
Samborzec
na linii czasu

Numer 35 • maj 2016

Dziękujemy sponsorom
Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolni-

czego „WIA-LAN” to dostawca maszyn rolniczych 
i  sadowniczych czołowych producentów krajowych 
i zagranicznych takich jak: New Holland, Pottinger, Weideman, Królik, 
MCMS, Wielton Agro, MaschioGaspardo. Samborzec 225.

Bank Spółdzielczy w  Sandomierzu jest 
nowoczesną i uniwersalną instytucją finansową 
ze stuprocentowym kapitałem polskim. Placów-
ka sukcesywnie wzbogaca bazę technologiczną, 
poszerza ofertę usługową i gwarantuje pełne bezpieczeństwo zgro-
madzonych środków pieniężnych.

Firma AGROMAR zajmuje się sprzedażą cią-
gników LANDINI, LS, FARMTRAC, opryskiwaczy 
AGROLA, BURY-Wulkan, SAE oraz maszyn sadow-
niczych czołowych producentów tj: DITTA-SERIA, MCMS Warka , Królik 
- WARKA, RINIERI, Orsi, BOMET i innych.

Lokalna Grupa Działania jest partnerstwem 
przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego 
i społecznego. Głównym celem Stowarzyszenia LGD jest 
realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz dążenie do podniesienia 
potencjału gospodarczego, innowacyjnego, społecznego i  kulturo-
wego regionu. 

Primabud Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no-Usługowo-Handlowe z  Sandomierza to 
producent słupków sadowniczych żelbetowych 
oraz strunobetonowych, produktów z zakresu bu-
downictwa ogólnego i  wodnokanalizacyjnego oraz drogownictwa. 
Dysponując własnym taborem dostarcza również beton towarowy 
o różnych klasach.

ProCam Polska Sp. z  o. o. prowadzi doradztwo 
agrotechniczne oraz dostarcza środki do produkcji ro-
ślinnej dla gospodarstw rolnych.

Grupa Producencka „Złoty Sad” zrzesza 25 
producentów z  powiatu sandomierskiego, których 
gospodarstwa zajmują łączną powierzchnię ponad 250 hektarów. 
Członkowie grupy produkują wysokiej jakości owoce i warzywa.

Rol-Gos Śliwińscy – Autoryzowany Dealer 
oraz Stacja Obsługi Ciągników KUBOTA prowadzi 
sprzedaż ciągników, części, maszyn rolniczych i sadowniczych. Chwałki 
72, www.rolgos.com

Spółka Telwolt-Beton to sandomierski 
zakład produkcji betonu, działający na rynku 
od 1989 roku. Dziś zakład buduje nie tylko linie telekomunikacyjne, ale 
także wszelkiego rodzaju obiekty budownictwa drogowego, ogólnego, 
przemysłowego oraz ochrony środowiska.

Firma A.R.CHMIELEWSKI w  KLE-
CZANOWIE jest wyłącznym dealerem 
ciągników marki Deutz, Lamborghini 
I Zetor, maszyn sadowniczych i rolniczych firm cieszących się dużym 
zaufaniem rolników oraz długoletnią tradycją na polskim rynku. Firma 
prowadzi kompleksową obsługę sadowników i  rolników w  zakresie 
doradztwa, zakupu i serwisu ciągników i maszyn oraz w zakresie po-
zyskiwania środków unijnych.

Pilkington istnieje od 
1826 r. Od czerwca 2006 r. 
jest częścią NSG Group, 
koncernu będącego światowym liderem w produkcji i przetwarzaniu 
szkła. NSG Group sprzedaje swoje produkty w  130 krajach świata. 
Motto firmy brzmi: Chcemy być światowym liderem w dziedzinie in-
nowacyjnych i  wysokoefektywnych produktów ze szkła i  systemów 
przeszkleń, przyczyniając się do oszczędności i generowania energii, 
pracując bezpiecznie i zgodnie z zasadami etyki.

Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego 
w Dwikozach to przedsiębiorstwo z długoletnią tra-
dycją, którego zalążkiem była założona w 1938 r. Prze-
twórnia Owocowo-Warzywna utworzona w  ramach 
rządowego programu tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego. Od 
1991 r. firma jest spółką akcyjną.

Zakład Przetwórstwa Owoców 
„Sambor” SP.Z O.O. powstał w wyniku po-
rozumienia zawartego przez pracowników  
z  okolic Sandomierza. Utworzyli oni grupę producentów. Z  czasem 
zgromadzili kapitał potrzebny do uruchomienia zakładu produkującego 
koncentrat jabłkowy. Około 70-80 proc. produkowanego koncentratu 
eksportowane jest do Niemiec. ZPO „Sambor” Sp. z o.o. wyposażony 
jest obecnie w  kompletną, nowoczesną linię technologiczną, która 
umożliwia przetwarzanie metodą tłoczenia praktycznie wszystkich 
rodzajów owoców i warzyw. 

W niedzielę, 8 maja, na placu gmin-
nym w Samborcu odbyło się XIX Wo-
jewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni. 
Koncerty  i  atrakcje  przygotowane 
przez  organizatorów  ściągnęły wie-
lotysięczną rzeszę miłośników dobrej 
zabawy.

Gospodarzami tegorocznego święta 
byli Genowefa Stefaniak z Chobrzan oraz 
Andrzej Trzaska z Bogorii Skotnickiej. Po 
uroczystej mszy świętej w kościele pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Samborcu i poświęceniu 
kosza owocowo-kwiatowego, nastąpiła ofi-
cjalna część uroczystości. – Kwitnieniem jabłoni 
sadownicy rozpoczynają kolejny sezon. Jest to 
czas radosny, bo oczekujemy, że jesienią zbie-
rzemy obfity plon, przynoszący zysk z naszej 
pracy. Trudno jednak nie odnieść się do roku 
ubiegłego, którego złe doświadczenia mogą 
rodzić obawy. My, samorządowcy nie mamy 
wielkiego wpływu na to, aby zapewnić wam 
opłacalność produkcji, ale staramy się robić 
wszystko, by ulżyć waszej pracy – mówił wójt 
Samborca Witold Surowiec.

Wójt gminy Mátraderecske zabrał głos 
w języku polskim. – Zawsze z wielką przy-
jemnością podróżujemy do Polski. Przyjeż-
dżamy tu jak do domu, bo przyjmujecie nas 
jak braci. Dziękuję Polakom za poparcie dla 
Węgrów. Wy też możecie na nas liczyć – 
powiedział Fargo Gabora.

Po części oficjalnej scena została od-
dana we władanie dzieci i młodzieży ze 
szkół gminy Samborzec. W przerwie po-
między występami uczniów odbyło się 
rozstrzygnięcie konkursu „Kocham tę 

ziemię”, zorganizowanego przez Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Samborcu, oraz wrę-
czenie nagród laureatom. 

Zarówno dorosła publiczność, jak i mło-
dzież oraz dzieci, doskonale bawili się podczas 
występu zespołu „Bayer full”. Zaskoczeniem 
było wykonanie utworu „Żono moja” w języ-
ku chińskim. Na scenie wystąpiły także grupy 

„Baflo”, „Tex”, „Nic na siłę”. Zespół „Gorzycza-
ny” zaśpiewał kilka piosenek z debiutanckiej 
płyty „Jestem sobie Gorzyczanka”. Wystąpił 
także z repertuarem country. Niespodzianką 
muzyczną był występ seniorek z Zajeziorza, 
które pod egidą Gminnego Ośrodka Kultury 
w Samborcu założyły zespół śpiewaczy o in-
trygującej nazwie „Przelaski”. Specjalnie na 
ten występ panie uszyły sobie stroje nawią-
zujące do dawnego ubioru Słowian. Punktem 
kulminacyjnym wieczoru był koncert grupy 
„Feel”, po którym nastąpiła zabawa taneczna.

Oprócz koncertów i występów na od-
wiedzających czekały również stoiska, na 
których można było skosztować potraw 
regionalnych, wesołe miasteczko dla naj-
młodszych oraz wystawa maszyn rolniczo-
-sadowniczych dla nieco starszych gości.

Jabłoń rozkwitła

Patriotyzm 
o wielu twarzach

W dniach  11 i 12 maja miał miejsce wyjazd edukacyj-
ny do Warszawy zorganizowany przez Gminny Ośrodek 
Kultury w Samborcu w ramach projektu pt. „Patriotyzm 
o wielu twarzach” współfinansowanego ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach pro-
gramu „Kultura Dostępna”. 

W wyjeździe do stolicy wzięli udział najmłodsi uczestnicy pro-
jektu – uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
i Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu. Grupa 
wraz z opiekunami liczyła 50 osób. Ponieważ głównym tematem był 
patriotyzm, program wyjazdu był ściśle związany z najważniejszymi dla 
Polski i narodu wydarzeniami. Młodzież odwiedziła Muzeum Powstania 
Warszawskiego, gdzie obejrzała ekspozycję muzealną oddziałującą na 
zmysły obrazem, światłem i dźwiękiem. Aranżacja wnętrz i wykorzy-
stanie efektów multimedialnych przybliżyły młodzieży powstańczą 
rzeczywistość. Kolejnym, bardzo ważnym punktem programu był 
udział w spektaklu „Dziady” wystawianym w Teatrze Narodowym. 
Arcydramat Adama Mickiewicza w reżyserii Eimuntasa Nekrošiusa 
zrobił na młodzieży niezapomniane wrażenie. Szkolna lektura ożyła 
i przemówiła unikalnym teatralnym językiem.  

Drugi dzień wizyty w Warszawie był równie emocjonujący jak 
poprzedni, choć program nie był już tak napięty. Najważniejszym 
jego punktem był udział młodzieży w warsztatach dramy, które 
zostały przeprowadzone w niezwykłym miejscu o ciekawej nazwie 
„DramaTy Małolaty”. Warsztaty poprowadziły dwie znane młodzieży 
instruktorki dramy: pani Joanna Konieczna oraz pani Dorota Batorska. 

Ogromne podziękowania składamy młodym uczestnikom wy-
jazdu – uczniom LO w Chobrzanach oraz Gimnazjum w Sambor-
cu. Szczególnie dziękujemy Joannie Płazie i Agnieszce Westler 
z Samborca oraz Agnieszce Brzyszcz i Magdalenie Jagielskiej 
z Chobrzan, które opiekowały się grupami ze swoich szkół.

W wyjeździe brali również udział organizatorzy, pracownicy Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Sambor-
cu, Marta Szpyra – kierownik 
wyjazdu oraz Sebastian Mazur 
– dyrektor GOK w Samborcu.

Występ, który poprowadziła AnnA Przybysz z GOK, był debiutem zespołu „Przelaski” z zajeziorza.

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji gmina otrzymała 
374 tys. zł na przebudowę w 2016 r. dróg gminnych nr 373103 T Samborzec 
za cmentarzem  na odcinku 968 m oraz nr 373062 T Wielogóra – Piekary na 
odcinku 1217 m, a także dofinansowanie w wysokości 54 tys. zł na przebudowę 
w 2016 r. wąwozów lessowych położonych w ciągu drogi gminnej Faliszowice 
– Wąwozy na odcinku 209 m.

Promesa dla gminy
26 kwietnia w Kielcach z rąk wojewody święto-

krzyskiej AGATY WOJTYSZEK wójt gminy Sambo-
rzec uroczyście odebrał promesę przeznaczoną na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych. 
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Aktywnie z dziećmi
Stowarzyszenie Przyjaciół Janowic rozpoczęło swoją dzia-

łalność wiosną 2013 roku z inicjatywy radnej gminy Samborzec 
Doroty Jakuszewskiej jako nieformalna grupa aktywnie działa-
jących mieszkańców. Zostało zarejestrowane jesienią 2013 r.

Celem stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju kulturalnego oraz 
społecznego miejscowości. Należy do niego kilkanaście członkiń, ale 
wiele osób, które formalnie nie należą do stowarzyszenia, chętnie 
włącza się w inicjatywy SPJ.

Członkinie stowarzyszenia organizują spotkania mieszkańców, dni 
dziecka, festyny oraz pikniki. Pod koniec wakacji w 2013 roku zorgani-
zowały pierwszy festyn, na którym frekwencja była imponująca. Biorą 
także czynny udział w projektach realizowanych przez gminę Sambo-
rzec i Gminny Ośrodek Kultury. 

Pierwszym przedsięwzięciem, od którego wszystko się zaczęło, był 
projekt „Ekografitti”. Przy współpracy z Nieformalną Grupą Młodzieży 
działającą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu, grupa wolon-
tariuszy zamalowała brzydką fasadę świetlicy wiejskiej, mieszczącej się 
w dawnej remizie OSP, i ozdobiła ją kolorowym grafitti.

Co roku na początku lata organizowana jest akcja sprzątania miej-
scowości, która kończy się wspólnym ogniskiem. Dużym wsparciem 
dla stowarzyszenia są dzieci, które bardzo chętnie biorą udział w róż-

nych akcjach i występach. Scenariusze przedstawień przygotowuje 
członkini stowarzyszenia Wioleta Nowakowska. Pani Wioleta pisze 
również wiersze, teksty piosenek oraz przyśpiewek, z których człon-
kinie stowarzyszenia korzystają na piknikach, festynach i spotkaniach 
mieszkańców.

Stowarzyszenie Przyjaciół Janowic jako jedyne w gminie posiada 
blog, na którym dokumentuje swoje działania. Pod adresem www.
przyjacielejanowic.blogspot.pl można znaleźć wpisy i zdjęcia, które 
będą pamiątką na długie lata.

Oferta edukacyjna 
Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego
w Chobrzanach

na rok szkolny 2016/2017
PrOFiLE KSZTAłCENiA

Liceum Ogólnokształcące oferuje nastę-
pujące profile kształcenia:
•  humanistyczno-językowy (język pol-

ski, historia/wos, język obcy)
•  matematyczno-geograficzny (mate-

matyka, geografia, fizyka)
•  biologiczno-chemiczny (biologia, 

chemia, fizyka)
Dla zainteresowanych w roku szkolnym 

2016/2017 prowadzone będą 
DODATKOWE ZAJęCiA 

w zakresie:
• informatyki
• ratownictwa medycznego
• sportu
• turystyki
• ekonomii

GWArANTuJEMy:
•  darmowe podręczniki do przedmiotów 

obowiązkowych
•  indywidualne konsultacje z języków 

obcych (angielskiego, niemieckiego  
i rosyjskiego)

•  objęcie każdego ucznia opieką doradcy 
zawodowego

• możliwość objęcia dożywianiem
•  pomoc uczniom w trudnej sytuacji ma-

terialnej
Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: 

www.lochobrzany.pl 

XIII  Wojewódzki  Konkurs  Matema-
tyczno-Przyrodniczy dla szkół podsta-
wowych  pod  patronatem  Kuratorium 
Oświaty  w  Kielcach  zakończył  się 
ogromnym sukcesem dla Szkoły Pod-
stawowej w Chobrzanach.

uczennica klasy Vi Patrycja Niezgoda uzy-
skała tytuł laureata tego konkursu – jako jedyna 
szóstoklasistka w powiecie sandomierskim. Jest 
ona wzorową uczennicą, a zdobywanie wiedzy 
to jej pasja. Corocznie osiąga wysokie wyniki 
w nauce.

Maciej Czerepak, także uczeń klasy szóstej, 
uzyskał tytuł finalisty tego konkursu. Jego ulu-
bionym przedmiotem szkolnym jest matematy-
ka. Osiąga również sukcesy sportowe.

Nauczycielki, które przygotowywały uczniów 
do tego konkursu, Edyta Smardz i Dominika 
Kołacz twierdzą, iż praca z takimi uczniami daje 
wiele satysfakcji, a osiągane przez nich sukcesy 
utwierdzają w przekonaniu, że warto pracować 
nad rozwijaniem talentów uczniów.

1 maja OSP Gorzyczany  świętowała 
przekazanie  samochodu  ratowniczo-
-gaśniczego.  Uroczystość  rozpoczęła 
się mszą świętą w kościele parafialnym 
w Chobrzanach, po której proboszcz pa-
rafii, ks. Bogdan Król, dokonał poświę-
cenia pojazdu. 

Dalsza część uroczystości odbywała się przed 
remizą w Gorzyczanach, gdzie naczelnik jed-
nostki, st. ogniomistrz Arkadiusz Trześniew-
ski, złożył meldunek prezesowi ZOSP rP Mi-
rosławowi Pawlakowi.  Gości powitał prezes 
OSP Gorzyczany Grzegorz Pyszczek. Wśród 
nich byli: marszałek województwa świętokrzy-
skiego Adam Jarubas, starosta powiatu sando-
mierskiego Stanisław Masternak, wójt gminy 
Samborzec Witold Surowiec, pochodzący 
z Gorzyczan przedsiębiorca Krzysztof Chaja, 
który został ojcem chrzestnym przekazanego 
wozu. Samochód dostał imię Grom. 

Sponsorom samochodu podziękowała rad-
na gminy Samborzec, Stanisława Walasek, 
a zarys historyczny jednostki przedstawiła soł-
tys Gorzyczan Alicja Wołos. W uroczystości 

uczestniczyły poczty sztandarowe z Gorzy-
czan, Chobrzan, Skotnik i Samborca oraz dru-
howie z jednostek OSP działających na terenie 
gminy.

Nowe auto dla strażaków

Niewiele  zabrakło  siatkarzom  ULKS 
Chobrzany, by awansować do półfinałów 
mistrzostw  Polski  w  kategorii  młodzi-
ków. W dniach 8-10 kwietnia  zespół brał 
udział w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski 
w Ozorkowie.

W turnieju rywalizowało 6 drużyn. Po trzech 
dniach sportowych zmagań nasi siatkarze musieli 
uznać wyższość ekip z rzeszowa i Ozorkowa, po-
konawszy wcześniej tak duże ośrodki sportowe jak 
Avia Świdnik, TSV Sanok i MKS Andrychów. Jak do 
tej pory jest to najlepszy wynik w historii startów 
klubu w mistrzostwach Polski. 

W skład zespołu weszli: Jakub Grzesik, Pa-
tryk Szymczyk, Maciej Goździewski,  Michał 
Wrona, Kacper Wiśniewski, Filip Skrzypczak. 
Trenerem zespołu jest Piotr Głowacki, nauczyciel 
ZPO w Chobrzanach.

Dzieje gminy 
rymem pisane 

25. Bogoria Skotnicka – wieś urzekająca, 
Z tradycją mocno związana, 
Szlacheckie korzenie posiadająca, 
W nagrodę za zasługi rycerzowi dana. 
26. Jedna z nielicznych – herbem znacząca 
Mieszkańców swoich dzieje, 
Z wioską Skotniki losy łącząca, 
Na lepsze jutro – nadzieję. 
27. Założyciel rodu Mikołajem Bogoryją zwany, 
Funkcję komesa sprawował, 
Kazimierzowi Sprawiedliwemu głęboko oddany, 
Z Jego wsparciem klasztor w Koprzywnicy
ufundował. 
28. Pierwszy klasztor cysterski 
w Sandomierskim Księstwie, 
Wpisany w Bogoriów imię, 
Przy ich wierze i ogromnym męstwie, 
Leży w sąsiedniej gminie. 
29. Później Ród Bogoriów powodzią nękany
Wisły wylewów chronicznych
Przenosi lokum na wyżynne łany
Do Skotnik – równie ślicznych.
30. W czasie zaborów carska Rosja 
Władzę we wsi dzierżyła, 
Rusyfikacji ciążyła misja, 
Granicę zaboru Wisła stanowiła.
31. W XX – tym wieku carską strażnicę 
Na szkołę przekształcono, 
A w drugą wojnę w myśl wojska życzeń 
W wiosce lotnisko stworzono. 
32. Aby ustawiczne powodzie wsi nie topiły, 
Cierpienia ludziom przysparzając, 
władze budowę nowego korytarza zleciły, 
Koprzywiance pod Sandomierzem ujście dając. 
33. Dzisiejsza Bogoria pięknie się rozwija, 
Unijne zasady wdrażając, 
Przez wieś się szlak jabłkowy przewija, 
Turystom radość dając. 
34. Stowarzyszenie Miłośników Wsi Bogorii
założono, 
Prężnie działalność rozwinęło, 
Mini galerię regionalną w remizie stworzono, 
projektami mieszkańców przyciągnęła. 
35. Symbolem Bogorii Sobótkowe Święto, 
Puszczanie wianków na Wiśle, 
Z dawnej tradycji zwyczaj zaczerpnięto 
i kontynuują go ściśle. 
36. Różnych inwestycji we wsi dokonano, 
Boisko najwyższej klasy, 
Remonty remizy, drogi odnawiano, 
część wsparcia – z unijnej kasy. 
37. Wieś na forum Gminy dobrze się 
przedstawia, 
Dzięki mieszkańców zgraniu, 
Jest tu pogodzona praca i zabawa 
I chęć w społecznym trwaniu.
38. Wieś bardzo gościnna, każdy to pozna, 
Kto tam choć raz pojedzie, 
Wielkiej życzliwości od mieszkańców dozna, 
Na pewno się nie zawiedzie. 

Ewa Juda (cdn.)

Chłopaki, tak trzymać!

Sukces naszych uczniów
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