
Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą w kościele pw. św. Jana Chrzci-
ciela w Skotnikach w otoczeniu pocz-
tów sztandarowych. Oficjalna część 
wydarzenia odbyła się na placu przed 
szkołą w Skotnikach, który dokładnie 
90 lat temu rodzina Skotnickich prze-

kazała na budowę szkoły. Od teraz 
jej wejście zdobi tablica poświęcona 
generałowi brygady Wojska Polskiego 
Stanisławowi Grzmot-Skotnickiemu.

Uroczystego odsłonięcia tablicy 
pamiątkowej dokonali: wójt Witold 
Surowiec, dyrektor Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Skotnikach Bronisława 
Piasta, wicewojewoda świętokrzyski 
Andrzej Bętkowski, wnuczki genera-
ła Stanisława Grzmot-Skotnickiego 
Agnieszka Juszczak i Marta Skotnic-
ka-Karska oraz wnuk brata Stanisława 
Grzmot-Skotnickiego, Michał Skotnic-
ki. Poświęcenia tablicy dokonał pro-
boszcz parafii ks. Wojciech Pietraszek. 

Swoją obecnością zaszczycili wszyst-
kich dowódca i  żołnierze 7. Brygady 
Obrony Wybrzeża w Słupsku, której 
patronuje Generał.

 Podczas uroczystości głos 
zabrała dr hab. prof. UJK Urszula 
Oettingen – recenzent publikacji 

„Tobie Ojczyzno”. Publikacja ta, 
opracowana przez Jana Kapustę, 
została wydana z  okazji odsłonię-
cia tablicy upamiętniającej postać 
Stanisława Grzmot-Skotnickiego. 
Przemówienia wygłosili również re-
gionalista Andrzej Cebula, wicewo-
jewoda Andrzej Bętkowski, Adam 
Bidas z  Jednostki Strzeleckiej im. 
2 Pułku Piechoty Legionów AK 
w Sandomierzu, wnuczka generała 
Agnieszka Juszczak, Andrzej Jusz-
czak oraz Michał Skotnicki. Uro-
czystości dopełniła część artystycz-
na w wykonaniu dzieci i młodzieży 
ze szkoły w Skotnikach.
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Uczciliśmy 100. rocznicę niepodległości

Przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. „Bu-
dowa obiektów małej architektury w  Otwar-
tej Strefie Aktywności w  miejscowości Zło-
ta, gmina Samborzec”. Zadanie realizowano 
z  dofinansowaniem pochodzącym ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach 
Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Spor-
towo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopoko-
leniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) 
edycja 2018. Projekt obejmuje urządzenie placu 
zabaw, siłowni plenerowej oraz strefy relaksu, 
której koszt całkowity wynosi 137 265,54 zł, 
a kwota otrzymanego dofinansowania to 50 000 
złotych.

Gmina Samborzec zakończyła prace dotyczące 
przebudowy trzech dróg gminnych, które realizo-
wane były przy udziale dotacji z rezerwy celowej 
budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdzia-
łanie skutkom klęsk żywiołowych:

• droga Zawierzbie-Łąki o  długości 340 m. 
Całkowity koszt przebudowy drogi wyniósł 
223 103,55 zł brutto, z czego kwota dotacji z bu-
dżetu państwa to 176 711 zł.

• droga Zajeziorze – Koprzywianka o długo-
ści 1  060 m. Całkowity koszt zadania wyniósł 
460 561,99 zł, w tym kwota dotacji w wysokości 
358 332 zł.

• droga Janowice-Wąwóz o  długości 519 m. 
Całkowity koszt wyniósł 366  815,89 zł, w  tym 
kwota dotacji w wysokości 246 957 zł. Wszystkie 
ww. drogi wykonano z betonu asfaltowego.

Zakończone zostały prace realizowane w ra-
mach projektu: „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej 
na 2018 rok” przy dofinansowaniu pochodzą-
cym z  Samorządu Województwa Świętokrzy-
skiego. 

Pierwszy projekt pn.: „Wykonanie altany plene-
rowej w miejscowości Gorzyczany” oszacowano 
na kwotę całkowitą 20 295 zł, w tym koszt dofi-
nansowania wyniósł 10 000 zł. W ramach projektu 
wykonano altanę plenerową wyposażoną w oświe-
tlenie LED oraz zakupiono stoły i ławy. 

Kolejna inwestycja dotyczyła „Wykonania 
sceny plenerowej wraz z  placem rekreacyjnym 
w Milczanach”. Całkowity koszt zadania wyniósł 
20 000 złotych, w tym dofinansowanie w wyso-
kości 8  000 zł. W  ramach projektu wykonano 
zadaszenie sceny plenerowej, utwardzono plac 
rekreacyjny o pow. 56 mkw. oraz wyłożono kost-
ką brukową scenę o pow. 24 mkw. wraz z wej-
ściem na nią. 

Ostatni projekt pn. „Wyposażenie świetlicy 
wiejskiej w  Zawierzbiu” oszacowano na kwotę 
całkowitą w wysokości 18 676,70 zł, z czego kwota 

dofinansowania to 7 980,00 zł. W ramach 
projektu wyposażono obiekt w meble świe-
tlicowe, meble kuchenne, lodówkę oraz 
sprzęt rekreacyjny, ponadto wykonano 
stoły oraz ławy. 

Nasze inwestycje
Gmina Samborzec realizuje szereg inwestycji, przy krajowym wsparciu finansowym.

Po mszy wystąpili uczniowie Zespołu Pu-
blicznych Placówek Oświatowych w  Sam-
borcu, którzy pod kierunkiem Małgorzaty 
Spadło oraz Marty Majewskiej przygoto-
wali okolicznościowy program artystyczny. 
Nie zabrakło w nim patriotycznych wierszy 
i wzruszających pieśni.

Druga część obchodów miała miejsce na 
placu szkolnym ZPPO w  Samborcu. Dla 
upamiętnienia tych, którzy poświęcili życie 
w walce o niepodległość przybyłe delegacje 
złożyły kwiaty pod pomnikiem. W  imieniu 
społeczności lokalnej wieniec złożyli: wójt 
Witold Surowiec, zastępca wójta Ewa Drza-
zga oraz przewodniczący Rady Gminy Mie-
czysław Piątek. Delegacji szkolnej przewodni-
czył dyrektor Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu Mariusz Mierzwa 
wraz z przedstawicielami uczniów.

W Zespole Publicznych Placówek Oświa-
towych w Samborcu w dniach 11-16 listopada 
prezentowana była wystawa „Znaki państwa 

polskiego. Herb – barwy – hymn”. Wystawa 
została wypożyczona z Muzeum Niepodległo-
ści w Warszawie. Jej tematyka, zawsze aktual-
na, uświadamia nam, jak ważną rolę w pod-
trzymywaniu tożsamości narodowej pełnią 
symbole narodowe, dzięki których istnieniu 
naród może podkreślić własną odrębność. Po-
przez te elementy spaja się w jeszcze większym 
stopniu  we wspólnotę narodową.

Na planszach można prześledzić  losy pol-
skiego godła i barw narodowych, od wcze-
snego średniowiecza, poprzez lata panowa-
nia Jagiellonów, epokę nowożytną, walki 
o niepodległość toczone w XIX i XX wieku, 
aż po czasy współczesne.

Organizatorem wystawy w  szkole była 
Małgorzata Spadło, nauczycielka historii 
w  ZPPO, która przedstawiła ekspozycję 
podczas obchodów Święta Niepodległości 
11 listopada. Wystawę odwiedzili uczniowie 
i nauczyciele z okolicznych szkół: ze Złotej, 
Skotnik, Śmiechowic i Chobrzan.

Mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym w Samborcu roz-
poczęły się w naszej gminie uroczyste obchody Święta Niepodległości. Mszy 
przewodniczył ksiądz proboszcz Marian Kowalski.

18 października w Skotnikach oddano cześć pamięci generała 
brygady Wojska Polskiego Stanisława Grzmot-Skotnickiego. Na 
tę okoliczność przybyli licznie zgromadzeni goście, a także po-
tomkowie rodziny Skotnickich.

Tablica dla generała
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12 października w Szkole Podstawowej w Śmiechowicach 
warsztaty połączono z dyskusją o książce „Mirabelka” Ce-
zarego Harasimowicza. W czasie ich trwania uczniowie wy-

słuchali fragmentu audiobooka i obejrzeli  film o bohaterce 
książki – drzewku, które naprawdę rosło w  warszawskim 
getcie. Uczestnicy spotkania wzięli udział w głośnym czyta-
niu pod wspólnie zasadzoną na placu szkolnym strażniczką 
pamięci – mirabelką. Pod zasadzonym drzewkiem zakopano 
kapsułę z życzeniami dla Polski.

9 listopada w  gminnej Bibliotece Publicznej gościli 
uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Samborcu. Pod-
czas spotkania powstało drzewko pamięci. Na zielonych 
jego listkach każdy z uczniów narysował życzenia dla Pol-
ski, a przy użyciu żółtej farby odcisnął palec, tworząc uni-
katowy owoc mirabelki z niepowtarzalnymi liniami papi-
larnymi. Wykonane przez pierwszaków drzewko zdobi hol 
biblioteki. Na koniec spotkania na przybyłych gości czekała 
słodka niespodzianka – owoce mirabelki.

Warsztaty miały na celu promocję czytelnictwa, roz-
budzanie zainteresowania historią Polski oraz zwiększe-
nie świadomości na temat wydarzeń związanych z wojną. 
Dzięki nim włączyliśmy się w oficjalne obchody 100-lecia 
niepodległości, a nasze wydarzenia umieściliśmy na Ma-
pie Niepodległości dostępnej pod adresem niepodlegla.
gov.pl.

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 

Mirabelka 
w bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu wzię-
ła udział w  ogólnopolskiej akcji czytelniczej pt. 
„Mirabelka kiełkująca historia w stolicy”, organi-
zowanej przez serwis Lustro Biblioteki we współ-
pracy z wydawnictwem Zielona Sowa. W ramach 
akcji przeprowadzone zostały warsztaty skierowa-
ne do dzieci i młodzieży z okolicznych szkół.

W  pierwszym wyjeździe uczestniczyli 
uczniowie z  Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w  Samborcu oraz z  Zespo-
łu Placówek Oświatowych w  Chobrzanach. 
W drugim udział wzięli delegaci stowarzyszeń 
z  terenu gminy Samborzec: Stowarzyszenie 
Koło Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza, Sto-
warzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skot-
nicka, Stowarzyszenie Gorzyczany z Sercem 
dla Ludzi, Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich  z Chobrzan, Stowarzyszenie Przy-
jaciół Janowic oraz Warsztat Terapii Zajęcio-
wej w Śmiechowicach.

Podczas wyjazdu zarówno młodzież, jak i de-
legaci stowarzyszeń odwiedzili Muzeum Historii 

Żydów Polskich „Polin” oraz Muzeum Naro-
dowe. Jedna z  grup brała udział w  koncercie 
muzyki chóralnej z okazji 40. rocznicy inaugu-
racji pontyfikatu Jana Pawła II w Filharmonii 
Narodowej. Delegaci Stowarzyszeń natomiast 
obejrzeli spektakl „Śluby Panieńskie” w reżyse-
rii Jana Englerta w Teatrze Narodowym.

Wyjazdy do Warszawy dofinansowano 
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury w ramach programu Kultu-
ra Dostępna. Były to ostatnie działania pod-
sumowujące projekt pt. „Żywa lekcja Nie-
podległości”. Koordynatorami projektu byli: 
Sebastian Mazur i Aleksandra Abramczyk.

Na stulecie w stolicy
W dniach 23-24 oraz 25-26 października w ramach projektu „Żywa lekcja 

Niepodległości” odbyły się dwa wyjazdy tematyczne do Warszawy.

Uroczystość rozpoczęła się od 
odśpiewania Mazurka Dąbrowskie-
go oraz wciągnięcia flagi państwo-
wej na maszt. Sołtys miejscowości 
Andrzej Skrzypczyński przywitał 
wszystkich zgromadzonych oraz 
podkreślił, jak ważne znaczenie dla 
mieszkańców wsi Zajeziorze ma ta 
uroczystość.

Gminne obchody Święta Niepod-
ległości w  Zajeziorzu poprzedziła 
uroczystość związana z odsłonięciem 
i  poświęceniem kamienia i  pamiąt-
kowej tablicy upamiętniającej 100. 
rocznicę odzyskania niepodległości, 
750. rocznicę założenia miejscowo-
ści Zajeziorze oraz 64. rocznicę po-
wstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zajeziorzu. Oficjalnego odsłonię-
cia dokonali Andrzej Skrzypczyń-
ski, Małgorzata Boczek oraz prezes 
Ochotniczej Straży Pożarnej w  Za-
jeziorzu Rafał Bieniek, a ceremonię 
zakończył proboszcz parafii pw. Trój-
cy Świętej w  Samborcu ks. Marian 
Kowalski, który poświęcił kamień 
i tablicę.

Po części oficjalnej, która miała 
miejsce przed budynkiem strażnicy, 
wszyscy zgromadzeni udali się na 
salę widowiskową. Grupy, prowa-
dzone przez Anitę Bajorską z Gmin-

nego Ośrodka Kultury w  Samborcu 
przedstawiły widowisko patriotyczne 
pn. „Dla potomności śpiewamy o nie-
podległości!”.

W  tym dniu również podsumo-
wano projekt pn. „Stare fotografie 

mieszkańców Zajeziorza jako dzie-
dzictwo kulturowe łączące pokole-
nia” finansowany ze środków Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania Ziemi 
Sandomierskiej w  ramach projektu 
grantowego „Aktywna społeczność 
lokalna na obszarze LGD Ziemi San-
domierskiej”, o którym na zakończe-
nie spotkania mówiła Lucja Rugała.

W sobotę, 10 listopada, świętowaliśmy obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości. W Zajeziorzu wystawiono specjalnie przygotowane na ten dzień widowisko 
patriotyczne. 

Dla potomności o niepodległości

Ta niecodzienna uroczystość, która od-
była się w ramach projektu „Samborzec 
Niepodległa dla Wszystkich” pod honoro-
wym patronatem Wójta Gminy Samborzec 
– Witolda Surowca, była również okazją 
do podsumowania Gminnego Konkursu 
Plastyczno-Historyczno-Literackiego 
„Polskie drogi do Niepodległości”.

Kulminacyjnym punktem spotkania było 
wręczenie pamiątkowych nagród laureatom 
konkursu oraz część artystyczna przygoto-
wana przez młodzież szkoły. Nagrodzeni 
uczestnicy konkursu mieli możliwość zapre-
zentowania swoich umiejętności literackich 
w zakresie pięknego czytania fragmentów 
dzieł Stefana Żeromskiego. Z kolei prace 
plastyczne dopełniły wystrój sali gimna-
stycznej.

Wieczornica u Żeromskiego
18 listopada w budynku Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Chobrzanach zorga-

nizowano wieczornicę środowiskową poświęconą 100-leciu niepodległości Polski.


