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Dożynki powiatowe rozpoczęły się mszą świętą 
w  kościele pw. św. Floriana. Po niej nastąpił prze-
marsz korowodu dożynkowego na koprzywnicki sta-
dion, gdzie rozpoczęła się część oficjalna i obrzędowa 
z udziałem przedstawicieli poszczególnych gmin oraz 
licznie zaproszonych gości.

Burmistrz miasta i gminy Koprzywnica Aleksan-
dra Klubińska oraz starosta sandomierski Marcin 
Piwnik powitali zebranych gości i podziękowali rol-
nikom i  sadownikom powiatu sandomierskiego za 
chleb, trud oraz za ciężką pracę.

Podczas prezentacji gminnych wieńców dożynko-
wych naszą gminę reprezentowały: Stowarzyszenie 
Gorzyczany z  Sercem dla Ludzi, Zespół „Gorzy-
czany” z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu, 

Ochotnicza Straż Pożarna z Bogorii Skotnickiej oraz 
władze samorządowe na czele z  wójtem Witoldem 
Surowcem, przewodniczącym Rady Gminy Mieczy-
sławem Piątkiem, zastępcą wójta Ewą Drzazgą i dy-
rektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 
Sebastianem Mazurem.

Nagrodę główną otrzymał wieniec reprezentujący 
miasto i  gminę Koprzywnica, pozostałe delegacje 
uzyskały wyróżnienia.

Podczas Powiatowego Święta Plonów nasza repre-
zentacja przygotowała również stoisko promocyjne 
z  tradycyjnymi przekąskami. A  na scenie, wśród 
występów zespołów ludowych powiatu sandomier-
skiego, wystąpił zespół „Gorzyczany” z Gminnego 
Ośrodka Kultury w Samborcu.

Powstanie 
gra terenowa

Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu, w ko-
alicji ze Stowarzyszeniem „Nasze Skotniki”, Pu-
bliczną Szkołą Podstawową w Skotnikach oraz 
parafią pw. św. Jana Chrzciciela w Skotnikach, 
otrzymał dofinansowanie na realizację projektu 
„Którędy do Niepodległości? Mobilna gra tere-
nowa w gminie Samborzec”.

Dofinansowanie pozyskane zostało ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w  ra-
mach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej” 

Projekt ma na celu zaangażowanie mieszkańców gminy 
Samborzec i regionu sandomierskiego, głównie młodzieży 
i  dorosłych, w  obchody rocznicy odzyskania niepodle-
głości. Zakłada on realizację w Skotnikach historycznej 
mobilnej gry terenowej, mającej w  nowatorski sposób 
przybliżyć odbiorcom lokalne, regionalne i ogólnopolskie 
wydarzenia i procesy, które miały miejsce w czasie I wojny 
światowej oraz w latach po wojnie.

Podstawowe założenia gry to wypracowanie modelu 
aktywnej współpracy ze społecznością lokalną, upo-
wszechnienie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych 
poprzez pobudzenie zainteresowania historią regionu, 
umożliwienie jej zrozumienia, docenienia oraz wskazanie 
możliwości ochrony i utrwalania.

Finałowe wydarzenie obejmie premierę mobilnej gry 
terenowej, pokaz rekonstrukcyjny oraz wspólne patrio-
tyczne śpiewanie. Całkowity przewidywany koszt zadania 
to 24 600 zł. Realizacja projektu będzie miała miejsce od 
września do listopada tego roku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Samborzec 
i regionu sandomierskiego do włączenia się w poszukiwa-
nia materiałów historycznych dotyczących lat 1914-1939. 
Wybrane źródła (np. zdjęcia, dokumenty, wspomnienia) 
zostaną wykorzystane podczas tworzenia historycznej gry 
terenowej. Więcej informacji w GOK w Samborcu.

Samborzec na dożynkach

Przez gminę Samborzec przebiegają trzy trasy, dla których punkt startowy 
i równocześnie meta znajduje się przy scenie na placu rekreacyjnym za Urzę-
dem Gminy w Samborcu. Najkrótsza trasa, zielona, przebiega przez Polanów, 
a jej długość wynosi 8,4 km. Długość trasy czerwonej to 13,8 km. Biegnie ona 
przez m.in. Gorzyczany i Śmiechowice. Wybierając trasę czarną, będziemy 
musieli pokonać dystans 16 km, a odwiedzimy miejscowości Polanów, Złota, 
Andruszkowice, Koćmierzów, Zawierzbie i Zajeziorze.

Z powstaniem tras – Parków Nordic Walking wiąże się projekt „Marsz po 
zdrowie”, w ramach którego będą organizowane rajdy nordic walking, także 
rajd po terenie gminy Samborzec.

Projekt „Marsz po zdrowie” realizowany jest przez Lokalną Grupę Dzia-
łania Ziemi Sandomierskiej we współpracy z 7 lokalnymi grupami działania 
z województwa świętokrzyskiego w ramach poddziałania „Przygotowanie i re-
alizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach 
działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

LGD Ziemi Sandomierskiej realizuje projekt, w ramach którego wytyczono trasy nordic walking 
w gminach Klimontów i Samborzec.

Nordic walking w gminie

25 sierpnia w  Koprzywnicy odbyły się dożynki powiatowe. W  świętowaniu rolnikom 
towarzyszyły władze państwowe i samorządowe. Nie zabrakło występów zespołów folklory-
stycznych, konkursu wieńców oraz zabawy tanecznej.

Srebrna Chochla 
znowu nasza!

Na sandomierskim zamku 14 września 
odbyła się 17. edycja konkursu „Nasze 
sandomierskie – kulinaria regionalne”, 
organizowanego przez Muzeum Okrę-
gowe.

W tym roku motywem przewodnim były 
grzyby. Główna nagroda  „Srebrna Chochla” 
powędrowała kolejny raz do gminy Samborzec. 
Członkinie Stowarzyszenia Gorzyczany z Sercem 
dla Ludzi przygotowały „Przysmak leśny”, czyli 
kluski kładzione z sosem grzybowym. Komisja 
konkursowa wybrała zwycięskie danie jedno-
głośnie.
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Cykl tegorocznych wyjazdów krajoznaw-
czych rozpoczęliśmy odwiedzinami w  wo-
jewództwie podkarpackim. Zwiedziliśmy 
Zespół Zamkowo-Parkowy w  Baranowie 
Sandomierskim, a po drodze z Baranowa do 
Tarnobrzega zatrzymaliśmy się nad Jeziorem 
Tarnobrzeskim. W Tarnobrzegu zwiedziliśmy 
Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega – 

Zamek Dzikowski. Po krótkim pobycie w Re-
gionalnym Centrum Promocji Obszaru Natu-
ra 2000 Tarnobrzeska Dolina Wisły, udaliśmy 
się do Muzeum Polskiego Przemysłu Siarko-
wego. Ostatnim punktem wycieczki była Pra-
cownia Regionalna Jana Puka w Trześni. Pan 
Jan jest nie tylko rzeźbiarzem, ale też znawcą 
regionalnej historii i kultury, poetą, bajarzem. 

Z Trześni wyjechaliśmy obładowani drewnia-
nymi wiatraczkami, kołatkami, grzechotkami, 
gwizdkami, ptaszkami i serduszkami.

Podczas kolejnej wycieczki przekroczy-
liśmy rzekę Kamienną i  znaleźliśmy się 
w tzw. Krainie Hutników. Zwiedzanie roz-
poczęliśmy od wizyty w Kałkowie-Godowie, 
następnie poznaliśmy Muzeum Przyrody 
i Techniki „Ekomuzeum” w Starachowicach. 
Ze Starachowic udaliśmy się do pobliskie-
go, znanego z żartów o sołtysie, Wąchocka. 
W tamtejszym opactwie cysterskim zwiedzi-
liśmy kościół i zespół klasztorny. Następnie 
udaliśmy się do Chrust koło Kielc na teren 
Kompleksu Świętokrzyska Polana, gdzie 
zwiedziliśmy Oceanikę i  Park Miniatur  
– Świętokrzysko. Na koniec odwiedziliśmy 
wiekowego Dęba Bartka w Zagnańsku. 

1 sierpnia wyruszyliśmy na trzecią wyciecz-
kę – zwiedzać Opatów, Krzemionki Opatow-
skie i  Ćmielów. Głównymi punktami trasy 
w Opatowie były kolegiata pw. św. Marcina 
z Tours i Podziemia Opatowskie. Z Opatowa 
udaliśmy się do Rezerwatu Archeologiczno-
-Przyrodniczego i  Muzeum „Krzemionki” 
w  Sudole za Ostrowcem Świętokrzyskim. 
Kopalnie krzemienia pasiastego z  epo-
ki neolitu w  Krzemionkach są pomnikiem 
historii oraz zabytkiem wpisanym na listę 
UNESCO. W  kolejnym punkcie wycieczki 
– Ćmielowie, odwiedziliśmy Żywe Muzeum 
Porcelany. W drodze powrotnej z Ćmielowa 

zajechaliśmy jeszcze do źródełka imienia bł. 
Wincentego Kadłubka w Karwowie. 

Czwarta wycieczka Klubu zorganizowana 
była dla posiadaczy karty rowerowej. Tym 
razem pojechaliśmy zwiedzać nadwiślańskie 
zakątki naszej gminy. W Bogorii Skotnickiej 
pograliśmy w piłkę i zjedliśmy kiełbaski pie-
czone nad ogniskiem. 

22 sierpnia odwiedziliśmy Pacanów, Szy-
dłów i Rytwiany. W Europejskim Centrum 
Bajki udaliśmy się w podróż po „Bajkowym 
Świecie”, a  także obejrzeliśmy przedsta-
wienie lalkowe w  Małym Teatrze. W  Szy-
dłowie zwiedziliśmy najważniejsze zabytki 
miasteczka, do których zalicza się: mury 
obronne wraz z Bramą Krakowską, zespół 
zamkowy, kościół farny pw. św. Władysława, 
kościół pw. Wszystkich Świętych. W Pustelni 
Złotego Lasu w  Rytwianach wraz z  prze-
wodnikiem odbyliśmy niezwykłą podróż 
w  głąb 400-letniej historii śladami ojców 
Kamedułów. 

Natomiast 29 sierpnia wybraliśmy się do 
Sandomierza i  w  Góry Pieprzowe. Zwień-
czeniem sezonu wakacyjnego była wspólna 
pizza w Górach Pieprzowych, quiz wiedzy 
oraz rozdanie dyplomów i  pamiątkowych 
gadżetów Klubu Młodego Wędrowca.

Dziękujemy uczestnikom i ich rodzicom 
za zaangażowanie, a naszym przewodnikom 
– Andrzejowi Cebuli i Agnieszce Furman za 
dobrą współpracę. Widzimy się za rok!

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 

Mimo pojawiających się od czasu do czasu trud-
ności, dokłada się wszelkich starań, aby UKS dzia-
łał. Powodów jest kilka. Najważniejszy to  grupy 
uczniów z  kolejnych roczników chcących zająć się 
konkretną dyscypliną sportu i trenować, co nie do 
końca jest możliwe na lekcjach wychowania fizycz-
nego. Lekcje te stały się jednak dla nich znaczącą 
inspiracją. UKS-y nierzadko borykają się z proza-
icznym, lecz jakże ważnym problemem: skąd wziąć 
pieniądze? Piękne idee oraz 
dobre chęci nie wystarczą we 
współczesnej rzeczywistości, 
ale warto poszukać różnych 
możliwości finansowania. Przy 
odrobinie wysiłku zwykle uda-
je się. Przykładem jest właśnie 
UKS w  Samborcu. Od 2016 
r. istnieje rządowy program 
Klub, który dofinansowuje 
zajęcia sportowe dla młodych. 
UKS w Samborcu otrzymał 10 
tysięcy złotych ze środków fi-
nansowych Funduszu Rozwo-
ju Kultury Fizycznej, którego 
dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Od maja do listopada 2019 r. odbywają się popo-
łudniowe treningi z  piłki koszykowej 2 razy w  ty-
godniu po 2 godziny, cieszące się dużym zaintere-
sowaniem, o  czym świadczy 25-osobowa drużyna 
dziewcząt i chłopców z klas IV-VI regularnie uczest-

nicząca w  zajęciach. Ponadto w  ramach projektu 
zakupiony został specjalistyczny sprzęt sportowy, 
niezbędny do trenowania tejże dyscypliny. Celem 
nadrzędnym działalności, jak podkreśla nauczyciel 
WF-u  Robert Karwatowski –  jest upowszechnianie 
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz wy-
równywanie szans w dostępie do usystematyzowanej 
aktywności. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają 
wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, ta-

kich jak umiejętność pracy w  grupie, wytrwałość 
czy pracowitość.

Samborzecki klub jest otwarty na współpracę 
z młodymi ludźmi z sąsiednich szkół, również z do-
rosłymi, którzy chcieliby przyłączyć się do popula-
ryzowania sportu wśród najmłodszych.

W  tym roku będziemy reali-
zować warsztaty z  grą słowo-
twórczą „Słowa w tworzeniu i na 
przetrwaniu”, przeznaczone dla 
dzieci w  wieku 8-12 lat. Warsz-
taty  stanowią  „przedMowę” do 
V edycji Nocy Bibliotek, która 
odbędzie się 5 października pod 
hasłem: „Znajdźmy 
wspólny język”.

Koncepcja zajęć 
oparta jest m.in. na 
języku i  strukturze 
gier komputerowych, 
przede wszystkim 
Minecrafta i  roz-
grywkach typu RPG. 
Zamiast budowania 
wirtualnego świata 
z  kwadratowych blo-
ków, proponujemy grę 
słowotwórczą, w której „blokami”, 
czyli budulcem, są niezwykłe sło-
wa: zarówno współczesne, jak i te, 
które dawno wyszły z użycia, lub 
których znaczenie zmieniło się. 
Na warsztaty zapraszamy również 
rodziców.

Wspólna zabawa słowotwórcza 
ma ułatwić przedstawicielom róż-
nych grup wiekowych rozmowę ze 
sobą. Dzięki niej dorośli poznają 
„tajniki” slangu młodzieżowego, 
natomiast młodzi ludzie uczą się 
określeń, które niekiedy już wyszły 

z użycia albo ich znaczenie przeszło 
ciekawą ewolucję.

Uczestnicy poprzez wspólną za-
bawę zdobywają wiadomości doty-
czące rozwoju języka, etymologii, 
zmian kontekstowych w polszczyź-
nie. Dzięki skonfrontowaniu w roz-
grywce tego, co w  języku „stare” 

i  „młode”, uczestnicy 
mogą przekonać się, 
że język jest żywy. 
Młodzi ludzie, którzy 
są bardzo przywiązani 
do tego, czy używane 
przez nich slangowe 
słowa są „jeszcze mod-
ne”, mogą przekonać 
się, że pewne wyrazy 
powracają w  nowych 
kontekstach, mogły 
być używane już przez 

ich pradziadków. Dzięki odwoła-
niu się do świata gier, dorośli mają 
możliwość zobaczenia, co w  wir-
tualnym świecie jest ciekawego, 
a  młodsi gracze mają możliwość 
językowego „wytłumaczenia” ro-
dzicom swoich fascynacji.

„DoMowy – rodzinne historie 
o  słowach” to warsztaty realizo-
wane w ramach programu Ojczy-
sty – dodaj do ulubionych 2019, 
a także jako projekt towarzyszący 
akcji Noc Bibliotek 2019 pod ha-
słem „Znajdźmy wspólny język”.

Wakacje z GOK
Klub Młodego Wędrowca działa przy Gminnym Ośrodku Kultury w Sam-

borcu od 2014 roku i uaktywnia się przede wszystkim podczas ferii i wakacji. 
Oferta wycieczkowa jest skierowana do dzieci w wieku szkolnym z terenu 
gminy Samborzec.

Historie o słowach
Gminna Biblioteka Publiczna w  Samborcu jako jedna  

z 3 w województwie świętokrzyskim i jedna z 55 w Polsce zo-
stała zakwalifikowana do drugiej edycji programu „DoMowy 
– rodzinne historie o słowach”.

Uczniowskie Kluby Sportowe to rodzaj stowarzyszenia, którego członkami są przede 
wszystkim najmłodsi zawodnicy, ale też dorośli – nauczyciele, trenerzy, rodzice współpra-
cujący ze sobą. Podstawową ideę stanowi wspieranie talentów oraz zainteresowań spor-
towych dzieci i młodzieży. Organizacja tego typu funkcjonuje przy Zespole Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu.

UKS przy ZPPO w Samborcu

30 sierpnia podczas sesji Rady Gminy sołtysi wyróżnie-
ni w Konkursie „Sołtys Roku 2018” otrzymali nagrody

Nagrody i gratulacje od wójta i  prezydium Rady Gminy 
otrzymali: Krystyna Dudek, Andrzej Piskor, Jacenty Pawłowski 
oraz Jerzy Marzec. Konkurs ten organizowany jest corocznie 
przez Stowarzyszenie Sołtysów Wsi Kieleckiej.

„Sołtys Roku 2018”


