
W  czasach, gdy zmiany klimatyczne są widoczne gołym okiem, ważne jest, żeby 
uświadamiać najmłodszym, że to właśnie od nas wszystkich zależy los naszej planety.

Podczas trwających tydzień spotkań i warsztatów dzieci poznały gatunki zwierząt 
zagrożonych oraz przyczyny zmniejszania się ich populacji, zasady segregacji odpadów, 
dowiedziały się na czym polega recykling. Wspólnie z bibliotekarzami zastanawiały się 
jak żyć bardziej eko. Codziennie tworzyły nowe ekozabawki z puszek, butelek plasti-
kowych, kartonów.

Każdego dnia towarzyszyły nam również filmy przyrodnicze i książki o tematyce 
ekologicznej, dostępne w zbiorach naszej biblioteki oraz papierowy teatr kamishibai. 
Ten ostatni cieszył się wielką popularnością. Dzieci, animując toczącą się opowieść, 
grały na instrumentach muzycznych oraz wcielały się w role narratorów. W trakcie 
spotkań wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy również zdrowy sok z warzyw i owoców 
oraz bioprzekąski. Najmłodsi przekonali się, że to, co zdrowe, może być również 
pyszne.

Na zakończenie 
ferii pracownicy 
biblioteki przygo-
towali kinderbal. 
Warunkiem udziału 
w nim był przygoto-
wany z  materiałów 
pochodzących z re-
cyklingu element 
stroju karnawa-
łowego. Realiza-
cje tego zadania 
przerosł y nasze 
najśmielsze ocze-
kiwania. Na balu 
pojawili się czarno-
księżnicy, królewny, 
wróżki, czarownice 

i tancerki hula. Każdy z uczestników otrzymał dyplom ekobohatera, potwierdzający 
jego ekologiczne supermoce.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkań za wspaniałą zabawę i wspól-
nie spędzony czas. Do zobaczenia na kolejnych Feriach z Biblioteką za rok.
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Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej planuje w I kwartale 2020 
roku organizację dwóch naborów wniosków.

Będą dofinansowania
Będą to nabory na projekty o następującej tematyce:
Rozwój działalności gospodarczej.
Projekt grantowy – „Tworzenie i rozwój form popularyzacji dziedzictwa lokalnego”.
Powyższe nabory wpisywać się będą w poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objęte Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegółowe informacje na temat planowanych naborów zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej www.lgd-sandomierz.eu

Podczas tegorocznej edycji Ferii z Biblioteką Gminna Biblioteka 
Publiczna w Samborcu postawiła na temat ważny dla nas wszystkich  
– ochronę środowiska.

Ferie eko? Z biblioteką!

Młodym uczestnikom projektu entuzja-
zmu nie brakuje. Oto jak relacjonują to, 
co działo się w ramach przedsięwzięcia na 
przełomie stycznia i lutego.

28 stycznia 12-osobowa grupa, peł-
na zapału do działania, wzięła udział 
w  warsztatach dietetycznych, które mia-
ły miejsce w  sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy w  Samborcu. Dietetyk i  trener 
personalny Damian Bielski przygotował 
prezentację, w której obalił wszelkie mity 
związane z tym, jak zdrowo się odżywiać 
i skutecznie schudnąć, nie krzywdząc przy 
tym swojego organizmu i nie odchodząc 
całkowicie od dotychczasowych nawyków 
żywieniowych. Skrupulatnie odpowiadał 
na wszystkie nasze pytania. Pokazał też, 
do czego może doprowadzić odżywianie 
się w zły sposób.

Jednak ten projekt to nie tylko atrakcje 
i wydarzenia skierowane do młodych, ale 
także do całej miejscowej społeczności. 
Podczas spotkań projektowych szkolimy 

się, jak wykorzystać potencjał, którym 
dysponujemy, oraz jak skutecznie promo-
wać nasze działania, aby stworzyć wyda-
rzenia, które przyciągną jak największą 
liczbę osób.

– Mile spędzany czas pozwala członkom 
naszej projektowej grupy nie tylko rozpla-
nować to, co chcemy osiągnąć, ale przede 

wszystkim się zintegrować. Nadarzyła się 
również okazja, aby naszą wiedzę teoretyczną 
przekuć w praktykę. 4, 6 i 7 lutego odbyliśmy 
treningi w siłowni Cross Box Health & Fitness 

w Tarnobrzegu, gdzie ćwiczyliśmy pod czujnym 
okiem naszego trenera Damiana. Pomimo za-
kwasów i zmęczenia dzielnie trenowaliśmy, sto-
sując wszystkie dane nam wskazówki – mówi 
uczestniczka projektu Wiktoria Bzduch. 

Damian pokazał nam obce dla nas techni-
ki i ciekawe ćwiczenia, które możemy wyko-
nywać także poza siłownią. Dowiedzieliśmy 
się sporo na temat treningu funkcyjnego, siło-
wego, a także mieliśmy okazję odbyć trening 
z użyciem taśm do ćwiczeń TRX. Zaangażo-
wani w działania niechętnie opuszczaliśmy si-
łownię, a zaszczepiona w nas przez Damiana 
pasja do sportu i zdrowego stylu życia z pew-
nością da efekty już wkrótce, co będziecie 
mogli obserwować na naszym profilu.

Ferie spędziliśmy zdrowo i aktywnie. Kil-
ka treningów w  towarzystwie całej grupy 
i trenera to świetna dawka pozytywnej ener-
gii. A już za chwilę przed nami kolejne zada-
nia! Serdecznie zapraszamy na nasz profil na 
Instagramie #mlodzieznastartsamborzec.

Projekt Młodzież na START! realizo-
wany jest dzięki dofinansowaniu Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności w  ra-
mach programu „Równać Szanse 2019” 
oraz dzięki dotacji celowej wójta gminy 
Samborzec.

Młodzież na START!
Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu po raz kolejny otrzymał dofinan-

sowanie ze Środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach 
programu Równać Szanse. Podczas tej edycji działania młodzieżowe skupią 
się wokół sportu oraz zdrowego stylu życia.

Jeśli jesteś naszym czytelnikiem, zgłoś 
się po kod PIN do Biblioteki.  Jeśli nie, 
dołącz do grona czytających – zapisz się 
do biblioteki, odbierz kod dostępu do bazy 
i czytaj do woli. Korzystając z Ibuk Libra, 
robisz własne notatki bezpośrednio w książ-
ce, dodajesz zakładki, tagujesz ważne frag-
menty i zakreślasz kolorami, wyszukujesz 
w podręczniku słowa i frazy, masz własną 
e-półkę z książkami, możesz wybierać spo-
śród wielu publikacji w języku polskim.

Zasób publikacji elektronicznych Świętokrzyskiej E-Czytelni liczy ponad 2000 tytułów. 
Wejdź na libra.ibuk.pl i czytaj całą dobę z każdego miejsca i urządzenia.

Skorzystaj z platformy Ibuk Libra
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu od kilku lat zapewnia czytelni-

kom dostęp do elektronicznych publikacji naukowych i popularnonaukowych 
na platformie Ibuk Libra. 
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KRZECZKOWICE – CD.

373. Dziś wioska jest nadal 
w samborzeckiej gminie,

Obszarowo jedną z najmniejszych w niej 
stanowi,

Krajobraz pagórkowaty, pochylony ku 
nizinie,

Gdzie bystry strumyk koryto swe żłobi.

374. Mieszkańcy z rolnictwa się 
utrzymują,

Na Krzeczkowice Dolne i Górne wieś 
się dzieli,

Przymiarki, jako część wsi też figurują,
I tak zwane Zagórze, jak mieszkańcy 

chcieli.

375. Cennym zabytkiem sakralnej 
architektury

Jest figura Matki  Bożej Polskiej Korony,
Jest to od mieszkańców dar dla niebios, 

który
Za ocalenie wojenne został wzniesiony.

376. Podczas drugiej wojny Matka Boża 
czuwała,

Opiekę nad Krzeczkowicami Swoją 
roztaczając,

Żadnego mieszkańca śmierci nie oddała, 
W cudowny sposób wieś od żałoby 

ocalając.

377. Matce Bożej na szyi ryngraf 
zawieszono,

Z białym orłem w koronie na głowie,
Figurę w trudnych dla Kościoła czasach 

postawiono,
Wtedy było to przedsięwzięcie co się 

zowie.

378. A dzisiaj majówki są tam śpiewane
I hołd Maryi jak dawniej oddawany,
Latem świeże kwiaty składane,
I kult wiary ojców kontynuowany.

ŁOJOWICE

379. Łojowice – wieś w średniowieczu 
już znana,

Wyrabiano tam powrozy i liny dla 
Sandomierza,

A że do tego duża ilość łoju była używana
Każdy z mieszkańców ten łój powierzał.

380. Nazwa więc do miejscowości taka 
przylgnęła,

Bo gdy pracy przybywało – ubywało łoju,
Łojowice – okoliczna ludność tę wieś 

okrzyknęła,
Uwzględniając więc pracę w trudzie i znoju.

381. Na życzenie księżnej Marii – żony 
Bolesława Kędzierzawego

Łojowice stanowiły własność Katedry 
Św. Wacława w Krakowie,

Historia wioski ma wiele wątku 
tajemniczego,

Mało kronikarzy się na jej temat 
wypowie.

382. Do XVI wieku wieś to po części 
włościańska była

A po części do biskupa krakowskiego 
należała,

Uposażenie kościołów w Sandomierzu 
i Samborcu stanowiła,

W tym czasie na Łojowice wieś 
i Łojowice Poduchowne podział miała.

cdn. EWA JUDA

Dzieje gminy 
rymem pisane 

Pierwszą propozycją był Turniej Wyciska-
nia Sztangi Leżąc. Na starcie zawodów, w bu-
dynku remizy OSP w  Bogorii Skotnickiej, 
stanęło 13 zawodników, dopisała również 
publiczność, która z  zainteresowaniem ob-
serwowała zmagania.

W kategorii do 60 kg pierwsze miejsce zajął 
Dawid Słodkowski z obciążeniem 75 kg. Filip 
Goździewski, z obciążeniem 100 kg, zwyciężył 
w kategorii do 67,5 kg. Tuż za nim uplasowali 
się Jakub Tokarski z obciążeniem 90 kg oraz 

Bartłomiej Ćwiek z obciążeniem 55 kg. W ko-
lejnej kategorii, do 75 kg, na podium stanęli 
kolejno Łukasz Słodkowski z obciążeniem 150 
kg oraz Michał Niezgoda z obciążeniem 110 
kg. Pierwsze miejsce w kategorii do 82,5 kg 
zajął Karol Pawlik z obciążeniem 120 kg. Tuż 
za nim uplasowali się kolejno Tomasz Ogrod-
nik z obciążeniem 115 kg, Bartłomiej Zagórski 
z  obciążeniem 110 kg oraz Robert Raszek 
z  obciążeniem 70 kg. W  kategorii do 90 kg 
zwyciężył Michał Pawłowski z  obciążeniem 
180 kg. Na podium stanęli również Krystian 
Nowak z obciążeniem 160 kg oraz Paweł Ko-
walik z obciążeniem 120 kg.

Najlepszym zawodnikom puchary i  dy-
plomy wręczyli organizatorzy z  wójtem 
gminy Samborzec Witoldem Surowcem 
na czele. Gratulując wszystkim zawodni-
kom, wójt zapewnił, że następne zmagania 
siłaczy odbędą się na nowo zakupionym 
sprzęcie.

Dziękujemy bardzo sołtysowi Bogorii 
Skotnickiej Andrzejowi Trzasce za współor-
ganizację i przygotowanie obiektu do prze-
prowadzenia turnieju. Podziękowania kie-
rujemy również do wszystkich, którzy wsparli 
techniczną pomocą przebieg turnieju.

***
9 lutego w hali sportowej w Zespole Publicz-

nych Placówek Oświatowych w Samborcu odby-
ła się 10. edycja Halowego Turnieju Piłkarskie-
go Sołectw o Puchar Wójta Gminy Samborzec.

Turniej otworzyli organizatorzy – Witold 
Surowiec – wójt gminy Samborzec, Mariusz 
Mierzwa – dyrektor Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu oraz Se-
bastian Mazur – dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Samborcu.

Drużyny, których było sześć, podzielono 
na dwie grupy A i B. Grano systemem „każdy 
z  każdym”, dwa razy po sześć minut. Spo-
tkania sędziował Damian Jędrycha, nato-
miast sekretarzami byli Małgorzata Szeląg 
i Sebastian Mazur. W grupie A znalazły się 
Chobrzany, Bogoria Skotnicka I i Skotniki II, 

natomiast w grupie B: Bogoria Skotnicka II, 
Samborzec i Skotniki I.

W  meczach półfinałowych zmierzyły się 
drużyny Bogoria Skotnicka I i Bogoria Skot-

nicka II oraz Samborzec i Skotniki II. Awans 
do finału uzyskały drużyny Bogoria Skot-
nicka I, która wygrała 5:1, oraz Skotniki II 
z wynikiem  0:0 (karne 0:2).

III miejsce wywalczyła drużyna Samborca, 
wygrywając z Bogorią Skotnicką II 0:3. Mecz 
finałowy był zaciętą i  emocjonującą walką, 
nieodbiegającą poziomem od okręgowych 
rozgrywek. Wygrała go Bogoria Skotnicka I, 
pokonując Skotniki II wynikiem 3:1.

Po meczach odbyło się uroczyste wręcze-
nie pucharów i dyplomów. Nagrody otrzyma-
li także Arkadiusz Rewara, uznany królem 
strzelców turnieju oraz Bartłomiej Mianow-
ski – najlepszy bramkarz.

***
Klub Młodego Wędrowca 6 lutego wybrał 

się na wycieczkę do Sandomierza i  Tarno-
brzega.

Pierwszym punktem wycieczki było Mu-
zeum Okręgowe w Sandomierzu. Obejrzeli-
śmy wystawy, skupiając się głównie na części 
etnograficznej. Zwiedzanie urozmaiciły nam 
warsztaty, podczas których wykonywaliśmy 
pamiątkowe kartki i ludowe wycinanki. Po-
znaliśmy historię zamku, zobaczyliśmy, jak 
dawniej ubierali się mieszkańcy sando-
mierskiej wsi. Dowiedzieliśmy się też czym 
były pająk i podłaźniczka oraz co łączyło 
Jarosława Iwaszkiewicza z Sandomierzem.

Następnie udaliśmy się do nowo otwartej 
siedziby tarnobrzeskiego muzeum przy-
rodniczego – Regionalnego Centrum Pro-
mocji Obszaru Natura 2000. Mogliśmy 
tam obejrzeć pod mikroskopem pająka, 
posłuchać odgłosów ptaków, przyjrzeć się 
motylom i  karaczanom, poobserwować 
żółwie, zachwycić się pięknymi zdjęcia-
mi z okolic Tarnobrzega, dotknąć wylinki 

węża i przyjrzeć się rozmaitym kamieniom 
szlachetnym.

Do zobaczenia na kolejnej wycieczce już 
w wakacje!

Aktywności nam nie brakowało
Podczas tegorocznych ferii zimowych, w ramach promocji aktywnej rekre-

acji, zorganizowaliśmy dwa turnieje sportowe oraz wycieczkę  Klubu Młodego 
Wędrowca. 

Opiekę nad samborzeckim ZHR sprawuje 
ks. Grzegorz Rożek oraz, z  ramienia szkoły, 
Katarzyna Osowska. Od początku istnienia 
związku zarówno starsi, jak i  młodsi harce-
rze angażują się w  liczne przedsięwzięcia. 
Podejmują działania integracyjne, organizu-
ją rajdy, gry, zabawy, wyjazdy, biorą udział 
w wydarzeniach o charakterze patriotycznym.

Podczas ferii zimowych drużyna harcerzy 
oraz 1 Próbna Samborzecka Drużyna Har-
cerek „Jabłoń” spotkali się 31 stycznia oraz  
1 lutego w ramach zajęć harcerskich. Zajęcia 
te dla druhów i druhen przeprowadzili st. trop. 
Wiktoria Szal, st. trop. Justyna Nowak, dh Julia 
Garnuszek oraz mł. trop. Filip Jakuszewski. 

Pierwszy dzień upłynął w atmosferze spor-
towej rywalizacji. Harcerze zmierzyli się m.in. 

w  przeciąganiu liny, grali w  piłkę siatkową 
oraz nożną. Drugiego dnia druhny i druhowie 
uczestniczyli w grze terenowej, przeprowadzo-
nej przez zastępowe „Jabłoni”.

Podsumowaniem zajęć było świeczkowi-
sko na hali Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych. Harcerze śpiewali, bawili się 
oraz wspominali przygody z  obozów i  zi-
mowisk.

Harcerskie 
zajęcia

Związek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej w Samborcu działa od 2016 roku. 
Powstał z inicjatywy ks. Mariana Ko-
walskiego przy współpracy z  ZPPO 
w Samborcu.


