
Decyzją ministra administracji i cyfryzacji przyznano jej pro-
mesy na realizację dodatkowych zadań. W ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych zostanie wykonana przebudowa 
drogi gminnej Kobierniki – Krakówka na odcinku o długości 

200 m oraz drogi gminnej Milczany o długości 800 m. Wyso-
kość przyznanej dotacji to ponad 178 tys. zł. W ramach zabez-
pieczania wąwozów lessowych planowana jest przebudowa 
wąwozów lessowych położonych w ciągu drogi gminnej An-
druszkowice – Wąwozy na dwóch odcinkach o łącznej długości 
970 m. Wysokość przyznanej dotacji na realizację zadania to 

blisko 200 tys. zł. W sierpniu zostały podpisane umowy z wy-
konawcami powyższych zadań wybranymi w wyniku przetargu. 
Termin wykonania zadań to 16 października br.

Decyzją marszałka województwa świętokrzyskiego gminie 
przyznano dofinansowanie w wysokości 25 tys. zł na przebudo-
wę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach 
Polanów, Wielogóra i Śmiechowice. Wykonanie zadania zapla-
nowano na 30 października br.

W ostatnim czasie zakończone zostały liczne inwestycje. 
W ramach tzw. schetynówek zrealizowano zadanie „Przebudo-

wa dróg gminnych Zajeziorze (Przyłogi), Zajeziorze (Siedliska), 
Andruszkowice – Kobierniki i Chobrzany – Łąki narzędziem 
poprawy bezpieczeństwa i dostępności gminy Samborzec”. 

Ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych prze-
budowano drogi gminne: Skotniki – Sośniczany na odcinku o 
długości 1 km 430 m, Bogoria Skotnicka – Kołowrót – Jezioro 
Bogoryjskie na odcinku o długości 1 km 655 m, Złota – Andrusz-
kowice na 600-metrowym odcinku, Złota – Andruszkowice na 
odcinku 216 m. 

Przebudowano też wąwozy lessowe: położony w ciągu 
drogi Kobierniki – Krakówka na odcinku 240 m, położony 
w ciągu drogi Śmiechowice – Świątniki na odcinku 1 km 407 
m, znajdujący się w ciągu drogi Łojowice – Złota na odcinku 
386 m, położony w ciągu drogi Faliszowice – Zbiornik na 
odcinku 477 m. 
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Na zaproszenie Zarządu OSP Skotniki przy-
byli m.in.: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, 
wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego, 
a zarazem prezes Zarządu Oddziału Powiato-
wego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, dh Bolesław Gra-
dziński, naczelnik Ośrodka Szkoleniowego KW 
PSP w Kielcach st. bryg. Andrzej Raczyński, 
komendant powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w Sandomierzu mł. bryg. Adam Czajka 

wraz z pracownikami, wiceprezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Sandomierzu 
st. bryg. w stanie spoczynku Krzysztof Wo-
lak, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Sandomierzu asp. sztab. w stanie 

spoczynku Tomasz Lis, radny Sejmiku Woje-
wództwa Świętokrzyskiego Andrzej Swajda, 
starosta powiatu sandomierskiego Stanisław 
Masternak, członek Zarządu Powiatu Sando-
mierskiego Zygmunt Kwasek, przewodniczący 
Rady Powiatu Sandomierskiego Tomasz Huk. 
Nie mogło też zabraknąć wójta Samborca Wi-
tolda Surowca oraz radnych i sołtysów gmi-
ny Samborzec. W obchodach jubileuszowych  
uczestniczyli wszyscy strażacy skotnickiej jed-

nostki, z prezesem Feliksem Piotrowskim na 
czele, poczty sztandarowe i strażacy okolicz-
nych jednostek OSP. Na uroczystość przybyła 
z Warszawy pani Ewa Skotnicka, żona syna 
ostatniego właściciela majątku w Skotnikach, 

który to czynnie uczestniczył w 1925 roku w 
organizacji OSP w Skotnikach.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą 
w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzci-
ciela w Skotnikach, po której uczestnicy prze-
szli na plac przed remizą OSP. Po podniesieniu 
na maszt flagi państwowej i odegraniu hym-
nu wójt Witold Surowiec powitał wszystkich 
przybyłych. Następnie dh Mieczysław Piątek, 
sekretarz OSP Skotniki, odczytał rys historyczny 
świętującej jubileusz jednostki, a ks. Lech Sie-
kierski i kapelan gminny OSP ks. Wojciech Pie-
traszek dokonali poświęcenia nowego sztan-
daru oraz samochodu i sprzętu ratowniczego 
przekazanego jednostce OSP w Skotnikach. 

W dalszej części uroczystości nastąpiło wrę-
czenie medali i odznaczeń wyróżniającym się 
strażakom. Złotym Znakiem Związku OSP RP 
odznaczony został skarbnik OSP Skotniki, dh 
Mieczysław Piątek (vide foto). Złotym Me-
dalem za Zasługi dla Pożarnictwa zostali od-
znaczeni: Andrzej Piskor, Janusz Piotrowski, 
Bonifacy Zelik, Stanisław Kominek, Ryszard 
Kwaka, Ryszard Zybała, Robert Grębowiec, 
Witold Gawęda, Mariusz Michałowski, An-
drzej Zioło, Józef Bartosik, Rafał Stefaniak, 
Jacenty Michałowski. Srebrny Medal za 
Zasługi dla Pożarnictwa trafił do: Piotra Żoł-
nowskiego, Roberta Nagórnego, Edwarda 
Brosia, Marka Dudka, Tadeusza Grębow-
ca, Mariusza Rożka, Piotra Zioło, Dariu-
sza Michałowskiego, Władysława Wiatra, 
Stanisława Lechowicza, Sławomira Świą-
tańskiego i Witolda Bijaka. Brązowy Medal 

za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymali: Karol 
Zych, Sebastian Kominek, Paweł Kominek, 
Jarosław Kwaka, Rafał Zybała, Robert Maj, 
Jan Kapusta, Marcin Stefaniak, Przemy-
sław Zelik, Jerzy Pałacha, Artur Dziuba, 
Anna Bartosik, Katarzyna Nitek, Natalia 
Lis. Wielu strażaków wyróżniono Odznaką 
za Wysługę Lat, Odznaką Wzorowy Strażak 
oraz Złotą Odznaką Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej. Na koniec ceremonii wręczenia 
odznaczeń prezes OSP Skotniki podziękował 
wszystkim zaproszonym gościom za udział 
w uroczystych obchodach jubileuszu, wręcza-
jąc im drobne upominki. Następnie wszyscy 
obecni zostali zaproszeni na poczęstunek i za-
bawę z zespołem muzycznym.

Godny jubileusz skotnickiej OSP
30 sierpnia jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Skotnikach obchodziła jubileusz 90-lecia istnienia. W tym, jakże 

podniosłym dla strażaków oraz mieszkańców Skotnik wydarzeniu, wzięło udział wielu wspaniałych gości. 

Gmina inwestuje

Uroczyste otwarcie drogi Chobrzany – Łąki.

Wyremontowana droga gminna Skotniki – Sośniczany.

Wąwóz lessowy Łojowice – Złota po przebudowie.

Gmina wciąż przeprowadza i planuje ko-
lejne inwestycje. Zabiega również o środki 
potrzebne na ich realizację. 



2015Samborzec 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

Na tych tradycyjnych już jabłkowych 
dożynkach stoisko gminy Samborzec w 
tym roku reprezentowało Stowarzysze-
nie Nasze Zajeziorze. Goście mogli po-
dziwiać oryginalną dekorację z bel słomy 
oraz kompozycje owocowo-warzywne, 
wykonane przy  współpracy członków 
stowarzyszenia z Gminnym Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu. 
Wystrój naszego ogrodu nawiązywał 
zarówno do tradycji dożynkowej, jak 
i święta sadowników. Stoisko zachwy-
cało pomysłowością i oryginalnością. 
Wyróżniało się spośród innych. 

Nie zabrakło atrakcji kulinarnych. 
Wyglądem i zapachami potraw, które 
przygotowały panie z Zajeziorza, stoisko 
przyciągało miłośników dobrej, domowej, 
samborzeckiej kuchni.

Europejskie Święto Jabłka 
Święto sadowników i ogrodników, które odbyło się w dniach 12-13 września w Obrazowie, przycią-

gnęło licznych wystawców z całego województwa świętokrzyskiego. 

Od lewej wójt Samborca WITOLD SUROWIEC, minister spraw zagranicz-
nych GRZEGORZ SCHETYNA, wojewoda świętokrzyska BOŻENTYNA PAŁKA-
-KORUBA, poseł na Sejm RP RENATA JANIK.

Panie przygotowały piękne stoisko, 
na którym znajdowały się rozmaite 
wypieki: ciasta, ciasteczka, pieczone 
jabłka z żurawiną. Nie zabrakło rów-
nież  wielkiego tortu w kształcie jabł-
ka, który swoją okazałością wzbudzał 
ogromne zainteresowanie. Amatorzy 
tradycyjnego jadła częstowani byli paj-

dą chleba ze smalcem i ogórkiem kiszo-
nym. Oryginalna dekoracja, składająca 
się z warzyw i owoców, darowanych 
przez rolników i sadowników z sam-
borzeckiej ziemi, przyciągała uwagę 
turystów. 

Po części obrzędowej publiczność 
miała okazję posłuchać ludowych 

pieśni i przyśpiewek w wykonaniu Ze-
społu „Gorzyczanie”. Jednak to nie 
koniec samborzeckich akcentów pod-
czas świętokrzyskich dożynek. W tym 
roku starostą wojewódzkiego święta 
plonów był mieszkaniec naszej gminy, 
Witold Stefaniak, prezes Grupy Sa-
downiczo-Warzywniczej „Złoty Sad”. 

W niedzielę, 6 września, Koło Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach oraz OSP Chobrzany repre-
zentowały Gminę Samborzec podczas XV Świętokrzyskich Dożynek Wojewódzkich w Sandomierzu. 

Na wojewódzkich dożynkach

Historia regionu 
przelana na papier

10 września w sali konferencyjnej Urzędu Gmi-
ny odbyło się spotkanie autorskie znakomitego 
regionalisty oraz pisarza ANDRZEJA CEBULI.
Tematem była długo oczekiwana publikacja opi-
sująca wszystkie gminne miejscowości.  

Uczestniczyli w nim liczni przedstawiciele władz samo-
rządowych z wójtem Witoldem Surowcem, wicewójt Ewą 
Drzazgą oraz przewodniczącym Rady Gminy Mieczysławem 
Piątkiem na czele. Spotkanie prowadził Sebastian Mazur, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.

– „Zarys historyczny miejscowości gminy Samborzec” to 
efekt kilkuletniej pracy nad odkrywaniem lokalnej historii, 
zbieraniem materiałów i spisywaniem wspomnień. Książka 
została opatrzona ponad 140 fotografiami, w tym także 
zdjęciami archiwalnymi, pochodzącymi ze zbiorów rodzin-
nych mieszkańców gminy – mówi autor publikacji. – W mo-
jej książce prowadzę czytelnika przez 28 miejscowości, które 

odsłaniają przed nim swoje tajemnice. Wskrzeszam dawno 
zapomniane historie. 

Andrzej Cebula opowiedział o kulisach powstawania książki. 
Jego opowieść ilustrowała multimedialna prezentacja zdjęć, 
zaczerpniętych z publikacji. Po wystąpieniu autora nadszedł 
czas na pytania i dzielenie się wrażeniami. Podniosły się głosy 
podziwu nad benedyktyńską pracą pana Cebuli. Na zakończe-
nie spotkania podziękowania za trud włożony w utrwalanie 
historii gminy złożył autorowi włodarz gminy. Wszyscy z wielką 
niecierpliwością oczekujemy kolejnych publikacji.

KOBIERNIKI
Wieś Kobierniki zajmuje powierzchnię 220,57 hekta-

ra. Zamieszkują ją 534 osoby. Nowa zabudowa wiejska 
rozłożona jest na malowniczych pagórkach lessowych, 
natomiast „stara wieś” utulona w cichej dolinie, do której 
prowadzą liczne głębokie wąwozy lessowe. 

W okresie kiedy ziemią sandomierską władał książę Henryk San-
domierski, wieś zobowiązana były do wykonywania specjalnych 
posług dla sandomierskiego grodu. Ludność wioski tkała kobierce 
i dywany. Stąd nazwa miejscowości. Od 1191 roku Kobierniki odda-
wały dziesięcinę Kolegiacie Sandomierskiej i stanowiły przedmieście 
Sandomierza. 

Wieś zamieszkiwało wówczas 55 mieszkańców. Zajmowała ona 
100 mórg ziemi. W 1426 roku proboszcz parafii św. Pawła w Sando-
mierzu nabył część gruntu w Kobiernikach, powiększając w ten sposób 
majątek parafii. W 1714 roku ksiądz Paweł Bielak darował pole w Ko-
biernikach na rzecz tejże parafii. W 1523 roku właścicielami folwarku 
w Kobiernikach byli wspólnie Wojciech Kobierny i Stanisław Suffleta 
oraz konwisarz Baltazar.  

W pierwszej połowie XVIII wieku istniały dwa folwarki, Komodow-
skich i Kunickich. W roku 1784 roku majątek folwarku Kunickich należał 
do Józefa Nałęcz Sosnowskiego. W 1788 roku nabył go Kazimierz 
Krzesimowski. Od 1825 roku dobra należały do Stanisława Krzesi-
mowskiego. Kolejnymi ich właścicielami byli Ignacy i Karolina z Tarłów 
Krzesimowscy. W 1845 roku za 3900 srebrnych rubli majątek nabyli 
Ignacy i Józefa z Bazylowiczów Wróblewscy. Niedługo po tym, w 1847 
roku, ponownie odkupili go Ignacy i Karolina Krzesimowscy. W 1896 
roku wdowa Emilia Krzesimowska sprzedała dobra Kobierniki „C” 
swojej krewnej Emilii Rogowskiej, która pozostała właścicielką majątku 
do 1929 roku. Od 1933 roku dobra pozostają w rodzinie Gałeckich. Ak-
tualnie właścicielką tych gruntów oraz budynku dawnego dworu  jest 
pani Barbara Dzierwa, córka inżyniera Stanisława Gałeckiego. Rodzina 
Dzierwów czyni starania, by  dworek wyremontować i przywrócić mu 
dawny blask. 

Nie wiadomo kto i kiedy wybudował dwór. Prawdopodobnie po-
wstał on w pierwszej połowie XIX wieku. Usytuowany jest na łagodnej 
skarpie nachylonej w kierunku drogi i płytkiego wąwozu. Z frontowej 
ściany wyrasta podparta czterema ceglanymi kolumnami jońskimi 
oranżeria. Od wschodu do dworu prowadzi piękna aleja grabowa. 
Z budynkiem związana jest legenda, która mówi, że niegdyś w jego 
pobliżu znajdowało się wejście do podziemi prowadzących aż do Rynku 
starego Sandomierza. 

W kobiernickim dworku na przestrzeni wieków zamieszkiwało wiele 
interesujących osób. W okresie powstania styczniowego miał tam 
swą kwaterę gen. Hauke-Bosak, naczelnik oddziałów zbrojnych woje-
wództwa krakowsko-sandomierskiego. W okresie II wojny światowej 
we dworze stacjonował sztab sandomierskiego Inspektoratu Armii 
Krajowej. Dowódcą sztabu był pułkownik Antoni Żółkiewski ps. „Lin”.

W 1861 roku do dóbr Kobierniki przyłączono dobra Strochcice oraz 
dokonano oficjalnego podziału na Kobierniki „A „ i Kobierniki „B”. 
Stało się to za sprawą znajdującego się w tej miejscowości drugiego 
dość dużego folwarku należącego do Fabiana Kłosińskiego, syna Jana 
herbu Lubicz.

W 1896 roku, po ojcu Fabianie Kłosińskim, majątek Kobierniki „B” 
przejął syn Aleksander Józef dwojga imion Kłosiński. Po jego śmierci 
majątkiem zarządzał Marian Kłosiński. 

Budynek folwarku Kobierniki „B” usytuowany był na posesji ak-
tualnie należącej do gospodarza Henryka Piętowskiego. W latach 
60. ubiegłego wieku został on rozebrany. Podczas rozbiórki natra-
fiono na dębową belkę stropową z wyciętą datą „1456 rok”. Można 
więc przypuszczać, że dom wybudowano w XV wieku. Najpraw-
dopodobniej należał on do plebana kościoła św. Pawła za murami 
w Sandomierzu. Folwark Kobierniki „B” praktycznie przestał istnieć 
po podziale gruntów na dzieci Aleksandra i śmierci jego żony Juli 
Kłosińskiej w 1950 roku. 

Warto wyjaśnić dość skomplikowany podział dóbr Kobiernik na 
części „A”, „B”, i „C”. Otóż  majątek Folwarku Kobierniki „A” obejmował 
dobra właścicieli Kunickich i ich kolejnych nabywców, dobra Folwarku 
„B” to majątek właścicieli Komadowskich i ich kolejnych następców, 
natomiast majątek Folwarku „C” to 1/3 ziem po Wandzie Rogowskiej, 
córce Emilii Rogowskiej , która sprzedała je Marii Gałeckiej.

Dziś  Kobierniki na nowo stają się przedmieściem Sandomierza, 
tak jak to było przed laty. Powoli zaciera się granica podsandomier-
skiej wioski z miastem. Wieś od wschodu graniczy z przedmieściem 
Krakówek i Rokitek, od północy z Sandomierzem, od południa ze 
Strochcicami, a od zachodu z Milczanami. Na południowym zachodzie 
styka się z polami wsi Andruszkowice.

ANDRZEJ CEBULA

Wojewoda świętokrzyska BOŻENTYNA PAŁKA-KORUBA w 
towarzystwie pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach.

Wójt WITOLD SUROWIEC na stoisku gminy Samborzec 
podczas wojewódzkich dożynek.


