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Projekt stworzony został przez Grupę Aktywnych Miesz-
kańców Janowic, dofinansowany w ramach Programu „Działaj 
Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności reali-
zowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz 
Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 
w Polsce.

Młodzież z gminy Samborzec pomogła mieszkańcom Ja-
nowic w upiększeniu ich miejscowości, a wysiłki skupiły się 
wokół zmiany wizerunku remizy OSP w Janowicach. 

Zamiast tradycyjnego pomalowania zewnętrznej ele-
wacji młodzież zaproponowała ekograffiti – malunek o te-
matyce ekologicznej. Mieszkańcy z entuzjazmem podjęli 

temat i starannie przygotowali się do 
tego przedsięwzięcia. Zadbali o ma-
teriały do malowania oraz poczęstu-
nek dla młodych grafficiarzy. Akcja malowania remizy, 
która cieszyła się dużym zainteresowaniem najmłodszych 
mieszkańców Janowic, odbyła się 7 sierpnia. Wszyscy mieli 
możliwość sprawdzenia swoich artystycznych umiejęt-
ności ze sprayem w ręku.  Młodzież zabrała się do pracy 
i w krótkim czasie można było oglądać pierwsze efekty. 
Na elewacji pojawiła się łąka, która powoli zapełniała się 
różnorodnymi kwiatami, roślinami oraz zwięrzętami. 

Teraz każdy może podziwiać wspaniałe, oryginalne malo-
widło, które powstało dzięki wspólnemu wysiłkowi młodych 
mieszkańców gminy Samborzec.

Młodzież skupiona wokół działań Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu wzięła 
udział w realizacji projektu pt. „Nasza czysta mała ojczyzna naszą chlubą i dumą”.

Ekograffiti w Janowicach
Młodzieżowa Grupa Działania z Samborca, funk-

cjonująca przy GCKSiR, ma za sobą 5-dniową wi-
zytę w Tarnowie.

Wyjazd miał charakter edukacyjny i był związany z re-
alizacją projektu pt. „Młoda sztuka w młodych rękach”, re-
alizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem wARTko 
z Kościeliska. Projekt został dofinansowany przez program 
Równać Szanse Działajmy Razem, którego twórcą jest Pol-
sko-Amerykańska Fundacja Wolności, a administratorem 
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży.

W dniach od 30 lipca do 4 sierpnia w Tarnowie odbyło 
się spotkanie młodzieżowych grup z gminy Kościelisko oraz 
Samborzec. Spotkaniu towarzyszyły warsztaty integracyj-
ne, treningi twórczości, zwiedzanie miasta i okolicznych 

atrakcji, galerii, wystaw sklepowych oraz muzeów, nocne 
pokazy fire show oraz „dyskoteka na trawniku”. 

Głównym celem wyjazdu było stworzenie teledysku, 
ukazującego różnorodność pasji i umiejętności młodzieży 
uczestniczącej w projekcie. Od początku wizyty w Tarnowie 
trwały intensywne przygotowania do osiągnięcia tego celu. 
Młodzież przemierzała miasto, szukając najciekawszych 
miejsc do nagrań. Nocami trwały prace nad kolejnymi 
zwrotkami hip-hopowej piosenki. Nagrania do teledysku 
odbywały się na terenie całego miasta, o różnych porach 
dnia i nocy, przy użyciu kamer, aparatów oraz telefonów 
komórkowych. Efekt jest oszałamiający. Wielogodzinne 
nagrania zaowocowały kilkuminutowym teledyskiem, 
prezentującym niezwykłe talenty, ciekawe ujęcia oraz nie-
typowe podejście do nowoczesnej muzyki, łączącej hip-
-hop z folklorem Podhala. Twórcom i realizatorom projektu 
należą się szczere gra-
tulacje. W młodzieży 
z terenów naszej gmi-
ny drzemie ogromny 
potencjał, który jest 
odkrywany i rozwijany. 

Sztuka 
w młodych 
rękach

Młodzież podczas wykonywania różnobarwnego graffiti.

Stawiają na tradycjęOd lipca Stowarzyszenie „Go-
rzyczany z sercem dla ludzi” 
w partnerstwie z Gminnym Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu realizuje projekt pt. 
„COOL-towa tradycja” w ramach 
programu „Góry Świętokrzyskie 
naszą przyszłością”.

Uczestnicy projektu odbyli już wy-
cieczkę do Rymanowa Zdroju. Tamtejszy 
Gminny Ośrodek Kultury organizuje co 
roku „Podkarpackie Wesele”, czyli Pod-
karpacki Przegląd Zespołów Obrzędo-
wych o tematyce weselnej. Uczestnicy 
projektu mogli zobaczyć, jak wygląda 
taki obrzęd realizowany przez doświad-
czone grupy. Przeprowadzono również 
wywiady etnograficzne, a także opra-
cowany został scenariusz obrzędu 
„Okrężnych”, czyli tradycyjnych doży-

nek sandomierskich. Obecnie przygo-
towywane są dawne stroje sandomier-
skie z zachowaniem starych wykrojów 
i wzorów. Obrzęd „Okrężnego” zostanie 

przedstawiony podczas Dożynek Powia-
towych 1 września w Łoniowie.  

Jednym z ważniejszych etapów pro-
jektu jest przygotowanie „Tańcowiska”, 
czyli Biesiady Tanecznej z elementami 
muzyki tradycyjnej. Impreza ta została 
połączona z Gminnym Pożegnaniem 
Lata. Ma się ona odbyć w sielskim klima-
cie, który będzie okazją do zapoznania 
się z tradycją, kulturą ludową jak rów-
nież będzie okazją do integracji lokal-
nej. Impreza odbędzie się 25 sierpnia na 
placu przy remizie OSP w Gorzyczanach. 

Festyn w Zajeziorzu
11 sierpnia w gminie Samborzec odbył się kolejny festyn rodzinny, tym razem 

w Zajeziorzu. Impreza została zorganizowana przez gminę Samborzec, miejsco-
wego radnego i sołtysa, OSP Zajeziorze, Koło Kobiet oraz GCKSiR w Samborcu.  

Festyn rozpoczął się od pokazu strażackiego przygotowanego we współ-
pracy z druhami z OSP Samborzec. Na dzieci czekało wesołe miasteczko i różne 
zabawy animacyjne, a wspólnemu biesiadowaniu towarzyszył poczęstunek 
i pieczenie kiełbasy przy ognisku oraz tańce. 
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Jachimowice
Jachimowice to wieś położona na rubieży gminy 

Samborzec, na styku wsi Postronna w gm. Klimontów, 
Trzykosy i Gnieszowice w gm. Koprzywnica oraz Ja-
nowice i Ryłowice w gm. Samborzec. 

Tego dnia dzieci z gminy Sambo-
rzec po raz kolejny odwiedziły San-
domierz. Tym razem celem wyprawy 
była Miejska Biblioteka Publiczna Filia 
nr 2 w Sandomierzu. Temat wycieczki 
brzmiał: „Biblioteka z niespodzianką”. 
Zgodnie z tematem wizyta w biblio-
tece obfitowała w liczne atrakcje.

Pierwszą z nich było zwiedzanie 
biblioteki. Gości oprowadzała biblio-
tekarka Aneta Czajka. Następnie 
dzieci z gminy Samborzec miały 
możliwość obejrzenia należącej 
do biblioteki pracowni plastycznej, 
a w niej mnóstwa kolorowych prac, 
wykonanych różnymi technikami. 

Kolejnym punktem programu były 
warsztaty plastyczne, których celem 
było stworzenie najbardziej oryginalnej 
zakładki do książki. Dzieci z zapałem 
zabrały się do pracy. Po godzinie na 
stolikach w pracowni leżały przepiękne 
kolorowe zakładki do książek. 

Następnie wszystkie dzieci zostały 
zaproszone na zajęcia kulinarne zor-
ganizowane przez świetlicę socjote-

rapeutyczną „Bajka”. Zajęcia odbyły 
się pod hasłem: „Letni deser”. Każde 
dziecko mogło wybrać pucharek z ga-
laretką i ozdobić go według własnego 

uznania. Po zajęciach nadeszła pora 
na degustację deserów. Kolejnym 
punktem programu była ścianka 
wspinaczkowa, należąca do sando-
mierskiego MOSiR-u. Pod opieką in-

struktora wszystkie chętne dzieci mo-
gły wdrapać się na sam szczyt ścianki. 
Każdy mógł spróbować i dowiedzieć 
się, jak trudna to sztuka. Jednak ani 
duży wysiłek, ani upał nie wyczerpały 
zapału młodych uczestników wyciecz-
ki. W ruch poszły piłeczki, pachołki, 
szarfy oraz plastikowe kije do hokeja, 
oblegane były stół bilardowy i piłka-
rzyki. Kilka godzin w bibliotece minęło 
jak jedna chwila. 

Wycieczka odbyła się dzięki 
uprzejmości Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Filii nr 2 w Sandomierzu 
oraz świetlicy socjoterapeutycznej 
„Bajka”.

Cudze chwalicie…
8 sierpnia odbyła się kolejna wycieczka z cyklu „Cudze chwalicie, 

swego nie znacie”, zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Samborcu.

Dla dzieci z gminy Samborzec wycieczka do Sandomierza była niezapo-
mnianym przeżyciem

Pierwsze wzmianki o tej miejscowości pochodzą z 1337 roku, kiedy 
to Jachimowice uposażały dziesięcinami mały kościółek w Chobrza-
nach, konsekrowany przez krakowskiego biskupa Jana Grota. Na-
zwa miejscowości, wywodząca się od hebrajskiego imienia Joachim, 
zmieniała się na przestrzeni wieków. Nazywano ją Jachymowicami 
i Jakimowicami. Jan Długosz, pisząc w 1473 roku o wsi Jachimowice, 
wspomina o trzech właścicielach tej miejscowości. Nie wymienia 
jednak ich nazwisk. W końcu XV wieku Jachimowice znajdowały się 
w rękach Stanisława Lipnickiego herbu Ołobok, w kolejnych należały 
już do rodziny Czartowskich, a w końcu XVII wieku do Złowadzkich. 

W 1921 roku podczas spisu powszechnego ludności w Jachimowi-
cach odnotowano dwa osiedla: Jachimowice Folwark i Jachimowice 
Wieś. Obie te części aż do 1972 roku należały do gminy Klimontów. 
Na terenie folwarku były 4 domy i 63 mieszkańców, natomiast we 
wsi było 12 domów i 83 mieszkańców. 

Według przynależności kościelnej mieszkańcy wsi Jachimowice nale-
żą do parafii św. Jana Ewangelisty i św. Marty w Chobrzanach. Wyjątek 
stanowiły lata 1865-1874, kiedy to Jachimowice należały do parafii św. 
Floriana w Koprzywnicy. W 1827 roku we wsi było 13 domów i zamiesz-
kiwało 60 mieszkańców. Natomiast na początku XX wieku wieś liczyła 
154 mieszkańców, którzy zamieszkiwali w 17 domach, a wieś zajmowała 
416 mórg ziemi dworskiej i 88 mórg ziemi włościańskiej. 

Obecnie wieś zajmuje powierzchnię 231 hektarów i zamieszkuje 
w niej 215 osób. W drugiej połowie XIX wieku, po uwłaszczeniu ziemi 
przez cara Rosji w 1864 r., Jachimowice w 4/5 powierzchni należały 
do rodziny Stefana, a następnie Zofii i Bronisława Oppeln-Bronikow-
skich, herbu Bosak. Jak mówi tradycja, jeden z członków rodziny 
używał bosaka jako broni w czasie bitwy pod Legnicą. 

Dwór w Jachimowicach stał pośrodku wsi, nad rzeką – dopływem 
Gorzyczanki. W obrębie budynku dworskiego wzdłuż rzeczki znaj-
dowało się 5 stawów rybnych, z których jeden przylegał aż do wału 
biegnącej nieopodal kolejki wąskotorowej. Wokół dworu rozpościerał 
się powstały w XIX wieku park, aktualnie zaniedbany, pomimo że jest 
objęty ochroną konserwatorską. Z pięknego niegdyś starodrzewu do 
dziś zachowała się jedynie ok. 150-letnia lipa. 

W czasie II wojny światowej właściciel Jachimowic, Bronisław Bro-
nikowski, pełnił funkcję skarbnika „uprawy”, tzn. podatku zbieranego 
od okolicznych ziemian na rzecz Polskiego Państwa Podziemnego. 
Dwór był też schronieniem dla wielu wojskowych, konspiratorów, par-
tyzantów i przesiedleńców. W jachimowickim dworze gościły także 
znane postacie. Pod koniec XIX wieku u Stefana, ojca Bronisława Bro-
nikowskiego, z przyjacielską wizytą przebywał pisarz Stefan Żeromski. 
Z kolei w 1944 roku w domu państwa Zofii i Bronisława Bronikowskich 
zatrzymała się żona Jana Sztaudyngera, słynnego satyryka. 

Po wyzwoleniu dekretem PKWN z września 1944 roku większość 
majątku dworskiego Bronikowskich znacjonalizowano i rozparcelo-
wano pomiędzy drobnych i małorolnych chłopów z okolicznych wsi. 
Pozostałą część majątku oddano Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Jachimowicach oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłop-
ska” z przeznaczeniem na magazyny. Teren Jachimowic od sierpnia 
1944 do stycznia 1945 roku zajmowało wojsko radzieckie. W czasie 
zdobywania Przyczółka Baranowsko-Sandomierskiego nad Jachi-
mowicami lotnictwo niemieckie zestrzeliło dwa radzieckie samoloty 
wojskowe. Jeden  z pilotów radzieckich przeżył, lądując ze spadochro-
nem, drugi zaś zginął w płonącym samolocie. Na skraju Jachimowic 
pomiędzy wsiami Jachimowice, Trzykosy i Postronna żołnierze ra-
dzieccy w 1944 r. zbudowali polowe lotnisko wojskowe, natomiast dla 
potrzeb dowozu amunicji i zaopatrzenia na front rozbudowali kolejkę 
wąskotorową, przedłużając jej długość przez Nawodzice, Budy do 
Bogorii Staszowskiej i Staszowa, i dalej do Jędrzejowa w jedną stronę 
oraz do Koprzywnicy i Tarnobrzega w drugą. 

Od 1972 roku Jachimowice należą do gminy Samborzec. W 1948 
roku we wsi założono linię telefoniczną. Była to jedna z pierwszych 
linii telefonicznych na terenie gminy, łączyła wieś Jachimowice z Bo-
gorią Staszowską. W 1955 roku wieś zelektryfikowano, a gaz ziemny 
do domów doprowadzono w 1988 roku. Przez wieś przebiega droga 
powiatowa, droga wojewódzka Koprzywnica – Klimontów oraz pięć 
dróg gminnych prowadzących kolejno do Janowic, Postronnej, Trzy-
kos, Kolonii i Starej Wsi.  

Obecnie wieś składa się z Kolonii i Starej Wsi, w której wyróżnić 
można następujące obiekty fizjograficzne: Dworskie, Kąty, Na Plasce, 
Piaśnica, Przydatki, Za Olszynami, Zbiorowiec. Wieś zamieszkują 
głównie rolnicy, którzy uprawiają przede wszystkim warzywa i ja-
błoniowo-wiśniowe sady owocowe. 

Andrzej Cebula

21 lipca rozegrano kolejną edycję turnieju piłki nożnej sołectw gminy 
Samborzec zorganizowanego przez Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Samborcu. 

Do rywalizacji stanęły tylko 4 drużyny – Bo-
goria Skotnicka, Milczany, Samborzec i Zajezio-
rze – w związku z tym turniej został rozegrany 
w systemie każdy z każdym. Wyniki ostatecz-
nej kwalifikacji przedstawiają się następująco: 
I miejsce: Bogoria Skotnicka, II – Samborzec, 
III – Zajeziorze, IV – Milczany. Tradycją turnieju jest wybór najlepszego piłkarza, 
w tym roku ten zaszczytny tytuł otrzymał Karol Obrębski.

Pięć dni później w  promieniach gorącego słońca rozegrany został III Turniej 
Siatkówki, w którym rywalizowała młodzież gminy Samborzec. W turnieju spotkały 
się cztery drużyny. Każda z drużyn rozegrała trzy mecze. Zwycięzcą turnieju zo-
stali „Blue Starsi” z kompletem punktów. Drugie miejsce z dorobkiem 6 pkt. zajęły 
„Samsungi”, a trzecie – drużyna „Bociaków”.

Wycieczka prymusów

Uczniowie z gminy Samborzec podczas pobytu na Węgrzech.

 Na wycieczkę pojechało dziewię-
cioro uczniów z Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Sambor-
cu, a także dziewięcioro z Zespołu 
Placówek Oświatowych w Chobrza-

nach. Polska grupa została przyjęta 
bardzo serdecznie w Matraderecske, 
uczniowie zamieszkali w tamtejszej 
szkole. Gospodarze zatroszczyli się 
o świetną organizację każdego dnia 
pobytu. Uczestnicy zwiedzili miejsco-
wość,  zapoznali się z dziedzictwem 
kultury ludowej, odwiedzili tamtej-
sze muzeum prezentujące zbiory 
folklorystyczne, m.in. tkaniny tkane 
na krosnach. Obserwowali też pracę 
tkaczki.

Ciekawym doświadczeniem była 
wizyta w Moffecie, czyli uzdrowisku 
oferującym suchą kąpiel w gazach 
powulkanicznych, pomagających 
w leczeniu wielu schorzeń, między 
innymi reumatyzmu. 

Następnego dnia zorganizowana 
była wycieczka do miasteczka Eger, 
gdzie młodzież oglądała wspaniałe 
zabytki architektury. 

Kolejny dzień to wizyta w stolicy 
Węgier – Budapeszcie. Przewodni-
kiem wycieczki była Maria Helman 
– Polka mieszkająca na stałe w tym 
wspaniałym mieście. Wszyscy byli 
oczarowani monumentalną archi-
tekturą, dziełami sztuki i widokami 
rozciągającymi się wokół pięknych 
naddunajskich mostów. W wolnych 
chwilach grupa mogła korzystać 
z odkrytych basenów.

Wyjazd był szczególnie cenny, ze 
względu na fakt, iż młodzież mogła 
poznać kulturę, architekturę i sztukę 
Węgier, aktywnie wypocząć i, co naj-
ważniejsze, zawrzeć nowe znajomości 
z węgierskimi rówieśnikami. Z pew-
nością wszyscy będą z przyjemnością 
wracać do tych wspomnień. 

18 lipca, 18 uczniów wyróż-
niających się najlepszymi osią-
gnięciami edukacyjnymi, wraz 
z opiekunami – MałGORzaTą 
SPaDłO i MONiKą zieMNiCKą, 
wyjechało na Węgry, do Matrade-
recske, partnerskiej gminy współ-
pracującej z gminą Samborzec.

Stawiamy na sport


