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Dziękujemy sponsorom
Hurtownia Środków Ochrony Roślin Hortus Plon w San-

domierzu jest dystrybutorem i auto-
ryzowanym partnerem handlowym 
wielu renomowanych koncernów 
chemicznych. Zajmuje się sprzedażą hurtową i detaliczną środków 
ochrony roślin, nawozów sztucznych oraz nasion. Poprzez długoletnią 
i rzetelną działalność firma od lat zajmuje wysokie miejsce na rynku 
branży ogrodniczej. 

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego i  Rolniczego WIALAN 
to dostawca maszyn rolniczych i sadowniczych czo-
łowych producentów krajowych i zagranicznych ta-
kich jak: New Holland, Pottinger, Weideman, Królik, 
MCMS, Wielton Agro, MaschioGaspardo. Samborzec 225.

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu jest no-
woczesną i uniwersalną instytucją finansową ze 
stuprocentowym kapitałem polskim. Placówka 
sukcesywnie wzbogaca bazę technologiczną, 
poszerza ofertę usługową i gwarantuje pełne bezpieczeństwo zgro-
madzonych środków pieniężnych.

Firma AGROMAR z siedzibą w Chobrzanach 
zajmuje się sprzedażą ciągników LANDINI, LS, 
TYM, URSUS, opryskiwaczy AGROLA, BURY-Wul-
kan, SAE, Lisicki oraz maszyn sadowniczych czołowych producentów, 
tj: DITTA-SERIA, MCMS Warka, Lisicki, Pro Dżet, Królik - WARKA, RINIERI, 
BOMET, Ak-Pil, Unia Grup, Sad-Rim, Tadlen, platform samojezdnych 
BILLO, maszyn AEDS oraz 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 w  Sandomierzu 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 Sadowniczo-Warzywnicza Złoty Sad 
zrzesza 25 producentów z powiatu sandomierskiego, 
których gospodarstwa zajmują łączną powierzchnię ponad 250 hek-
tarów. 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.

Pilkington istnieje od 1826 r. Od czerwca 2006 r. jest częścią NSG 
Group, koncernu będącego światowym liderem w produkcji i przetwa-
rzaniu 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 tradycją, którego 
zalążkiem była założona w 1938 r. Przetwórnia Owo-
cowo-Warzywna utworzona w  ramach rządowego 
programu tzw. Centralnego Okręgu Przemysłowego. 
Od 1991 r. firma jest spółką akcyjną.

Fima „SKOT-MEL” Usługi Melioracyjno-Budowlane Adam 
Obarzanek z siedzibą w Skotnikach zajmuje się modernizacją wałów 
przeciwpowodziowych, budową dróg, konserwacją rzek, pracami 
melioracyjnymi, a także świadczy usługi w zakresie: prac wykona-
nych koparkami kołowymi i gąsienicowymi, transportu materiałów 
samochodami samowyładowywawczymi, prac wykonywanych spy-
charką gąsienicową, koszeniem nieużytków, pracami uprawowymi 
oraz kompleksowym usuwaniem starych sadów.

Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi 
przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 
Aktu dekoracji dokonał wójt gminy Sambo-
rzec Witold Surowiec. Do życzeń dołączyli 
się również przewodniczący Rady Gminy 

w Samborcu Mieczysław Piątek, zastępca 
wójta Ewa Drzazga oraz zastępca kierow-
nika Urzędu Stanu Cywilnego w Samborcu 
Ewa Świder. 

Uroczystość odbyła się w ciepłej i pod-
niosłej atmosferze, a uświetniły ją występy 

artystyczne w wykonaniu uczniów ZPPO 
w Samborcu.

W tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia mał-
żeństwa świętowały następujące pary: Teresa 
i Tadeusz Brzyszczowie, Zofia i Włodzimierz Du-
mowie, Rozalia i Wincenty Gizowie, Marianna 
i Mieczysław Grelowie, Zuzanna i Jan Kolasińscy, 
Janina i Zbigniew Krempowie, Genowefa i Marian 
Leśniakowie, Bogumiła i Marian Lipcowie, Cele-
styna i Ludwik Mroczkowscy, Janina i Henryk No-
wakowscy, Maria i Jan Pawlikowie, Barbara i Jan 
Sadowie, Barbara i Jan Szalowie, Teresa i Jerzy 
Walczewscy, Marianna i Julian Zwierzykowscy.

Przez życie pod rękę
27 kwietnia Urząd Gminy zorganizował uroczystość złotych godów, która 

odbyła się w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu.

Otwarcia jubileuszowej edycji święta do-
konał wójt Witold Surowiec. Część oficjal-
ną imprezy wypełniły przemówienia zapro-
szonych gości. Głos zabrali także gospodarze 
święta, Dorota Jakuszewska z Janowic 
oraz Rafał Zioło z Bogorii Skotnickiej.

Kolejnym punktem programu było roz-
strzygnięcie konkursu plastycznego  pod ha-
słem „Kocham tę ziemię”. Potem przyszedł 
czas na prezentacje artystyczne. Na scenie 
wystąpiły m.in. dzieci z Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Skotnikach, zespół „Czerwone 
Jabłuszka”, młodzież z Zespołu Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu, ze-

spół „Do Re Mi Fa”, a także dzieci i młodzież 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Cho-
brzanach. Entuzjastyczną reakcję publiczno-
ści wzbudził występ pań z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Zajeziorzu, czyli zespółu znanego 
wszystkim jako „Przelaski”. Wielkimi brawa-
mi nagrodzono także zespół „Gorzyczany” 

z Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 
i koncert zespołu „Baciary”. Zaraz po nim 
wyłoniono zwycięzcę konkursu Świętokrzy-
skiej Izby Rolniczej. Nagrodę główną, sekator 
marki LOWE, otrzymał Paweł Obrębski. 

Po porywającym koncercie trójki młodych 
artystów z zespołu „Shantel”, wręczono pu-
chary ufundowane przez wojewodę świę-
tokrzyską, Agatę Wojtyszek, w konkursie 
wiedzy o województwie świętokrzyskim. 
Następnie sceną zawładnął zespół „Nic na 
Siłę”, działający przy Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Samborcu. Zaprezentował on utwory 
z repertuaru Anny Jantar. 

Kulminację wieczoru 
stanowił występ discopo-
lowej grupy „Defis” oraz 
gwiazdy tegorocznego 
święta – zespołu „Play-
boys”. Ostatnim punktem 
programu była zabawa ta-
neczna, którą umilał zespół 
„Fire Play”.

W programie święta 
przewidziano również 
atrakcje dla sadowników. 
Mogli oni wziąć udział 
w konkursie zorganizowa-
nym przez przedsiębior-

stwo Hortus Plon. Nie zabrakło również 
pokazów maszyn  rolniczo-sadowniczych, 
prezentacji stoisk lokalnego agrobiznesu, 
branży turystycznej oraz edukacyjnej. 

Organizatorami święta byli wójt Sam-
borca Witold Surowiec, Rada Gminy, a tak-
że Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. 

Wśród współorganizatorów znaleźli się: 
Bank Spółdzielczy w Sandomierzu, PRO-
CAM Polska, Grupa Sadowniczo-Warzyw-
nicza Złoty Sad w Samborcu, Telwolt-Beton, 
Hortus Plon – Hurtownia Środków Ochro-
ny Roślin, a także Lokalna Grupa Działania 
Ziemi Sandomierskiej. Honorowy patronat 
nad imprezą objęli marszałek województwa 
świętokrzyskiego Adam Jarubas, wojewoda 
świętokrzyska Agata Wojtyszek oraz firma 
WIALAN z siedzibą w Samborcu. 

Patronat medialny sprawowały „Tygodnik 
Nadwiślański”, TVP 3 Kielce, Radio Kielce, Ra-
dio Leliwa, „Miesięcznik Praktycznego Sadow-
nictwa SAD”, „Echo Dnia”, „Informator Sadow-
niczy”, „Hasło Ogrodnicze” oraz „Plantpress”. 

XXX Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni w Samborcu upłynęło pod znakiem wyśmienitej zabawy. Jak co roku 
obchody rozpoczął barwny korowód, który wyruszył spod Urzędu Gminy do kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej, 
gdzie o godzinie 12 uroczystą mszę świętą odprawił Ekscelencja Biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz.

Wyjątkowy jubileusz
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Dzieje gminy 
rymem pisane 

GORZYCZANY cd.

184. Przełom nastąpił, gdy Gospodyń Koło
Przerwaną działalność trzeci raz wznowiło,
Jako Stowarzyszenie się odrodziło,
„Gorzyczany z Sercem dla Ludzi” nazwać się 

postanowiło.
185. Stowarzyszenie – aby i mężczyźni
 Razem z kobietami w gronie się znaleźli,
Na zasadzie wzajemnej współpracy, przyjaźni
W lepsze jutro wieś powiedli.
186. Na wiejskim zebraniu myśl się zrodziła,
Pani sołtys z Panią radną ją zainicjowały,
Reszta mieszkańców tę myśl pochwyciła
I była  kultura, jak feniks z popiołów powstały.
187. Efekt zaskoczył wszystkich wokoło,
Bo Gorzyczany z uśpienia powstały
I wysunęły się w Gminie na czoło,
Innym przodującym wioskom dorównały.
188. Ośrodek Kultury wiosce pomaga
Skrzydła rozwinąć na forum Gminy,
Stąd u mieszkańców zapał i odwaga
Wcielać w życie marzenia i piękne czyny.
189. Pan dyrektor Mazur granty nadzoruje,
By Gmina od innych gorsza nie była,
Pani Marta Szpyra w tym mu asystuje
I to jest naszej kultury siła.
190. Dzięki ich wsparciu i życzliwości
Ta publikacja jest wydawana,
Więc ja podaję dla potomności,
By ich zasługa była wszystkim znana.
191. Jak wiele można zdziałać dobrego,
To przekonacie się Państwo sami,
Gdy ktoś roztropny wspiera drugiego,
Wspólnymi ciesząc się sukcesami. 
192. Na wojewódzkim Święcie Jabłka 

w Obrazowie
Pierwszy sukces Stowarzyszenie miało,
W kategorii – wypiek jabłkowy – jury członkowie
Za „owocówkę jabłkóweczkę” pierwsze miejsce

 przyznało.
193. Województwo Świętokrzyskie program

 przyjęło:
„Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”,
A tym programem projekty objęło
Przyjęte z entuzjazmem i pomyślnością.
194. Między innymi i Gorzyczany
Z tego programu chętnie skorzystały,
Był przez Szwajcarię współfinansowany,
„COOl-towa tradycja” przez Stowarzyszenie zwany.
195. Wyjazdem szkoleniowym projekt się 

rozpoczął,
By lepiej poznać obrzędy ludowe,
Nasze Stowarzyszenie z werwą ochoczą
Znalazło się na ludowych występach

w Rymanowie.
196. Wycieczka pomysłem zaowocowała,
By stroje uszyć Sandomierszczyzny,
Według Oskara Kolberga dzieła,
Przypomnieć historię naszej ojcowizny.

EWA JUDA (cdn.)

Kiedy nauka staje się pasją, rezultaty są znakomite – 
twierdzą nauczyciele. Ważne, by uczeń widział sens swojej 
pracy, aby miał poczucie czynionych postępów, a temu 
sprzyjają m.in. konkursy przedmiotowe, gdzie może on 
się sprawdzić i zaprezentować umiejętności na poziomie 
powiatu czy województwa. 

W bieżącym roku szkolnym kilkoro gimnazjalistów 
zostało laureatami lub finalistami wojewódzkich kon-
kursów przedmiotowych, organizowanych przez świę-
tokrzyskiego kuratora oświaty. Największe sukcesy 
odnieśli Adam Garnuszek – laureat w dziedzinie geo-
grafii; Weronika Stomporowska – laureatka w dziedzinie 
chemii i finalistka w zakresie biologii oraz matematyki; 
Katarzyna Szeląg – finalistka w zakresie historii i biolo-
gii; Marcin Zasuwa – finalista konkursu chemicznego 
i informatycznego.

Duży sukces osiągnął także Marcin Garnuszek, uczeń 
klasy VI szkoły podstawowej, który został finalistą Woje-
wódzkiego Konkursu Przyrodniczego.

Na uwagę zasługuje również I miejsce Aleksandry Lipiec 
na Festiwalu Piosenki Angielskiej powiatu sandomierskiego 
w kategorii gimnazjów. Uczennica wykazała się nie tylko 
sprawnością językową na bardzo wysokim poziomie, lecz 
także piękną interpretacją wykonywanego utworu. 

Konkursowi herosi
Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 

stawia na wszechstronny rozwój młodego człowieka, ze 
szczególnym uwzględnieniem jego zainteresowań i uzdol-
nień. 

Patrycja Niezgoda i Maciej Czerepak, uczniowie klasy I gim-
nazjum w Chobrzanach, oraz Weronika Stomporowska i Marcin 
Zasuwa z klasy III b samborzeckiego gimnazjum, uzyskali 
stypendium naukowe regionalnego programu dla szczególnie 
uzdolnionych uczniów województwa świętokrzyskiego.

Uczniowie, którzy uzyskali stypendium za wysokie wyniki w na-
uce i sukcesy w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodni-
czych, chcą nadal rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dlatego 
też uczestniczą w zajęciach dodatkowych i samodzielnie poszerzają 
swoją wiedzę oraz umiejętności. Uzyskane stypendium pozwoli im 

na zakup nowoczesnych pomocy edukacyjnych. W ramach projektu 
każdy ze stypendystów realizuje Indywidualny Program Rozwoju 
Edukacyjnego opracowany i monitorowany przez nauczycielki z Cho-
brzan Edytę Smardz i Joannę Dynkowską oraz z Samborca  Joannę 
Płazę i  Dorotę Kaczor.

Jesteśmy dumni z naszych uczniów. Gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

Nasi stypendyści

Przyjdź, zobacz, zdecyduj!
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 

na rok szkolny 2017/2018 oferuje następujące profile kształcenia:
• humanistyczno-językowy • matematyczno-geograficzny • biologiczno-chemiczny

Proponujemy dodatkowe zajęcia w zakresie: informatyki, ratownictwa medycznego, sportu, turystyki, ekonomii
Czym wyróżnia się nasza szkoła?
Kadrę pedagogiczną tworzą doświadczeni i wykwalifikowani nauczyciele. Dzięki temu uczniowie osiągają wysokie wyniki na egzaminie dojrzałości 
i bez trudu dostają się na studia. Mają też możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, ponieważ w szkole funkcjonują różne koła przed-
miotowe i odbywają się zajęcia pozalekcyjne. Nasi uczniowie mogą również kontynuować naukę języków angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego 
na różnych poziomach zaawansowania oraz rozwijać umiejętności sportowe. Organizujemy wycieczki, rajdy, obozy szkoleniowe i sportowe

Gwarantujemy: • darmowe podręczniki do przedmiotów obowiązkowych • indywidualne konsultacje z języków • objęcie każdego ucznia 
opieką doradcy zawodowego • możliwość objęcia dożywianiem • pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej.

Dokumenty można składać do 21 czerwca w sekretariacie szkoły w godzinach od 8 do 15. 
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego, Chobrzany 111, 27-650 Samborzec, 

tel./fax 15 831 43 20, liceumchob@poczta.onet.pl, www.lochobrzany.pl

Kellys Cyklokarpaty to górskie maratony, 
które w tym roku obchodzą 10. rocznicę 
swojej działalności. Szybko rozwijający się 
cykl z roku na rok przyciąga coraz większą 
rzeszę fanów. Organizatorzy na każdym 
kroku zaskakują niebanalnymi pomysłami 
na nowe trasy, które są tak ułożone, aby 

dostarczyć zawodnikom jak największych 
wrażeń. Są to maratony przeznaczone dla 
każdego. Od rowerowych amatorów po 
prawdziwych zawodowców.

Wydarzenie to ściągnie do Samborca za-
palonych rowerzystów z całej Polski, a na-
wet Słowacji czy Ukrainy. – W tym  roku 

udało nam się zachęcić organizatorów ma-
ratonów rowerowych do tego, by jeden cykl 
imprezy odbył się w naszej gminie. Mam 
nadzieję, że nie będzie to tylko jednorazowa 
przygoda – mówi wójt Witold Surowiec. 

 W Samborcu do wyboru będą trzy 
trasy: hobby (34 km) – przeznaczona dla 
początkujących i niewymagająca dużych 
umiejętności technicznych, mega (49 km) 
– skierowana do osób o większej wydol-
ności i sile w nogach, oraz giga (79 km) 
dla zawodników pewnych swojej kondycji 
i techniki jazdy.

Zawodnicy dystansów giga i mega wy-
startują ze stadionu za Urzędem Gminy 

o godz. 11, natomiast dystansu hobby pół 
godziny później.

Trasy zostały wyznaczone przez pasjona-
tów, których na naszych terenach nie braku-
je, i obejmują najpiękniejsze miejsca w oko-
licy. Ciągną się przez takie miejscowości jak 
m.in.: Bystrojowice, Gorzyczany, Polanów, 
Strączków,  Śmiechowice czy Złota. 

Organizatorzy maratonu zadbali również 
o to, by najmłodsi uczestnicy imprezy się 
nie nudzili. Po głównym starcie, o godzinie 
12, w samym centrum miasteczka zawo-
dów odbywać się będą zawody dziecięce 
JUNIOR XC RACE, które zawsze przynoszą 
wiele emocji.

Cyklokarpaty w Samborcu
W tym roku władze Samborca stawiają na sportowy charakter organizowanych 

imprez i robią je z rozmachem. Już 10 czerwca w Samborcu gościć będzie jeden z 
największych maratonów rowerowych w Polsce – Kellys Cyklokarpaty.


