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7-8 czerwca w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 
obchodzono wielkie święto – jubileusz 70-lecia istnienia szkoły oraz 10-lecie przejęcia 
i finansowania jej przez gminę Samborzec.

Główne obchody jubileuszowe, które zainaugurowała uroczysta msza św., odbyły się 7 czerwca. 
W murach szkoły w Chobrzanach licznie zgromadzili się uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz za-
proszeni goście: emerytowani nauczyciele, pierwsza absolwentka szkoły Łucja Chmioła, córka jednego 
z założycieli szkoły Janina Szczygielska-Paluch, syn pierwszego dyrektora szkoły Janusz Walczyna 
oraz wójt gminy Samborzec Witold Garnuszkek i starosta powiatu sandomierskiego Stanisław 
Masternak.  Honorowymi gośćmi byli Stanisław Adamczak, rektor Politechniki Świętokrzyskiej oraz 
Paweł Stępień, literaturoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecny dyrektor liceum Robert Soja w swoim przemówieniu szczególne podziękowania za 10 lat 
efektywnej współpracy i troski o dobro szkoły skierował do wójta gminy Samborzec.

Młodzież licealna w specjalnym programie artystycznym nawiązującym do historii szkoły i wspo-
mnień z nią związanych zaprezentowała swoje recytatorskie i wokalne talenty. Podczas obchodów 
jubileuszu szkoła była otwarta dla wszystkich zwiedzających. Można było zapoznać się z jej ofertą 
edukacyjną oraz obejrzeć specjalnie przygotowaną wystawę oraz prezentację multimedialną poświę-
coną działalności placówki. Wieczorem natomiast odbył się uroczysty bal absolwentów. 

Podwójny jubileusz

Odbyły się już dwa pikniki rodzinne 
zorganizowane w ramach inicjatyw lokal-
nych finansowanych przez gminę. 

Przypomnijmy, że gmina zamierza zor-
ganizować jeszcze kilka inicjatyw lokalnych, 
które mogą być zrealizowane na wniosek  
stowarzyszeń z terenu gminy lub sołectw. 
Będą to przede wszystkim różnego typu spo-
tkania integrujące lokalną społeczność, jak 
pikniki rodzinne, festyny sportowe, warsztaty 
artystyczne, lokalne obchody świąt. 

26 maja na boisku wiejskim przy Szkole 
Podstawowej w Śmiechowicach prowadzo-
nej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły 
odbył się  „Festyn rodzinny”. Celem imprezy 
było zintegrowanie rodziców, dzieci i nauczy-
cieli, włączenie wszystkich do aktywnego 
uczestnictwa w spotkaniu i zabawach oraz 
propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 
sport i aktywną rozrywkę.

Był to zatem czas zabawy podczas zajęć 
sportowo-rekreacyjnych na świeżym powie-
trzu, w których wzięli udział rodzice, dzie-
ci, nauczyciele oraz wszyscy chętni. Dzieci 
zaprezentowały się również w specjalnie 
przygotowanych pod kierunkiem swoich 
wychowawczyń programach artystycznych. 

Podczas festynu funkcjonował również wy-
śmienity bufet przygotowany przez rodziców. 

Z kolei 14 czerwca we wsi Milczany odbył 
się „Piknik rodzinny”, w którym wzięło udział 
około 270 osób –  mieszkańców Milczan 

i okolicznych miejscowości. Głównym punk-
tem imprezy było uroczyste otwarcie nowo 
powstałego placu rekreacyjno-sportowego. 
Uczestnicy imprezy mogli korzystać z licznych 
atrakcji przygotowanych na ten dzień – weso-

łego miasteczka, przejażdżek bryczką, można 
było też przejechać się na  kucykach lub osioł-
ku, co wzbudziło zainteresowanie szczególnie 
wśród najmłodszych. Dla wszystkich przewi-
dziano gorący posiłek oraz kiełbaski z ogniska. 
Mieszkanki Milczan zadbały również o słodki 
poczęstunek. Tańce i wesoła zabawa trwały 
do późnych godzin nocnych. 

W uroczystościach z okazji ubileuszu 70-lecia istnienia szkoły w Chobrzanach oraz 10-lecia prowadze-
nia jej przez gminę Samborzec wzięli udział uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz zaproszeni goście.

Czas na integrację

10 osób weźmie udział w projekcie pn. „Program 
Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Sam-
borzec”  realizowanym przez Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Samborcu.

Ośrodek Pomocy Społecznej w kwietniu tego roku przy-
stąpił do realizacji kolejnej edycji projektu rozpoczętego 
w 2008 roku.  W wyniku rekrutacji, która trwała od 5 do 16 
maja, do udziału w projekcie zgłosiło się 14 osób w wieku 
aktywności zawodowej, z czego 10 (8 kobiet i 2 mężczyzn) 
weźmie w nim udział. 6 osób to osoby bezrobotne, pozostałe 
4 to rolnicy z terenu gminy.

–  Projekt  przewiduje  działania mające na  celu  zdobycie 
przez beneficjentów dodatkowych kwalifikacji oraz udzielenie 
wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia. W ramach projektu 
przewidziano indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, 
zajęcia z komunikacji społecznej, kurs z zakresu przedsiębior-
czości  oraz  z  obsługi  komputera,  a  także  kursy  zawodowe 
zgodne z oczekiwaniami i predyspozycjami uczestników. Do-

Podczas  „Festynu  rodzinnego” w Śmiechowicach,  dzieci  zaprezentowały  się 
w specjalnie przygotowanych programach artystycznych.

Piknik  rodzinny w Milczanach był okazją do uroczystego otwarcia nowo 
powstałego placu rekreacyjno-sportowego.

Wsparcie dla bezrobotnych
datkowo dla osób, które nie posiadają prawa jazdy, a zadekla-
rują chęć wzięcia udziału w kursie, przewidziany został właśnie 
kurs na prawo jazdy kategorii B  – informuje Mariusz Drożdż 
z OPS w Samborcu. – Dla uczestników zostało przewidziane 
również wsparcie finansowe, w postaci zasiłków. Dodatkowo 
będą oni objęci pomocą pracowników socjalnych. 

Wartość projektu to nieco ponad 124 tys. zł, z czego 
10,5 proc. to wkład własny OPS. Środki na realizację pro-
jektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego, 
działania 7.1.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej inte-
gracji przez ośrodki pomocy społecznej. 

W  latach  2008-2013  ze wsparcia w  ramach projektu  pn.  „Aktywizacja 
społeczno-zawodowa w gminie  Samborzec”  realizowanego przez Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Samborcu skorzystało już 53 mieszkańców gminy. 
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Na tegoroczne wakacje Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Samborcu przygotowało mnóstwo bezpłat-
nych atrakcji, dzięki którym dzieci i młodzież spędzą lato 
pełne przygód i dobrej zabawy.

Nudy  nie będzie 
– Aby dobrze rozpocząć tegoroczne wakacje, już 26  czerwca od-

będzie się Gminny Festyn Dziecięcy w Samborcu. W programie festynu, 
którego rozpoczęcie zaplanowaliśmy na godz. 9.30, przewidziano m.in. 
pokaz karate grupy Kyokushin, oraz zabawę ze Szkołą Tańca Samba 
w Samborcu. Następnie na miejscowym boisku odbędą się turnieje spor-
towe, gry i zabawy dla najmłodszych, a także będzie można skorzystać 
z atrakcji wesołego miasteczka – mówi dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu Sebastian Mazur.

Ale festyn dziecięcy to dopiero początek wakacji w Samborcu, 
bo już 3 lipca o godzinie 13 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 

w Samborcu odbędzie się niezwykłe spotkanie pn. „Świętokrzyskie 
czaruje” z przewodnikami po ziemi świętokrzyskiej, którzy opo-
wiedzą wszystkim amatorom podróży o najciekawszych miejscach 
w naszym regionie.

Natomiast 10 lipca o godzinie 10 sprzed Urzędu Gminy w Sam-
borcu wyruszy wycieczka małych odkrywców do Koprzywnicy ph. 
„Na cysterskim szlaku”. Będzie to pierwsza z cyklu  wycieczek pn. 
„Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu przez 
cały okres wakacji zaprasza również na turnieje sportowe, zajęcia 
karate, fitness, oraz warsztaty wokalne i emisji głosu. Ponadto 
w Zajeziorzu, Janowicach, Ostrołęce, Gorzyczanach i Chobrzanach 
odbędą się pikniki rodzinne, podczas których każdy z pewnością 
będzie dobrze się bawił.

Szczegółowy program zajęć i imprez wakacyjnych w gminie 
dostępny jest na stronie internetowej www.kulturasamborzec.
pl a szczegółowych informacji zasięgnąć można pod nume-
rem 15 831-44-43, wew. 43 lub korzystając z adresu e-mail: 
 kultura.samborzec@wp.pl  

Koćmierzów 
Do XVI wieku Koćmierzów był jedną zwar-

tą osadą leżącą po lewej stronie koryta rzeki 
Wisły. W szesnastym wieku rzeka podzieliła 
miejscowość na dwie części leżące po obu 
stronach Wisły. 

Lewobrzeżna część wioski znalazła się w gminie 
Samborzec, natomiast prawobrzeżna  początkowo 
funkcjonowała jako samodzielna wieś i dopiero po 
II wojnie światowej przyłączona została do aglo-
meracji prawobrzeżnego Sandomierza. 

Koćmierzów to miejscowość bardzo stara, 
pierwsze wzmianki o niej sięgają początku XIII 
wieku. Po drugiej lokacji miasta Sandomierza, 
nadanej przez Leszka Czarnego, Koćmierzów, tak 
jak Andruszkowice, Złota czy Milczany, znalazł się 
w granicach nowo lokowanego miasta. Nie ma 
pewności, czy Koćmierzów powstał na gruntach 
miejskich, czy też stanowił osobną niezależną po-
siadłość ziemską. 

Osadnictwo na tym terenie koncentrowało się 
głównie nad rzeką. W 1827 roku w Koćmierzowie 
znajdowało się 39 domów, w których mieszkało 
204 mieszkańców. Rozległość folwarku wynosiła 
612 mórg. Grunty orne i ogrody stanowiły 146 
mórg, łąki 56 mórg, 60 mórg pastwiska, wody 
157 mórg, lasy 131 mórg oraz nieużytki i place  
62 morgi.

 Od września 1887 roku do czerwca 1902 roku 
w Koćmierzowie zlokalizowany był posterunek  
bogoryjskiego oddziału II batalionu Sandomier-
skiej Brygady Straży Granicznej, który nadzorował 
i pilnował granicy państwowej na rzece Wiśle po-
między zaborem  rosyjskim i austriackim.

 Wioska Koćmierzów graniczy z Zawisełką, Złotą, 
Andruszkowicami, Zawierzbiem i Ostrołęką, od po-
łudniowego wschodu opływa ją rzeka Wisła, która 
jest  jednocześnie granicą powiatów sandomier-
skiego i tarnobrzeskiego oraz województw świę-
tokrzyskiego i podkarpackiego. Wyróżnia się dwie 
części tej wioski: Kolonia Koćmierzów – dawne pola 
dworskie, część wsi po parcelacji gruntów dworskich 
oraz Stara Wieś – teren wioski rozpośrerający się od 
drewnianego krzyża w stronę wioski Zawisełcze. 

Od wieków miejscowość ta była na stałe „zwią-
zana” z rzeką Wisłą i Gorzyczanką, a po 1936 roku 
także z rzeką Koprzywianką, położona bowiem jest 
pomiędzy korytami tych rzek. Częste wylewy rzeki 
Wisły zatapiały pola i domy, ludzie ponosili duże 
straty materialne, z tego też powodu po powodzi 
w 1934 roku usypano przy korycie rzeki wały ziem-
ne. W latach 80 ubiegłego wieku podwyższono 
je i wzmocniono. Mieszkańcy wioski od dawnych 
lat zajmują się głównie uprawą warzyw i ogrod-
nictwem. Sady zajmują największą powierzchnię  
upraw, w wielu miejscach przekraczają nawet wał 
wiślany i zajmują dawny teren kępy wiślanej. 

Aktualnie miejscowość zamieszkuje 429 miesz-
kańców,  którzy od XIII wieku należeli do parafii św. 
Pawła Apostoła w Sandomierzu, a od 1982 roku 
należą do parafii katedralnej pw. Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny. Dzieci z wioski uczęszczają 
do szkoły podstawowej w Zawierzbiu.

W 1983 roku z inicjatywy mieszkańców Koćmie-
rzowa wybudowano kaplicę kościelną. Na terenie 
wioski znajduje się jeden  krzyż drewniany i jedna 
figura św. Jana Nepomucena ufundowana przez 
ostatniego właściciela folwarku w Koćmierzowie 
L. Nejmarka. W czasie II wojny światowej sołtysem 
wioski Koćmierzów był Józef Cichoń. Aktualnie soł-
tysem wsi jest Andrzej Bryła. Przez wieś  niemal 
równolegle do wału wiślanego przebiega droga 
powiatowa z Sandomierza do Skotnik.

 
Andrzej Cebula

Mimo że wakacje z założenia są od-
poczynkiem od szkolnej nauki, Gminna 
Biblioteka Publiczna w Samborcu za-
chęca dzieci, młodzież oraz starszych 
czytelników do sięgania po książki 
także latem.

– Wakacje  są  czasem,  kiedy młodzież 
i  dzieci  swobodnie  mogą  sięgać  po  pu-
blikacje  spoza  kanonu  lektur  szkolnych. 
Nasza biblioteka stara się być na bieżąco 
z  nowościami  wydawniczymi,  śledzimy 
tytuły, które są chętnie czytane i staramy 
się uzupełniać księgozbiór w taki sposób, 
aby  odpowiadał  gustom  i  zapotrzebo-
waniu  czytelników.  Warto  więc  latem 
pomiędzy pracą  lub  zabawą na  świeżym 
powietrzu znaleźć  chwilę  czasu na  relaks 
właśnie z książką – mówi kierownik Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Samborcu Ewa 
Stefanek. – Od dłuższego czasu staramy 
się wzbogacać  i  uaktualniać  księgozbiór. 
Doposażenie  zbiorów możliwe  jest  dzięki 
dofinansowaniom  z  budżetu  gminy  oraz 
środkom  z  Biblioteki  Narodowej.  Na  no-
wości wydawnicze co roku przeznaczamy 
około 30 tys. zł. W naszej wypożyczali jest 
spory wybór filmów o różnej tematyce, au-
diobooków, a także gier komputerowych, 
które każdy może wypożyczyć do domu. 

Biblioteka w Samborcu posiada około 24 
tys. egzemplarzy książek i co roku na jej półki  
trafia około tysiąc nowych książek. Bibliote-
ka jest miejscem nie tylko dla prawdziwych 
moli książkowych.  Z pięciu udostępnianych 
dla czytelników stanowisk komputerowych 

można korzystać na miejscu, do dyspozycji 
mieszkańców gminy jest także konsola do 
gier komputerowych oraz drukarki i ksero-
kopiarki, a także komputerowe oprogramo-
wania, m.in. graficzne. 

Biblioteka dba również o najmłodszych 
czytelników. Z myślą o nich w placówce po-
wstał pięknie urządzony kącik czytelniczy 
dla maluchów, w którym mogą oswajać się 
ze światem słowa pisanego, dzięki czemu 
w przyszłości chętniej zaglądać będą nie tylko 
do internetu, ale także do książek. Najmłod-
szym biblioteka oferuje szeroki wybór ksią-
żeczek przeznaczonych specjalnie dla nich. 

Są to publikacje nowe, atrakcyjnie wydane, 
mające także charakter edukacyjny. 

Pracownicy starają się przyciągać jak naj-
większą liczbę miłośników książek, współpra-
cując z gminnymi szkołami i przedszkolem, 
uczestnicząc w programach promujących 
czytelnictwo, a także organizując spotkania 
z autorami książek dla dzieci i młodzieży, spo-
tkania teatralne oraz warsztaty plastyczne. 
Co roku można wziąć udział w prowadzo-
nych przez bibliotekę konkursach literackich 
i plastycznych oraz zajęciach w czasie ferii 
zimowych, które cieszą się zainteresowaniem 
zarówno dzieci, jak i młodzieży. 

W świecie książek

Spod pióra
regionalisty

HARMONOGRAM ZAJĘĆ

lipiec / sierpień

20.07

TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ 
CHŁOPCÓW

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

10.08

TURNIEJ
PIŁKI NOŻNEJ 

SOŁECTW 
GMINY 

SAMBORZEC

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

11.07

TURNIEJ 
SIATKÓWKI

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

25.07

TURNIEJ 
BADMINTONA 

DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

15.08

TURNIEJ 
TENISA 

ZIEMNEGO

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

25.08

TURNIEJ 
GIER I ZABAW

DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY

(Boisko Orlik 
w Samborcu)

06.07

PIKNIK 
W ZAJEZIORZU 

PRZY BUDYNKU 
OSP

godz. 16:00

13.07

PIKNIK
RODZINNY

CZYSTE LATO
W JANOWICACH

godz. 16:00

27.07

FESTIWAL 
DZIECI 

I MŁODZIEŻY 
W OSTROŁĘCE

godz. 14:00

03.08

KULINARIA
GORZYCZAŃSKIE

PRZY 
BUDYNKU OSP

godz. 16:00

24.08

DOŻYNKI 
GMINNE

W CHOBRZANACH

31.08

DOŻYNKI 
POWIATOWE 

W SAMBORCU

godz. 12:00

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć wakacyjnych.

ZAJĘCIA KARATE

środa, piątek (tylko lipiec)

godz. 17:15

CAGE FITNESS

środa, piątek (tylko lipiec)

godz. 18:15

ZAJĘCIA WOKALNE

Ostrołęka (świetlica)
w poniedziałki i czwartki

od 18:00 do 20:00

WAKACJE
W GMINIE SAMBORZEC 2014

03.07

„ŚWIĘTOKRZYSKIE 
CZARUJE”, CZYLI 

SPOTKANIE 
Z PRZEWODNIKAMI 
ŚWIĘTOKRZYSKIMI

(sala konferencyjna 
w Samborcu)

godz. 13:00

10.07
„NA CYSTERSKIM 
SZLAKU”, CZYLI 
WYCIECZKA DO 

KOPRZYWNICY, IN-
AUGURUJĄCA CYKL 
WYCIECZEK PO RE-
GIONIE PT.: „CUDZE 
CHWALICIE, SWEGO 
NIE ZNACIE”(spotkanie 
przed Urzędem Gminy)

godz. 10:00

„CUDZE CHWALICIE, 
SWEGO 

NIE ZNACIE”

od 17 lipca w każdy czwartek 
cykl wycieczek po regionie

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu
zaprasza na


