek, natomiast trzecie przypadło 
Dawidowi Pyszczkowi. W kategorii od 16-18 lat 
na najwyższym stopniu podium stanął Mate-
usz Wawrzyńczak, drugie miejsce zajął Kacper 

Kiliański. W kategorii open najlepszy okazał się 
Łukasz Olech, przed Kamilem Abramczykiem 
i Damianem Lipcem. W finale Turnieju Tenisa 
Ziemnego, w 3-setowym pojedynku, zwyciężył 
Mateusz Wawrzyńczak. Drugie miejsce zajął Kac-
per Kiliański.

Ostatnim turniejem sportowym zor-
ganizowanym podczas ferii zimowych 
był Turniej Wyciskania Sztangi o Puchar 
Wójta Gminy Samborzec, który odbył 
się w Bogorii Skotnickiej. Uczestnicy 
przystąpili do rywalizacji w pięciu ka-
tegoriach wagowych. W kat. do 67,5 
kg pierwsze miejsce zajął Bartosz Bryła, 
w kat. do 75 kg zwyciężył Łukasz Słod-
kowski, Łukasz Olech na najwyższym 
stopniu podium stanął w kat do 82,5 
kg, w kat. do 90 kg najlepszy okazał 
się Michał Pawłowski, zaś w kat. open 

pierwsze miejsce wywalczył Kamil Kostrzewa. 
Zwycięzcy poszczególnych turniejów otrzy-

mali puchary, medale oraz dyplomy ufundowa-
ne przez Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, 
które wręczyli wójt gminy Samborzec Witold 
Surowiec oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury w Samborcu Sebastian Mazur.

Wysoka frekwencja uczestników, a także 
licznie zgromadzona publiczność dowodzą, że 
imprezy sportowe cieszą się dużym zaintere-
sowaniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom za udział w turniejach, a zwycięz-
com gratulujemy osiągniętych wyników.

Sportowe zmagania 
W ramach ferii zimowych organizowanych przez Gminny Ośro-

dek Kultury odbyły się cztery turnieje sportowe, w których udział 
wzięły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z gminy Samborzec. 309. W XVII wieku folwark B należał 

do rodziny Komadowskich, później 
Gostyńskich,

Następnie do księdza Kazimierza 
Karczewskiego – kanonika 

sandomierskiego,
Kolejno w dzieje zapisała się rodzina 

Królińskich,
A każdy ród wniósł w dzieje Kobiernik 

coś swoistego.

310. W Kobiernikach urodził się Michał 
Kobierski – kanonik katedralny,

Święcenia kapłańskie przyjął po ukończeniu 
Seminarium w Sandomierzu,

Obdarzony pięknym głosem, wobec 
wszystkich lojalny,

Jako proboszcz w Radomskiem służył 
Bożemu Przymierzu.

311. Pod koniec wieku XIX Kobierniki B 
właściciela zmieniły,

Po ojcu Fabianie przejął je syn Aleksander 
Józef Kłosiński,

Grunta też w Sudołach i na tzw. Skałce 
w skład majątku wchodziły,

Podzielono je między czworo dzieci 
– tak stanowi zapis ojcowski.

312. Jedyny syn A.J. Kłosińskiego Marian 
miał na imię,

Był właścicielem prywatnej linii 
autobusowej,

Rozsławił tym bardzo kieleckie ziemie,
Wożąc kuracjuszy do Krynicy Górskiej 

– miejscowości wypoczynkowej.

cdn.
Ewa Juda

Pożarowy turniej
17 marca w siedzibie Zespołu Publicznych Placó-

wek Oświatowych w Samborcu odbyły się eliminacje 
gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Turniej przeprowadzony był w dwóch etapach – pisemnym i ustnym. Łącznie 
w zmaganiach wzięło udział 28 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Karol Kołodziej ze 
Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu. Na drugim uplasował się Jakub Barzycki ze 
Szkoły Podstawowej w Skotnikach, a na trzecim Justyna Nowak ze Szkoły Pod-
stawowej w Zawierzbiu.

Wśród uczniów gimnazjów zwyciężył Bartłomiej Rewera, a tuż za nim byli 
Bartłomiej Sypek i Karolina Bila (wszyscy ze Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu). 
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach zwyciężyli w kategorii 
szkoły ponadgimnazjalne. Pierwsze miejsce zajął Piotr Lasota, drugie Laura Ja-
strzębska, a trzecie Jakub Brzyszcz.

Uczestnicy, którzy zajęli pierwsze miejsca, zakwalifikowani się do eliminacji 
powiatowych. 

Organizatorem OTWP był Zarząd Gminny Związku OSP RP w Samborcu, 
a nagrody ufundowane zostały przez gminę Samborzec.

Gmina  Samborzec  wspól-
nie  z  gminą  Dwikozy  złoży-
ły  wniosek  o  dofinansowa-
nie  montażu  odnawialnych 
źródeł  energii  w  gospodar-
stwach indywidualnych.

Czerpiąc
ze słońca

W ramach projektu  na terenie gminy 
Samborzec zamontowanych zostanie 156 
instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,06 kW 
każda (w celu zmniejszenia zużycia energii 
elektrycznej oraz zwiększenia pewności za-
silania), a także 83 kolektory słoneczne do 
uzyskiwania ciepłej wody użytkowej, o mo-
cach 3,166 kW i 4,749 kW.

Wartość projektu wynosi 5 550 225 zł, 
z czego wnioskowane dofinansowanie w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
to 2 999 100 zł. 


