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Samborzeckie Gminne Centrum Kultury Sportu 
i Rekreacji realizuje kilka projektów z myślą o lo-
kalnej społeczności. 

Obecnie GCKSiR realizuje dwa duże zadania ponadregionalne 
w ramach programu Równać Szanse – Działajmy Razem. Jeden 
z projektów pt. „Spotkania Młodej Sztuki Ulicy” realizowany jest 
w partnerstwie z Ośrodkiem Kultury w Niedrzwicy Dużej i Stowarzy-
szeniem Animacji Kultury „Heksa” (woj. lubelskie), drugi – pt. „Młoda 
Sztuka w Młodych Rękach” – we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Wartko w Kościelisku. Dzięki tej inicjatywie odbyły się dwie weeken-
dowe wizyty studyjne: w Niedrzwicy Dużej oraz Samborcu. Ponadto 

miały miejsce: wyjazd edukacyjny do Lublina, warsztaty integracyjne 
przy wspólnym ognisku, minikurs tańca współczesnego i tańca 
z ogniem oraz warsztaty graffiti. Działania projektowe zaowocowały 
powstaniem w Samborcu grupy fire show, wykorzystującej w swoich 
pokazach ogniowych elementy tańca współczesnego. Młodzież 

uczestnicząca w obu projektach kontaktuje się ze sobą za pośrednic-
twem internetu. Istnieje funpage stworzony dla obu projektów jako 
miejsce wirtualnych spotkań młodzieży. Niezawodnymi sposobami 
komunikacji są oczywiście facebook oraz skype.

Na obecnym etapie realizacji obu projektów młodzież z Sambor-
ca przygotowuje się do uczestnictwa w Festiwalu Miasto Młodych 
Artystów, który odbędzie się 22 czerwca w Sandomierzu. Podczas 
Festiwalu grupa młodzieży z gminy Samborzec będzie prezentować 
owoce działań projektowych w tzw. Namiocie Animacji Młodzieżo-
wych. Dzięki temu młodzi ludzie będą mogli pochwalić się efektami 
swojej pracy. Ponadto wezmą udział w grze stworzonej specjalnie 
dla festiwalowych wolontariuszy pt. „Super Wolontariusz”.

 Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Samborcu podej-
muje również wiele inicjatyw o charakterze lokalnym. Sztandarowy 
jest tu projekt realizowany we współpracy z Fundacją Rozwoju 
Dzieci im. J.A. Komeńskiego pt. „Rozwój postaw obywatelskich na 
terenach wiejskich”, który współfinansowany jest przez Szwajcarię 
w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu 19 czerwca 
2013 roku w sali Konferencyjnej Urzędu odbyło się otwarte semi-
narium prezentujące efekt niniejszego projektu – Gminną Strategię 
Wyrównywania Szans Edukacyjnych. 

Z myślą 
o młodych

W mijającym roku szkolnym uczniowie tej 
placówki osiągnęli ich sporo. Weronika Stom-
porowska z klasy V została finalistką X Konkursu 
Matematyczno-Przyrodniczego organizowanego 
przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, za-
jęła też I miejsce w XII Edycji Międzyszkolnego 
Konkursu Wiedzy Matematyczno-Przyrodniczej 
uczniów klas piątych. Z kolei Michał Osow-
ski z gimnazjum został laureatem X Konkursu 
Geograficznego Województwa Świętokrzyskie-
go. Odnotowano również sukcesy artystyczne. 
W X Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki i Tań-
ca o Puchar Burmistrza Sandomierza I miejsce 
w kategorii „śpiew” zajął Wiktor Śmiechowski 
z klasy V zaś I miejsce w kategorii „taniec” uzy-
skała grupa uczniów z klas IV-VI. 

Uczniowie z Samborca pokazali się z naj-
lepszej strony podczas zawodów sportowych. 
Karolina Paluch z klasy IV uzyskała najwyższą 
lokatę w biegu na 60 m i skoku w dal podczas In-
dywidualnych Mistrzostw Powiatu SZS w Lekko-
atletyce. Mikołaj Osowski z klas VI wygrał bieg 
na 300 m na tych samych zawodach. Duże sukce-
sy lekkoatletyczne odnieśli też gimnazjaliści. Ewelina Potyrak 
z klasy IIIb zdobyła I miejsca w pchnięciu kulą i rzucie dyskiem 
w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików, w Mi-
strzostwach Województwa Juniorów oraz w Świętokrzyskich 

Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Brała też udział w Mistrzo-
stwach Polski Młodzików w Słubicach w dyscyplinie pchnięcie 
kulą. Przemysław Wilk z klasy IIa wygrał ogólnopolskie za-
wody III Memoriału Marka Łuczyńskiego młodzików w biegu 

na 600 m, kwalifikując się do mistrzostw Polski. Najwyżej 
uplasował się również w biegach na 300 m w Mistrzostwach 
Województwa Świętokrzyskiego oraz w Powiatowych Zawo-
dach Lekkoatletycznych. Pierwsze miejsca w pchnięciu kulą 
zdobyli Jakub Wiśniewski z klasy IIa i Paweł Wrona z klasy 
IIIa na zawodach wojewódzkich. Najlepsi w Powiatowych Bie-
gach Sztafetowych okazali się uczniowie ze szkoły w Samborcu 
w kategorii chłopców 10x1000 m: Krzysztof Barański, Łukasz 
Grela, Wojciech Kominek, Tomasz Krawczyk, Łukasz Ob-
rębski, Krystian Pawłowski, Krzysztof Róg, Bartłomiej 
Rzeszowiak, Przemysław Wilk, Paweł Wrona.

Placówka przystąpiła również do realizacji kilku programów 
i projektów poszerzających zakres jej działania. Jednym z nich 
jest „Szkoła z klasą 2.0”. To program ogólnopolski, w którym 
uzyskała status szkoły eksperckiej, a obecnie, zaliczywszy 
wszystkie zadania, oczekuje na certyfikat. Gimnazjaliści z Sam-
borca wzięli udział w debacie oksfordzkiej w ramach Festiwalu 
Miasto Młodych Artystów. Patrycja Sulicka, Kaja Chora, 
Michał Osowski, Piotr Komorowski wykazali się wiedzą oraz 
sztuką argumentowania zarówno po stronie propozycji, jak 
i opozycji. Wygrali na etapie gminnym i przygotowują się do 
dalszych etapów.

W Zespole Szkół w Samborcu realizuje się także programy 
prozdrowotne we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- 
Epidemiologiczną w Sandomierzu. Są to: „Czyste powietrze 
wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, 
„Znajdź właściwe rozwiązanie”. Zdrowie człowieka ma sil-
ny związek z ekologią, dlatego równocześnie realizowano 
program „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady”. 
Patronat nad nim objął Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza 
Koprzywianki.

Zachęcają do sukcesu
Szkoła w Samborcu zachęca dzieci i młodzież do udziału w różnych przedsięwzięciach, które stymulują 

ich rozwój intelektualny oraz fizyczny, a także umożliwiają odnoszenie znaczących sukcesów. 

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Samborcu.

Od 2012 roku na terenie gminy Sam-
borzec realizowany jest projekt Święto-
krzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju 
Demokracji Lokalnej pt.: ,,Eko – logicz-
ny sposób na życie’’. 

Ekologiczny
sposób na życie

W projekcie uczestniczą 4 gminy z województwa 
świętokrzyskiego, tj. Samborzec, Dwikozy, a także 
Słupia Konecka i Fałków z powiatu koneckiego. Pro-
jekt ma na celu promocję nowoczesnego rolnictwa 
ekologicznego i zdrowej, smacznej żywności. Uczest-
nicy tej inicjatywy podejmują działania na rzecz prze-
kształcenia posiadanego gospodarstwa rolnego na 
ekologiczny system produkcji. W projekcie brało udział  
3 liderów i 26 rolników zainteresowanych przekształ-
ceniem gospodarstwa. W Urzędzie Gminy odbyły się 
3 spotkania z rolnikami w dniach 29 stycznia, 15 lutego 
i 28 lutego 2013 roku. Poza tym w marcu i kwietniu  
19 rolników brało udział w wizytach studyjnych w go-
spodarstwach ekologicznych w powiecie Miechów 
w Małopolsce i w gminie Boguchwała na Podkarpaciu. 
Także w kwietniu 8 rolników uczestniczyło w wizycie 
studyjnej w Szwecji. Celem wizyty było odwiedze-
nie gospodarstw prowadzonych ekologicznie. Z ko-
lei w maju gmina Samborzec gościła przedstawiciela 
,,Folkuniversitetet” ze Szwecji. Odwiedził on kilka in-
dywidualnych gospodarstw zainteresowanych prze-
kształceniem na ekologiczną produkcję.
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      Spod pióra
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Impreza została podzielona na dwie części: obrzędową i ofi-
cjalno-rekreacyjną. O godz. 16. rozpocznie się wicie wianków, 
puszczanie ich na wodę oraz szukanie kwiatu paproci, a dwie 
godziny później przy wałach wiślanych biesiada na placu przy 
remizie OSP w Bogorii Skotnickiej.

24 czerwca na terenie Zespołu Placówek Oświatowych w Cho-
brzanach odbędzie się Gminny Festyn Dziecięcy połączony z pod-
sumowaniem roku szkolnego oraz rozdaniem nagród dla pry-
musów. W ramach tego wydarzenia zaplanowano m.in. zawody 
sportowe na boisku szkolnym: turnieje piłki nożnej i siatkowej oraz 
biegi uliczne. O godz. 10. otwarte zostanie wesołe miasteczko, 
a o godz. 12. animatorzy zabaw z dziećmi przeprowadzą nie-
zwykle ciekawe zajęcia integracyjne, niespotykane konkurencje 
sportowe oraz gry zespołowe. 

***
Ludowy Zespół Sportowy Samborzec przy wsparciu Gminnego 

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji będzie podczas wakacji reali-
zować projekt pt.: „Kreatywnie bo sportowo, kolorowo, odjazdo-
wo” dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego. Od końca czerwca przez całe wakacje na 
młodych sportowców czeka moc wrażeń. Na początek odbędzie 
się impreza integracyjna, w lipcu i sierpniu w miejscowościach, 
gdzie istnieją boiska, będą odbywać się zajęcia ruchowe. Jednak 
największą gratką dla młodych piłkarzy będzie wyjazd studyjny na 
trening Korony Kielce. Samborzeccy spor-
towcy będą mieli okazję spotkać się z pił-
karzami Korony. Uczestnikami projektu 
będą najmłodsi zawodnicy LZS-u oraz 
uczniowie wyróżniający się wynikami 
sportowymi w swoich szkołach.

Będzie się działo!

Już 23 czerwca odbędzie się podsumowanie projektu „Mała miejscowość – wielka tradycja – szerokie horyzon-
ty” realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka przy współpracy z Gminnym Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

Stawiają na aktywizację
Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu od 1 lutego 2013 r. 

 kontynuuje działania w ramach projektu systemowego pt.: 
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Sam-
borzec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie bierze udział 10 osób, 7 kobiet i 3 mężczyzn 
z terenu gminy. W toku jego realizacji w 2013 r. uczestnicy 
projektu zostaną objęci szczególnym wsparciem ze strony 
pracowników socjalnych i asystenta rodziny. Ponadto będą 
prowadzone warsztaty i szkolenia zawodowe, dzięki któ-
rym uczestnicy projektu będą mogli podnieść swoje kom-
petencje społeczne i kwalifikacje zawodowe. W tej chwili 
trwają przygotowania do wyłonienia firmy szkoleniowej, 
która poprowadzi szkolenia dla uczestników tego projektu.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w ramach ogólnopol-
skiej akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, dzieci z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Samborcu słuchały najpiękniej-
szych polskich bajek. 

Utwory Juliana Tuwima „Pan Maluśkiewicz i wieloryb” 
oraz „Słoń Trąbalski” czytała Joanna Sarwa z Radia Leliwa, 
Natomiast „Pchłę Szachrajkę” Jana Brzechwy  przeczyta-
ła maluchom Bożena Grzyb – przewodnicząca Komisji 
Oświaty Sportu i Rekreacji

Czytali maluchom

9 czerwca na placu Publicznej 
Szkoły Podstawowej im. Armii Kra-
jowej  w  Zawierzbiu,  prowadzonej 
przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół 
Szkoły  „Dobro  Dzieci”,  odbył  się 
„piknik rodzinny”. 

Imprezie przyświecało hasło „Rodzina 
jest najważniejsza” Piknik został zorgani-
zowany dzięki współpracy Urzędu Gminy 
w Samborcu z sołectwami Koćmierzów 
i Zawierzbie, w partnerstwie z Gmin-
nym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji 
w Samborcu, Szkołą Podstawową w Za-
wierzbiu, Związkiem Strzeleckim „Strzelec” 
z Sandomierza. Obecność sandomierskich 
strzelców nie była przypadkowa, gdyż we 
wrześniu ubiegłego roku, z inicjatywy na-
uczycielek Magdaleny Gach i Agnieszki 
Nowak zawiązano w Zawierzbiu grupę 
„Orląt” – spadkobierców „Orląt Lwow-
skich”. „Orlęta” działają w ramach struktur 
sandomierskiego „Strzelca”. Kilkumiesięcz-
ne szkolenie zakończyło się podczas pikni-
ku rodzinnego uroczystym ślubowaniem i 
przyjęciem w szeregi „Orląt” i „Strzelców”.

Sam piknik miał charakter integra-
cyjny, rozpoczął się mszą św. w intencji 

rodzin w kaplicy w Koćmierzowie. Na-
stępnie uroczyście poświęcono i otwar-
to nowo wybudowany kompleks rekre-
acyjno-sportowy przy miejscowej szkole.  
W otwarciu kompleksu wzięli udział ks. 
kapelan Marek Kozera, przewodniczący 
Rady Gminy w Samborcu Mieczysław 
Piątka, wójt gminy Samborzec Witold 

Garnuszek, a także sołtys Zawierzbia 
Krystyna Dudek, sołtys Koćmierzowa 
Andrzej Bryła, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Szkoły „Dobro Dzieci” Da-
mian Dajnowski oraz dyrektor szkoły 
Jan Wiatr.

Na nowo otwartym wielofunkcyjnym 
boisku odbył się turniej sportowy, w któ-
rym udział wzięli: rodzice uczniów, dzieci, 
nauczyciele, lokalna młodzież oraz strzelcy. 
Wszystkim towarzyszył duch sportowej ry-
walizacji, a na zwycięzców czekały nagro-
dy: książki, słodycze i puchary.

Dla dzieci i ich rodzin przygotowano 
wiele atrakcji. Dzieci mogły bezpłatnie i do 
woli korzystać z trampoliny karuzeli i zjeż-
dżalni. Podczas pikniku można było zjeść  
kiełbaskę z grilla i pyszną młodą kapustkę 
po sandomiersku. Z okazji Dnia Rodziny 
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zawierz-
biu zaprezentowały się w specjalnie przy-
gotowanych programach artystycznych 
pod kierunkiem swoich wychowawców. 

Rodzinny piknik

Chobrzany
Chobrzany to jedna z najstarszych miej-

scowości gminy Samborzec, położona w do-
linie rzeki Gorzyczanki na płaskim terenie 
Wyżyny Sandomierskiej. Zebrana podczas 
wykopalisk i badań archeologicznych do-
kumentacja jednoznacznie potwierdza, że 
ludność zamieszkiwała na tych terenach już 
w okresie neolitu, czyli około 1700 lat temu.  
Pierwsze udokumentowane wzmianki 
o Chobrzanach to kroniki parafialne. W 1333 
roku na prośbę swych braci, Gaworka i Zbi-
gniewa, biskup krakowski Jan Grot postawił 
w swej rodzinnej wsi Chobrzany kościół. Wy-
budowano go na wzgórzu, a budulec stano-
wiło drzewo modrzewiowe. W tym samym 
roku w Chobrzanach  powstała pierwsza 
parafia, do której z polecenia biskupa Jana 
Grota  dołączone zostały kolejne wioski: 
Strączków, Byszów, Janowice i Faliszowice. 
Pierwszym proboszczem w Chobrzanach zo-
stał Berakon. Aby przyciągnąć wiernych do 
nowej parafii, biskup udzielił nawiedzającym 
kościół chobrzański w święta i niedzielę 40 
dni odpustu. Pierwszy modrzewiowy kościół 

przetrwał do około 
1640 roku. Drugi 
wykonany również 
z drewna modrze-
wiowego  powstał 
w 1644 roku. 

Według zapisu 
Jana Długosza w 1440 roku dziedzicem 
Chobrzan był Gaworek Chobrzański herbu 
Rawa. W 1508 roku właścicielami majątku 
w Chobrzanach byli Mikołaj i Jakub Gnie-
woszowie, natomiast od 1578 roku – Stani-
sław Gniewosz, a od 1604 – roku Hieronim 
Gniewosz, syn Stanisława. W 1644 roku 
dziedziczką Chobrzan została Zuzanna, 
wdowa po Mikołaju Pękosławskim.

Do 1729 roku dziedzicami Chobrzan byli 
Pękosławscy, od których to majątek prze-
szedł w ręce Reja, wojewody lubelskiego. 
W 1787 roku od Wincentego Stoińskiego 
Chobrzany odkupił Sebastian Kaszuba-Nie-
przycki, łowczy sanocki, aby kilka lat później 
sprzedać nabyte dobra Janowi Brzeskiemu, 
rotmistrzowi kawalerii polskiej. Po nim do 
1872 roku dobra chobrzańskie dziedziczy-
li  Wincenty i Julia (córka Jana Brzeskiego) 
Jabłońscy. W 1872 roku dobra od Jabłoń-
skich nabyli Adolf Necanda i Tekla z Ka-
terlów Trepkowie (bliska rodzina Stefana 
Żeromskiego). Jednak w 1895 roku ziemię 
rozparcelowali pomiędzy mieszkańców 

wioski i w 1904 roku opuścili Chobrzany. 
Na pamiątkę ufundowali figurę Jezusa Mi-
łosiernego na skrzyżowaniu dróg, z których 
jedna prowadzi do Sandomierza.

W 1810 roku rozpoczęto budowę trze-
ciego z kolei kościoła w Chobrzanach, 
która została ukończona sześć lat później. 
Budowla ta przetrwała do 20 kwietnia 
1864 roku. W czasie pożaru zabudowań 
dworskich zapaliła się strzecha na dachu 
kościoła i cały budynek stanął w płomie-
niach. Obecny kościół wzniesiono z ciosów 
kamiennych w latach 1873-1876.

Z Chobrzanami wiąże się też niezwykła 
historia, gdyż w 1370 roku przebywał tutaj 
na polowaniu król Kazimierz Wielki. Polu-
jąc w uroczystość Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, łamiąc tym samym prawo 
święta,  spadł z konia i złamał nogę. Zda-
rzenie to miało miejsce pod Przedborzem, 
a w miejscu tym do dziś stoi wybudowany 
kościół Żeleżnicki. Po udzieleniu królowi po-
mocy w pobliskim dworze, orszak królewski 
ruszył w dalszą drogę ku Sandomierzowi. 
Król zatrzymał się jeszcze w klasztorze cy-
sterskim w Koprzywnicy, po czym ruszył 
w drogę powrotną do Krakowa. Jednak 
uraz króla okazał się na tyle poważny, że 
w niedługim czasie zmarł.

ANDRZEJ CEBULA

Nowy plac zabaw
Pod koniec maja w Milczanach został oddany do użytku 

nowy i bezpieczny plac zabaw. Inwestycja została zrealizo-
wana w ramach projektu pt.: Zagospodarowanie przestrze-
ni publicznej oraz budowa małej infrastruktury rekreacyjnej 
i turystycznej w miejscowości Milczany” współfinanso-

wanego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013”. Cał-
kowity koszt to 30135 zł, przy czym kwota dofinansowania 
wyniosła 19135 zł. Inwestycja zrealizowana przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu.

Dzięki tej inwestycji na placu zabaw stanęły nowe zjeż-
dżalnie, huśtawki i drabinki do wspinania.

Kultywują tradycję
Stowarzyszenie „Z sercem dla ludzi” z Gorzyczan wraz 

z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu 
realizuje projekt: „COOL-towa tradycja”. 

Grant w wysokości 6 tys. zł, na realizację inicjatywy po-
chodzi z Funduszy Szwajcarskich, z programu „Góry Święto-
krzyskie naszą przyszłością” prowadzonego przez Ośrodek 
Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu. 

Zadaniem członków stowarzyszenia będzie odtworze-
nie obrzędu „okrężnych” czyli tradycyjnych dożynek san-
domierskich. Uszyte zostaną również autentyczne stroje 
sandomierskie, odbędzie się wyjazd studyjny do Rymanowa 
Zdroju na festiwal obrzędowy. Projekt zakłada także wyda-
nie materiałów do edukacji regionalnej: „Folklor – lubię to”. 

Przygotowane przez członków stowarzyszenia trady-
cyjne widowisko dożynkowe zostanie zaprezentowane 
podczas tegorocznych dożynek powiatowych. Będzie 
można uczestniczyć m.in. w „Tańcowisku”, czyli potań-

cówce z oberkami mazurami 
i innymi tańcami ludowymi.

lZS Samborzec – juniorzy młodsi.


