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W  ramach  współpracy  partnerskiej  w  dniach  
22-25 września delegacja z gminy Samborzec, z wój-
tem Witoldem Surowcem na czele, gościła w zaprzy-
jaźnionej węgierskiej gminie Mátraderecske. 

Gminę reprezentowali przedstawiciele stowarzyszeń z Ja-
nowic oraz Zajeziorza, a także dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu Sebastian Mazur. Podczas wizyty na-
sza delegacja w towarzystwie przedstawicieli władz gminy 
Mátraderecske zwiedziła nowoczesne winnice położone na 
gorących stokach Egeru oraz winiarnie. Przewodnikiem podczas 
tej wyprawy był burmistrz Mátraderecske Forgó Gábor. Poza 
wspaniałymi winnicami miasto Eger słynie również z dużego 
kąpieliska termalnego, pełnej winnych piwniczek „Doliny Pięk-
nej Pani”, bogatej kultury i zabytków, z których część zwiedzili 
uczestnicy wyjazdu.

Byli na zamku z XIII w., w którym zwiedzili Salę Bohaterów, 
obejrzeli galerię obrazów, odwiedzili grób Gézy Gárdonyiego 
i muzeum zamkowe Istvána Dobó. Zobaczyli również drugą co 
do wielkości na Węgrzech neoklasycystyczną bazylikę i zwiedzili 
muzeum rękodzieła.

Jednym z najistotniejszych podczas tego wyjazdu wydarzeń 
była wizyta w „Moffecie” –  lokalnych termach gazowych i pijalni 

wód. Nazwa ośrodka odnosi się do charakterystycznego dla 
tego regionu zjawiska geologicznego. Region Mátraderecske jest 
położony na uskoku geologicznym. Dzięki temu na powierzchnię 
ziemi wydostaje się bogaty w radon dwutlenek węgla, który 
wykorzystywany jest w celach leczniczych. 

– Z wielką przyjemnością odkrywaliśmy uroki Mátraderec-
ske. Pobyt na Węgrzech był niezwykłym doświadczeniem. Wi-
zycie towarzyszyła przyjacielska, niemal rodzinna atmosfera, 
dlatego na długo pozostanie ona w naszej pamięci. Podobnie 
jak węgierska kuchnia, której mieliśmy okazję spróbować – 
mówił po powrocie wójt Witold Surowiec.

Certyfikat dla 
szkoły w Samborcu
Zdrowy styl życia to podstawa prawidłowego roz-

woju młodego człowieka, dlatego szkoła podstawowa 
i gimnazjum w Samborcu przystąpiły do ogólnopol-
skiego programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. 

Realizowały go przez trzy lata i we wrześniu bieżącego roku 
otrzymały z rąk Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Certyfikat 
Szkoły Promującej Zdrowie. Wyróżnienie to wręczone zostało 
podczas XIV Festiwalu Zdrowia w Busku Zdroju.

Priorytetem programu było systematyczne promowanie 
oraz wdrażanie zasad zdrowego odżywiania w codziennym 
życiu, a także podniesienie poziomu wiedzy z zakresu sze-
roko rozumianego bezpieczeństwa. Działania podzielono na 
moduły: odżywianie, aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, 

higiena osobista oraz umysłowa. Uczniowie szkoły podsta-
wowej i gimnazjum brali udział w warsztatach kulinarnych, 
spotkaniach z dietetykiem, szkoleniu z asertywnej komuni-
kacji interpersonalnej i pokazach symulujących postępowanie 
służb ratowniczych w razie wypadku. Poza tym uczestniczyli 
w wycieczce do lokalnej tłoczni soków owocowych, korzystali 
z oferty wyjazdów proponowanych przez szkolne koło spor-
towo-turystyczne oraz obejrzeli spektakle profilaktyczne koła 
teatralnego. 

W ramach realizowanego programu szkoła w Samborcu 
co roku organizowała Festyn Zdrowia z udziałem uczniów, 
nauczycieli, rodziców, przedstawicieli służby zdrowia, sanepidu, 
policji i straży pożarnej. Imprezie tej przyświecała idea integracji 
w działaniach prozdrowotnych.

Realizowanie tego typu programów w szkole zmienia na-
stawienie dzieci i młodzieży do problemu racjonalnego odży-
wiania, aktywności fizycznej i bezpieczeństwa. To już nie tylko 
puste hasła, ale świadomość młodego pokolenia.

Spotkanie otworzył wójt gminy Witold Surowiec, który nie krył 
zadowolenia z efektów realizacji projektu. Szczegóły przedsięwzię-
cia przedstawił Krzysztof Sacewicz z Urzędu Gminy w Samborcu. 
– Wśród działań zrealizowanych w ramach projektu były odno-
wa i zabezpieczenie Gruszy Żeromskiego w Chobrzanach oraz 
przywrócenie pierwotnego wyglądu pomnikowi Powstańców Li-
stopadowych w Złotej. To niezmiernie ważne dla lokalnej historii 
obiekty – mówił K. Sacewicz. 

Możliwości, jakie odkrywa przed nami nowy portal tury-
styczny, uruchomiony w ramach projektu, przedstawiła Klau-
dia Sura, przedstawicielka jednego z wykonawców. Na koniec 
konferencji uczennice  Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana 
Żeromskiego w Chobrzanach opowiedziały o związkach pisarza 
z samborzecką ziemią. 

Projekt został zrealizowany w ramach programu „Góry Świę-
tokrzyskie naszą przyszłością” i na podstawie umowy zawartej 
z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu 
został dofinansowany kwotą ponad 49 tys. zł. Jego całkowity 
koszt oszacowano na 58 tys. zł. Wkład gminy stanowi 15 proc. 
kosztów całkowitych. 

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie 
www.samborzec.pl

Wartość współfinansowania szwajcarskiego  wynosi 
12 391,19 CHF.

30 września odbyła się konferencja podsumo-
wująca  projekt  pn.  „Rozwój  lokalny  oraz wzrost 
atrakcyjności turystycznej gminy Samborzec po-
przez  ochronę  i  promocję  zasobów dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego”. 

Z wizytą u partnerów

Młodzieżowa  drużyna  pożar-
nicza  chłopców  z  Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Skotnikach wy-
walczyła w  tym  roku zwycięstwo 
w  krajowych  zawodach  pożarni-
czych w Wiśle. Będzie ona repre-
zentować Polskę  na Olimpiadzie 
Pożarniczej,  która  odbędzie  się 
w austriackiej miejscowości Villach 
w lipcu 2017 r.

Sukces MDP został doceniony przez 
wójta gminy Samborzec Witolda Su-
rowca, który ufundował drużynie 
wycieczkę do Kurozwęk. W wyjeździe 
drużynie towarzyszyli zastępca wójta 
Ewa Drzazga, przewodniczący Rady 

Gminy w Samborcu – Mieczysław Pią-
tek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Skotnikach – Feliks Piotrowski oraz 
pracownik Gminnego Ośrodka Kultury 
w Samborcu – Aleksandra Abramczyk.

Uczestnicy rozpoczęli wycieczkę 
wspólnym ogniskiem, potem zaś od-
wiedzili strefę safari, gdzie mogli zoba-
czyć bizony – jedną z głównych atrakcji 
tego miejsca. Kraina bizonów rozciąga 
się tuż za pałacem. Zwierzęta te zosta-
ły sprowadzone z Belgii w 2000 roku 
przez Marcina Popiela. Wiosną każdego 
roku na łąkach za pałacem można zo-
baczyć malutkie bizonięta. 

Młodzi druhowie wraz z prze-
wodnikiem zwiedzil i piwnice pa-
łacu, w których znajduje się salka 
muzealna. Obejrzeli tam ciekawe 
reprodukcje broni rycerskiej oraz 
zabytki znalezione podczas prowa-
dzonego od 2000 roku odgruzowy-
wania piwnic. 

Uczestnicy wycieczki obejrzeli 
także wnętrze pałacu, salę balową, 
salony, taras widokowy, krużganki, 
kaplicę z XVIII wieku i dziedziniec. 
Ciekawą podróż zakończył wspólny 
obiad w uroczej scenerii tuż przy ku-
rozwęckim pałacu.

Wycieczka w nagrodę

W składzie zwycięskiej ekipy znalazły się cztery dziewczyny.

Dbamy o historię

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię 
w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej
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Dzieje gminy 
rymem pisane 
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Chobrzany cd. 
89. Pod koniec drugiej wojny przy tej  
 podstawówce 
Liceum i gimnazjum były założone, 
Do dnia dzisiejszego w powyższej placówce, 
Jako Zespół Placówek Oświatowych są 
przedstawione.
90. W ubiegłym roku Chobrzańskie Liceum  
Siedemdziesięciolecie hucznie świętowało, 
Taki jubileusz to dla wsi apogeum, 
Bo wiele osobistości się w szkole wychowało.
91. Szkoła kształciła przyszłych lekarzy, 
Nauczycieli, inżynierów, prawników, 
Nawet generał jeden się zdarzył 
Efektem nauki świetnych wyników.
92. Z unijnymi krajami szkoła współpracuje 
Szkoląc wspólnie nauczycieli, 
Coraz więcej uczniów od premiera stypendia 
  zyskuje, 
Za miłość do wiedzy, którą w sercu mieli.
93. Po wyzwoleniu w Chobrzanach lecznica 
  powstała, 
Dzisiejszy Ośrodek Zdrowia, 
Samopomoc Chłopska fundusze nań dala 
I pomógł sandomierski powiat.
94. Kółko rolnicze działalność zaczęło, 
Pobudowano Wiejski Pawilon Handlowy, 
Nowa remiza straży i ludzi wspólne dzieło- 
Do dzisiaj służy publicznemu użytkowi.
95. Tuż po pierwszej wojnie OSP powstała, 
Do dnia dzisiejszego we wsi funkcjonuje, 
Z kołami gospodyń ich działalność stała, 
Wiejskie imprezy, spotkania, pikniki organizuje.
96. Wieś bardzo piękna, malownicza, 
Nad Gorzyczanką położona, 
Ludzie tu kontynuują dawny obyczaj 
I pielęgnują kultury znamiona.
97. Piękne budownictwo, zadbane obejścia, 
Balkony w kwiatach tonące, 
Egzotyczne krzewy, brukowane przejścia,  
Całej gminy zachwyt budzące.
98. W myśl tradycji naszych przodków 
Koło Gospodyń Wiejskich się odradza, 
Korzystając z unijnych środków 
Ciekawe projekty w życie wsi wprowadza.
99. Dzień Babci i Dziadka, choinka, opłatek, 
Grille, festyny, walentynki, 
Na aukcje charytatywne też zebrany datek, 
Rokrocznie parafialne dożynki.
100. Drugie stowarzyszenie „Horyzonty Nowe” 
Z Kołem Gospodyń Wiejskich współpracuje, 
Widząc osiągnięte efekty i zadania celowe, 
Całą wieś do działania prężnie motywuje.
101. W rożnych gminnych konkursach wioska 
  uczestniczy, 
Różne laury zdobywając, 
W „Święcie Jabłka” – konkurencji wypiek 
  cukierniczy – 
Pierwsze miejsce zdobywając.
102. W „Europejskim Święcie Jabłka” 
 – w innej kategorii 
Chobrzańska wioska też startowała, 
Wracali do domu pełni euforii – 
„Eurosołtysem” ich pani sołtys została.
103. Wieś się aktywuje w rozgrywkach 
  gminnych: 
„Na palmę i stół wielkanocny”, 
W imię pradawnych tradycji rodzinnych 
Każdy z mieszkańców tutaj pomocny.
104. Na corocznym „Śniadaniu Wielkanocnym” 
Chobrzany dwa razy gminę reprezentowały, 
W Sandomierskim Zamku Kazimierzowskim 
Swój kulinarny talent pokazały.

cdn.
Ewa Juda

Zupy z regionu
Oficjalnego otwarcia spotkania dokona-

ła koordynator konkursu Iwona Łukawska, 
kustosz Muzeum Okręgowego w Sando-
mierzu. Na początku każda z gmin powiatu 
sandomierskiego zaprezentowała przygo-
towaną zupę, po czym komisja oceniająca 
przystąpiła do degustacji zgłoszonych do 
konkursu potraw. 

Oprócz dań konkursowych gminy przy-
gotowały wiele innych smakołyków. Za-
równo jury, jak i goście kulinarnych spotkań 
mogli nacieszyć podniebienie regionalnymi 
potrawami i domowymi wypiekami, a tak-

że mogli podziwiać pięknie przygotowane 
stoiska promujące gminy. 

W gminie Samborzec trud zmierzenia 
się z daniem konkursowym podjęły panie 
ze stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem 
dla Ludzi”, które wraz z zastępcą wójta Ewą 
Drzazgą i pracownikiem Gminnego Ośrodka 
Kultury Aleksandrą Abramczyk, reprezento-
wały naszą gminę. Panie przygotowały krup-
nik na rosole wedle staropolskiego przepisu. 

Każda z gmin została obdarowana na-
grodami rzeczowymi, zaś główną nagrodę, 
„Srebrną Chochlę” przyznano reprezentacji 
gminy Koprzywnica. 

Przedstawiamy przepis na staropolską 
zupę krupnik na rosole.

25 września na Zamku w Sandomierzu odbyła się XIV edycja konkursu 
„Nasze sandomierskie – kulinaria regionalne”. Motywem przewodnim tego-
rocznej edycji były tradycyjne zupy Sandomierszczyzny.

Stowarzyszenie „Nasze Skotniki” zostało założone w maju 
2013 roku. Od początku swojego  istnienia organizacja zre-
alizowała  szereg  inicjatyw  mających  na  celu  aktywizację 
społeczności lokalnej. 

Skotnickie jabłka
Działalność stowarzyszenia skupia się w tzw. organistówce, budynku 

znajdującym się obok kościoła, który użyczyła miejscowa parafia. Został 
on wyremontowany i przystosowany do potrzeb stowarzyszenia. 

Bardzo ważnym elementem działalności jest będący pięknym przy-
kładem integracji środowiskowej Klub Seniora. Organizuje on comie-
sięczne spotkania i wspólne wycieczki. 

Przykładem podejmowaninych przez stowarzyszenie działań może być 
projekt realizowany w oparciu o przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalne 
i sportowo-rekreacyjne Klubów Aktywności Seniora  w Skotnikach, Szew-
cach, Bogorii Skotnickiej, Zajeziorzu. Zakładał on aktywizację seniorów i był 
sposobem na zapobieganie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Szczególną 
rolę w tym procesie odegrał wolontariat dziecięcy i młodzieżowy.

Znakiem rozpoznawczym kuchni skotnickiego regionu od dawien 
dawna było jabłko. Dlatego też kolejny projekt stowarzyszenia „Ukryty 
Smak Jabłka Skotnickiego” miał na celu jego promocję. 

W październiku ubiegłego roku stowarzyszenie zorganizowało słod-
ko-kwaśne warsztaty kulinarne. Poprowadził je znany kucharz telewi-

zyjny Jakub Kuroń. Każdy uczestnik otrzymał dyplom oraz fartuszek 
kuchenny z autografem Jakuba Kuronia. Podsumowaniem warsztatów 
był piknik  pod hasłem „Biesiada z Kuroniem”. 

Jakub Kuroń przygotował rozgrzewającą zupę, którą osobiście ser-
wował. W biesiadzie uczestniczyli zarówno mieszkańcy, jak i zaproszeni 
goście. Efektem był film – reportaż z warsztatów oraz biesiady promujący 
stowarzyszanie i miejscowość, a także publikacja książkowa z przepisami.

Uczestnicy warsztatów z Jakubem Kuroniem.

Konstrukcja ścian zbudowanej na planie 
prostokąta budowli wykonana jest z cegły. 
Górę ścian wieńczy okazały gzyms. Dach 
kaplicy jest dwuspadowy – typu góralskiego, 
pokryty blachą cynkową. Do kaplicy prowadzą 
drewniane drzwi, nad którymi usytuowane 
jest okno w kształcie trójkąta. Na ścianach 
kaplicy zachowały się  proste 
i arkadowe lizeny. Przez blisko 
sto lat budynek nie był remon-
towany. Nowe drzwi, okna, 
tynki i dach wykonano w 1995 
roku, kiedy proboszczem parafii 
w Samborcu był ks. Stefan Kryj. 
Z prawej strony drzwi, na wyso-
kości 150 cm, w niewielkiej niszy 
umiejscowiona jest tablica pa-
miątkowa poświęcona długo-
letniemu proboszczowi tutejszej 
parafii, ks. Władysławowi Tytce, 
zmarłemu w 1957 r. 

W obrębie kaplicy, po pra-
wej stronie, znajduje się nagrobek uczestnika 
powstania styczniowego śp. księdza Kajetana 
Andrzeja Kwitka, długoletniego proboszcza 
i dobrodzieja tutejszej parafii. Nieco dalej, po 
lewej stronie, znajduje się pomnik ziemiań-
skiej rodziny Lenartowiczów ze Złotej, Barba-
ry z Grocholskich Cybuchowskiej, Aleksandra 
Lenartowicza oraz Janiny Cybuchowskiej Le-
nartowicz. 

Warto w kilku zdaniach  wspomnieć o ro-
dzinie Popielów, która przez blisko sto lat 

mieszkała na terenie naszej gminy. Na począt-
ku XIX wieku właścicielem majątku Zajezierze 
i wsi Bystrojewice był Onufry Popiel. 

Onufry urodził się w 1774 r. Był jednym 
z pięciorga dzieci Pawła Chościaka Popiela 
i Konstancji Magdaleny Komorowskiej. Ożenił 
się z Konstancją Wojną i mieli dwóch synów: 

Józefa Onufrego ur. w 1812 roku 
i Hipolita Mariana ur. w 1813 
roku. O Józefie Popielu wiemy 
niewiele. Natomiast Hipolit Ma-
rian Popiel herbu Sulima w 1850 
roku ożenił się z Wiktorią Kon-
stancją Łubieńską. Żyli ze sobą 
26 lat, lecz nie pozostawili po 
sobie potomstwa. 

Hipolit Marian Popiel dobra 
Zajezierze i Bystrojewice odzie-
dziczył po swoim ojcu Onufrym 
Popielu i w spadku po bracie 
Józefie. W 1825 r. dobra ma-
jątku Zajezierze hipotecznie 

oddzielono od dóbr wsi Bystrojewice. Hipolit 
Marian Popiel zmarł 26 marca 1876 r. w Kra-
kowie w wieku 63 lat. Wiktoria Popiel latem 
1878 r. dobra w Bystrojewicach sprzedała za 
18000 srebrnych rubli Wiktorowi Pietruszew-
skiemu. Sprzedała też część majątku wsi Za-
jezierze. W 1905 r. część folwarku wraz z bu-
dynkami dworu w Zajezierzu kupił mieszkaniec 
wioski Wincenty Róg. Wiktoria Popiel zmarła 7 
kwietnia 1902 r. w wieku 70 lat.

Oprac. ANDRZEJ CEBULA

Neoklasycystyczna  kaplica  rodu  Popielów  znajduje  się  w  najstarszej  części 
samborzeckiego cmentarza. Wybudowana została przez Hipolita Mariana i Wik-
torię Popielów ok. 1860 r.

Kaplica rodu Popielów

Staropolski
krupnik na rosole

Chceszli ażeby zupa była 
mocna, włóż na rosół do 
garnca starą kurę i gotuj od 
samego początku aż do sce-
dzenia rozumi się, iż uważać należy aby się zupa nie przy-
dymiła. Weź 6 funtów kurzyny i sztukę kości kurzęcej, nalej 
siedem kwart wody i ugotuj zwolna w garnku polewanym, 
zbierając łyżką pilnie szumowiny. Dosyp soli ile potrzeba 
przez co wszelkie nieczystości na wierzch wypłyną. 

Następnie wrzuć rozdrobnioną włoszczyznę: 3-4 mar-
chewki, 2 pietruchy, duży kawał selera, mały por, liść 
laurowy (3 sztuki) i ziele angielskie (5 sztuk). Zagotować 
dwa kwadranse. Dołożyć opaloną cebulę i kwartę krupów 
jęczmiennych. Zagotować jeszcze 1 kwadrans, dodać 6 
bulw pokrojonych kartofli, 1 kalarepę i kapustę włoską. 
Na ostatku dodaj trochę korzeni, to jest: goździków, musz-
katołowej gałki, pieprzu i imbiru. Mięso wyjąć i pokroić 
trzeba. Na koniec dołóż do zupy 1 łyżkę masła i już masz 
niebo na talerzach, posypane zieloną pietruchą.

Informacja 
dzielnicowego
W związku z wejściem w życie Za-

rządzenia nr 5 Komendanta Głównego 
Policji,  dzielnicowy gminy Samborzec 
sierż.  szt.  Grzegorz  Chmielewski,  od 
15  lipca  do  31  grudnia  br.,  prowadzi 
działania  w  ramach  opracowanych 
półrocznych planów działań prioryteto-
wych dla swojego rejonu służbowego.

 Jest to narzędzie, które ma uspołecznić 
zadania realizowane przez dzielnicowych 
i zwiększyć skuteczność współdziałania 
dzielnicowego z mieszkańcami na rzecz 
poprawy bezpieczeństwa w danym rejonie. 
Zadania wynikają z oczekiwań społecznych 
uzyskanych podczas spotkań, konsultacji 
oraz debat ze społeczeństwem, a także 
z bieżącej analizy zagrożeń. 

Działaniem priorytetowym dzielnico-
wego gminy Samborzec we wspomnianym 
wyżej okresie jest poprawa bezpieczeń-
stwa, ze zwróceniem uwagi na grupowa-
nie się młodzieży w rejonie Urzędu Gminy 
i obiektu sportowego, gdzie dochodzi do 
dewastacji mienia oraz zakłócania ładu 
i porządku publicznego.

Dzielnicowy realizujący opisane zadania, 
jeszcze bardziej uspołecznia rolę, jaką pełni 
w służbie społeczeństwu. Taka jest bowiem 
misja dzielnicowych i takie właśnie działania 
oni realizują. Ich rolą jest również budowanie 
lokalnych koalicji na rzecz bezpieczeństwa, 
zarówno z mieszkańcami, jak i instytucjami 
działającymi na rzecz lokalnych społeczności.


