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Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu zakończyło 
realizację I etapu zadania finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury 
pn: „Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne 2014”. 

Kultura w centrum
W pierwszej części zadania Centrum Kultury miało przeprowadzić diagnozę potrzeb 

kulturalnych wśród społeczności lokalnej oraz ogłosić konkurs i wybrać kilka najlepszych 
inicjatyw. – Diagnoza, która została przeprowadzona, dała nam podstawy do opra-
cowania takiego konkursu, w którym każdy, nawet osoba, która nie miała dotychczas 
doświadczenia w pisaniu projektów, miałaby szansę na otrzymanie dotacji, a tym 
samym realizację swojego pomysłu. Dzięki temu wśród grantobiorców znalazły się 
również osoby indywidualne –mówi Marta Ordon z samborzeckiego centrum kultury.  

Niezależna komisja powołana przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sam-
borcu dofinansowała 5 inicjatyw, które najlepiej odpowiadały na potrzeby lokalnej społecz-
ności. Ich realizacja rozpocznie się 1 września, a zakończy w połowie listopada. 

– Środki zostaną przeznaczone na realizację m.in. warsztatów plastycznych i folklo-
rystycznych, spotkań i wycieczek edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu 
gminy. Dofinansowania otrzymają Stowarzyszenie Przyjaciół Janowic, pan Andrzej 
Cebula, Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, Stowarzyszenie Ochotnicza 
Straż Pożarna w Chobrzanach i Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach. 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu jest jedną z trzech placówek 
w województwie świętokrzyskim, która otrzymała grant na realizację tegoż programu 
– mówi dyrektor Gminnego Centrum Kultury Sebastian Mazur.

Ponadto centrum kultury w Samborcu złożyło do Biura Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Sandomierskiej projekt dotyczący zorganizowania wystawy archeologicznej, 

prezentującej zabytki kultury złockiej oraz kultur neolitycznych 
z terenu gminy Samborzec, a także całego obszaru objętego 
LSR.  Celem operacji jest promocja oraz naukowa dokumen-
tacja dziedzictwa kulturowego gminy Samborzec. 

Samorząd gminy Samborzec, 
wykorzystując fundusze unijne 
oraz środki własne, podejmuje się 
realizacji kolejnych inwestycji, które 
będą służyć mieszkańcom. 

Gmina Samborzec otrzymała promesę 
z Ministerstwa Adminictracji i Cyfryzacji 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
Około 500 tys. zł zostanie przeznaczone 
na remont dróg Janowice – Mazowsze  
oraz Jachimowice – Trzykosy. Właśnie 
ogłoszony został przetarg na te inwesty-
cje. Planowany czas rozpoczęcia prac to 
przełom sierpnia i września. Roboty mają 
zakończyć się do końca października tego 
roku. 

Dzięki środkom pozyskanym z progra-
mu Odnowa i Rozwój Wsi Realizowanego 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w trzech miejscowościach po-
wstaną tereny rekreacyjne i place zabaw 
dla najmłodszych mieszkańców gminy. – 
W Polanowie za kwotę 80 tys. zł urzą-
dzony zostanie teren rekreacyjny przy 
budynku remizy OSP, powstanie tam 
plac zabaw i stoliki przeznaczone do gry 
w warcaby. W miejscowości Ostrołęka za 
kwotę ok. 40 tys. zł powstanie plac zabaw 
dla dzieci oraz grill dostępny dla wszystkich 
mieszkańców. W Skotnikach przy budynku 
świetlicy niebawem pojawią się miejsca 
parkingowe oraz urządzenia do zabawy 
dla dzieci. Dofinansowanie z PROW po-

wyższych inwestycji wynosi 80 procent. 
Ponadto w miejscowości Samborzec w ra-
mach Małych Projektów dofinansowywa-
nych z tego samego programu powstanie 
siłownia pod chmurką. Na terenie przy 
Urzędzie Gminy jeszcze przed końcem 
września br. zainstalowanych zostanie  
8 urządzeń przeznaczonych do ćwiczeń 
na świeżym powietrzu. Koszt tej inwestycji 
to ok. 30 tys. zł. – informuje kierownik ds. 
inwestycji w Urzędzie Gminy w Samborcu 
Witold Łukawski.

Gmina przeznaczyła również 350 tys. 
złotych w ramach Funduszu Sołeckiego 
na przebudowę 8 odcinków dróg w miej-
scowościach Strochcice, Szewce, Zajezio-
rze, Bystrojowice i Kobierniki, utwardzo-
ny zostanie także plac przy cmentarzu 
w Skotnikach. Termin realizacji tych dro-
gowych inwestycji przewidziano na 31 
października tego roku.

Na ukończeniu jest kolejna inwestycja 
– budowa kanalizacji w miejscowościach 
Chobrzany – Strączków.

Inwestycja za inwestycją 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sambor-
cu kontynuuje realizację projektu systemo-
wego pn. „Program Aktywizacji Społeczno-
-Zawodowej w Gminie Samborzec”.

10 uczestników projektu w lipcu zostało obję-
tych wsparciem ze strony doradcy zawodowego. 
Podczas indywidualnego doradztwa zawodowego 
zostały wskazane predyspozycje zawodowe po-
szczególnych osób. Zostały również przeprowa-
dzone warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej 
i komunikacji społecznej. 

– Obecnie uczestnicy projektu 
rozpoczynają udział w wybra-
nych przez siebie kursach zawo-
dowych. Przeprowadzimy kurs 
pn. „Sprzedawca z obsługą kas 
fiskalnych i komputera” w wy-
miarze 120 godzin zorganizowany 
dla 3 kobiet, „Podstawowe ele-
menty i zasady wizażu” w wy-
miarze 80 godzin dla 2 kobiet, 
„Kucharz małej gastronomii” 
w wymiarze 120 godzin zorgani-
zowany dla 2 kobiet, „Kierowca 
wózków widłowych/podnośni-
kowych” w wymiarze 67 godzin 

dla 2 mężczyzn i 1 kobiety. 6 osób biorących udział 
w projekcie odbędzie także kurs na prawo jaz-
dy kat. B. Zakończenie kursów planowane jest 
na koniec listopada tego roku, podsumowanie 
projektu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 
– mówi Mariusz Drożdż, koordynator projektu 
w samborzeckim OPS. Kursy i szkolenia prowadzi 
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.

Przeciw wykluczeniu

Gospodynią tegorocznego powiatowego święta plonów 
będzie Dorota Jakuszewska, mieszkanka Janowic w gminie 
Samborzec, która wspólnie z mężem prowadzi 10-hektarowe 
gospodarstwo sadownicze nastawione na produkcję jabłek, śliw 
i moreli. Gospodarstwo należy do grupy Producenckiej „Złoty 
Sad” w Samborcu. Pani Dorota aktywnie działa w Radzie Gminy 
Samborzec, przewodnicząc Komisji Rewizyjnej. Była inicjatorką i 
założycielką „Stowarzyszenia Przyjaciół Janowic”, które zaktywi-
zowało społeczność lokalną w realizacji przedsięwzięć służących 
mieszkańcom wsi. Funkcję gospodarza tegorocznych dożynek 
będzie pełnił Albin Orawiec ze Słupczy, w gm. Dwikozy. Pan 
Albin wspólnie z żoną Krystyną prowadzi wysokotowarowe 
gospodarstwo rolne o powierzchni 30 hektarów, specjalizujące 
się w produkcji warzyw. Aktywnie działa na rzecz lokalnej spo-
łeczności wiejskiej, jest członkiem Rejonowego Związku Kółek 
Rolniczych, zasiada w Radzie Sołeckiej w Słupczy. W 1999 roku 
zajął się tworzeniem pierwszej w powiecie sandomierskim grupy 
producenckiej specjalizującej się w produkcji warzyw.

Podczas obchodów święta plonów na stoiskach wysta-
wienniczych na stadionie sportowym w Samborcu będzie 
można znakomite zakupić wypieki przygotowane przez miesz-
kańców gmin, dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony 
na leczenie chorego chłopca, mieszkańca gminy Samborzec. 

Powiat Sandomierski  i Gmina Samborzec 
zapraszają na 

dożynki 
powiatowe 

31 sierpnia 2014 r. 
na placu przy Urzędzie Gminyw Samborcu
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Spod pióra
regionalisty

Ryłowice
Ryłowice to wieś w gminie Samborzec,  

położona na wysokich, malowniczych 
wzniesieniach i pagórkach południowej  
krawędzi Wyżyny Sandomierskiej. 

Wieś położona jest w malowiniczym, górzy-
stym zakatku, a zabudowa wiejska ciągnie się 
doliną rzeki Kępianki, która wyżłobiła głęboki jar 
i sama w nim osiadła. Rzeczka wypływa z Kępia 
Klimontowskiego i jest prawym dopływem Go-
rzyczanki. W niżej położonej części wioski znaj-
dują się dwa stawy i podmokłe łąki porośnięte 
trawą, krzewami, wierzbami, wysokimi topolami 
i białodrzewem.

 Wioska Ryłowice graniczy od zachodu z Ja-
chimowicami, ze wschodu ze Strączkowem, od 
północy z Janowicami, a od południa z Sośni-
czanami w gminie Koprzywnica. W 1578 roku 
była własnością Stanisława Niedzwiedzkiego. 
W  XVII i XVIII wieku właścicielem dóbr i mająt-
ku w Ryłowicach był ród Bogoriów ze Skotnik. 
W dniu 24 czerwca 1800 roku Wincenty Bogo-
ria Skotnicki sprzedał majątek w Ryłowicach 
Ignacemu Brzeskiemu. Ten w dniu 18 sierpnia 
1807 roku dokupił „część lasu  do wsi Pęcławice 
pow. Staszów należącego” od Stanisława i Sa-
lomei Łempickich. Po śmierci Ignacego Brze-
skiego w 1832 prawem własności spadek po 
swym stryju odziedziczył Władysław Brzeski. 
W 1837 roku właścicielem majątku Ryłowice 
została Dorota z Majewskich Iżycka. Po jej 
śmierci majątek z całym inwentarzem w spad-
ku odziedziczyły siostry Klementyna i Kazimiera 
Majewskie. Od nich dobra Ryłowickie w 1860 
roku odkupił Stanisław Karski, właściciel Wło-
stowa, który z kolei w 1883 roku sprzedał je 
Franciszkowi Czaplińskiemu. Folwark zajmował 
wówczas 178 mórg pola, natomiast wieś Ryło-
wice zajmowała powierzchnię 52 mórg i znaj-
dowało się w niej 10 domów. W 1866 roku 
z obszaru dóbr folwarku 51 mórg 217 prętów 
kwadratowych przeszło na własność wsi Ryło-
wice i zostało odłączone od tych dóbr. 

Od połowy XIX wieku w Ryłowicach odbywa-
ły się zawody i wyścigi konne. Na tę okoliczność 
zbudowano tam hipodrom. Jednym z sędziów 
prowadzących zawody był właściciel Kurozwęk 
Marcin Popiel. O zawodach w Ryłowicach wspo-
mina w swoich dziennikach pisarz Stefan Żerom-
ski, rodzinnie związany z Chobrzanami. W 1892 
roku Franciszek Czapliński sprzedał folwarczną 
ziemię po około 11 mórg pola 16 gospodarzom 
ze wsi i pobliskiej okolicy. W ten sposób majątek 
w Ryłowicach został rozparcelowany i przestał 
istnieć.

W czasie II wojny światowej w 1944 roku w Ryło-
wicach czasowo zamieszkiwali przesiedleńcy z Wy-
siadłowa. Front wojenny zatrzymał się bowiem pod 
Pielaszowem. Mieszkańcem wioski był dowódca 
pododdziału partyzanckiego „ Jędrusie” Mieczysław 
Wołek ps. Salerno. Po wojnie we wsi funkcjonowały 
dwie kuźnie, u gospodarzy Stefana Ordona i Juliana 
Jewiaka. U gospodarza Władysława Dziuby, a na-
stępnie u Józefa Draba czynna była zlewnia mleka. 
Można było skorzystać z biblioteki, która znajdowa-
ła się u Wincentego Strzałkowskiego. Ryłowice do 
września 1954 roku należały do gminy Klimontów. 
Z chwilą utworzenia Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Chobrzanach wieś została do niej włączona. Od 
1 stycznia 1973 roku należy do gminy Samborzec. 
Aktualnie wieś Ryłowice zajmuje powierzchnię 129,71 
ha, liczy 140 mieszkańców.

Mieszkańcy wioski pracują we własnych go-
spodarstwach rolnych, uprawiając głównie wa-
rzywa i owoce. 

Andrzej Cebula

Przetalent
w Ostrołęce

27 lipca w miejscowości Ostrołęka w gminie Samborzec 
na zakończenie projektu pn. „Artystyczne Studio PRZE-
TALENT” odbył się Festiwal Dzieci i Młodzieży, którego 
organizatorem była młodzież biorąca udział w projekcie.

Festiwal był zwieńczeniem działań podej-
mowanych w ramach projektu przez mło-
dzież z miejscowości Ostrołęka oraz okazją 
do zaprezentowania ich artystycznych doko-
nań przed lokalną społecznością. 

– Wszyscy uczestnicy imprezy mogli po-
dziwiać wystawę fotografii będącą rezulta-
tem plenerów fotograficznych realizowanych 
przez młodzież. Wielką atrakcją było zwie-
dzanie studia nagrań „PRZETALENT”, które na 
potrzeby projektu powstało w pomieszczeniu 
po siłowni w świetlicy wiejskiej w Ostrołęce. 
Najbardziej oczekiwanym momentem Festi-
walu Dzieci i Młodzieży była jednak prezenta-

cja nagranego przez młodzież teledysku oraz 
filmu. Na zakończenie młodzi artyści na żywo 
zaprezentowali lokalnej publiczności swoje 
muzyczne umiejętności – mówi koordynator-
ka projektu Marta Szpyra.

Tego dnia w Ostrołęce odbył się sfinanso-
wany przez gminę Samborzec „Piknik Rodzin-
ny”, w ramach którego zorganizowano zaba-
wy i konkursy dla całych rodzin. Dodatkowo 
wszystkie dzieci mogły dowoli nieodpłatnie 
korzystać z wesołego miasteczka. Miesz-
kańcy miejscowości specjalnie na tę okazję 
przygotowali dla wszystkich smakowity po-
częstunek.

Projekt pn. „Artystyczne Studio PRZETA-
LENT” realizowany był w miejscowości Ostro-
łęka w ramach programu Równać Szanse 2013 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Bra-
ła w nim udział młodzież wspierana przez do-
rosłych organizatorów – Sołectwo Ostrołęka, 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu oraz Gminę Samborzec. 

Młodzi artyści z Ostrołęki zaprezentowali swoje muzyczne umiejętności. 

Palce lizać 
W miejscowości Gorzyczany w gminie Samborzec, z ini-

cjatywy mieszkańców tej miejscowości odbyła się prawdziwa 
uczta smaku.

– „Kulinaria Gorzyczańskie” były doskonałą okazją do integracji lo-
kalnej społeczności podczas organizacji i przygotowań do imprezy oraz 
wspólnej zabawy. Nasz samorząd chętnie wspiera takie inicjatywy i w tym 
roku sfinansowaliśmy 9 tego typu spotkań integracyjnych w poszczegól-
nych miejscowościach naszej gminy.  Wspólne spotkanie w Gorzyczanach 
stało się też okazją do oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanego 
budynku remizy OSP – mówi wójt gminy Samborzec Witold Garnuszek.

Mieszkańcy zadbali o bogate menu, w którym znalazły się przede 
wszystkim tradycyjne regionalne przysmaki. Stoły wręcz uginały się 
od przepysznych łazanek, pierogów, naleśników, bigosu, wędlin i kieł-
basek, ale prawdziwym kulinarnym hitem okazało się pieczone mięso 
z daniela. Ponadto gospodynie z Gorzyczan zadbały o prawdziwych 
łasuchów, nie zabrakło przeróżnego rodzaju ciast, ciasteczek, domo-
wych pączków i innych smakołyków. 

Impreza miała również bogatą część artystyczna, podczas której 
na scenie zaprezentowali się członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Stowa-
rzyszenia Gorzyczany z Sercem dla Ludzi oraz młode talenty wokalne 

i taneczne, m.in. wokaliści Daniel Walasek, Karolina Kołodziej, Karolina 
Smardz, Patrycja Szubstarska, zespół muzyczny „Zawał na miejscu” 
oraz zespół tańca nowoczesnego ze szkoły w Chobrzanach. Późnym 
wieczorem miała miejsce zabawa taneczna z muzyką na żywo popro-
wadzona prze zespół „Fire Play”. Dodatkową atrakcją Kulinariów było 
wesołe miasteczko, z którego dzieci mogły korzystać nieodpłatnie. 

Organizatorami tego kulinarnego wydarzenia byli mieszkańcy Go-
rzyczan wspierani przez Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu oraz Gminę Samborzec, która sfinansowała zadanie 
publiczne w ramach inicjatywy lokalnej pt. „Kulinaria Gorzyczańskie”.

Eskapady młodych podróżników odbywają 
się w każdy czwartek wakacji, chyba że warunki 
pogodowe wymuszają zmiany terminu. W wy-
prawach biorą udział dzieci i młodzież szkolna 
z terenu gminy. Ponieważ młodych amatorów 
podróży z roku na rok przybywa, powstał 
skupiający kilkadziesiąt osób nieformalny Klub 
Młodego Wędrowca, który niebawem doczeka 
się sformalizowania.

– Mamy za sobą już kilka bardzo interesu-
jących wypraw, m.in. wędrowaliśmy szlakiem 
cysterskim w Koprzywnicy, zwiedziliśmy naj-
ważniejsze zabytki Królewskiego 
Miasta Sandomierza, Klub Mło-
dych Wędrowców penetrował też 
archeologiczne wykopaliska na 
Wzgórzu Świetojakubskim. Pod-
czas tych wycieczek krajoznaw-
czych odbyły się także różnego 
rodzaju warsztaty edukacyjne 
i lekcje muzealne, m.in. „spotkanie 
z Moną Lisą” w Muzeum Okręgo-
wym w Sandomierzu, spotkanie 
ze sztuką średniowieczną w Mu-
zeum Diecezjalnym w Sando-
mierzu oraz wizyta u rodziny Tar-

nowskich w Zamku Dzikowskim – mówi Marta 
Szypra z Cetrum Kultury w Samborcu.

Prawdziwą wędrówkę w czasie i przestrzeni 
samborzecka młodzież odbyła w Nowej Słupi 
oraz na Świętym Krzyżu. Podczas tej wyprawy 
dzieci miały szansę poznać starożytne zawody, 
mitologię słowiańską oraz historię Świętego 
Krzyża. – Przed nami jeszcze dwie niezwykłe 
wyprawy we wrześniu i w październiku, pod-
czas których mali wędrowcy będą mogli po-
znać kulturę neolityczną naszego regionu. Ich 
celem będzie kurhan Kwacała w Złotej oraz 

kopalnia krzemienia pasiastego w Krzemion-
kach – dodaje. M. Szypra.

Organizacją wycieczek zajmują się pracow-
nicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji, a ich uczestnicy ponoszą jedynie koszty 
transportu i ewentualnych biletów wstępu. 
Dodatkową atrakcją wakacyjną dla najmłod-
szych są zajęcia świetlicowe organizowane raz 
w tygodniu w Bogorii Skotnickiej, Gorzyczanach 
oraz Janowicach. 

Ponadto dla dzieci i młodzieży z gminy 
Samborzec podczas wakacji zorganizowano 
liczne turnieje sportowe oraz gry i zabawy ru-
chowe. Amatorzy gier zespołowych i ruchu na 
świeżym powietrzu mogli spróbować swych 
sił w turnieju siatkówki, badmintona oraz te-
nisa ziemnego. 10 sierpnia odbył się natomiast 
Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta 
Gminy Samborzec. Do zawodów zgłosiło się 6 
sołectw w tym obrońca tytułu mistrza gminy 

sołectwo Bogoria Skotnicka. 
Piłkarze z Bogorii Skotnickiej 
i tym razem okazali się niepo-
konani, zdobywając ponow-
nie puchar wójta. Na 2. miej-
scu uplasowała się drużyna z  
Zawierzbia, 3. miejsce zajęły 
Szewce, 4. –  Zajeziorze, 5. 
–  Gorzyczany, przed dru-
żyną z Milczan. Najlepszym 
zawodnikiem tegorocznego 
turnieju okrzyknięto bramka-
rza drużyny z sołectwa Za-
wierzbie Piotra Bryłę.

Przysmaki przygotowane przez gospodynie z Gorzyczan zaspokoiły 
gusta wszystkich  smakoszy.

W poszukiwaniu przygód
Jak co roku Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu zgodnie 

z hasłem „Cudze chwalicie, swego nie znacie” organizuje cykl wakacyjnych wycie-
czek krajoznawczych po całym województwie świętokrzyskim. 


