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Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu 
otrzymał dofinansowanie na realizację 
projektu pt. „Akademia Filmowa”, któ-
rej dotacja została przyznana ze środków 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
w ramach programu Równać Szanse 2018 
realizowanego przez Polską Fundację 
Dzieci i Młodzieży.

Akademia 
Filmowa

W  projekcie bierze udział 12-osobowa grupa 
młodzieży z Zespołu Publicznych Placówek Oświa-
towych w  Samborcu. Wiodącym tematem oraz 
celem projektu są działania związane z  szeroko 
rozumianym pojęciem sztuki filmowej. Zajęcia 
„Akademii Filmowej” to spotkania dyskusyjne po-
łączone z pokazami filmów, warsztaty, samodzielne 
pisanie scenariuszy, poszukiwanie w  środowisku 
lokalnym materiału na reportaż. Ważnym elemen-
tem projektu jest aktywne działanie w środowisku 
lokalnym poprzez organizowanie przez AF wyda-
rzeń. Więcej informacji już wkrótce! 

Obecnie zajęcia odbywają się w  każdą środę 
w Gminnym Ośrodku Kultury. Warsztaty filmowe 
prowadzi Patryk Goszczyński. Ponadto w projekcie 
przewidziano wyjazd integracyjno-edukacyjny do 
innej grupy projektowej, udział AF w Festiwalu 
Filmów Niezwykłych w Sandomierzu oraz wyjazd 
na Letnią Akademię Filmową do Zwierzyńca.

Działania projektowe zaplanowano od lutego 
do sierpnia 2019 roku, a ich koordynatorem jest 
Aleksandra Abramczyk. Wszelkie informacje na 
temat wydarzeń organizowanych przez AF znaj-
dują się na stronie internetowej www.kultura-
samborzec.pl. 

Gmina Samborzec zaprasza mieszkańców 
do udziału w Programie „Czyste Powietrze”.

Głównym celem programu jest poprawa efektyw-
ności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów oraz 
innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jed-
norodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie 
emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo 
budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

Wnioski są rozpatrywane 
przez właściwe terytorialnie 
wojewódzkie fundusze ochro-
ny środowiska i  gospodarki 
wodnej, zgodnie z kolejnością wpływu wniosków.

Terminy, sposób składania wniosków i  ich rozpa-
trywania są określone w   regulaminie naboru lub 
ogłoszeniu o  naborze, które jest zamieszczane na 
stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl oraz stronie 
internetowej właściwego terytorialnie wojewódzkiego 
funduszu.

Wśród najlepszych
6 lutego Natalia Forc, uczennica klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego 

im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach wzięła udział w uroczystości wrę-
czenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Wydarzenie miało miejsce w Ku-
ratorium Oświaty w Kielcach. Te-
gorocznej stypendystce towarzy-
szyła wicedyrektor liceum Wioletta 
Cieciura. Aktu wręczenia dokonała 
świętokrzyska wicekurator oświaty 
Katarzyna Nowacka oraz doradca 
wojewody świętokrzyskiego Wiktor 
Michał Kowalski. Gratulujemy sty-
pendystce oraz życzymy dalszych 
sukcesów edukacyjnych!

W  styczniu Gminny Ośrodek Kultury rozpoczął 
realizację cyklu warsztatów krawieckich dla Kół Go-
spodyń Wiejskich. Odbyły się już dwa spotkania: 22 
stycznia i 13 lutego. Od stycznia 2019 roku ruszyły 
również „Ręko-czyny z Jagodą”.

Zajęcia warsztatów krawieckich przeprowadzono w sali 
konferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu w dwóch grupach: 
gospodynie z Milczan i  Janowic oraz z Gorzyczan i Żukowa. 
Uczestniczki własnoręcznie, pod okiem profesjonalistek, szyją 
sobie stroje reprezentacyjne inspirowane strojem sandomier-
skim. Warsztaty prowadzą panie z Fundacji Artystycznej GA 
MON z Tarnobrzega. Fundacja zapewniła możliwość korzysta-
nia z maszyn do szycia, przyborów i pomocy krawieckich. Przy-
gotowała również materiały na stroje. Uczestniczki mogły też 
przynieść swoje maszyny i uczyć się szycia na własnym sprzęcie. 

Panie zaczęły od przygotowania wykrojów spódnic. Zapro-
jektowały i wykroiły spódnice z wybranych materiałów. Dopiero 
wtedy mogły przeistoczyć się w prawdziwe krawcowe i zacząć 
szyć. Podczas drugich warsztatów kończyły spódnice, obszywały, 
doszywały zamki, tasiemki. Sprawdzały też wymiary potrzebne 
do uszycia koszul i gorsetów. Posłużyło to przygotowaniu kolej-
nych wykrojów.

Praca nad przygotowaniem własnych strojów dała paniom 
z  KGW możliwość nie tylko zapoznania się z  podstawami 
projektowania i szycia, ale też była okazją do integracji i dobrej 
zabawy.

Warsztaty krawieckie i ręko-czyny

Czyste Powietrze w naszej gminie
Dziękujemy Fundacji Artystycznej GA MON za organizację 

wartościowych warsztatów, zaangażowanie i cierpliwość. Przed 
nami jeszcze dwa spotkania z szyciem strojów ludowych.

„Ręko-czyny z  Jagodą” to nowa propozycja Gminnego 
Ośrodka Kultury, skierowana do wszystkich mieszkańców 
gminy, zarówno tych małych, jak i dużych.

Pierwsze zajęcia odbyły się we wtorek, 15 stycznia. Tema-
tem przewodnim były kartki typu shaker card, czyli kartki 
z okienkiem, w którym znajdują się małe elementy, na przykład 
cekiny. Potrząsając kartką, sprawiamy, że zawartość porusza 
się wewnątrz, dając bardzo ciekawy efekt. Tematem drugich 
zajęć, z 19 lutego, był „mroczny brudnopis” – notes w okładce 
wykonanej techniką mixed media.

Powstałe prace można podziwiać w gablocie obok sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu. Później autorzy za-
bierają je do domów. 

Warsztaty odbywają się w  każdy trzeci wtorek miesiąca 
o godz. 15. Serdecznie zapraszamy!
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Dzieci przedszkolne zaprezentowa-
ły program artystyczny o  charakterze 
patriotycznym. Był on elementem cało-
rocznego programu patriotycznego „Nasz 
Dom Polska” związanego z 100. rocznicą 
odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
Wiersz recytowany przez przedszkolaków 
został napisany przez regionalną pisarkę 
Ewę Judę.

W dalszej części programu do przed-
szkolaków dołączył zespół „Gorzyczany”. 
Wykonał również kilka utworów patrio-
tycznych. Następnie na scenie pojawiły 
się dzieci z klas młodszych szkoły pod-
stawowej z trzema osobnymi programami 
artystycznymi. Na zakończenie ponownie 
wystąpił zespół „Gorzyczany” z utwora-
mi z repertuaru biesiadnego.

 Babcie i dziadkowie mogli być dumni 
ze swoich wnuków, oglądając ich występy. 
Wszyscy spędzili czas w miłej atmosferze. 
Przygotowano również poczęstunek i na-
poje dla gości.

31 stycznia w  Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w  Samborcu 
przedszkolaki i uczniowie klas młodszych wraz ze swoimi dziadkami święto-
wały Dzień Babci i Dziadka. 

Dla babci i dziadka

17 stycznia w hali sportowej w Sambor-
cu odbył się Turniej Tenisa Stołowego 
o Puchar Wójta Gminy Samborzec. Ry-
walizowano w dwóch kategoriach: OPEN 
i szkół podstawowych.

Również w hali sportowej w Samborcu 
20 stycznia odbył się VIII Turniej Halowej 
Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gmi-
ny Samborzec. W turnieju wzięło udział 5 
drużyn z  Bogorii Skotnickiej, Chobrzan, 
Polanowa, Samborca i  Skotnik. Mecze 
rozegrano w systemie ,,każdy z każdym”. 
Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Bogorii 
Skotnickiej, kolejne odpowiednio drużyny 
z Chobrzan i Skotnik. Najlepszym zawodni-
kiem został gracz z Bogorii Skotnickiej.

27 stycznia w remizie strażackiej w Bogorii 
Skotnickiej zmagali się ze  sobą najsilniejsi 
w naszej gminie, wyciskając sztangę w 5 ka-
tegoriach wagowych. Zmagania zgromadzi-
ły liczną grupę kibiców. W kategorii kobiet 
zaskoczyła nastoletnia uczestniczka, która 
wycisnęła 35 kg. Wyciskano także w katego-
riach: do 67,5 kg, do 75 kg, do 82,5kg i powy-
żej 90 kg (najwięcej 160 kg). Nad prawidłowo-
ścią przebiegu turniejów czuwali Małgorzata 

Szeląg, wójt Witold Surowiec oraz gospodarz 
zawodów, radny gminy i sołtys Bogorii Skot-
nickiej Andrzej Trzaska. Uczestnicy otrzy-
mali z rąk wójta pamiątkowe medale i dyplo-
my. Najlepsi otrzymali puchary.

Z kolei 24 stycznia młodzież oraz dzieci 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 
wybrały się na wycieczkę do Kielc. Wyprawę 
rozpoczęła się od odwiedzenia Jaskini Raj, 
która należy do unikatowych obiektów kra-
sowych w Polsce. Następnym przystankiem 

było Centrum Nauki Leonardo da Vinci, 
gdzie młodzież obejrzała dwie stałe wysta-
wy: „Człowiek – niezwykła maszyna” oraz 
„Człowiek – trybik w machinie przyrody”. 
Ostatnim punktem wycieczki była długo 
wyczekiwana wizyta na Stadionie Korony 
Kielce – Suzuki Arena w Kielcach. Uczest-
nicy wyprawy zwiedzili pomieszczenia dla 
prasy, szatnię zawodników, zaplecze stadio-
nu, miejsca VIP, a także mieli okazję wcielić 
się w rolę komentatorów, zawodników oraz 
trenera podczas konferencji prasowej.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom na-
szej wycieczki, opiekunom oraz naszemu 
przewodnikowi panu Andrzejowi Cebuli. 
Do zobaczenia na kolejnych wyprawach 
Klubu Młodego Wędrowca!

Drużyna roku

Było to drugie tego typu wydarzenie w  Gorzyczanach, pierwsze miało 
miejsce 11 marca 2017 r.

Udział w koncercie wzięło ponad sto osób. W trakcie imprezy odbyła się 
zbiórka datków oraz słodyczy i artykułów chemicznych na rzecz dzieci, które 
są ofiarami wojny w Donbasie. Dzieci, które przybyły na koncert, zostały 
obdarowane podarkami przez świętego mikołaja.

 Piękna integracja Gorzyczan z Tarnopolem przyniosła wiele łez radości 
i duże zadowolenie.

Koćmierzów cd.
351. Ludzie ponosząc duże straty wały 

na rzekach utworzyli,
Pierwsze przed drugą wojną światową usypano,
Przy tych pracach robotnicy ze Śląska 

zatrudnieni byli,
Wówczas z wielkim bezrobociem się zmagano.

352. Z żywiołem niestety ciężka walka była,
Choć powierzchnia wałów wzmacniana była 

i podwyższana,
W 2010 roku wielka powódź w Koćmierzowie 

nastąpiła,
W wyniku której również prawobrzeżny 
Sandomierz i część Tarnobrzega została zalana.

353. Potem wyrwę w skarpie odwodnej 
zabezpieczono folią – geomembraną,

A wał wzmocniono przesłoną betonitowo-cemen-
tową, 10 metrów w głąb sięgającą,
Odnowioną drogę przy Wiśle do użytku oddano
I w przyszłość popatrzono z nadzieją wiodącą.

354. Na udrożnienie starego koryta rzeki 
Gorzyczanki 

Mieszkańcy sołectwa nadal cierpliwie czekają,
Gdyż wylewy tejże rzeki przykre sprawiają 

niespodzianki
I zamieszkałe tereny podtapiają lub zalewają.

355. Mimo hydrologicznych zaistniałych 
przeciwności

Mieszkańcy Koćmierzowa nie tracą wigoru,
Przekona się o tym każdy, kto tu choć raz

 zagości,
Wyjedzie stąd z dużą dawką humoru.

356. Lokalna społeczność ze Szkołą Podstawową 
w Zawierzbiu współpracuje,

Wspólnie działając dla rozwoju samborzeckiej
 gminy,

Pobliskie wioski do współpracy motywuje,
Organizując różne konkursy, zawody czy festyny.

357. Tancerzy dobrych też tu nie brakuje,
Wszystkim świetną zabawę gwarantujących,
A koćmierzowska gościnność na stołach obfituje,
Ujawniając się w przysmakach tradycję 

kontynuujących. 

358. Z inicjatywy obecnego sołtysa i radnego
 Pana Andrzeja Bryły

Dąb Jedności jako symbol sołeckiej integracji 
posadzono,

15 sierpnia 2017 roku uroczystości te się odbyły,
Tego dnia również plac rekreacyjny otworzono.

359. Dokładnie rok później „Dożynki” 
w Koćmierzowie świętowano,

Barwny korowód uroczyście przez wioskę 
przemaszerował, 

Na mszy świętej w miejscowej kaplicy za plony
 podziękowano,

A potem każdy potraw przy muzyce degustował.

360. Walory rekreacyjno-rozrywkowe posiada 
tu Ośrodek „Gościniec Koćmierzów”,

Przez miejscowych i turystów „Polską Toskanią”
 zwany,

Na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym to perełka
 wśród pensjonatów,

Nieopodal Sandomierza, w sercu wielkiego
 ogrodu zlokalizowany.

361. Można tu odpocząć bądź sporty uprawiać,
Do dyspozycji nowoczesny sprzęt i boisko,
Łódką „pychówką” po Wiśle popływać,
Zorganizować rodzinnie grilla czy ognisko.

cdn. ewa Juda

Laureaci  z ULKS Chobrzany  
wraz z trenerem Piotrem Gło-
wackim znakomicie bawili się na 
gali 67. Plebiscytu Sportowego  
w Kielcach.

1 lutego podczas Targów Kielce 
ogłoszono zwycięzców 67. Plebiscytu 
Sportowego. Wśród laureatów w kate-
gorii talenty znalazła się drużyna siat-
karek z ULKS Chobrzany ze swoim 
trenerem Piotrem Głowackim.

Drużyna siatkarek ogłoszona zosta-
ła drużyną roku. W jej skład wchodzą 
Aleksandra Zielińska, Karolina Nowa-
czek, Magdalena Płaza, Klaudia Giza 
oraz nieobecne na gali Katarzyna Gre-
la i Wiktoria Marzec.

Dzieje gminy 
rymem pisane 

Na pomoc dzieciom 
dotkniętym wojną

28 grudnia 2018 r. w remizie OSP w Gorzycza-
nach odbył się charytatywny koncert kolęd.

Fot. Echo Dnia/Dawid Łukasik

Ferie za nami
Podczas ferii zimowych w  gminie Samborzec nie zabrakło okazji do  

sprawdzenia się w rozgrywkach sportowych.


