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Dziękujemy sponsorom
Firma A.R. CHMIELEWSKI 

jest wyłącznym dealerem cią-
gników marki DEUTZ i ZETOR, 
maszyn UNIA GROUP, która ofe-
ruje opryskiwacze PILMET, oraz maszyn MASCHIO GASPARDO. 
Najbliższe punkty sprzedaży są w Kleczanowie i na Chwałkach 
koło Sandomierza. Fachowa i kompetentna załoga firmy pro-
wadzi kompleksową obsługę sadowników i rolników w zakresie 
zakupu i serwisu ciągników i maszyn. www.archmielewski.pl

Firma handlowo-usługowa BASTA Stanisław Banacz-
kowski oferuje roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, 
usługi budowlane. Tarnobrzeg, ul. Porucznika Józefa Sarny 14a

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

Firma AGROMAR zajmuje się sprze-
dażą ciągników LANDINI, LS, FARMTRAC, 
opryskiwaczy AGROLA, BURY-Wulkan, SAE 
oraz maszyn sadowniczych czołowych producentów tj: DITTA-SE-
RIA, MCMS Warka , Królik - WARKA, RINIERI, Orsi, BOMET i innych .

Getin Noble Bank placówka w 
Sandomierzu udziela atrakcyjnych 
kredytów gotówkowych i hipotecz-
nych oraz posiadaja bogatą ofertę darmowych rachunków oso-
bistych i wysokooprocentowanych lokat. Getin Noble Bank SA,  
Sandomierz, ul. Mickiewicza 51a/5

Lokalna Grupa Działania jest partner-
stwem przedstawicieli sektora publicznego, 
gospodarczego i społecznego. Głównym celem 
Stowarzyszenia LGD jest realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 
oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodarczego, inno-
wacyjnego, społecznego i kulturowego regionu. 

Primabud Przedsiębiorst wo 
Produkcyjno-Usługowo-Handlowe z 
Sandomierza to producent słupków sa-
downiczych żelbetowych oraz strunobe-
tonowych, produktów z zakresu budownictwa ogólnego i wod-
nokanalizacyjnego 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 roślinnej dla gospo-
darstw rolnych.

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

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

Spółka Telwolt-Beton 
to sandomierski zakład pro-
dukcji betonu, działający na 
rynku od 1989 roku. Dziś zakład buduje nie tylko linie tele-
komunikacyjne, ale także wszelkiego rodzaju obiekty budow-
nictwa drogowego, ogólnego, przemysłowego oraz ochrony 
środowiska.

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego 
i Rolniczego „WIA-LAN” to dostawca ma-
szyn rolniczych i sadowniczych czołowych 
producentów krajowych i zagranicznych takich jak: New Holland, 
Pottinger, Weideman, Królik, MCMS, Wielton Agro, MaschioGa-
spardo. Samborzec 225.

11 maja w Samborcu  obchodzono 
XXVII Wojewódzkie Święto Kwitnącej 
Jabłoni.

Impreza odbyła się pod patronatem 
marszałka województwa świętokrzyskiego 
Adama Jarubasa, wojewody świętokrzy-
skiej Bożentyny Pałki-Koruby, wójta gminy 
Samborzec Witolda Garnuszka oraz firmy 
A.R Chmielewski.

Obchody Święta Kwitnącej Jabłoni roz-
poczęła tradycyjnie msza święta w intencji 
sadowników odprawiona przez ks. Mariana 
Kowalskiego.  

Uroczystego otwarcia imprezy oraz po-
witania wszystkich przybyłych dokonał  wójt 
Witold Garnuszek. Rolę tegorocznych go-
spodarzy pełnili Magdalena Kędzierska 
– dyrektor Oddziału Regionalnego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa w Kielcach oraz  Daniel Grębowiec 
z Bogorii Skotnickiej – sadownik, aktyw-
ny działacz na rzecz lokalnej społeczności. 
W części oficjalnej wójt gminy oraz zaproszeni 
goście wygłosili przemówienia okolicznościo-
we dotyczące dzisiejszego rolnictwa oraz sy-
tuacji sadowników na obecnym rynku. 

Święto było również doskonałą okazją do 
prezentacji oferty firm i instytucji działają-
cych na rzecz rolnictwa. Stoisko reprezentu-

jące gminę Samborzec przygotowały panie 
ze Stowarzyszenia Przyjaciół Janowic.

Po zakończeniu części oficjalnej na scenie 
pojawiły się członkinie stowarzyszenia „Gorzy-
czany z sercem dla ludzi”, które specjalnie na 
tę okazję przygotowały pieśń okolicznościową 
na ludowa nutę. Swoje występy artystycz-
ne zaprezentowały dzieci z gminnych szkół 
podstawowych i gimnazjum, młodzież z GCSKiR 

oraz młodzi karatecy z gminy Samborzec. 
Następnie sceną  zawładnęli  artyści dużego 
formatu – Zespół „Queen Band” oraz „Lesio-
ki”. Prawdziwe szaleństwo na widowni nastą-
piło, gdy  na scenie pojawił się zespół „Baciary”. 
Zwłaszcza damska część publiczności nie mogła 
odżałować, że muzycy na scenie gościli tak krót-
ko. Po godzinie 21 publiczność bawiła się przy 
muzyce gwiazdy wieczoru – zespołu „Boys”.

XXVII Wojewódzkie Święto 
Kwitnącej Jabłoni

W tym roku gmina zamierza zrealizować jeszcze 
około 10 inicjatyw lokalnych, z którymi wyjdą człon-
kowie stowarzyszeń działających na terenie gminy 
lub mieszkańcy sołectw. Będą to przede wszystkim 
spotkania integrujące lokalną społeczność, rodziny, 
młodzież i mieszkańców, pikniki rodzinne, festyny 
sportowe, warsztaty artystyczne. 

– Cieszy mnie fakt, że 
mieszkańcy wychodzą 
z tego rodzaju inicjatywami, 
chcą się integrować i an-
gażować w pracę na rzecz 
lokalnej społeczności. Mimo 
natłoku codziennych obo-
wiązków znajdują jeszcze 
czas na to, by zrobić coś dla 
siebie i innych. Takie przed-
sięwzięcia my, jako samo-
rząd, popieramy, ale także wspieramy finansowo. 
Środki na te działania zostały przewidziane w budże-
cie gminy. Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę, 
i w tym roku możemy wesprzeć około 10 inicjatyw.
Koszt każdej z nich nie może przekroczyć 5 tys. zł – 
informuje wójt gminy Witold Garnuszek.

W miniony weekend Stowarzyszenie Przy-
jaciół Szkoły w Śmiechowicach zorganizowa-
ło piknik rodzinny dla mieszkańców sołectwa, 
który odbył się w ramach jednej z inicjatyw 
lokalnych. 

Wyjdź z własną 
inicjatywą

Gminne inwestycje
Zgodnie z planami poczynionymi na rok 2014 samorząd Gminy 

Samborzec realizuje inwestycje, z których największą i najbardziej 
kosztowną jest projekt budowy kanalizacji sanitarnej.

Od 2012 r. gmina Samborzec realizuje projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sani-
tarnej w miejscowości Złota – Andruszkowice oraz przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z odbudową studni bisowych i zbiornikiem wody surowej”. Projekt realizowany 
jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W 2012 roku udało się zrealizować I etap projektu na łączną kwotę ponad 922 tys. 
zł. Dofinansowanie wyniosło ponad 415 tys. zł. W miejscu ujęcia wody zainstalowano 
nowoczesny sprzęt, w tym wydajne pompy i filtry. Przepływ i ilość, a także szybkość 
przepływu wody jest cały czas monitorowana przez czujniki podłączone do systemu 
komputerowego. Obecnie ogłoszony został przetarg na dalszą realizację inwestycji.

– W roku bieżącym rozpoczęliśmy kolejny etap prac w ramach projektu „Bu-
dowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowice”, które 
zakładają wykonie okołoczternastokilometrowej długości sieci kanalizacyjnej ze 
Złotej do Andruszkowic, po prawej stronie drogi krajowej w kierunku Sandomie-
rza. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z wykonawcą. Wartość 
prac przewidzianych na tym etapie projektu to 2 mln zł, z czego 75 proc. pokryje 
dofinansowanie – informuje Witold Łukawski, kierownik referatu zamówień 
publicznych i inwestycji w samborzeckim Urzędzie Gminy.

Także w czerwcu tego roku gmina rozpocznie przebudowę dróg Koćmierzów – Złota 
Gaj, Chobrzany – Bystrojowice i Janowice – Chobrzany o łącznej długości 6,5 km. Środki 
na realizację inwestycji zostały pozyskane w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 980 tys. zł, połowę tej kwoty 
pokryje dofinansowanie. W roku bieżącym gmina otrzymała promesę w wysokości 
300 tys. zł na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Bystrojowice – Świątniki 
o długości 2,5 km”. Trwa etap wyłaniania wykonawcy tej inwestycji.

– Niebawem rozpoczynamy również realizację projektów polegających na 
remoncie oraz zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych wokół świetlic wiejskich 
w miejscowościach Polanów, Skotniki, Gorzyczany, Ostrołęka na łączną kwotę 
prawie 294 tys. zł. Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich wyniesie ponad 157 tys. zł – informuje W. Łukawski. 

Występy artystyczne, które odbyły się podczas Święta Kwitnącej Jabłoni, przyciągnęły tłumy widzów.
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Dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Centrum Kultury w gmi-
nie Samborzec zrealizowanych zostanie 5 najciekawszych inicjatyw 
lokalnych.

– Mieszkańcy sołectw mogą zgłaszać do nas swoje pomysły, któ-
re właściwie nie są niczym ograniczone. Inicjatywy mogą polegać na 
zorganizowaniu imprezy kulturalnej upiększeniu terenów zielonych w ich 
miejscowościach, odnowieniu kapliczki, czy też mogą być to zupełnie inne 
pomysły. Niezależna komisja wybierze pięć najciekawszych, które zostaną 
sfinansowane – informuje dyrektor GCKSiR w Samborcu Sebastian Mazur.

Łączna kwota, jaka zostanie przeznaczona na realizację inicjatyw 
mieszkańców, wyniesie ok. 20 tys. zł., 95 proc. kosztów pokryje dofi-
nansowanie. 

Ponadto samborzeckie centrum kultury pozyskało środki na zakup 
sprzętu i strojów do paintballa, mogą korzystać z nich bezpłatnie wszy-
scy mieszkańcy. Obecnie trwają prace nad wyborem i zaadaptowaniem 
miejsca, gdzie będzie można toczyć zacięte bitwy na kolorowe kulki. 

– Najprawdopodobniej, będzie to półtorahektarowy plac gminny zlo-
kalizowany w miejscowości Ryłowice – informuje S. Mazur. – Z zakupio-
nego przez nas sprzętu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy gminy, 
wystarczy przyjść do centrum kultury i zapisać się na konkretny termin. 
Do dyspozycji mamy 10 kompletnych zestawów (dla 2 grup po 5 osób). 
W skład zestawu wchodzą kombinezon, ochraniacze, kaski oraz markery.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu 
pozyskało fundusze na dwa nowe projekty z myślą o miesz-
kańcach gminy.

Centrum kultury
dla mieszkańców

Projekt zakładał stworzenie i wdrożenie strategii wyrównywania 
szans edukacyjnych w gminie na lata 2013-2017. 

– W tym celu przeprowadzono diagnozę potrzeb społecznych związa-
nych z opieką nad małymi dziećmi (w wieku od 2 do 11 lat) we wszystkich 
28 miejscowościach gminy Samborzec. Pojawiły się pomysły m.in. na or-
ganizowanie zajęć i warsztatów dla dzieci w wieku przedszkolnym i wcze-
snoszkolnym, utworzenie w tym celu miejsc spotkań w każdej miejscowości, 
zawiązywanie koalicji między instytucjami społecznymi w regionie w celu 
wyrównywania szans edukacyjnych, uświadamianie rodziców w zakresie 
rozwoju dziecka. Potrzeby te zapisane zostały w  strategii, którą zatwierdziła 
Rada Gminy. Instytucje i organizacje współpracujące z dziećmi i młodzieżą 
miały za zadanie wprowadzać te zapisy w życie – mówi Marta Szpyra, 
animatorka w GCKSIR w Samborcu oraz gminna koordynatorka projektu.

13 maja w Urzędzie Gminy w Samborcu miało miejsce otwarte dla 
mieszkańców gminy seminarium (na zdjęciu), którego organizatorem 
było Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji. Celem seminarium 
była prezentacja raportu monitorującego wdrażanie „Strategii wyrów-
nywania szans edukacyjnych w Gminie Samborzec na lata 2013-2017”. 
Na seminarium obecni byli przedstawiciele Fundacji J.A. Komeńskiego 
– koordynatorka projektu Dorota Bregin oraz trenerka Beata Pawło-
wicz, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz szkół z terenu 
gminy Samborzec, a także pracownicy Urzędu Gminy i przedstawiciele 
GCKSiR w Samborcu. 

Strategia była jednym z działań projektu stworzonego przez Fundację  
J.A. Komeńskiego pt. „Rozwój postaw obywatelskich na terenach wiejskich”, 
który był współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego 
Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Efekty prac i badań poczynionych na potrzeby projektu zostaną 
przedstawione w publikacji dotyczącej wyrównywania szans eduka-
cyjnych na terenach wiejskich opracowanej przez fundację.

W ramach tego projektu w świetlicy 
wiejskiej w Ostrołęce powstało prawdziwe 
studio nagrań wyposażone w profesjonal-
ny sprzęt do nagrań, gdzie utalentowana 
muzycznie młodzież ma możliwość reje-
strowania własnych utworów. 

– W ramach projektu odbyły się również 
warsztaty fotografii analogowej, podczas 
których młodzież miała możliwość pozna-
wania technik fotograficznych i robienia 
zdjęć aparatem z 1939 roku, które zresztą 
później pod okiem instruktora samodzielnie 
wywoływała w ciemni – informuje Marta 

Szpyra, koordynatorka projektu. – Odbyły 
się również warsztaty fotografii cyfrowej, 
podczas których młodzież mogła zapoznać 
się z nowoczesnym sprzętem fotograficz-
nym, a także plener fotograficzny. 

Ostrołęcka młodzież brała udział 
w warsztatach filmowych, których efektem 
będzie teledysk do napisanego wcześniej 
utworu muzycznego.

W lipcu tego roku, podczas uroczystego 
zakończenia projektu w Ostrołęce odbę-
dzie się prezentacja dorobku artystycznego 
uzdolnionych młodych ludzi.

Odkrywanie młodych talentów
Grupa młodzieży z gminy Samborzec od stycznia br. realizuje projekt 

„Artystyczne studio przetalent” w ramach programu „Równać szanse” Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany w miejscowości Ostrołęka.

W ramach projektu „Arty-
styczne studio przetalent” mło-
dzież z Ostrołęki w gminie Sam-
borzec bierze udział w warszta-
tach fotograficznych, filmowych 
i muzycznych.

Spotkanie promujące książkę Andrzeja Cebuli poprowa-
dziła Joanna Sarwa – dziennikarka Radia Leliwa. Sołtys 
Gorzyczan Alicja Wołos powitała wszystkich zaproszonych 
gości, wśród których byli: wójt gminy Samborzec Witold 
Garnuszek, przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Pią-
tek, radni gminy Samborzec, radni Sejmiku Wojewódzkiego 
oraz księża z parafii w Chobrzanach. Radna Stanisława 
Walasek odczytała list gratulacyjny przesłany przez wice-
wojewodę świętokrzyskiego Grzegorza Dziubka.

Członkowie Stowarzyszenia „Gorzyczany z sercem 
dla ludzi” odśpiewali stworzoną specjalnie na tę okazję 
pieśń jako podziękowanie i dowód uznania dla pracy 
regionalisty. Autor monografii nie krył wzruszenia i po-
dziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania 
jego książki.  Następnie pokrótce przedstawił historię 
miejscowości Gorzyczany, jednocześnie zachęcając do 
zapoznania się z ciekawymi szczegółami, zawartymi 
w opracowanej przez siebie publikacji. Ciekawym uzu-
pełnieniem jego wystąpienia była przygotowana przez 
centrum kultury prezentacja multimedialna, ukazująca 
miejscowość Gorzyczany na fotografiach sprzed lat oraz 
z czasów współczesnych.

Podczas spotkania można było również zasmakować 
w domowej roboty smakołykach przygotowanych na tę 
okazję przez mieszkańców Gorzyczan.

Publikacja autorstwa Andrzeja Cebuli została wydana 
w nakładzie 1000 egzemplarzy na zlecenie Gminnego Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie 413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju, Małe Projekty. 
Wartość projektu to ponad 27 tys. zł. W jego skład wchodzi 
również wydanie informatora turystycznego oraz ulotki 
informacyjnej o gminie Samborzec.

Spotkanie autorskie
w Gorzyczanach

Gmina Samborzec jako jedna z dziesięciu gmin w Polsce 
od grudnia 2012 roku bierze udział w projekcie pn. „Rozwój po-
staw obywatelskich na terenach wiejskich”, realizowanym przez 
Fundację Dzieci i Młodzieży im. Jana Amosa Komeńskiego. 

Wyrównywanie 
szans edukacyjnych 

18 maja w Gorzyczanach od-
było się spotkanie autorskie z AN-
DRZEJEM CEBULĄ, regionalistą 
oraz twórcą monografii miejsco-
wości Gorzyczany. 

ANDRZEJ CEBULA podpisuje monografie Gorzyczan swojego 
autorstwa.

    Spod pióra
    regionalisty

Zawierzbie
Pierwsze wzmianki o miejscowości, znajdują się 

w akcie nadania krakowskiego kasztelana Żegoty z 1292 
roku, zgodnie z którym miejscowość wraz z Polanowem, 
i Głazowem był uposażeniem utworzonego w Sando-
mierzu kościoła i szpitala Świętego Ducha.

Wioska Zawierzbie położona jest 6 kilometrów od 
Sandomierza, 2 km od Złotej i 2 km od Ostrołęki. Nazwa 
miejscowości nawiązuje do gęsto porastających te okoli-
ce wierzb. Częste wylewy rzeki Wisły były bezpośrednim 
powodem słabego osiedlania się ludności na tym terenie. 
Mieszkańcy wioski trudnili się głównie rybołówstwem i wi-
kliniarstwem. Od XVIII wieku do  grudnia 1835 roku wieś 
należała do biskupów krakowskich. W 1827 roku Kolonię 
Doły przyległą do Zawierzbia zamieszkiwało 10 miesz-
kańców. Podczas spisu powszechnego w 1928 roku wieś 
Zawierzbie liczyła już 154 mieszkańców i 21 domów.

Przez Zawierzbie przepływała rzeka Gorzyczanka (ina-
czej Samborka, Wiechciówka, Baranek) i w okolicach Koć-
mierzowa wpływała do Wisełki z lewego jej brzegu. Po 
1938 roku Gorzyczankę skierowano do nowego koryta rzeki 
Koprzywianki na wysokości Samborca.

W 1926 roku dokonano parcelacji blisko 200-hektarowe-
go folwarku. W styczniu 1927 roku dwudziestu gospodarzy 
z Zawierzbia i okolicznych wiosek zakupiło po ok. 5 hekta-

rów ziemi leżącej na Dołach Michałowskich od Skarbu Pań-
stwa. Największe gospodarstwa nabyli Jan Dunin Wąsowicz 
oraz Ludwik Kurzański, którzy założyli pierwsze w okolicy 
gospodarstwa ogrodnicze. Przez okres 10 lat od 1962 roku 
wieś Zawierzbie należała do Gromady Andruszkowice. Od  
1 stycznia 1972 roku Zawierzbie należy do gminy Sambo-
rzec. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Kolonia 
Doły Michałowskie wyłączona została z dóbr majoratu 
Złota w pow. sandomierskim woj. kieleckim, a ziemia 
przeszła na Skarb Państwa Polskiego i włączona do wioski 
Zawierzbie. 

W 1920 roku w Zawierzbiu została założona czteroklaso-
wa szkoła. Do 1939 roku szkoła mieściła się w prywatnych 
pomieszczeniach gospodarzy z Zawierzbia i Koćmierzowa. 
Pierwszym nauczycielem była pani Rejterówna. W 1938 roku 
rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. Cały budy-
nek oddano do użytku dopiero jesienią 1945 roku. W latach 
1980-1989 wzniesiono n  owy budynek szkolny, a placówce 
nadano imię „Armii Krajowej”. Od 1 października 2012 roku 
organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie Przyjaciół 
Szkoły „Dobro Dzieci” w Zawierzbiu. Do parafii św. Trójcy 
w Samborcu wieś Zawierzbie należy od samego początku 
jej powstania i utworzenia.

Obecnie jest to wieś typowo rolnicza. Głównym zajęciem 
miejscowej ludności jest uprawa warzyw i owoców.  Ziemia 
jest tu dość dobra, występują tu głównie mady naniesione 
niegdyś przez napływowe wody rzeki Wisły. Wieś liczy 230 
mieszkańców, w tym 118 kobiet i 112 mężczyzn. Na koniec 
wieku XX stan ludności wioski wynosił 260 osób, w tym 131 
kobiet i 129 mężczyzn. W ostatnim dziesięcioleciu nastąpił 
spadek zaludnienia wioski aż o 30 mieszkańców. Powierzch-
nia wioski zajmuje 272 ha.

Andrzej Cebula


