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Do tegorocznej  edycji zgłoszono 774 
wnioski. Z  nadesłanych projektów wy-
brano 121. 10 grudnia w Teatrze Capitol 
w  Warszawie odbyła się uroczysta Gala 
Fundacji Santander Bank Polska S.A. im. 
Ignacego Jana Paderewskiego, podczas 
której dyrektor Gminnego Ośrodka Kul-
tury Sebastian Mazur wraz z  koordyna-
torem projektu Aleksandrą Abramczyk 

podpisali i  odebrali umowy potwierdza-
jące otrzymanie grantu. 

Formuła „Tu mieszkam, tu zmieniam” 
promuje działanie na rzecz projektów 
usprawniających życie w  lokalnych spo-
łecznościach, wprowadzających realne, 
odczuwalne zmiany. Program stawia na 
integrację środowisk lokalnych przy reali-
zacji wspólnych pomysłów.

Realizacja projektu Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu pt. „ Napraw rower 
i jedź dalej!” odbędzie się w 2019 roku.

Grant od Fundacji 
Santander Bank Polska

113 bibliotek z  całej Polski, w  tym 
Gminna Biblioteka Publiczna w  Sam-
borcu, jako jedna z czterech w wojewódz-
twie świętokrzyskim, zakwalifikowała 
się do udziału w drugiej edycji projektu 
„Kodowanie w bibliotece”.

Klub Kodera 
w GBP

Jest on częścią Programu 
Rozwoju Bibliotek 2017-2018 
realizowanego przez Funda-
cję Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała 
sprzęt do nauki programowania: trzy tablety, 
trzy gry edukacyjne Scottie Go! oraz trzy roboty 
Photon w wersji edukacyjnej wraz z akcesoriami: 
matą edukacyjną, kompletem fiszek do ćwiczeń 
na macie oraz Magic Dongle do podłączenia 
Photona do komputera.

Dzięki projektowi dzieci i  młodzież w  na-
szej miejscowości nauczą się myśleć logicznie 
i  skuteczniej rozwiązywać problemy, odkryją 
i rozwiną swoje zdolności i pasje, będą bardziej 
świadomie korzystać z urządzeń elektronicznych, 
programów i  usług, a  przede wszystkim będą 
dobrze się bawić i miło spędzać czas w bibliotece, 
a przy okazji gimnastykować szare komórki.

Nasza biblioteka wprowadzi do swojej oferty 
bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży, które 
będą miały charakter cykliczny. Klub Kodera bę-
dzie spotykał się regularnie w Oddziale dla Dzieci 
i Młodzieży. Wszystkie osoby chętne do udziału 
w zajęciach z kodowania prosimy o zgłaszanie się 
do biblioteki za pośrednictwem naszego fanpage’a 
www.facebook.com/gbp.samborzec lub telefonicz-
nie pod numerem tel. 15 831 44 43 wew. 24.

Studniówka rozpoczęła się tradycyjnym 
polonezem, którego choreografię przygo-
tował Wojciech Ciach, nauczyciel wycho-
wania fizycznego. Dyrektor szkoły Robert 
Soja życzył maturzystom udanego balu oraz 
pomyślności na egzaminie maturalnym. Ży-
czenia oraz podziękowania dla dyrekcji, wy-
chowawców oraz pedagogów złożyli przed-
stawiciele rodziców. W imieniu uczniów 
klasy maturalnej Aleksandra Pietrzykowska 
i Bartek Nowaczek dziękowali pedagogom 
za przekazaną wiedzę, trud i poświęcenie.

Studniówkowy bal uświetnili swoją obec-
nością zaproszeni goście: wójt gminy Sam-
borzec Witold Surowiec, zastępca wójta 
Ewa Drzazga, kierownik Zespołu Obsługi 
Jednostek Organizacyjnych Gminy Izabela 
Ossowska oraz córka jednego z założycieli 
szkoły pani Janina Szczygielska.

Młodzież w doskonałych humorach bawi-
ła się do białego rana. Wspaniały nastrój na 
balu studniówkowym sprawił, że pozostanie 
on na długo w pamięci jego uczestników.

Bal w szkolnych murach

13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy zagrała również w Samborcu!

27. Finał WOŚP rozpoczął się o godz. 15 w Hali Spor-
towej w Samborcu. Na scenie finałowej zaprezentowały się 
szkoły: Szkoła Podstawowa ze Skotnik, Szkoła Podstawowa 
z Zawierzbia, Zespół Publicznych Placówek Oświatowych 
z Samborca, Szkoła Podstawowa ze Złotej, Zespół Placó-
wek Oświatowych z Chobrzan oraz Szkoła Podstawowa ze 
Śmiechowic. Wysłuchaliśmy występów zespołów z Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Samborcu: Do Re Mi Fa, Nic na 
Siłę, Gorzyczany. Publiczność miała okazję zobaczyć rów-
nież pokaz Samborzeckiego Klubu Karate Kyokushin przy 
wsparciu Sandomierskiego Klubu Karate, pokaz taneczny  
w  wykonaniu Szkoły Tańca Samba oraz walkę robotów 
podczas pokazu w  wykonaniu firmy edukacyjnej Świat 
Robotyki. Podczas Finału towarzyszyli nam również:  
Ochotnicza Straż Pożarna ze Skotnik, zespół Przelaski 
z  Zajeziorza wraz z  całym stołem zdrowych przysmaków 
 i świeżo wyciskanych soków, Stowarzyszenie Gorzyczany   
z Sercem dla Ludzi  z przepysznym kiermaszem słodkości 
oraz przedmiotów rękodzielniczych wykonanych przez pa-
nie.  Dodatkową atrakcję stanowiła loteria fantowa zorga-
nizowana przez ZPPO w Samborcu oraz słodki kiermasz. 

 Licznie zebrana publiczność, która gromadziła się  w hali 
sportowej, nie szczędziła kwot przeznaczanych podczas 
licytacji przedmiotów na rzecz WOŚP. Licytację popro-

wadzili dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w  Samborcu – Sebastian Mazur oraz Alek-
sandra Abramczyk – szef sztabu. 5775,23 zł to 
kwota, którą udało się zebrać podczas samej 
licytacji przedmiotów! Ogromny sukces odniosła również 
licytacja Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych  
w Samborcu, podczas której wylicytowano koszulkę z pod-
pisem Roberta Lewandowskiego za kwotę 650 zł!

Suma, którą udało się uzbierać 
podczas 27. Finału, to: 18 216, 22 
zł! Cel zbiórki został osiągnięty, 
pobito rekord z  ubiegłego roku 

(13 461,05 zł). Składamy serdeczne podziękowania wszyst-
kim, którzy włączyli się w akcję. Przede wszystkim dzięku-
jemy naszym wspaniałym Wolontariuszom. Byli to: Patryk 
Miecznikowski, Maja Kwasek, Wiktoria Drzewiecka, Mar-
ta Lasota, Kacper Dróżdż, Malwina Dragan, Aleksandra 
Miecznikowska, Natalia Sulicka, Isabella Florczyk, Alicja 
Zagórska, Paulina Zelik, Karolina Czarnecka, Aleksandra 
Nowak, Emilia Dragan, Wiktoria Bzduch, Julia Podsiadło, 
Wiktoria Wójcikowska, Zuzanna Piątek, Aleksandra Ka-
nios, Bartłomiej Rewera. Dziękujemy panu Mariuszowi 

Mierzwie, dyrektorowi Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w  Samborcu za go-
ścinność, pomoc w  organizacji Finału oraz za 
udostępnienie szkoły. Dziękujemy dyrekcjom 
szkół na terenie gminy Samborzec za organizację 
wewnątrzszkolnych zbiórek WOŚP, które odby-
wały się od 15 grudnia do 13 stycznia. Wielkie 
podziękowania kierujemy do darczyńców, którzy 
ofiarowali przedmioty na licytację. Dziękujemy 

przede wszystkim Państwu, każdemu z osobna za pomoc 
i wsparcie akcji charytatywnej oraz udział w licytacjach. To 
właśnie dzięki Państwu Fundacja może pomagać oddziałom 
szpitali dziecięcych w całej Polsce.

5 stycznia młodzież z klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego 
im. S. Żeromskiego w Chobrzanach bawiła się na balu studniówkowym 
w murach swojej szkoły.

18 216,22 zł dla WOŚP 

Projekt „Napraw rower i jedź dalej!” Gminnego Ośrodka Kultury w Sam-
borcu otrzymał grant w wysokości 7 000 zł w IV edycji konkursu grantowego 
Fundacji Santander Bank Polska pt. „Tu mieszkam, tu zmieniam”
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19 grudnia 2018 roku w  Remi-
zie Strażackiej w Złotej odbyło się 
Spotkanie Wigilijne zorganizowane 
przez wójta gminy Samborzec we 
współpracy z  Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.

Przy wigilijnym stole, na którym znaj-
dowały się tradycyjne potrawy, zasiadły 
osoby starsze i  samotne z  terenu całej 

gminy oraz osoby niepełnosprawne, 
uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęcio-
wej w Śmiechowicach. Swoją obecnością 
spotkanie zaszczycili również radni i soł-
tysi z okolicznych wiosek.

Zebranych gości przy wigilijnym wie-
czerniku przywitał wójt Witold Surowiec, 
ksiądz proboszcz parafii Samborzec Ma-

rian Kowalski oraz kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w   Samborcu Lidia 
Łukiewicz.

Kolędy i  pastorałki w  tradycyjnych 
i współczesnych aranżacjach zaprezento-
wały zespoły Gorzyczany, Nic na siłę i Do 
Re Mi Fa z Gminnego Ośrodka Kultury 
w Samborcu.

Uroczystość Objawienia Pań-
skiego, czyli święto Trzech Kró-
li, kończy obchody Świąt Bożego 
Narodzenia, a  rozpoczyna okres 
karnawału. 6 stycznia, jak co roku, 
w  Ostrołęce odbył się Wieczór 
Trzech Króli.

Uroczysty orszak z Gwiazdą Betlejem-
ską i Trzema Królami na czele wyruszył 
ze skrzyżowania dróg od strony Bogorii 
Skotnickiej. Korowód szedł w  tym roku 
pod hasłem „Odnowi oblicze Ziemi”. 

W Domu Ludowym w Ostrołęce go-
ści powitał pochodzący z tejże miejsco-
wości ks. dr Antoni Drabowicz, który ze 
wzruszeniem wspominał czasy młodo-
ści. Obecnie pełni on posługę kapłańską 
jako wikariusz parafii pod wezwaniem 
św. Floriana w Koprzywnicy. Następnie 
organizatorzy – radna Teresa Kamuda 
i sołtys wsi Ostrołęka Mariusz Kiliański 
– przywitali wszystkich zgromadzonych. 
Podczas uroczystości nie zabrakło rów-
nież władz samorządowych m.in. wójta 
gminy Witolda Surowca wraz z pracow-
nikami, przewodniczącego Rady Gmi-
ny Mieczysława Piątka wraz z radnymi 
i sołtysami, radnych powiatowych Zyg-
munta Kwaska i Adriana Wołosa. Jak 
co roku, swoją obecnością zaszczycił 
nas proboszcz parafii Skotniki, ks. kan. 
dr Wojciech Pietraszek.

Po uroczystym powitaniu dyrektor 
GOK Sebastian Mazur zaprosił do wy-
słuchania zespołów prowadzonych przez 
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 
pod opieką Anity Bajorskiej. Na zgro-
madzonych gości czekał poczęstunek, 
a do najmłodszych zawitał z prezenta-
mi św. Mikołaj. Na zakończenie części 
artystycznej zaprezentowali się lokalni 
artyści pod okiem  Tadeusza Tomczyka.

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 

Trzej Królowie w Ostrołęce

Przy wigilijnym stole

 Po raz kolejny radni, sołtysi, przed-
stawiciele władz instytucji publicznych 
gminy, a także zaproszeni goście, spo-
tkali się 15 grudnia w świetlicy w Zaje-
ziorzu na Wigilii Międzypokoleniowej.

Zorganizowana ona została przez wójta 
gminy Samborzec, Koło Gospodyń Wiej-
skich, Ochotniczą Straż Pożarną w Zajezio-
rzu, Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, 
radną i sołtysa miejscowości Zajeziorze.

Lucja Rugała, gospodyni wigilijnego spo-
tkania, w imieniu wszystkich organizatorów 
przywitała zgromadzonych, jednocześnie 
dziękując przybyłym gościom za zaangażo-
wanie i współpracę, a także złożyła wszyst-
kim bożonarodzeniowe życzenia. Gorą-
co podziękowała i  zaprezentowała panie 
z  nowo zarejestrowanego Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zajeziorzu.

Jak nakazuje tradycja, wieczerza wigilij-
na nie może się odbyć bez wspólnego kolę-
dowania. Nie inaczej było podczas Wigilii 

Międzypokoleniowej. W  części artystycz-
nej tego dnia na scenie zaprezentowała się 
młodzież z Zespołu Publicznych Placówek 

Oświatowych z Samborca, która przygoto-
wała jasełka.

Po części artystycznej wspólną modlitwę 
poprowadził ks. proboszcz Marian Kowal-
ski, a Słowo Boże odczytał Szymon Łukie-
wicz. Głos zabrała zastępca wójta Ewa Drza-
zga, która złożyła wszystkim zgromadzonym 
najserdeczniejsze życzenia. 

Tradycyjnie wszyscy zgromadzeni łamali 
się opłatkiem, po czym zasiedli do wigilij-
nego stołu, wspólnie kolędując z zespołem 
„Przelaski” z  Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w  Samborcu, który prowadzą państwo 
Anna i   Jacek Przybyszowie. Wigilie dla 
mieszkańców odbyły się również w  Cho-
brzanach 12 stycznia i  w  Janowicach 13 
stycznia 2019 roku.

Wolontariusze Szkolnego Koła Wolon-
tariatu z Zespołu Placówek Oświatowych 
w  Chobrzanach, zgodnie z  tradycją, 10 
stycznia odwiedzili podopiecznych Domu 
Dziecka w Łoniowie.

Wolontariat
dzieciom

Wraz z  opiekunami przekazali dzieciom 
z Domu Dziecka przygotowane paczki, słodycze, 
kosmetyki i wiele innych niespodzianek. Wszyst-
kie dary zgromadzili podczas grudniowej akcji, 
przeprowadzonej w szkole,  parafii w Chobrzanach 
oraz dzięki pomocy sklepu Spar w Samborcu.

Nasi wolontariusze spędzili z  dziećmi miły 
czas, wspólnie bawiąc się i rozmawiając.

Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu  
– Agnieszka Podolecka oraz Dorota Czerwińska 
zaplanowały z dyrekcją i wychowawcami Domu 
Dziecka w Łoniowie dalszą współpracę.

Trwa dobra passa siatkarzy z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 

1 grudnia drużyna chłopców w Skarżysku-Ka-
miennej i 2 grudnia dziewczęta w Kazimierzy 
Wielkiej rozgrywali swoje mecze ligowe w kate-
gorii młodzików.

Siatkarze z Chobrzan grali z zespołami z Po-
łańca oraz ze Skarżyska-Kamiennej, odnosząc 
komplet zwycięstw w stosunku 2:0 z Połańcem 
(25-8;25-8) oraz 2:0 z Skarżyskiem (25-17;25-20).

Dziewczęta w swoim turnieju wyjazdowym nie 
dały szans rywalkom, uzyskując wynik również 2:0. 

ULKS Chobrzany – Fun Sport Kielce 2:0 (25-
16;25-17), Viktoria Kazimierza Wielka – ULKS 
Chobrzany 0:2 (4-25;13-25). 

Drużyna chłopców 9 grudnia rozegrała turniej 
ligowy we Włoszczowej, a drużyna dziewcząt w 8 
grudnia zagrała w turnieju towarzyskim w wyż-
szej kategorii wiekowej w Skarżysku Kamiennej.

Idą jak burza

Międzypokoleniowo w Zajeziorzu


