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Władze gminy podpisały z  wojewodą 
świętokrzyską Agatą Wojtyszek umowy 
na dofinansowanie remontów dróg gmin-
nych. Dotacje zostały przyznane z rezer-
wy celowej budżetu państwa na przeciw-
działanie skutkom klęsk żywiołowych.

23 sierpnia podpisano umowy na realizację 
zadań pn.: „Przebudowa drogi gminnej Janowi-
ce – Cicha od km 0+000 do km 0+548” – kwota 
dotacji 173 436 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Zajeziorze (Ol-
szyny) – Stara Wieś od km 0+280 do km 1+881” 
– kwota dotacji 532 755 zł,

„Przebudowa drogi gminnej Wielogóra – Bil-
cza na działkach ewid. nr 173 w Wielogórze i nr 
1 w Śmiechowicach od km 0+000 do km 0+720” 
– kwota dotacji 291 457 zł.

5 września, również z wojewodą świętokrzyską, 
została podpisana umowa dotacji na realizację za-
dania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 373045 
T Polanów od km 0+710 do km 1+850”. Kwota 
dofinansowania wynosi 395 144 zł. Obecnie trwają 
prace związane z realizacją odcinka drogi.

Dotacje na drogiOd września 2018 roku do stycznia 2020 roku w szkołach podstawowych naszej gminy będą realizowane 
projekty – w Szkole Podstawowej w Samborcu ,,Kreujemy szkołę przyszłości!”, z kolei w Szkole Podstawowej 
w Chobrzanach „Czas na TIK!”.

Kreujemy szkołę przyszłości!

Warsztaty kulinarne
23 sierpnia na placu przy scenie za budynkiem Urzędu Gminy w Sam-

borcu oraz na terenie szkoły w Chobrzanach, w ramach projektu „Żywa 
Lekcja Niepodległości”, odbyły się warsztaty kuchni polowej.

Głównym celem projektu jest kształtowanie i rozwijanie kom-
petencji cyfrowych w zakresie stosowania technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych w edukacji. Szkoły wyposażone zostaną 
w nowoczesny sprzęt informatyczny.

W projekcie weźmie udział 50 uczniów z klas IV-VIII Szkoły 
Podstawowej w Samborcu, podzielonych na 5 grup, z uwzględ-
nieniem uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. 
Dla uczestników przewidziano 200 godzin zajęć z informatyki 
wraz z robotyką i programowaniem, po 75 godzin zajęć mate-
matyki oraz laboratoriów przyrodniczych, a  także 50 godzin 

zajęć w  zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Każdy 
z uczniów biorących udział w projekcie będzie uczestniczył w 70 
godzinach zajęć w zakresie kształtowania kompetencji cyfro-
wych i 10 godzinach zajęć doradztwa edukacyjno-zawodowego. 

 Dla 20 nauczycieli zaplanowano szkolenia z  wykorzystania 
sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Szkolenia mają również na 

celu podniesienie poziomu kompetencji metodycznych i funkcjo-
nalnych umiejętności cyfrowych nauczycieli. Natomiast dwóch na-
uczycieli zrealizuje studia podyplomowe w zakresie informatyki.

Wartość projektu to 237 788,50 zł. w  tym dofinansowanie  
– 209 388,55 zł. Wkład gminy Samborzec wynosi 28 400 zł.

Z kolei w Szkole Podstawowej w Chobrzanach będzie reali-
zowany projekt ,,Czas na TIK!”, który także zakłada wyposa-
żenie dwóch pracowni komputerowych w  nowoczesny sprzęt 
informatyczny.

 W projekcie weźmie udział 80 uczniów z klas IV-VIII, po-
dzielonych na 8 grup, z uwzględnieniem uczniów ze szczegól-
nymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczestników przewidziano 
320 godzin zajęć z  informatyki wraz z robotyką i  programo-
waniem, po 120 godzin zajęć matematyki oraz laboratoriów 
przyrodniczych, oraz 80 godzin zajęć w  zakresie doradztwa-
-zawodowego. Każdy z uczniów, biorących udział w projekcie, 
będzie uczestniczył w 70 godzinach zajęć w zakresie kształto-
wania kompetencji cyfrowych i 10 godzinach zajęć doradztwa 
edukacyjno-zawodowego. 

 Dla 23 nauczycieli zaplanowano szkolenia z wykorzystania 
ww. sprzętu na zajęciach edukacyjnych. Dwóch nauczycieli zre-
alizuje studia podyplomowe w zakresie informatyki.

 Wartość projektu w szkole w Chobrzanach wynosi 254 830,75 
zł. w tym dofinansowanie – 224 430,75 zł. Wkład gminy Sam-
borzec – 30 400zł.

Projekty dofinansowane są w  ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego. 

Tematem spotkań była instrukcja stwo-
rzenia kuchni polowej oraz przygotowanie 
posiłku na podstawie przepisów wydanych 
w 1924 r. w Polsce pt. „Przepisy gospodarki 
kuchennej w  formacjach”. Przyrządzono 
żurek z białą kiełbasą, wędzonką i jajkiem.

29 sierpnia w  Zajeziorzu oraz Gorzy-
czanach odbyły się kolejne warsztaty kuch-
ni polowej w ramach projektu. Tematem  
przewodnim były grochówka na wędzonce 
oraz gulasz wieprzowy.

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób 
organizowano kuchnię polową w  kosza-
rach oraz na froncie I i II wojny światowej. 
Zajęcia historyczne, które poprowadził 
Paweł Staszczak, były wprowadzeniem do 
wspólnego gotowania.

W warsztatach wzięli udział: Koło Go-
spodyń Wiejskich z Zajeziorza, Stowarzy-
szenie Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Śmiecho-
wicach, Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich w Chobrzanach, Stowarzyszenie 
Gorzyczany z Sercem dla Ludzi oraz Sto-
warzyszenie Przyjaciół Janowic.

Projekt jest realizowany w  ramach 
programu Kultura Dostępna dofinan-
sowanego ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących 
z Funduszu Promocji Kultury.

W siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu odbyła się XVI edycja 
konkursu „Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”. Panie z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Zajeziorza przygotowały zwycięską potrawę.

Srebrna Chochla dla Zajeziorza
Motywem przewodnim tegorocznych zma-

gań kulinarnych były warzywa korzeniowe. Po-
trawą przygotowaną przez reprezentację gminy 
Samborzec, opartą na tradycyjnych receptu-
rach, była zupa marchewkowo-buraczkowa, 
która okazała się najlepszym daniem tegorocz-
nej edycji konkursu. Zdaniem jury potrawy zo-
stały wykonane na bardzo wysokim poziomie, 
a zwycięska zupa przekonała zarówno wyjątko-
wym smakiem, jak i estetyką podania. 

Zwycięzcy z gminy Samborzec, którym 
towarzyszyła zastępca wójta Ewa Drzazga, 

otrzymali Srebrną Chochlę z rąk burmistrza 
Sandomierza. Ponadto wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez starostę powiatu 
sandomierskiego. 

Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyły degu-
stacje lokalnych smakołyków przygotowanych 
przez wszystkie delegacje. Stoły obfitowały w 
przepyszne dania konkursowe, zupy, ciasta, 
sałatki, pierogi, owoce i warzywa.

Serdeczne gratulacje dla pań z Koła Go-
spodyń Wiejskich z Zajeziorza!
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W listopadzie 1918 roku Polska, 
po 123 latach niewoli, odzyskała 
niepodległość. Jednak droga do jej 
odzyskania nie była usłana różami.

Musiało upłynąć wiele czasu, trzeba 
było stoczyć z zaborcami wiele potyczek. 
W bitwach toczących się na terenie Eu-
ropy żołnierz polski brał czynny udział, 
aby dać świadectwo światu, że „Jeszcze 
Polska nie zginęła....”.

Ziemie polskie, na których toczyły 
się działania wojenne, doznały ogrom-
nych zniszczeń. Pożary, ruiny i zgliszcza 
w  miastach i  na wsi. Panowała wielka 
bieda. Wyniszczająca wojna i powstania 
narodowe pochłonęły wiele tysięcy ofiar, 
patriotów, polskich żołnierzy walczących 
w szeregach armii wrogich nam państw. 
Wiele tysięcy powstańców zesłanych zo-
stało na Daleki Wschód i  Syberię albo 
musiało opuścić Ojczyznę, udając się 
na wygnanie. Dzięki głębokiej wierze 
w Boga, patriotyzmowi, miłości do Oj-
czyzny i  mowie polskiej, naród polski 
obronił się, przetrwał i odrodził.

Ale po kolei, jak do tego doszło... 
W  wyniku I  rozbioru Polski, podpisa-
nego w  Petersburgu przez Rosję, Au-
strię i Prusy w 1772 roku, miejscowości 
obecnej gminy Samborzec znalazły się 
w strefie nadgranicznej, ponieważ tere-

ny powiatu sandomierskiego na prawym 
brzegu Wisły zostały włączone do cesar-
stwa austriackiego. Polska utraciła jedną 
trzecią swego terytorium.

Kolejny cios nastąpił 23 stycznia 1793 
roku. Prusy i  Rosja podpisały traktat 
o  drugim rozbiorze Polski. Ostatnim 
wydarzeniem związanym z niepodległo-
ścią państwa polskiego była insurekcja 
kościuszkowska 1794 roku. Naczelnik 
Tadeusz Kościuszko 7 maja ogłosił we 
wsi Ruszcza pod Połańcem Uniwersał 
połaniecki. Niestety, opór szlachty i dal-
sze losy insurekcji spowodowały, że nie 
wszedł on w  życie. W  wyniku działań 
militarnych Rosji i  cesarstwa austriac-
ko-węgierskiego obszar obecnej gminy 
Samborzec został zajęty 30 czerwca 1794 
roku przez wojska austriackie. Oficjalnie 
traktatem rozbiorowym z 3 stycznia 1795 
roku lewobrzeżna część powiatu sando-
mierskiego włączona została do Galicji. 
W  ten sposób teren gminy Samborzec 
znalazł się w  zaborze austriackim. Był 
to III rozbiór Polski. Polska na 123 lata 
znikła z mapy Europy.

Wojna toczona przez cesarza Napole-
ona I  z  cesarstwem austriackim w  1809 
roku, zakończona traktatem pokojowym 
w  Schöenbrunn, spowodowała, że San-
domierz oraz teren gminy Samborzec 
znalazły się w  utworzonym w  1807 roku 

Księstwie Warszawskim. Było to małe 
światełko w  tunelu, nadzieja na ewentu-
alne otrzymanie autonomii w  Księstwie 
Warszawskim.

Po klęsce Napoleona w wyprawie mo-
skiewskiej miejscowości dzisiejszej gminy 
w 1813 roku zajęte zostały przez wojska 
rosyjskie. Toteż po kongresie wiedeń-
skim w 1815 roku tereny gminy Sambo-
rzec znalazły się w  zaborze rosyjskim, 
Królestwie Polskim. Granicę państwową 
między Rosją a Austrią wyznaczono na 
Wiśle. Terror i prześladowania zaborcy 
po powstaniach, listopadowym w 1830-
-1831 roku i  styczniowym 1863 roku, 
przejawiał się w  braku polskich szkół, 
ograniczeniu rozwoju gospodarczego 
tych terenów, powstaniu Majoratów dla 
„zasłużonych” generałów i  urzędników 
państwowych carskiej Rosji. Na terenie 
naszej gminy było ich cztery (Andrusz-
kowice, Samborzec, Złota oraz Doły 
Michałowskie i Milczany).

Ciągle powiększająca się bieda na 
wsiach stawała się trudna do zniesienia. 
Gdyby nie wybuch I  wojny światowej 
i  wyruszenie do walki o  niepodległość 
Legionów Polskich, losy sprawy polskiej 
z  pewnością potoczyłyby się zupełnie 
inaczej. Te dwa wydarzenia są ze sobą 
nierozerwalnie związane. Cdn.

Opracował: Andrzej Cebula 

26 sierpnia w Dwikozach odbyły 
się Dożynki Powiatu Sandomier-
skiego, na których nie mogło zabrak-
nąć delegacji z gminy Samborzec.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy 
polowej na stadionie sportowym „Spar-
ty” Dwikozy, a oficjalnego otwarcia do-
konali starosta sandomierski oraz wójt 
gminy Dwikozy.

Starostami dożynek byli Adam Bu-
rek, mieszkaniec gminy Dwikozy, 
i  Małgorzata Smardz z  gminy Obra-
zów. Delegacji z Samborca przewodził 
wójt Witold Surowiec. Podziękował on 
rolnikom za codzienny trud, umiłowa-
nie ziemi, polską gościnność i wierność 
tradycji. Wraz z  wójtem na Dożynki 
Powiatu Sandomierskiego udali się 
również przewodniczący Rady Gminy 
Mieczysław Piątek, zespół „Przelaski” 
z Zajeziorza wraz z  sołtysem Andrze-
jem Skrzypczyńskim oraz druhowie 

z Ochotniczej Straży Pożarnej z Zaje-
ziorza i Bogorii Skotnickiej.

Podczas prezentacji wieńców dożyn-
kowych z dziesięciu gmin powiatu sando-

mierskiego, jednym z bardziej okazałych 
był wieniec z naszej gminy. Prezentowały 
go panie z  sołectwa Zajeziorze ubrane 
w barwne stroje ludowe.

W podzięce 
za plony

15 sierpnia mszą świętą z  dziękczy-
nieniem za plony rozpoczęły się dożynki 
w Koćmierzowie.

Po niej korowód z wieńcem dożynkowym prze-
szedł uroczyście na plac rekreacyjny. Ceremoniom 
dożynkowym przewodniczyli organizator, starosta 
dożynek, sołtys Koćmierzowa i radny gminy Sam-
borzec Andrzej Bryła wraz z żoną Małgorzatą.

Gości powitali gospodarze dożynek Agniesz-
ka i Grzegorz Koronowie oraz wójt gminy Witold 
Surowiec.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozrywkę. 
Na scenie wystąpił m.in. zespół „Przelaski” z Za-
jeziorza. Przygotowano też wiele atrakcji dla dzieci 
oraz poczęstunek. 

4 września Młodzieżową Grupę Ratowniczą z Sam-
borca, działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury, 
odwiedziła młodzież, która również realizuje projekt 
w ramach programu Równać Szanse.

„Zamaskowani – napad na kulturę” to tytuł projektu re-
alizowanego przez grupę ze Strawczyna. Spotkanie, którego 
celem była wymiana doświadczeń projektowych oraz inte-
gracja obu grup, odbyło się w Urzędzie Gminy. Następnie 
wszyscy wybrali się do Sandomierza na długi spacer, podczas 
którego młodzież miała okazję zobaczyć najważniejsze za-
bytki królewskiego miasta.

6 września Młodzieżowa Grupa Ratownicza z Samborca uda-
ła się z rewizytą do Strawczyna. Podczas wyjazdu młodzież od-
wiedziła Park Rozrywki Fly Sky w Kielcach. Jest to park łączący 
dziesiątki niesamowitych trampolin. Kolejnym punktem wyjaz-
du była wizyta w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku. 
Siedzibą muzeum jest pałacyk, który wraz z majątkiem ziemskim 
Henryk Sienkiewicz otrzymał od społeczeństwa polskiego z oka-
zji 25-lecia swojej pracy artystycznej. Młodzież miała okazję do 
szczegółowego zapoznania się z życiem i twórczością polskiego 
powieściopisarza i publicysty. 

Podczas spotkania w Strawczynie MGR obejrzała fragment 
zabawnego skeczu w wykonaniu „Zamaskowanych” przy udziale 
jednej z uczestniczek grupy z Samborca.

Wizyta w Strawczynie – miejscu urodzenia Stefana Żerom-
skiego, była również doskonałą okazją do włączenia się w akcję 
Narodowego Czytania. Uczestnicy spotkania wspólnie czytali 
fragmenty powieści Żeromskiego – „Przedwiośnia”.

Gmina na dożynkach
powiatowych

Droga do niepodległości (1)

Miłe odwiedziny

W trosce
o integrację

Zakończone zostały prace związane z re-
alizacją projektu pn.: „Budowa świetlicy 
wiejskiej w Zawierzbiu połączona z utwo-
rzeniem punktu postojowego dla turystyki 
rowerowej oraz promocją dziedzictwa kul-
turowego”.

Projekt realizowany był przez Stowarzyszenie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawierzbiu w  ra-
mach wspierania rozwoju obszarów wiejskich 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w ramach PROW 2014-2020. Całkowity 
koszt realizacji zadania wyniósł 307 520 zł, w tym 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego to 205 
945 zł oraz dotacja z Urzędu Gminy w Samborcu 
to 101 575,00 zł.  

2 września w Zawierzbiu odbyła się Impreza Śro-
dowiskowa – Pożegnanie Wakacji, podczas której 
poświęcono i otwarto wybudowaną świetlicę.


