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W bieżącym roku szkolnym w klasach I – VI jest 40 uczniów. Ponadto 12 dzieci 
jest w oddziale przedszkolnym i 18 w punkcie przedszkolnym. Zajęcia w przed-
szkolu odbywały się nawet w lipcu. 

Podczas tegorocznych wakacji z funduszy stowarzyszenia przeprowadzono 
remonty dwóch klas. Sale pomalowano i wymieniono w nich okna. W listopadzie 
szkoła zaczyna realizować projekt pt. „Skotnickie Orły” współfinansowany z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.” 

W ramach projektu przewidziane są wyjazdy na basen z nauką pływania, wyjazdy 
do różnych zakładów pracy związane z preorientacją zawodową. Odbędą się również 
zajęcia z poszczególnych przedmiotów z podziałem na zajęcia wyrównawcze i rozwija-
jące, a także zajęcia teatralne w języku angielskim, wyjazdy do kina, teatru, filharmonii 
czy opery. Szkoła wzbogaci się o wiele nowoczesnych pomocy edukacyjnych, np. 
tablicę interaktywną, tablety dla uczniów, programy multimedialne.

Skotnickie orły
Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach jest placówką o trady-

cjach sięgających okresu przedwojennego. Od 1 października 2012 r. jej 
organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Skot-
nikach k. Sandomierza. 

Projekt obejmuje dodat-
kowe zajęcia rozwojowe 
oraz wyrównawcze z kilku 
przedmiotów, a także zajęcia 
artystyczno-aktorskie. Reali-
zacja projektu umożliwi też 
doposażenie placówki, m.in. 
w nowoczesną pracownię ję-
zykową oraz specjalistyczne 
pomoce dydaktyczne. W ra-
mach tego projektu powstał 
również Szkolny Ośrodek 
Kariery i Opieki, w którym 
zatrudnieni psycholog, peda-
gog oraz doradca zawodowy 
pomagają młodzieży oraz ich 
rodzicom w wyborze dalszej 
drogi edukacyjnej. 

Uwieńczeniem działań 
zmierzających do kompute-

ryzacji szkoły i posługiwania się technologią komuni-
kacyjno-informacyjną w codziennej pracy dydaktycz-
no-wychowawczej jest uzyskanie Certyfikatu Szkoły 
z Klasą 2.0, poprzedzonego otrzymaniem odznaki 
Szkoła Ekspercka. Certyfikat został przyznany w ra-
mach ogólnopolskiego programu „Szkoła z klasą”.

Uczniowie Zespołu Publicznych Placówek Oświato-
wych w Samborcu w ciągu niespełna dwóch miesięcy 
po wakacjach osiągnęli znaczące sukcesy sportowe 
oraz artystyczne. Przemysław Wilk z klasy III a gim-

nazjum zdobył I miejsce 
w Lekkoatletycznych Mi-
strzostwach Województwa 
Świętokrzyskiego w biegu 
na 300 m i na 110 m przez 
płotki, a Jakub Wiśniewski 
z tej samej klasy – I miejsce 
w pchnięciu kulą. Gimnazja-
liści zdobyli I miejsce w po-
wiecie w biegach sztafeto-
wych 10x1000 m. 

Uczniowie szkoły pod-
stawowej natomiast zajęli 
I miejsce na powiatowym 
etapie Wojewódzkiego 
Przeglądu Małych Form Te-
atralnych o charakterze sa-
tyrycznym. Tegoroczna edy-
cja przebiegała pod hasłem 
„Jestem zdrowy – odrzucam 

dym papierosowy”.

Tradycja i postęp
W nowoczesnym budynku funkcjonuje szkoła 

podstawowa i od 1 listopada br. będzie funkcjno-
wać „Tęczowe Przedszkole”. Uczniowie, oprócz 
obowiązkowych zajęć dydaktycznych, mogą 
uczestniczyć w dodatkowych lekcjach, m.in.: 
z języka hiszpańskiego i niemieckiego. Szkoła po-
siada własny środek transportu, 
z którego mogą korzystać dzieci. 
Dzięki współpracy szkoły z Gmin-
ną Biblioteką Publiczną, Gminnym 
Centrum Kultury Sportu i Rekre-
acji w Samborcu, FRD im. J. A. Ko-
meńskiego i Jednostką Strzelecką 
„Strzelec” w Sandomierzu reali-
zowane są działania mające na 
celu wyrównywanie szans edu-
kacyjnych poprzez utworzenie 
grupy ratowniczej, grupy „Orląt”, 
wsparcie psychologa, pedagoga 
i logopedy. Dzięki przychylności 
wójta Gminy i sołectw: Koćmie-
rzowa i Zawierzbia, dzieci mają 
do dyspozycji gminne boisko wie-
lofunkcyjne i piękny plac zabaw. 
Od października 2012 r. szkoła 
prowadzona jest przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Szkoły „Dobro Dzieci”. W 2013 
roku w ramach programu współpracy samorządu 
z organizacjami pozarządowymi została zreali-
zowana inicjatywa lokalna dotycząca organizacji 
integracyjnego Pikniku Rodzinnego. 

W ostatnim czasie w szkole zrealizowa-
no też kilka inwestycji: wymieniono okna na 

stołówce i w szatniach oraz drzwi wejścio-
we i ewakuacyjne, pomalowano elewację ze-
wnętrzną szkoły, zakupiono nowe ławki i krze-
sełka, doposażono klasopracownie w tablicę 
multimedialną i tablice suchościeralne, meble 
oraz wykładziny. Zakupiono też pomoce dy-

daktyczne oraz doposażono świetlicę szkolną. 
W wakacje pomalowano klasopracownie oraz 
zainstalowano w szkole nowe hydranty i ozna-
czono drogi ewakuacyjne według najnowszych 
przepisów przeciwpożarowych. W celu pod-
niesienia bezpieczeństwa dzieci w szkole funk-
cjonuje monitoring.

Publiczna Szkoła Podstawowa 
im. Armii Krajowej w Zawierzbiu łączy  
w sobie tradycję z nowoczesnością.

Szkoła z klasą

Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych,  
w którym uczniowie ZPPO w Samborcu zajęli I miejsce. 

Wycieczka uczniów ze SP w Skotnikach do jaskini „Raj”. 

Uczniowie SP w Zawierzbiu wraz z wychowawczyniami.

Delegacja gminy Samborzec przez kilka dni paździer-
nika br. przebywała na Węgrzech i w Rumunii celem 
wypracowania programu wspołpracy trójstronnej.

Owocna wizyta
Podczas spotkań robo-

czych z przedstawicielami 
władz lokalnych zaprzyjaźnio-
nych samorządów z Węgier 
i Rumunii narodziła się kon-
cepcja współpracy gospodar-
czej polegająca na wymianie 
technologii produkcji rolnej 
w zakresie zakładania winnic 
oraz uprawy winorośli, papry-
ki i roślin okopowych. Przed-
stawiciele gminy Samborzec 
zaproponowali pomoc i do-
radztwo w zakresie produkcji 
sadowniczej i warzywniczej.

Tereny wokół Lazarei (Ru-
munia) są bardzo zalesione, 
a drewno stanowi jedną z głównych gałęzi produkcji w tym regio-
nie. Dlatego współpraca handlowa w tym zakresie była jednym z 
tematów rozmów pomiędzy przedstawicielami obu samorządów.

Dużo czasu poświęcono też na wymianę doświadczeń w zakresie 
stanu infrastruktury lokalnej, zagospodarowania przestrzennego, 
możliwości rozwoju i pogłębiania współpracy w tym zakresie po-
między partnerskimi samorządami.

Wizyta delegacji gminy Samborzec 
w rumuńskim Siedmiogrodzie. 

W samborzeckim Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych stawia się na rozwój i nowoczesność. 
Ruszył właśnie, realizowany przez gminę Sam-
borzec, duży projekt z PO Kapitał Ludzki „Szkoła 
równych szans, szkołą sukcesu każdego ucznia”.
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Krzeczkowice
Krzeczkowice to stara wieś, bogata w wydarzenia 

historyczne. Przeprowadzone w 1931 roku w tej miejsco-
wości badania archeologiczne potwierdziły doniosłość 
odkrycia, które to udokumentowano w dwumiesięczni-
ku „Z otchłani wieków” nr. K.6.Z.4 z tegoż roku. 

Podczas prac znaleziono wówczas liczne kości, na-
rzędzia i wyroby kamienne, co świadczyć może o ist-
nieniu w tym miejscu osady ludzkiej z okresu neolitu, 
sprzed około 4000 lat. 

Już w XV wieku w miejscu na terenie dzisiejszych 
Krzeczkowic funkcjonował młyn wodny, który stał 
nad rzeczką płynącą od Nasławic w kierunku wsi 
Faliszowice. Wieś Krzeczkowice w tym czasie była 
własnością Mikołaja Chustki i Jana Gaby z Jasien-
na. Dalsze koleje losów Krzeczkowic związane były 
z dobrami majątku wsi Nasławice. Na początku XIX 
wieku folwark należał do rodziny Zarzyckich i stano-
wił dobra dworu w Nasławicach. 

W 1827 roku Krzeczkowice łącznie z wsią Nasła-
wice zajmowały powierzchnię 419 mórg. Budynków 
murowanych w obu wsiach było 6, a drewnianych 17. 
Prowadzony był płodozmian 6- i 9-polowy. W Krzecz-
kowicach znajdowały się duże pokłady kamienia, 
który wykorzystywany był głównie do wznoszenia 
budynków dworskich. Miejscowość oddalona była od 
Sandomierza o 25 wiorst. Sam folwark Krzeczkowice 
zajmował powierzchnię 130 mórg pola, znajdowały 
się tam 4 domy mieszkalne oraz młyn wodny. W 1852 
roku właściciel Krzeczkowic sprzedał 7 mórg lasu 
z gruntem zwanym Chrapy dziedzicowi Gorzyczan, 
Janowi Pastuszyńskiemu. Krzeczkowice należały wów-
czas do gminy Klimontów, a mieszkańcy przynależeli 
do parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Goźlicach. 

W 1903 roku folwark Krzeczkowice zajmował po-
wierzchnię 110 mórg i 15 kwadratowych prętów. Od paź-
dziernika 1902 roku należał do Kazimierza Zarzyckiego, 
który zarządzał posiadłością o łącznej wartości 56200 
rubli. Majątek ten odziedziczył po śmierci ojca Henryka 
Zarzyckiego. W lutym 1904 roku majątek w Krzeczko-
wicach od Kazimierza Zarzyckiego  za kwotę 15460 rubli 
nabył Izrael Moszkowicz Ajzenbein. Jednak w czerwcu 
1906 roku sprzedał nabyty majątek za taką samą sumę 
innemu Żydowi, Chaimowi Ickowi Faeingelbelgowi. 
Z kolei Chaim w kwietniu 1907 roku rozsprzedał ziemię 
pomiędzy włościan z Krzeczkowic. Ziemię zakupili: Piotr 
i Marianna  Stępień - 10 mórg, Franciszek Mordka – 30 
mórg, Jan Płaza – 20 mórg, Antoni Zych – 30 mórg, 
Marian i Walenty Zarobkiewicz –20 mórg. 

Aktualnie Krzeczkowice należą do gminy Samborzec, 
a mieszkańcy tej wioski przynależą do parafii św. Jadwigi 
Śląskiej w Świątnikach. Jest to mała miejscowość, zaj-
mująca powierzchnię zaledwie 70 hektarów, w której 
mieszka 60 mieszkańców, i jest jedną z najmniej zalud-
nionych wiosek w gminie. Miejscowa ludność zajmuje 
się głównie uprawą warzyw i owoców. 

W miejscowości tej możemy wyróżnić trzy części: 
Krzeczkowice Dolne, Krzeczkowice Górne i Przymiarki 
oraz jedną nazwę fizjograficzną – Zagórze. Przez wieś 
przebiega droga gminna z Koloni Janowice do Kolonii 
Faliszowice oraz Kolonii Nasławice. Teren miejscowo-
ści jest lekko pofałdowany, pagórkowaty, a w kierunku 
płynącego strumyka pochylony, nizinny. Bardzo cennym 
zabytkiem architektury sakralnej w tej miejscowości jest 
figura Matki Boskiej Korony Polskiej  ufundowana przez 
mieszkańców w 1957 roku. Jest figurą dziękczynną za 
szczęśliwie przeżytą II wojnę i okupację.

Andrzej Cebula

16 listopada br. o godz. 19 w Liceum Ogólnokształcącym 
w Chobrzanach odbędzie się niezwykłe wydarzenie – spek-
takl „Drugi Pokój” – impresje według Zbigniewa Herberta.

Jest to przedstawienie łączące dwa rodzaje sztuki – język 
teatralny z językiem wizualnym – fotografią. Dwie przestrzenie, 
w których główną rolę odgrywają czarno-białe obrazy, ukazujące 
zwykłą, nużącą codzienność w poetycko-nastrojowej interpre-
tacji. Dwa czasy, które mimo swej równoległości płyną w innym 
rytmie. Oszczędne słowo oraz animacja, a także warstwa mu-
zyczna budują niezwykłą atmosferę spektaklu, tworzą precyzyj-
ną konstrukcję dramatu opartą na słuchowisku radiowym.

Tego dnia odbędą się również Międzynarodowe Warszta-
ty Teatralne. Organizatorzy gorąco zachęcają do uczestnictwa 

w nich młodzież od 15. roku życia oraz osoby dorosłe. Rezerwacja 
biletów oraz zgłoszenia na warsztaty pod nr tel. 15 8314443 
wew. 43, kom. 531 480 999 oraz nakultura.samborzec@wp.pl 
 Uwaga! Ograniczona liczba miejsc!

Na spektakl oraz warsztaty teatralne zapraszają: Unia Teatr Nie-
możliwy, Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu 
oraz Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Chobrzanach.

Spektakl zrealizowano w ramach programu „HERBERT” ogło-
szonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Herbertowskie
impresje

21 września br. na Zamku w San-
domierzu, zgodnie z wieloletnią tra-
dycją, odbyła się XI edycja Naszych 
Sandomierskich Kulinariów Regio-
nalnych. W tym roku na stołach kró-
lowały ryby słodkowodne. 

W gminie Samborzec trud zmierzenia się 
z rybnym daniem głównym podjęły panie 
z Koła Kobiet z Zajeziorza. Przygotowały 
wspaniałego szczupaka w śmietanie. Rybę 
złowiono w Jeziorze Bogoryjskim i przyrzą-
dzono w sposób tradycyjny. Ponadto na 
stole gminy Samborzec pojawiło się mnó-
stwo innych dań rybnych. Były także wy-
śmienite domowe wypieki: owocowe ciasta 
drożdżowe, bułeczki, paluchy z kminkiem, 
domowe powidła, suszone pomidory oraz 
wykwintne nalewki.

Koordynatorem imprezy była pani 
etnograf Iwona Łukawska z Muzeum 
Okręgowego. Uroczystego otwarcia do-
konał burmistrz Sandomierza Jerzy Bo-
rowski. Podczas oficjalnego wystąpienia 
gminę Samborzec reprezentowała dele-
gacja w składzie: przewodniczący Rady 
Gminy Samborzec – Mieczysław Piątek, 
dyrektor i pracownicy Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, 

przedstawicielki Koła Kobiet z Zajeziorza, 
delegacja OSP w Zajeziorzu oraz niefor-
malna grupa młodzieży, działająca przy 
centrum kultury. Młodzież w ramach 
gminnych prezentacji odegrała krótką 
humorystyczną scenkę, ukazującą połów 
i przyrządzanie dania głównego – szczu-
paka w śmietanie. Po zakończeniu czę-

ści oficjalnej nastąpiła najprzyjemniejsza 
część uroczystości – degustacja. Najpierw 
członkinie szanownego jury spróbowa-
ły dań konkursowych, następnie goście 
i uczestnicy wydarzenia mogli nacieszyć 
zarówno wzrok, jak i podniebienie róż-
norodnością smaków dań rybnych oraz 
domowych wypieków.

Kulinaria regionalne

Prezentacja humorystycznej scenki połowu szczupaka w wykonaniu młodzieży z gminy Samborzec.

Młodzież z Gminy Samborzec, skupiona przy GCKiSR 
bierze udział w projekcie pn. „Gramy w Radę, damy radę 
– innowacyjny program edukacji i aktywizacji obywatel-
skiej młodzieży”.

Grają w Radę
Inicjatywa współfinansowana jest przez Szwajcarię w ramach 

szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. Organizatorem Gry jest Fundacja 
– Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa z siedzibą w Warszawie.

Od września 2013 roku do czerwca 2014 roku nieformalna 
Młodzieżowa Grupa Szybkiego Działania za pośrednictwem plat-
formy internetowej będzie rywalizować z innymi młodzieżowymi 
grupami z województw: świętokrzyskiego, warmińsko-mazur-
skiego i podlaskiego. Młodzież zmierzy się z ponad dwudziesto-
ma zadaniami, dzięki którym doświadczy różnych form aktywno-
ści związanych z działalnością prospołeczną. Młodzieżowa Grupa 
Szybkiego Działania pomyślnie przeszła przez kilka trudnych 
zadań, zdobywając wysokie noty w ogólnym rankingu drużyn.

Młodzież podczas pracy nad konkursowymi zadaniami.

Pewny sukces
Gmina Samborzec realizuje w Zespole Placówek Oświatowych 

w Chobrzanach projekt „Równe szanse – pewny sukces” w ramach 
Priorytetu IX, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych w latach 2013-2015”. 

W ramach projektu szkoła otrzymała dofinansowanie na or-
ganizację dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka polskiego, 
matematyki, języków obcych i edukacji obywatelskiej (łącznie 1800 
godz.) Ponadto każdy uczeń biorący udział w projekcie objęty 
został opieką doradcy zawodowego. Szkoła otrzymała również 
wiele pomocy dydaktycznych, w tym tablice interaktywne wraz 
z oprogramowaniem. Łączna wartość projektu to 199 337,90. 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w dniach 7 i 8 czerwca 2014 r. odbędzie się Zjazd 
Absolwentów LO im. S. Żeromskiego w Chobrzanach w związ-
ku obchodami 70-lecia szkoły.

Szkoła w Złotej zaprasza
Niezwykle bogatą ofertę pedagogiczną oferuje Szkoła Podstawowa w Złotej, prowadzona obecnie przez Stowarzy-

szenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k. Sandomierza.
Dzieci uczęszczające do prowadzonego przy szkole oddziału przedszkolnego mogą liczyć na: bezpłatny dojazd, pełne 

wyżywienie, zajęcia z j. angielskiego, zajęcia z rytmiki i tańca, opiekę logopedyczną i pedagogiczną, zajęcia kształcąco-
-rozwijające i świetnie wyposażone sale przedszkolne.

Również uczniowie z tamtejszej podstawówki uczęszczają na zajęcia, które prowadzi wykwalifikowana kadra. 
Ponadto lekcje odbywają się z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, uczniowie mogą brać udział w dodatkowych 
zajęciach z j. niemieckiego i w różnego rodzaju kółkach zainteresowań. Do dyspozycji uczniów są świetnie wyposażone 
sale dydaktyczne, w tym sala informatyczna. Obok szkoły znajduje się nowoczesne boisko wielofunkcyjne i plac zabaw. 
Dla wszystkich uczniów zagwarantowany jest darmowy dojazd.


