
Ceremonię inauguracji uświetnili: 
przewodniczący Rady Gminy Sambo-
rzec Mieczysław Piątek, wójt Witold 
Surowiec, zastępca wójta Ewa Drzazga, 
dyrektor Poradni Psychologiczno-Peda-
gogicznej Monika Kozera-Wierzchoś 
oraz dyrektor szkoły Jan Wiatr. 

Dzięki przychylności wójta oraz 
władz Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły 
„Dobro Dzieci”  sala została odnowiona 
i wyposażona w specjalistyczny sprzęt, 
który stwarza warunki do uzyskiwania 
lepszych efektów terapeutycznych. 

„Niebieski zakątek”  powstał 
z myślą o potrzebach rozwojowych 
i  edukacyjnych uczniów oraz 
dzieci przedszkolnych z Punktu 
Przedszkolnego „Tęczowe Przedszkole”. 
Psycholog, logopeda i pedagog 

specjalny prowadzą szereg zajęć, wy-, wy-
korzystując  elementy różnorodnych 
metod zindywidualizowanych. Dzieci 
korzystają z zajęć podczas pobytu 
w szkole i przedszkolu. Do placówki 
uczęszczają osoby z zaburzeniami ze 
spektrum autyzmu, w tym z zespołem 
Aspergera, ADHD, niepełnosprawno-
ścią narządu ruchu i różnego rodzaju 
dysfunkcjami rozwojowymi.  Zajęcia 
mają atrakcyjną dla dzieci formę, po-
nieważ cele terapeutyczne ukryte są 
w zabawie. 

W „Niebieskim zakątku” uczniowie 
mogą liczyć również na odpoczynek, 
zrelaksować się, wyciszyć, rodzice zaś 
korzystają z wiedzy, doświadczenia 
i wsparcia specjalistów. Dla pracujących 
w szkole terapeutów kontakt z tak nie-
zwykłymi osobami, jakimi są ich pod-
opieczni, jest pasją i przyjemnością.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Samborcu nosi imię Tadeusza Kościuszki.  
16 października zorganizowano obchody upamiętniające dwusetną rocznicę śmier-
ci patrona, które połączono z uroczystością z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dzień Nauczyciela 
z patronem w tle

Najmłodsi mieszkańcy miejscowości 
Szewce mogą być zadowoleni. We wrześniu 
do użytku publicznego oddany został nowy 
plac zabaw.

Plac zlokalizowany jest na działce należącej do gminy Sambo-
rzec przy drodze powiatowej w kierunku Skotnik. Jest to inwe-
stycja zrealizowana ze środków budżetu gminy zabezpieczonych 
w 2017 roku. Kwota, jaką przeznaczono na zrealizowanie tego 
zadania, to około 38 tys. złotych. Na nowym placu znalazły się 
m.in. takie urządzenia, jak karuzele, bujaki, huśtawki, a cały plac 
został ogrodzony drewnianym płotkiem.

Można z przyjemnością stwierdzić, że była to bardzo dobra in-
westycja. Wykonawcą placu była firma Frajda z Radawiec Dużych. 

Z myślą 
o dzieciach

Nowe książki 
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu 

wzięła po raz kolejny udział w programie Bi-
blioteki Narodowej „Zakup nowości wydaw-
niczych do bibliotek”.

Głównym celem programu, 
realizowanego ze środków Bi-
blioteki Narodowej w ramach 
Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, jest wzbogacenie 
i odnowienie księgozbiorów pol-
skich bibliotek publicznych. Z przy-
jemnością informujemy, że nasza 

biblioteka w 2017 roku otrzymała 
dofinansowanie z Biblioteki Naro-
dowej w kwocie 4 892 zł. Pozyska-
ne środki finansowe przeznaczone 
zostały na zakup 198 egzemplarzy 
wydawnictw popularnonauko-
wych, literatury pięknej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Uczniowie zaprezentowali spektakl przedstawiający 
niezwykłe spotkanie ducha bohatera narodowego ze 
współczesną młodzieżą w rzeczywistym świecie i na Fa-
cebooku. Kościuszko rozmawiał z młodymi o ważnych 
wartościach, jakie przekazuje m.in. szkoła. Myśl przewod-
nią akademii stanowiły słowa ballady: „Pamiętaj, że przy 
sobie masz tę wiarę, nadzieję i miłość”. Na zakończenie 
uczniowie odczytali „Dekret o życzeniach dla nauczycieli”.

W uroczystości udział wzięli przedstawicie-
le władz gminy Samborzec – zastępca wójta Ewa 
Drzazga oraz kierownik Zespołu Obsługi Jednostek 
Organizacyjnych Gminy Izabela Ossowska. Peda-
godzy i pracownicy obsługi otrzymali życzenia oraz 
Nagrody Wójta i Nagrody Dyrektora za szczególne 
osiągnięcia w pracy zawodowej. Do życzeń przyłą-
czyła się również rada rodziców.

13 października w Publicznej Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Zawierz-
biu odbyło się uroczyste otwarcie sali terapeutycznej „Niebieski zakątek”.

Terapia w „Niebieskim zakątku”
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

Przy tej okazji warto wspomnieć o znajdu-
jącej się w Andruszkowicach figurze, która jest 
najstarszym na ziemi sandomierskiej zabytkiem 
małej architektury sakralnej wyobrażającym po-
stać bł. Wincentego Kadłubka. Figura znajduje 
się na posesji rodziny Chmielów. Usytuowana 
jest na wysokiej skarpie, przy drodze zwanej 
Królówką. 

Wykonana z piaskowca pińczowskiego rzeź-
ba bł. Wincentego jest starsza od cokołu. Cokół 
wykonano z kamienia pochodzącego z Janiko-
wa. Postać na cokole przedstawiona jest w po-
zycji klęczącej, z rękoma złożonymi do modlitwy 
i wzniesioną ku niebu twarzą. Błogosławiony 
ubrany jest w habit, a na szyi ma zawieszony 
prezbiteriański krzyż. Stoi na solidnym monu-
mentalnym cokole, mającym kształt prostopa-
dłościanu z mocno rozbudowanym gzymsem. 
Na zachodniej ścianie cokołu, w kartuszu, wid-
nieje inskrypcja w języku polskim. Na wschod-
niej ścianie umieszczono inskrypcję tej samej 
treści, tyle że po łacinie.

Jak wynika z przedstawionej inskrypcji, figura 
została ustawiona w Andruszkowicach 18 lipca 
1793 roku. Nie wiadomo kto był jej fundatorem, 
kto ją wykonał i poświęcił. Nie udało się dotrzeć 

do jakichkolwiek informacji na ten temat. Usta-
wienie figury w tym miejscu nie było przypad-
kowe. Droga, która przebiega w pobliżu, należy 
do najstarszych szlaków handlowych i traktów 
pieszych łączących Sandomierz z Krakowem. 
Jak głosi legenda, drogę tę miał pokonywać bł. 
Wincenty, zmierzając z Krakowa do Sandomie-
rza. Nim został biskupem krakowskim (1208-
1218), od ok. 1194 roku był prepozytem kolegia-
ty. W Andruszkowicach, niespełna 4 km przed 
miastem, mistrz zatrzymywał się na spoczynek. 
Modlił się i z niewysokiego pagórka spoglądał 
na sandomierski gród oraz romańską kolegiatę. 

Przez całe pokolenia miejsce to było sym-
bolem pamięci o zacnym człowieku i kapłanie, 
jednym z największych Polaków doby średnio-
wiecza. Ustawienie figury w Andruszkowicach 
mogło być związane z wyniesieniem Wincen-
tego Kadłubka na ołtarze. Dekret beatyfikacji 
podpisał papież Klemens XIII 18 lutego 1764 
roku. Kult Wincentego Kadłubka na naszym 
terenie był mocno rozpowszechniony. Wspo-
mina o tym w „Kronice Diecezji Sandomier-
skiej” z 1924 roku ks. Antoni Rewera. Po śmierci 
Wincentego do Krakowa, Jędrzejowa, Sando-
mierza i Andruszkowic przybywały procesje 

i pielgrzymki. Przerwał je wybuch II wojny 
światowej. 

3 października 2010 roku nieopodal figury 
odbyła się msza polowa, której przewodniczył 
i homilię wygłosił jego ekscelencja ks. biskup 
Edward Frankowski. Poświęcił on wówczas 
odnowioną figurę, której remont ufundowali 
mieszkańcy Andruszkowic. Od tegoż roku za-
wsze w pierwszą niedzielę października przed 
figurą bł. Wincentego Kadłubka odprawiana jest 
msza święta, poprzedzona pieszą pielgrzymką 
wiernych z Katedry do Andruszkowic.

Opracował ANDRZEJ CEBULA

Mistrz Wincenty w Andruszkowicach
W drugą niedzielę października w Sandomierzu obchodziliśmy 

odpust ku czci bł. Wincentego Kadłubka. Mistrz Wincenty jest pa-
tronem diecezji sandomierskiej i miasta Sandomierza. 

250. Pieczę nad wszystkimi kołami gospodyń
Miał Powiatowy Związek Kółek Rolniczych 

w Sandomierzu zlokalizowany,
Wdrażał on na wsi szereg usprawnień,
Plan pracy rolnej był nowocześnie modyfikowany.

251. Agronomowie szkolenia robili 
Pierwsze nawozy  i opryski wprowadzając,
Na polach spotkania pokazowe organizowali,
Teorię w miejscowych remizach wykładając.

252. Całej gminy Samborzec to dotyczyło,
Więc Jachimowice również się przekształcały,
Społeczeństwo powoli nowości się uczyło,
Odrzucając doświadczenia, co się nie udały.

253. Pierwsze przydziały maszyn się sprawdziły,
Wzorowe gospodarstwa na talony je kupowały,
Potem maszyny bardzo się rozpowszechniły,
Bo ciężką pracę w polu ułatwiały.

254. Niektórzy mężczyźni w „Siarkopolu” 
pracowali,

W pobliskim Machowie zakład się znajdował,
Całymi rodzinami na wycieczki po Polsce 

wyjeżdżali,
Pracodawca taką rozrywkę wówczas oferował.

255. Policjant Jan Śliwiński porządku pilnował,
Lekarz Stefan Gradzik pomocą medyczną służył,
Okres powojenny w bystre umysły obfitował,
Był nawet poseł, który dla wsi się zasłużył.

256. Władysław Dobroch poseł się nazywał,
W Osieku pod koniec dziewiętnastego wieku 

zrodzony,
W Jachimowicach on zamieszkiwał,
Na studiach inżynierskich w Belgii kształcony.

257. Dziś Koło Gospodyń jest w nowej odsłonie,
„Dobro wspólne Jachimowic” się nazywa,
Obecnie się mówi o nim stowarzyszenie,
Lecz to ta sama co dawniej inicjatywa.

258. Ze starej mleczarni świetlicę zrobiono,
Klubem Rolnika dla mieszkańców jest ona,
Dużo tu pracy społecznej włożono,
Świetlica zadbana, tujami wokół obsadzona.

259. Rysunki mieszkańców na blasze wykonane
Wzajemnej współpracy są wizytówką,
Wielkanocne pokarmy są tutaj święcone,
Odbywają się spotkania nawet z potańcówką.

260. W planie jest rozbudowa, jak również altanka,
Plac zabaw z inicjatywy lokalnej już zrobiony,
Dla dzieci i dorosłych to istna sielanka –
Zjeżdżalnia i huśtawki do zabaw wymarzonych.

261. Obok sklep spożywczy, naprzeciw boisko,
Były Klub Sportowy „Sokół” tu grywał,
Przy współudziale gminy realizowano wszystko,
Chociaż projektów zawsze był nawał.

262. Dorośli wspólnie się integrują,
Z pomocą wnuków i dzieci,
Zimą jako kolędnicy po domach wędrują,
Latem przy grillu wolny czas leci.

263. Lipa – pomnik przyrody – przeszłości 
wspomnienie,

Sto pięćdziesiąt lat drzewo liczy,
Biegnie też ścieżka rowerowo-piesza – młodych 

marzenie,
Gdzie nawet mniej wprawny w sporcie się 

wyćwiczy.

264. Mieszkańcy życzliwi, chętnie zapraszają
Przekonajcie się Państwo sami
Z dumą o wiosce swej opowiadają,
Częstując gości różnymi przysmakami.

cdn.
EWA JUDA

Jak co roku szkolne koło 
PTTK w Chobrzanach wzięło 
udział w rajdzie zorganizo-
wanym przez PTTK Sando-
mierz.

Rajd trwał 5 dni, począwszy od 20 
września. Pierwszego dnia jego uczestnicy 
dotarli do schroniska w Ustrzykach Gór-
nych. Nazajutrz chcieli zdobyć najwyższy 
szczyt Bieszczad – Tarnicę, jednak warunki 
atmosferyczne pozwoliły na to dopiero 
ostatniego dnia pobytu. Trzeciego dnia 
pogoda była znacznie łaskawsza i udało 
się zdobyć Małą i Wielką Rawkę.

Uwieńczeniem wyprawy był spacer po 
zaporze Solińskiej.

Bieszczadzkie wędrówki


