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W ostatnich miesiącach sam-
borzecki samorząd zrealizował 
szereg inwestycji, mających na 
celu  poprawę  komfortu  życia 
mieszkańców gminy.

W maju rozpoczęła się przebudo-
wa dróg gminnych Koćmierzów – Złota 
Gaj, Chobrzany – Bystrojowice i Jano-
wice – Chobrzany o łącznej długości 
6,5 km. Fundusze na realizację inwe-
stycji zostały pozyskane ze środków 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Jej koszt to blisko 970 
tys. zł, z czego dofinansowanie to nie-
spełna 500 tys. złotych.

Gmina realizuje również projekt pn. 
„Remont świetlicy wiejskiej w miejsco-
wości Gorzyczany”, którego celem jest 
umożliwienie mieszkańcom wsi oraz tu-
rystom udziału w życiu kulturalnym i spo-
łecznym gminy. Wartość projektu to pra-
wie 40 tys. zł., z czego dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
wynosi 25 tys. zł. W ramach projektu 
wykonano remont pomieszczeń świetli-
cy, w tym roboty malarskie, wymieniono 
stolarkę drzwiową, wyremontowano po-
sadzki, toalety oraz instalację sanitarną, 
a także wykonano instalację centralnego 
ogrzewania.

W Polanowie samorząd przeprowa-
dził remont świetlicy wiejskiej z własnych 
środków za kwotę ok. 50 tys. złotych. Za-
kres prac obejmował wykonanie elewacji 
zewnętrznej, docieplenie stropu, wymia-
nę stolarki okiennej i drzwiowej, zainsta-
lowanie bramy wjazdowej do garażu, po-
malowanie i remont dachu, wykonanie 
zadaszenia przy wejściu głównym.

Lepszy komfort życia

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Samborcu realizuje program Dom Kul-
tury + Inicjatywy Lokalne 2014, finansowany 
ze środków Narodowego Centrum Kultury. 

Życie z kulturą
Założeniem tego programu jest zachęcenie lokalnej spo-

łeczności do uczestnictwa w życiu placówki kultury. W pierw-
szej części zadania została przeprowadzona diagnoza lokalna, 
podczas której poprzez rozmowy z mieszkańcami pracownicy 
Centrum Kultury dowiedzieli się o mocnych i słabych stronach 
instytucji, a przede wszystkim potrzebach kulturalnych miesz-

kańców. Ogłoszono również 
konkurs na inicjatywę lokalną. 
Spośród zgłoszonych ofert nieza-
leżna komisja wyłoni te najlepsze. 
Wyniki już wkrótce!

Tegoroczna uroczystość wręczenia 
nagród odbyła się 26 czerwca w sali kon-
ferencyjnej Urzędu Gminy w Samborcu. 
Tytuł prymusa zdobyło 33 uczniów ze 
szkół podstawowych. Wśród nich naj-
wyższą średnią, bo aż 5,83, może po-
chwalić się Weronika Stomporowska, 
uczennica Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Tadeusza Kościuszki w Sambor-

cu. W przypadku szkół gimnazjalnych 
z terenu gminy Samborzec średnią 
5,0 i więcej uzyskało sześciu uczniów. 
Najwyższą średnią, czyli 5,44, zdobyła 
Katarzyna Świercz z Publicznego Gim-
nazjum w Chobrzanach. W bieżącym 
roku szkolnym prymusami Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stefana Żeromskie-
go w Chobrzanach zostały Agnieszka 
Kordyka i Katarzyna Marzec. Nagro-
dzono również finalistów i laureatów 
konkursów przedmiotowych, recyta-
torskich, teatralnych, a także wiedzy 
pożarniczej oraz religijnej. 

Młodzież z gminy Samborzec może 
pochwalić się również licznymi sukce-
sami sportowymi. Drużyna siatkarzy 
z Chobrzan zajęła VI miejsce w kategorii 
szkół podstawowych w Ogólnopolskim 
Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Mi-
nipiłce Siatkowej Chłopców. Trenerem 
drużyny jest Piotr Głowacki. 

Wszyscy wyróżnieni uczniowie otrzy-
mali dyplomy i nagrody książkowe. Na-
tomiast nauczyciele, którzy przyczynili 
się do sukcesów swoich wychowanków, 
otrzymali listy gratulacyjne. 

Prymusi wyróżnieni

 Wójt Samborca nagrodził uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu w roku szkol-
nym 2013/2014 uzyskali wysokie wyniki w nauce oraz zajęli czołowe miejsca w konkursach 
przedmiotowych i artystycznych oraz zawodach sportowych. 

Weronika StomporoWSka, uczen-
nica publicznej Szkoły podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w Samborcu, uzyska-
ła najwyższą średnią w gminie – 5,83. 

Świetlica wiejska w Polanowie po remoncie.

Prymusi z gminy Samborzec.

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Samborcu realizuje projekt o nazwie: 
„Utworzenie  w  gminie  Samborzec  punktu 
informacji turystycznej”.

Informacja
turystyczna

W ramach tego przedsięwzięcia 
wydano już materiały promocyjno-
-informacyjnych dotyczące Samborca: 
książki, informatory turystyczne oraz 
ulotki, które zawierają informacje do-
tyczące historii, kultury, folkloru, tras 
i atrakcji turystycznych, ciekawostek 
przyrodniczych, a także informacje 
na temat aktualnej bazy noclegowej 
i gastronomicznej na tere-
nie gminy.

Wydano również publi-
kację dotyczącą dziedzic-
twa kulturowego miejsco-
wości Gorzyczany. Publi-
kacja zawiera szczegółowe 
informacje na temat wyko-
palisk archeologicznych, 
zabytków, historii, tradycji 
oraz zachowanych obrzędów. Opraco-
wania merytorycznego monografii oraz 
dokumentacji fotograficznej dokonał re-
gionalista Andrzej Cebula. 

Punkt informacji turystycznej, który 
powstał w ramach projektu, ma na celu 
dostarczenie mieszkańcom gminy Sam-
borzec oraz turystom odwiedzającym 
region świętokrzyski aktualnych i do-
kładnych informacji dotyczących atrakcji 
turystycznych, a tym samym ponadre-
gionalną promocję dziedzictwa kulturowego tego obszaru. 

Punkt informacji turystycznej czynny jest w budynku 
Urzędu Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach od 
7.30 do 15.30.
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Spod pióra
regionalisty

Milczany
Pierwsze  pisane  wzmianki  o  tej  położonej  na 

niewysokich malowniczych  pagórkach  południo-
wej części Wyżyny Sandomierskiej miejscowości 
sięgają początku XIII wieku. 

W XV wieku wieś Milczany należała do biskupów krakowskich 
i posiadała 7 łanów kmiecych powierzchni i 2 zagrodników. Jak po-
daje kronikarz Jan Długosz, we wsi w tym okresie nie było karczmy 
ani folwarku. W 1827 roku Milczany stały się wsią rządową, w której 
mieszkało 173  mieszkańców w 17 domach. Milczany należały wów-
czas do dóbr Złota i zaliczane były do największych dóbr w powiecie 
sandomierskim. W tym samym czasie wyodrębniony został folwark 
Milczany, który zajmował powierzchnię 159 mórg, a wieś 475 mórg 
i 104 prętów. W 1859 roku od dóbr Złota oddzielono folwark i wieś 
Milczany, wówczas również w Milczanach została zbudowana karcz-
ma, do której przynależało 4 morgi pola.

W 1859 roku właścicielką Milczan została hrabina Helena Kron-
holm, która była również właścicielką Dołów Michałowskich w Ma-
joracie Złota. Natomiast Michał Kroncholm po generale Maurycym 
Koceube objął donacją w Piekarach i Złotej. Do około 1914 roku 
wieś i folwark Milczany należały do Eleonory Kronholm. W wiosce 
zamieszkiwało wówczas 184 mieszkańców w 22 domach. Po zakoń-
czeniu I wojny światowej większą częścią majątku folwarku w Milcza-
nach zarządzał dzierżawca dóbr w Złotej, Mieczysław Lenartowicz. 
Dziedzicem był do wybuchu II wojny światowej, podczas której zginął. 
W 1921 roku Milczany podzielono na dwie osady: Kolonię Milczany 
i Milczany Wieś, leżące w gminie Samborzec. 

Po II wojnie światowej majątek folwarku w Milczanach został 
rozparcelowany pomiędzy miejscowych gospodarzy. Pozostała resz-
tówka, ok. 4 hektarów, która została podzielona na mniejsze kawałki 
i przeznaczona na cele i potrzeby szkoły. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w połowie lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku z inicjatywy mieszkańców w Milczanach 
utworzono powszechną jednoklasową szkołę podstawową. Pierwsza 
szkoła podstawowa mieściła się w prywatnym pomieszczeniu gospo-
darza Jana Ziółka na Sadkach, funkcjonowała do 1935 roku. Kolejnym 
pomieszczeniem, w którym przed II wojną światową mieściła się szkoła, 
była izba u gospodarza Henryka Lipca zamieszkałego na Podkrzyziu. 
Była to jednoklasowa szkoła powszechna o łączonych 4 oddziałach, 
w której nauczycielem był Wincenty Frańczak z Chwałek. Funkcjono-
wała w czasie  II wojny światowej i w pierwszych latach powojennych. 
Następnie przeniesiono ją do pomieszczeń w domu gospodarza Sta-
nisława Świątańskiego. Dzieci z Milczan uczyły się w tym budynku do 
1969 roku, później szkołę przeniesiono do starego domu gospodarza 
Jana Kiliańskiego. Szkoła w Milczanach była filią Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Sandomierzu, jednak ze względu na zbyt małą liczbę uczniów 
w 1975 roku placówkę zlikwidowano. Aktualnie dzieci z Milczan uczęsz-
czają do Szkoły Podstawowej w Złotej i w Sandomierzu.

Przed II wojną światową sołtysami Milczan byli  pan Choda i Win-
centy Borycki, który pełnił tę funkcję również w czasie wojny. Kolejnymi 
sołtysami we wsi byli: Jan Wnuk, Wawrzyniec Bilski, Jan Kucharczyk, 
Jan Figiel, Eugeniusz Wójcik, Regina Cichoń, Marian Sapielak. Aktualnie 
funkcję sołtysa wsi Milczany pełni Jacenty  Pawłowski.

Od lat 60. ubiegłego wieku w Milczanach prężnie rozwijało się  
życie towarzyskie i kulturalne. Organizowane były zabawy taneczne 
i dożynki, zawiązało się koło ZMW. Wówczas powstało także Koło Go-
spodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze oraz Ochotnicza Straż Pożarna, której 
prezesem został Mieczysław Smakowski, a naczelnikiem Lucjan Statuch.

Tuż po wojnie u gospodarza Jana Kucharczyka otwarty został 
sklep ogólnospożywczy, a w latach 80. przy drodze krajowej z San-
domierza do Opatowa powstała też stacja paliw, którą założył Jan 
Strugała z Łojowic. Przy stacji paliw otwarto skup warzyw i owoców 
oraz hurtownię artykułów spożywczych. W latach 1968-1969 wy-
remontowana została droga gminna przebiegająca przez wieś, od 
Andruszkowic do drogi opatowskiej. W 1968 roku do większości  
mieszkań tej miejscowości popłynął już prąd elektryczny.

Obecnie wieś zajmuje powierzchnię blisko 305 ha. Zamieszkuje w niej 
457 mieszkańców, w tym 241 kobiet i 216 mężczyzn. Do 1987 roku miej-
scowa ludność należała do parafii św. Pawła Apostoła w Sandomierzu, 
a po reformie administracyjnej diecezji i parafii w Polsce, od  1 kwietnia 
1987 roku mieszkańcy Milczan należą do parafii Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Sandomierzu. Na terenie miejscowości znajdują się stare 
pamiątki małej architektury sakralnej, figury i krzyże przydrożne. Przez 
wieś przepływa rzeka Andruszkowianka, lewy dopływ Koprzywianki.

AnDrzeJ CebuLA

Przy wsparciu finansowemu gminy 
22 czerwca odbył się piknik rodzinny 
w miejscowości Złota, którego inicjato-
rem i organizatorem było Stowarzysze-
nie Przyjaciół Szkoły w Złotej k. Sando-

mierza. W ramach imprezy odbyły się 
występy artystyczne dzieci, rozgrywki 
sportowe na boisku oraz pokazy stra-
żackie, a wieczorem zabawa taneczna 
i rodzinne grillowanie. 

Kolejną inicjatywą zrealizowaną we 
współpracy z gminą Samborzec był 
piknik rodzinny w miejscowości Za-
jeziorze, który odbył się 6 lipca. Jego 
głównymi organizatorami były: Koło 
Kobiet w Zajeziorzu, Ochotnicza Straż 

Pożarna z tej miejscowości, radny oraz 
sołtys. W ramach pikniku odbyły się: 
kiermasz domowych ciast i ciasteczek, 
konkurs wiedzy o miejscowości, pokaz 
wozów i łodzi strażackich, turnieje i za-

bawy sportowe, konkursy i konkurencje 
dla rodzin oraz wspólne biesiadowanie 
przy muzyce na żywo. 

Z kolei 13 lipca w Janowicach odbył 
się piknik rodzinny pod hasłem „Czyste 
Lato”, którego inicjatorem i organizato-
rem było Stowarzyszenie Przyjaciół Jano-
wica a wsparła finansowo samborzecka 
gmina. W części artystycznej imprezy 
wystąpiły grupy i zespoły dziecięce. Nie 
zabrakło gier, konkursów i zabaw, muzyki 

na żywo oraz obfitego poczęstunku dla 
wszystkich uczestników. 

Dodatkową atrakcją wszystkich pikni-
ków rodzinnych były wesołe miasteczka, 
z których dzieci korzystały nieodpłatnie. 

Realizowane zadania publiczne 
w postaci inicjatyw lokalnych są wyra-
zem aktywizacji społecznej i kulturalnej 
mieszkańców gminy Samborzec, którzy 
ze świadomością i odpowiedzialnością 
podejmują działania służące integracji, 
wyrównywaniu szans edukacyjnych 
dzieci i młodzieży oraz pielęgnowaniu 
lokalnej twórczości i  folkloru.

Społecznie zaangażowani
Stowarzyszenia oraz sołectwa z terenu gminy Samborzec we współpracy z Urzędem 

Gminy oraz Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji przygotowały festyny wiejskie.

29 czerwca w Bogorii Skotnickiej już po 
raz drugi odbyła się sobótka. 

Sobótka
w bogorii

Impreza miała charakter integracyjny, a jej celem było 
przywoływanie tradycji tej nadwiślańskiej wsi. Zaczęło się od 
przejścia korowodu nad Wisłę, gdzie miało miejsce tradycyjne 
puszczanie  wianków. Po nim rozpoczęła się część artystyczna, 
na którą złożyły się występy dzieci i młodzieży, m.in.: zespołu 
OUR  STYLE. Na scenie wystąpiła również Zofia Lamch – uta-
lentowana śpiewaczka ludowa. Wieczorem odbyła się zabawa 
pod gwiazdami przy muzyce na żywo. 

Przez całe popołudnie można było również degustować 
regionalne specjały przygotowane przez mieszkanki Bogorii 

Skotnickiej. Niecodziennymi wydarzeniami były spektakl mul-
timedialny przygotowany przez młodzież oraz występ grupy 
teatru ognia APW.

Sobótka w Bogorii Skotnickiej

Janowice

złota

zajeziorze


