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Działające od maja 2013 r. Stowa-
rzyszenie „Nasze Skotniki” realizuje 
projekty, których celem jest integracja 
lokalnych społeczności.

Największy, trwający obecnie projekt 
nosi nazwę „Wiosna i Jesień wspólną porą 
roku” i jest finansowany ze środków Mini-
sterstwa Pracy i Polityki Społecznej. Projekt 
realizowany jest w oparciu o przedsięwzięcia 
edukacyjno-kulturalne i sportowo-rekreacyj-
ne, w ramach Klubów Aktywności Seniora 
w Skotnikach, Szewcach, Bogorii Skotnickiej 
oraz Zajezierzu. Zakłada on aktywizację se-
niorów 60+ (grupa „Jesień”). Szczególną 
rolę w tym procesie odgrywa wolontariat 
dziecięcy i młodzieżowy (grupa „Wiosna”). 
Aktywizacji właśnie mają służyć cykliczne  
zajęcia i spotkania w następujących obsza-
rach aktywności: domowo-rodzinnej, spor-
towo-rekreacyjnej, kulturalnej, społecznej, 
edukacyjnej i ekologicznej. Projekt ten rów-
nież przygotowuje dziecięco-młodzieżowe 
grupy wsparcia wolontariackiego, działające 
na rzecz seniorów, którzy mogą uczęszczać 
na zajęcia z rękodzieła, zajęcia z rehabilitan-
tem i warsztaty kulinarne. 

W sierpniu i wrześniu seniorzy uczestni-
czyli w wycieczkach do Kazimierza Dolnego, 
Lublina oraz Warszawy, które były okazją 
do wzmocnienia wzajemnych relacji i więzi. 
W październiku z kolei będą uczestniczyć 

w akcji ekologicznej, która będzie dotyczyć 
dzikich wysypisk śmieci. 

Projekt realizowany jest od 1 maja, potrwa 
31 grudnia 2014 r. Na jego zakończenie wszyscy 
uczestnicy pod okiem specjalisty przygotują 
potrawy wigilijne,  a następnie będą wspólnie 
świętować. 

Od lipca tego roku stowarzyszenie realizu-
je również zadanie o nazwie: „Ukryty smak 
jabłka skotnickiego”, finansowane z programu 
pt.: „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”, 
współfinansowanego przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii Euro-

pejskiej. Celem projektu jest szereg działań 
angażujących wielopokoleniowe grupy spo-
łeczne, w tym dzieci i seniorów mieszkających 
w Skotnikach, w pracę społeczno-badawczą 
na rzecz zebrania, uporządkowania oraz pod-
sumowania tego, co z punktu widzenia historii, 
tradycji, obyczajowości, kultury i sztuki ludowej, 
a także przyrody tu istnieje i stanowi o dobru 
wspólnym, czyli skotnickie jabłko. Inicjatywa 
jest odpowiedzią na problem zacierania się 
w pamięci społecznej, lokalnej obyczajowo-
ści i tradycji kuchni regionalnej z jabłkiem jako 
głównym produktem. 

W ramach projektu realizowane będą: 
warsztaty cukierniczo-kulinarne. Przewidzia-
ne są również konkursy z nagrodami, między 
innymi na najlepsze dekoracje w cukiernictwie 
powiązane z jabłkiem oraz na najlepszy wypiek 
tradycyjny. Odbędzie się również piknik cukier-
niczy pod hasłem „Jabłko skotnickie”. 

Trzeci projekt realizowany przez skotnickie 
stowarzyszenie skierowany jest głównie do naj-
młodszych mieszkańców miejscowości. Zakłada 
on przeprowadzenie warsztatów kulinarnych 
dla dzieci i młodzieży. 

Koordynatorem wszystkich projektów jest 
wiceprezes stowarzyszenia dr Agnieszka 
Rzepka.

W Polanowie zostaną wykonane: plac z grillem, 
miejsce rekreacyjne o nawierzchni trawiastej wraz 
z betonowymi stolikami do gry i zabawy na wolnym 
powietrzu, ciąg pieszy i schody terenowe. Natomiast 
w miejscowości Skotniki przed budynkiem świetlicy 
wiejskiej zostanie urządzony plac wypoczynkowo-
-rekreacyjny, w ramach którego powstanie ciąg 
pieszo-jezdny z kostki betonowej oraz plac zabaw 
dla dzieci o nawierzchni trawiastej z drewnianym 
wyposażeniem. Całkowita wartość obu projektów 
to ponad 205 tys.zł, z tego 80% to środki unijne.

Dodatkowo, dzięki wsparciu z funduszy unij-
nych, zrealizowano zadanie o nazwie „Urządzenie 
siłowni zewnętrznej w miejscowości Samborzec”. 
Obok placu zabaw przy urzędzie gminy zamonto-
wano urządzenia do ćwiczeń aerobowych i siło-
wych, poprawiające kondycję oddechową i rucho-
wą. Wartość projektu to ponad 27 tys. zł, z czego 
dofinansowanie wyniosło blisko 15 tys. zł.

– Z końcem września zostanie również za-
kończona budowa kanalizacji sanitarnej w Cho-
brzanach i Strączkowie. W ramach projektu zo-
stała wybudowana sieć kanalizacji o długości ok.  
17 km. Całkowita wartość tej inwestycji to nie-
spełna 3 mln zł, natomiast dofinansowanie do 
niej z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego wynosi ponad 
1 mln 750 tys. zł – informuje wójt gminy Witold 
Garnuszek.

Inwestycje
W sierpniu gmina rozpoczęła realizację projektów polegających na utworzeniu miejsc wypoczynku 

i rekreacji w miejscowościach Skotniki i Polanów. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia miesz-
kańców oraz umożliwienie im wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Budowa miejsca rekreacyjnego w Polanowie. Plac zabaw w Skotnikach, jeszcze w trakcie budowy.

Siłownia „pod chmurką” w Samborcu. Budowa kanalizacji w Chobrzanach i Strączkowie.

Aktywizacja przez integrację

Uczestnicy projektu „Wiosna i Jesień wspólną porą roku” podczas wycieczki do Lublina 
i Kazimierza. 



2014Samborzec na linii czasuwrzesień

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 

Spod pióra
regionalisty

Strochcice
Od czasów średniowiecza Strochcice 

stanowiły przedmieścia Sandomierza. 
Jak wynika z dokumentów, wieś istniała 
już w XIII wieku. Sandomierscy miesz-
czanie posiadali tam swoje pola, ogrody 
i winnice.

Obecnie Strochcice graniczą ze wschodu i pół-
nocy z Kobiernikami, od zachodu z Andruszkowi-
cami, a od południa granicę wioski stanowi rzeka 
Koprzywianka, która oddziela wieś od Zawisełcza 
i Koćmierzowa. Przez miejscowość przebiega droga 
krajowa nr 79 z Sandomierza do Krakowa oraz 
droga gminna zwana „Królówką”, biegnąca niemal 
równolegle do drogi krajowej.

Folwark w Strochcicach pod Sandomierzem 
powstał w XV wieku. W 1633 roku w Krakowie 
król Władysław IV zatwierdził dokument zawiera-
jący przywilej na młyn w Strochcicach, z którego 
korzystali również mieszkańcy pobliskich wiosek. 
W 1688 roku folwark w Strochcicach należał do se-
minarium sandomierskiego, utrzymywanego przez 
Zgromadzenie Jezuitów w Sandomierzu. Po kasacie 
zakonu w 1773 roku przeszedł w ręce prywatne. 
W 1784 roku folwark z dworkiem w Strochcicach 
należał do Antoniego Hulewicza. W 1812 roku od 
Antoniego Hulewicza odkupił go Ignacy Wrze-
śniowski. W 1825 roku Strochcice były własnością 
Stanisława Krzesimowskiego herbu Jastrzębiec, 
polskiego generała powstania styczniowego, ka-
walera Legii Honorowej. 24 lipca 1853 roku za 7500 
srebrnych rubli dobra wsi Kobierniki razem z dobra-
mi Strochcice kupili Jan i Emilia z Grabowskich Krze-
simowscy. Według rejestru pomiarowego z 1861 
roku folwark Strochcice zajmował powierzchnię 
107 mórg i 105 prętów kwadratowych. Właściciel 
folwarku podlegał prawom miejskim. W listopadzie 
1861 roku dobra Strochcice przyłączono do dóbr 
Kobierniki. Wdowa Emilia Krzesimowska w 1896 
roku za 6030 srebrnych rubli sprzedała dobra Ko-
bierniki „C” i Strochcice Emilii Rogowskiej. Po odzy-
skaniu przez Polskę niepodległości ziemia folwarku 
w Strochcicach została rozparcelowana. 

W 1895 roku w miejscowości mieszkało 193 oso-
by w 21 drewnianych domach, natomiast w 1921 
roku wioskę zamieszkiwało 170 mieszkańców 
w 30 domach. Strochcice przedmieściem San-
domierza były do 1904 roku. Od tego czasu na 
mocy ukazu carskiego wioska należy do gminy 
Samborzec. Przed II wojną światową na posesji 
Piotra Zwolskiego stał młyn wiatrowy. W miejsco-
wości funkcjonowały też dwie piekarnie: u Romana 
Gajka i Władysława Gajka, w których wypiekano 
chleb jeszcze po wojnie. Natomiast u Stefanii Bu-
dziejowskiej przed i w czasie wojny funkcjonował 
sklep spożywczy, natomiast w pierwszych latach 
po wyzwoleniu w drewnianej budce funkcjonował 
sklep u pana Bąka. Krawcem we wsi był Stefan 
Płodowski. W 1958 roku w mieszkaniu Wacława 
Jastrzębskiego założono sklep spożywczo-prze-
mysłowy. Pierwszym sklepowym był Stanisław 
Cebula z Andruszkowic. W 1947 roku podłączono 
do Strochcic energię elektryczną. 

Przed II wojną światową sołtysem wsi był Jan 
Kozłowski, w czasie okupacji – Stanisław Rutyna. 
Następnie funkcję tę piastowali: Jan Kozłowski, 
Rudolf Szczotka, Stefan Ląd, Anna Lipiec i Grażyna 
Łukaszek. Aktualnie sołtysem wsi jest Małgorzata 
Korczyńska, będąca jednocześnie gminną radną. 

Wieś Strochcice zajmuje powierzchnię 76,62 
ha i jest najmniejszą pod względem obszaru po 
Krzeczkowicach wsią w gminie. Aktualnie zamiesz-
kuje ją 150 mieszkańców, w tym 80 kobiet i 70 
mężczyzn. Mieszkańcy wioski w większości zaj-
mują się produkcją rolniczą. Miejscowa ludność od 
1982 roku przynależy do parafii katedralnej pw. Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu. 

 Andrzej Cebula  

Za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 
w Warszawie, szkoła wspólnie z partnerskimi placówkami 
wykorzystuje środki Unii Europejskiej na realizację projektów 
edukacyjnych. 

Od 2007 roku partnerami szkoły w Chobrzanach są szkoły 
z Turcji, Bułgarii, Niemiec, Chorwacji, Hiszpanii, Irlandii oraz 
Wielkiej Brytanii. Udział w projektach pomaga uczniom do-
skonalić umiejętności językowe oraz kompetencje z zakresu 
technologii informacyjnej. Dzięki udziałowi w tych przedsię-
wzięciach nauczyciele zyskują szansę zdobycia nowych umie-
jętności na indywidualnych kursach zagranicznych w ramach 
europejskiego programu „Comenius – mobilność szkolnej ka-
dry edukacyjnej”. Z tej możliwości skorzystali nauczyciele języ-
ka angielskiego, pracujący w Zespole Placówek Oświatowych: 
Grzegorz Janowski i Leszek Kiciński, którzy uczestniczyli 
w seminariach metodycznych na Malcie. 

Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach od wielu lat realizuje 
projekty w ramach międzynarodowej współpracy szkół.

Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
od wielu lat realizuje projekty w ramach między-
narodowej współpracy szkół.

Współpraca
międzynarodowa

Należy do nich np. koło fotograficzne, gdzie 
młodzież ma możliwość nauczenia się prawi-
dłowej techniki robienia zdjęć oraz ich kompute-
rowej obróbki. Od ponad 10 lat funkcjonuje też 
teatr szkolny, który posiada już spore zaplecze 
w postaci kostiumów, elementów scenografii 
i rekwizytów. Regularnie wystawia przynajmniej 
jeden spektakl w roku. Dużą popularnością 
cieszy się również koło sportowo-turystyczne. 
Jego działalność polega na organizowaniu wy-
jazdów i rajdów rowerowych po atrakcyjnych 
miejscach regionu, a także na uczestniczeniu 
w zajęciach sportowych, takich jak jazda na 
łyżwach, nartach, pływanie, nordic walking, 
fitness. Ostatnio powstało też koło Caritas 
propagujące wolontariat na rzecz potrzebują-
cych. Działalność rozpoczęła również szkółka 
piłkarska dla dzieci z młodszych klas szkoły pod-
stawowej. Coraz większą popularność wśród 

uczniów zyskują zajęcia artystyczno-techniczne 
„W świecie włóczki”. Funkcjonuje chór szkolny, 
koło języka angielskiego i inne.

Stawiając na rozwój i nowoczesność, sam-
borzecka placówka realizuje również kilka 
programów oraz projektów umożliwiających 
efektywne oraz efektowne uczenie młodych 
ludzi, a przede wszystkim kształtowanie wła-
ściwych postaw. Na uwagę zasługuje projekt 
pn. „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każ-
dego ucznia”. Obejmuje on zajęcia rozwojowe 
i wyrównawcze z kilku przedmiotów, a także 
zajęcia aktorskie, doradztwo zawodowe oraz 
konsultacje z psychologiem. Realizacja projektu 
umożliwiła doposażenie placówki. Nowoczesna 
pracownia językowa to właśnie jego efekt. 

ZPPO w Samborcu przystąpiło także do 
ogólnopolskiego programu „Szkoła promu-
jąca zdrowie”, obejmującego takie działania 

jak organizacja festynu zdrowotnego, aka-
demii zdrowia, spektakli profilaktycznych 
czy szkoleń prowadzonych przez dietetyka 
i pedagoga. 

Priorytetem szkoły jest, aby nauka była nie 
tylko skuteczna, ale też atrakcyjna, aby ucznio-
wie mogli bez kompleksów kontynuować 
kształcenie w wybranych placówkach ponad-
gimnazjalnych, a w przyszłości potrafili odnaleźć 
się w życiu społecznym i na rynku pracy. 

Nauka skuteczna i atrakcyjna
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu zachęca 

uczniów do udziału w różnych przedsięwzięciach. Corocznie przedstawia 
bogatą ofertę zajęć rozwijających talenty i pasje uczniów.

Uczniowie Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu podczas spektaklu.

Na „Jabłkobraniu”
Na tradycyjnym już Europejskim Święcie Jabłka w Obra-

zowie zaprezentowało  się stoisko gminy Samborzec. 
Goście mogli znaleźć na nim pyszne owoce i warzywa. Jego wystrój 

nawiązywał do folkloru, zachwycał pomysłowością i oryginalnością. Panie 
ze Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”  ubrane były w san-
domierskie stroje  ludowe, co dodatkowo przyciągało uwagę widzów.  
Podczas tegorocznego „Jabłkobrania” można było wziąć również udział  
w konkursie: „Najsmaczniejszy wypiek jabłkowy”. Wyróżnienie w nim zdo-
były panie z Koła Gospodyń Wiejskich z  Chobrzan. Serdecznie gratulujemy 
i dziękujemy za zaangażowanie.

Wójt WitOLd GaRnUSZeK w towarzystwie pań ze Stowa-
rzyszenia  podczas obrazowskiego „Jabłkobrania”.

Na początku września w Sambor-
cu odbył się Gminny Festyn Dzie-
cięcy, zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonali 
wójt Witold Garnuszek, dyrektor Centrum 
Kultury Sebastian Mazur oraz przewod-
niczący Rady Gminy Mieczysław Piątek. 
Po uroczystych przemowach rozstrzygnięto 
konkurs pt. „Każdy ptaszek ma swój daszek”. 
Inicjatorka konkursu, radna Elżbieta Bebło, 
opowiedziała krótko o jego idei, następnie 
asystowała wójtowi podczas wręczania 
nagród i dyplomów wszystkim laureatom. 
Kolejnym punktem programu było podsu-
mowanie wycieczek krajoznawczych dla 
dzieci, realizowanych przez Centrum Kultury. 
Podczas tegorocznych wycieczek dzieci bra-

ły udział w wędrówkach po województwie 
świętokrzyskim. Młodzi wędrowcy otrzymali 
podziękowania oraz paszporty turystyczne. 

Podczas festynu podsumowano również 
turniej karate, który odbył się 1 czerwca br. 
w Sandomierzu. Laureatami turnieju zostali 
młodzi członkowie samborzeckiego Klubu 
Karate Kyokushin, prowadzonego przez  
Jarosława Winklera. Członkowie klubu 

zaprezentowali przed młodą publicznością 
swoje umiejętności. Na scenie pojawił się 
również tarnobrzeski Zespół Tańca SAMBA, 
który poprowadził miniwarsztaty tańca bel-
gijskiego. Do dyspozycji dzieci było wesołe 
miasteczko, z którego najmłodsi mogli ko-
rzystać nieodpłatnie. Na stadionie i „orliku” 
odbywały się różnego rodzaju konkurencje: 
gry i zawody sportowe.

Klub Karate Kyokushin podczas pokazu.

Festyn dziecięcy


