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300 tysięcy
na drogi!

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przy-
znało gminie kolejną dotację w ramach usuwa-
nia skutków klęsk żywiołowych. 

Wysokość przyznanej dotacji wynosi 300 tysięcy 
zł, nie więcej jednak niż 80 proc. wartości inwestycji. 
Dotyczy ona przebudowy dwóch fragmentów dróg: 
Gorzyczany – Wroni Dół o długości 1050 metrów oraz 
odcinka o długości 552 metry w miejscowości Wielogóra. 
Przetarg został ogłoszony, a planowany termin zakoń-
czenia inwestycji to 30 listopad.

Projekt jest odpowiedzią na problem zacierania się w pa-
mięci społecznej regionalnej obyczajowości, kuchni i tradycji. 
Zakłada on szereg działań mających na celu włączenie wielo-
pokoleniowych grup społecznych zamieszkujących ten region 
w pracę społeczno-badawczą na rzecz zebrania, uporządko-
wania oraz podsumowania tego, co z punktu widzenia historii, 
kultury i sztuki ludowej, a także w aspekcie przyrodniczym 
stanowi o dobru wspólnym. 

Jak sama nazwa wskazuje, wątkiem przewodnim projektu 
jest jabłko skotnickie. Obecność tego owocu na przestrzeni 
wieków kształtowała charakter i styl tego regionu. Pierwsze 
sady owocowe na ziemi sandomierskiej, założone przez cy-
stersów przy klasztorze w Koprzywnicy, pojawiły się już pod 
koniec XII w. Początkowo rosły tam dzikie jabłonie, później 
już drzewa o drobnych owocach, takich jak: renety, czubatki, 
kosztele. W XIX w. niemalże w każdym ogrodzie przydworskim 
czy przyzamkowym sadzono drzewa owocowe, m.in. jabłonie. 
Tak było też w przypadku dworu Skotnickich w Skotnikach. 

Zgromadzone w ramach projektu zasoby zostaną odpo-
wiednio zredagowane, a następnie zaprezentowane ogółowi 
mieszkańców gminy za pomocą form publicystycznych oraz 
multimedialnych. Główne działania projektu obejmują „Warsz-
taty słodko-kwaśne” oparte na regionalnych recepturach, bie-
siadę regionalną oraz nagranie filmu promującego region.

W lipcu i sierpniu zorganizowane zostały spotkania infor-
macyjne dotyczące projektu. 10 października odbyły się warsz-

taty kulinarne, stanowiące jego główny 
element. Podczas ich trwania znany 
kucharz Jakub Kuroń zaprezentował 
sposoby przygotowywania słodkich oraz 
kwaśnych potraw z jabłkiem w roli głów-
nej, w oparciu o regionalne przepisy. 
W warsztatach uczestniczyło 50 osób. 
Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz 
fartuszek kuchenny z autografem tele-
wizyjnego mistrza kuchni. 

11 października odbył się piknik pod hasłem „Biesiada z Ku-
roniem”. O jego artystyczną oprawę zadbał Krzysztof Kisała 
„Kis”, uczestnik wielu programów telewizyjnych. Mieszkańcy 
aktywnie włączyli się w organizację biesiady. Klub Seniora ze 
Skotnik przygotował kilka rodzajów pierogów, Klub Aktywnych 
Kobiet zapewnił przekąski, Klub Seniora z Bogorii Skotnickiej 
– pyszne ciasta, natomiast Stowarzyszenie „Nasze Skotniki” – 
chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami. Dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników pikniku cieszyły się konkursy kulinarne. 
Mistrz Jakub Kuroń przygotował dla wszystkich rozgrzewającą 
zupę, którą osobiście serwował. Patronami medialnymi biesia-
dy byli: TVP Kielce, TV Wisła, Radio Kielce oraz „Echo Dnia”. 
W ramach podsumowania imprezy powstanie film – reportaż 
z warsztatów oraz biesiady, zostanie także wydana publikacja 
książkowa z przepisami. 

Słodko-kwaśne
warsztaty z Kuroniem

Gołąbki z kaszą w sosie pieczarkowym przygo-
towane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Cho-
brzanach wygrały tegoroczną rywalizację kuli-
narną o Srebrną Chochlę.

Motywem przewodnim tegorocznych zmagań kulinarnych 
były dania jarskie. Do konkursu „Nasze sandomierskie – ku-
linaria regionalne” stanęło sześć gmin powiatu sandomier-
skiego. 

Gminę Samborzec reprezentowali: zastępca wójta Ewa 
Drzazga, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Piątek, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sam-
borcu Sebastian Mazur, panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chobrzanach oraz panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Chobrzanach. 

Zgromadzonych w sali rycerskiej gości powitał Sebastian 
Mazur, który następnie oddał głos Barbarze Zielińskiej, pre-
zesce chobrzańskiego Koła Gospodyń Wiejskich, która zapre-
zentowała przepis na konkursową potrawę.

Stoły ustawione na sali zamkowej były zastawione tradycyj-
nymi regionalnymi daniami. Prezentowane były między innymi: 
kluski kładzione, famuła, barszcz z kaszą gryczaną, pyzioki. 
Prym jednak wiodły smakołyki przygotowane przez panie z  
Chobrzan, a przede wszystkim zwycięskie gołąbki. 

– Oprócz potraw konkursowych, gminy przygotowały wiele 
innych smakowitości, a uczestnicy imprezy mogli oczywiście 
skosztować każdej z nich. Wszystkie potrawy były wyśmienite, 

zresztą jak co roku. Komisja miała ogromny dylemat, by zdecy-
dować, komu przyznać główną nagrodę – powiedziała Iwona 
Łukawska, kustosz Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. 

O zwycięstwie Samborca, jak wyjaśnił Kamil Pindych, szef 
kuchni Dworu Dwikozy pełniący rolę przewodniczącego kon-
kursowego jury, zdecydowały tradycyjność przygotowanej 
potrawy, jej prostota, znakomity smak oraz sposób prezentacji 
potrawy, jak również wystrój samego stoiska.

Srebrna Chochla dla Chobrzan

Od 1 lipca do 31 grudnia Stowarzyszenie „Nasze Skotniki” realizuje projekt pt. „Słodko-kwaśne jabłka 
skotnickie cd. Ukryty smak jabłka skotnickiego”. Jest on współfinansowany przez Szwajcarię w ramach 
szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 
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Spod pióra
regionalisty

Śmiechowice
Wioska położona jest na niewy-

sokich pagórkach pociętych wąwo-
zami lessowymi. Od północnego 
wschodu graniczy z Polanowem, od 
wschodu z Samborcem, od południa 
z Żukowem, od północy z Wielogórą, 
od północnego zachodu z Bilczą, od 
południowego zachodu z Bystrojo-
wicami, a od zachodu ze Świątnika-
mi w gminie Obrazów.

Śmiechowice to stara wieś, wymieniana 
w dokumentach z 1118 roku jako Solinecho-
wice. W 1508 roku miejscowość należała do 
Marcina ze Skotnik Sandomierskich. W 1578 
roku dziedziczka Jadwiga Skotnicka miała tu 
7 osadników. Folwark rycerski był zaś własno-
ścią Dobiesława herbu Półkozic. Pod koniec 
XVIII i na początku XIX wieku właścicielami 
Śmiechowic i Krukowa (przedmieście Sando-
mierza) byli państwo Poniatowscy. Ponieważ 
byli małżeństwem bezdzietnym, przed swoją 
śmiercią dobra te przekazali na rzecz szpita-
la przy kościele św. Ducha w Sandomierzu, 
a dokładnie siostrom Miłosierdzia Bożego. 
Ofiarowaną ziemię zakonnice przekaza-
ły w dzierżawę. Pierwszym dzierżawcą był 
Pożniak, człowiek pochodzący z Mazowsza. 
Ożenił się z wdową zamieszkałą w tej miejsco-
wości. Nowy dzierżawca rozbudował dwór, 
jednak dochody z dzierżawy były zbyt małe 
i zrezygnował z niej. Ostatecznie wrócił w ro-
dzinne strony. Następnym dzierżawcą majątku 
był Jakubson pochodzący z Wielkopolski. Gdy 
wybuchła II wojna światowa, wyjechał on ze 
Śmiechowic. Kolejnym dzierżawcą majątku 
był Podleski, nazywany przez mieszkańców 
„Jumą”. Na początku wojny został wysiedlony 
przez Niemców z Kujaw. Dzierżawił Śmiecho-
wice jeszcze po II wojnie światowej, aż do 
czasu parcelacji gruntów. Następnie opuścił 
wioskę i wyjechał na zachód Polski, prawdo-
podobnie do Wielkopolski. 

W 1928 roku w Śmiechowicach zawiązała 
się Ochotnicza Straż Pożarna. Początki były 
trudne, sprzęt gaśniczy strażacy trzyma-
li w drewnianym baraku wybudowanym we 
własnym zakresie. Aktualnie strażacy z OSP 
posiadają do swojej dyspozycji zmechanizowa-
ny sprzęt gaśniczy oraz własny budynek remizy 
strażackiej, wybudowany przez mieszkańców 
wioski w czynie społecznym. Prezesem Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Śmiechowicach jest 
Teofil Maciąg.

W 1952 roku z Wielogóry do Śmiechowic 
przeniesiono szkołę podstawową i ulokowano 
ją w wyremontowanym budynku podworskim. 
Aktualnie 6-klasowa szkoła podstawowa mieści 
się w budynku wybudowanym w 1998 roku. We 
wsi funkcjonują też Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Przed wojną sołtysem wsi był pan Cieciura. 
W okresie okupacji niemieckiej funkcję tę pełnił 
Paweł Olechowski. Kolejnymi sołtysami Śmie-
chowic byli pan Rewera, Mieczysław Krupa, 
Mieczysław Olechowski i Ewa Kamuda. Aktu-
alnie funkcję sołtysa piastuje Zbigniew Krempa.

Przez wioskę przebiega odnowiona trasa 
Małopolskiej Drogi św. Jakuba z Sandomierza 
do Tyńca, która jest odzwierciedleniem dawnej 
drogi średniowiecznej do Santiago de Compo-
stela w Hiszpanii. Miejscowa ludność należy 
do parafii kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej 
w Samborcu.

Z miejscowości Śmiechowice wywodzi się 
Alicja Bracławska Rewera, poseł na Sejm PRL 
IX kadencji w latach 1985-1989. Była nauczyciel 
i dyrektor Szkoły Podstawowej w Złotej gm. 
Samborzec. 

AnDrZej CeBulA

Gminę reprezentowali przed-
stawiciele stowarzyszeń z Cho-
brzan oraz Zajeziorza, a także 
przedstawiciele Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Samborcu. Burmistrz Mátra-
derecske Forgó Gábor powitał 
naszą delegację z serdecznością 
oraz otwartością. Był naszym 
przewodnikiem i oddanym to-
warzyszem przez wszystkie dni 
pobytu. Nasi węgierscy przyja-

ciele zadbali o liczne atrakcje. Nie 
zbrakło przestrzeni do rozmów, 
wzajemnej wymiany poglądów 
z różnorodnych dziedzin, m.in. 
ogrodnictwa i sadownictwa.

Polska delegacja uczestniczyła 
w konferencji dotyczącej rozwoju 
regionalnego w kontekście pozy-
skiwania wsparcia z Unii Europej-
skiej na lata 2014-2020. Spotka-
nie odbyło się pod patronatem 
posła Horváth lászló, z udzia-

łem innych zagranicznych gości, 
m.in. z Siedmiogrodu, Słowacji 
oraz Ukrainy. 

Tematyka wizyty oscylowała 
wokół najważniejszych dla roz-
woju gospodarczego tematów. 
Gospodarze zorganizowali nam 
wizyty w zakładzie przetwórstwa 
owoców i kilku gospodarstwach 
sadowniczych. Mieliśmy okazję 
obejrzeć działka przeciwgrado-
we i usłyszeć opinie sadowników 
oraz winiarzy, którzy stosują je 
do ochrony przed niekorzystnym 
działaniem pogody. Ważnym 
punktem wyjazdu było zwiedza-

nie lokalnych winnic oraz winiar-
ni. Nad wejściem do jednej z piw-
nic winiarskich w Egerze widniał 
napis: „Polak Węgier, dwa bra-
tanki, i do szabli, i do szklanki”. To 
stare porzekadło odzwierciedla 
przyjacielskie stosunki łączące od 
stuleci nasze narody. 

Pobyt na Węgrzech był bar-
dzo przyjemnym i ubogacającym 
doświadczeniem. Przyjacielska, 
niemal rodzinna atmosfera towa-
rzysząca tej wizycie na długo po-
zostanie w naszej pamięci. Podob-
nie jak węgierska kuchnia, której 
mieliśmy okazję skosztować. 

Polak, Węgier, dwa bratanki...

Oprócz wina region egerski słynie także z ręcznie tkanych tkanin, 
które zachwycają pięknymi wzorami o bardzo charakterystycznym 
układzie i kolorystyce.

W dniach 24-27 września delegacja z Samborca 
z wicewójt EWĄ DRZAZGĄ na czele miała przyjem-
ność gościć w zaprzyjaźnionej węgierskiej gminie 
Mátraderecske. 

Artystyczna jesień 
Wraz z początkiem jesieni Gminne Centrum Kultu-

ry, Sportu i Rekreacji w Samborcu uruchomiło zaję-
cia artystyczne w trzech świetlicach wiejskich gminy 
Samborzec: w Zajeziorzu, Bogorii Skotnickiej oraz 
Janowicach. Zadbało także o ofertę zajęć w świetlicach 
w Ostrołęce oraz Gorzyczanach.

W Zajeziorzu, Bogorii oraz Janowicach zajęcia odbywają się raz 
w tygodniu, oddzielnie dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci. Do końca 
roku każda placówka weźmie udział w co najmniej 14 spotkaniach. 
Celem prowadzenia tego typu zajęć jest pogłębianie wiedzy o kulturze 
i historii regionu w odniesieniu do najbliższego otoczenia oraz kształ-
towanie praktycznych umiejętności rękodzielniczych i artystycznych. 
Wśród stosowanych metod pracy należy wymienić: dyskusje i spotka-
nia z ciekawymi ludźmi, warsztaty teatralne, muzyczne, rękodzielni-
cze, malarsko-rzeźbiarskie, taneczne oraz proekologiczne. Zajęcia 
w świetlicach prowadzi Anna Przybysz – artystka, edukatorka oraz 
animatorka kultury z wieloletnim, bogatym doświadczeniem. 

W Ostrołęce oraz Gorzyczanach trzy razy w tygodniu odbywają się 
zajęcia wokalne skierowane zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Pro-
wadzi je instruktor śpiewu Anita Bajorska. Kontynuowane są także 
treningi karate dla dzieci. Prowadzi je sensei jarosław Winkler. Odby-
wają się one dwa razy w tygodniu w świetlicy wiejskiej w Zajeziorzu.

Kolejną jesienną formą aktywności dla dzieci i młodzieży są skierowane 
do różnych grup wiekowych warsztaty taneczne, organizowane przez 
tarnobrzeską szkołę „Samba” przy współpracy z Gminnym Centrum Kul-
tury oraz szkołami gminy Samborzec. Odbywają się one raz w tygodniu 
w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu oraz Zespole 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach. We wrześniu uruchomiony został 
także nowy program taneczno-edukacyjny „Drużyna Bakcyla” skierowany 
do dzieci klas pierwszych szkół podstawowych w Chobrzanach i Samborcu. 

Jak widać jesienna oferta kulturalna gminy jest bardzo bogata. Za-
praszamy do zapoznania się z nią na stronie www.kulturasamborzec.pl 
oraz na naszym profilu na Facebooku. Pragniemy poinformować, że 
w listopadzie ruszy nowy projekt artystyczny podejmujący temat dia-
logu międzypokoleniowego. Powstał on w wyniku współpracy seniorek 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Zajeziorzu z Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Samborcu. Jednym z działań inaugurujących projekt 
będzie wspólne świętowanie Dnia Niepodległości, połączone z warsz-
tatami wspomnień oraz pokazem starych fotografii. 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu z wielką przyjemnością informuje o suk-
cesach młodych karateków w Ogólnopolskich Konec-
kich Zawodach Karate. 

nasi na podium!
W zawodach, które odbyły się 4 października, uczestniczyło 

285 zawodników z całej Polski. Wystartowało w nich czworo 
podopiecznych Samborzeckiego Klubu Karate, prowadzonego 
przez jarosława Winklera: Wiktoria Krakowiak, Ilona Wrona, 
Tomasz Nagórny i Kacper Stępień. 

Zawodnicy stoczyli kilka walk w odpowiedniej kategorii 
wagowo-wiekowej. Po bardzo pasjonujących pojedynkach 
Ilona Wrona i Tomasza Nagórny zdobyli trzecie miejsca. Wiel-
kie brawa należą się wszystkim startującym, którzy z wielkim 
poświęceniem przygotowywali się do niesłychanie trudnych 
zawodów kumite.


