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Już od 26 lat w Samborcu nieprzerwanie obchodzone jest Wojewódzkie Święto Kwit-
nącej Jabłoni. Tak jak w latach poprzednich, również w tym roku na uczestników i gości  
święta czeka mnóstwo atrakcji.

Sponsorzy tegorocznego 
Święta Kwitnącej Jabłoni 
w Samborcu

Święto naszych
sadowników

Gminę Samborzec w tegorocznym Śniadaniu 
Wielkanocnym reprezentowali przedstawiciele 
Centrum Kultury w Samborcu, przewodniczący 
Rady Gminy w Samborcu Mieczysław Piątek, 
zastępca wójta gminy, Waldemar Trela i sołtys 
Bogorii Andrzej Trzaska. Nie można zapomnieć 
również o paniach z Gorzyczan, które przywiozły 
ze sobą wysoką na trzy metry palmę wielkanocną.

Z kolei panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Chobrzanach przygotowały wyśmienite 

ciasta, których smak zachwycił biesiadników. 
Gospodynie  ubrane w piękne ludowe stroje 
podczas śniadania niosły także kosz wielka-
nocny. 

Następnego dnia, w Niedzielę Palmową, 
w świetlicy wiejskiej w Samborcu odbyły się 
konkursy organizowane we współpracy z Gminą 
Biblioteką Publiczną w Samborcu. Najważniejszy 
z nich to mający wieloletnią tradycję konkurs na 
najpiękniejszą palmę wielkanocną. Fundatorem 

nagród była biblioteka, a w komisji oceniającej 
zasiadali: Iwona Łukawska, Zofia Bober i Se-
bastian Mazur.

Pierwsze miejsce w kategorii organizacji, sto-
warzyszeń, świetlic wiejskich, KGW, sołectw, 
działających na terenie gminy zajęły ex aequo 
reprezentacje Gorzyczan i Chobrzan.

Wyróżniono też placówki oświatowo-kultu-
ralne. W kategorii klas I-III, pierwsze miejsce za-
jęło koło artystyczne kl. I-III ze SP w Śmiechowi-
cach. Wyróżniona została też Szkoła Podstawo-
wa w Zawierzbiu. Z kolei w kategorii gimnazjum 
–  pierwsze miejsce zajęły Wioletta Kawalec 
i Agnieszka Świstak z Publicznego Gimnazjum 
w Samborcu.

Śniadanie Wielkanocne 2013
23 marca w Zamku Sandomierskim odbyła się XIV edycja Śniadania Wielka-

nocnego. W sali rycerskiej prezentowało się osiem gmin z powiatu sandomier-
skiego. W tym gronie nie mogło zabraknąć też przedstawicieli gminy Samborzec. 

Przez lata święto zmieniało się, ewoluowało, aby przybrać obecną 
formułę. Na początku obchody dedykowane były tylko sadownikom, 
teraz skierowane są także do hodowców warzyw. W pierwszych latach 
impreza rozłożona była na trzy dni, później – dwa, aż ostatecznie na po-
czątku tego wieku ograniczono ją do jednego dnia. Wcześniej połączone 
było z wykładami i konferencjami tematycznymi. Przez lata, z uwagi na 
dostępność informacji branżowych w licznych publikacjach, zmieniał się 
charakter święta. Dzisiaj jest ono symbolicznym rozpoczęciem sezonu 
sadowniczego w całym regionie sandomierskim.

Tegoroczne Święto Kwitnącej Jabłoni zaplanowane jest na 12 maja, 
a rozpocznie się już o godzinie dziewiątej rano od spotkania z producen-
tami w budynku Grupy Warzywniczo-Sadowniczej „Złoty Sad” w Sam-
borcu. Później w intencji wszystkich uczestników święta odprawiona 

zostanie msza św. w samborzeckim kościele. Po nabożeństwie barwny 
korowód przejdzie na plac za urzędem, gdzie odbędą się oficjalne uro-
czystości, w tym przemówienia zaproszonych gości – parlamentarzystów, 
samorządowców, ekspertów, producentów.

Niewątpliwie sporą gratką dla uczestników święta będą występy wo-
kalne i koncerty, które potrwają do późnych godzin nocnych. Na sam-
borzeckiej scenie wystąpią m.in. takie gwiazdy muzyki popularnej jak: 
Janusz Laskowski, „Power Play” czy gwiazda wieczoru, kultowy zespół 
disco-polo „Bayer Full”. Ciekawostką w bieżącym roku będą występy 
zespołów ze Słowacji i Ukrainy. Do tego niewątpliwą atrakcją będzie 
pokaz psów mysliwskich. Oczywiście, jak co roku, niemal cały plac będzie 
zastawiony stoiskami wystawców i handlarzy, nie zabraknie też atrakcji 
dla najmłodszych. Dla nich przewidziane jest wesołe minimiasteczko.

Grupa Sadowniczo-Warzywnicza Złoty 
Sad Sp. z o.o. powstała w listopadzie 2011 r. 

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

ProCam Polska Sp. z o.o. prowadzi do-
radztwo agrotechniczne oraz dostarcza 

ś ro dk i  d o 
produkcji 
roślinnej dla 
gospodarstw 
rolnych.

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

Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju 
Regionalnego – Lokalna Grupa Działania 

jest partnerstwem 
trójsektorowym, 
składającym się 
z przedstawicieli 
sektora publiczne-
go, gospodarcze-
go i społecznego. 
Głównym celem 

Stowarzyszenia LGD jest realizacja Lokalnej 
Strategii Rozwoju oraz dążenie do podnie-
sienia potencjału gospodarczego, innowa-
cyjnego, społecznego i kulturowego regionu.

Do podstawowych celów działalności Banku 
Spółdzielczego w Sandomierzu należy za-
pewnienie kompleksowej obsługi finansowej 

firmom działającym na terenie miast i wsi, 
przedsiębiorstwom sektora rolno-spożyw-
czego oraz rolnikom, jak również wspie-
ranie rozwoju gospodarczego środowisk 
lokalnych.   
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Gorzyczany
Siatkówka 
na wysokim poziomie

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy 
(ULKS) Chobrzany działający przy Ze-
spole Placówek Oświatowych w Chobrza-
nach organizuje zajęcia piłki siatkowej dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy Sam-
borzec. 

Zawodnicy klubu wielokrotnie zdobywali czoło-
we miejsca nie tylko w rozgrywkach lokalnych, ale 
również na szczeblu wojewódzkim, a nawet ogólno-
krajowym. Od 10 lat działalności klubu młodzi spor-
towcy z powodzeniem biorą udział w rozgrywkach 
młodzieżowych Świętokrzyskiej Ligi Piłki Siatkowej 
czy Wojewódzkich Mistrzostwach LZS-ów w kategorii 
seniorów. Wychowankowie klubu, Witold Gąsowski 
i Dawid Tenderowicz, są też powoływani do kadry 
województwa świętokrzyskiego. 

ULKS Chobrzany jako jeden z niewielu klubów 
sportowych w województwie świętokrzyskim, ze 

względu na wysokie miejsce w rankingu klubów 
sportowych w Polsce, został doposażony w sprzęt 
sportowy przez Polski Związek Piłki Siatkowej. Zawod-
nicy klubu startują również w turniejach plażowej piłki 
siatkowej w kategoriach młodzieżowych i seniorskich. 
ULKS jest także organizatorem cyklu ogólnopolskich 
letnich turniejów plażówki. 

Obecnie w klubie swoje sportowe umiejętności 
doskonali 40 zawodników. Seniorzy, biorący udział 
w rozgrywkach Ludowych Zespołów Sportowych, 
zwyciężyli grupę eliminacyjną (Staszów, Połaniec, 
Oleśnica, Chobrzany) i zagrali w marcu w turnieju fi-
nałowym w Staszowie. Kadeci, rocznik 1996, zajmu-
ją 5. miejsce w Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Lidze 
Piłki Siatkowej. Młodzicy, rocznik 2001, są mistrza-
mi powiatu sandomierskiego szkół podstawowych, 
w Ogólnopolskim Turnieju Klas V w 2012 r. w Kra-
kowie zajęli 11. i 12. miejsce w gronie 28 zespołów.

Sztuka ulicy
dla młodych

Komisja Ekspertów Programu „Równać Szan-
se” przyznała dotację Gminnemu Centrum Kultu-
ry, Sportu i Rekreacji w Samborcu na realizację 
projektu zgłoszonego na konkurs w ramach pro-
gramu „Równać Szanse 2012, Działajmy razem”. 

Twórcą programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja 
Wolności, a administratorem Polska Fundacja Dzieci i Mło-
dzieży. Projekt nosi tytuł „Spotkania Młodej Sztuki Ulicy” 
i będzie realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem 
Animacji Kultury „Hekas” oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej (pow. lubelski) od 
kwietnia do czerwca 2013 r. Koordynatorem projektu jest 
Marta Szpyra, pracownica GCKSiR w Samborcu.

W ramach projektu odbędą się spotkania, których celem 
będzie wymiana doświadczeń oraz integracja grup młodzie-
żowych z Samborca i Niedrzwicy Dużej. Atrakcją młodzieżo-
wych spotkań będą warsztaty teatru tańca oraz fire show. 

Ponadto Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest 
partnerem w drugim projekcie młodzieżowym, realizowanym 
również w ramach programu „Równać Szanse 2012”. Projekt 
ten nosi tytuł „Młoda Sztuka w Młodych Rękach” i powstał 
we współpracy ze Stowarzyszeniem wARTko z Kościeliska.

Oba młodzieżowe projekty mają podobne cele i zało-
żenia. Stwarzają młodym ludziom z terenu trzech woje-
wództw: świętokrzyskiego, lubelskiego i małopolskiego 
możliwość dzielenia się wiedzą, doświadczeniami i umie-
jętnościami. Obszarem współpracy i współdziałania grup 
młodzieżowych jest szeroko pojęta sztuka ulicy, obejmu-
jąca taniec, teatr oraz graffiti.

Uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Cho-
brzanach w celu podniesienia jakości edukacji już od 
ponad 10 lat co roku uczestniczą w „Pokazach z fizyki” 
na UMCS w Lublinie. Teraz szkoła nawiązała współ-
pracę z kolejną uczelnią.

Współpraca 
szansą na rozwój

W ramach projektu „Feniks” szkoła współpracuje z Uniwersytetem 
Humanistyczno-Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach. 
Program „Feniks” to długofalowy program popularyzacji i wspo-
magania nauki fizyki w szkole, w celu rozwijania podstawowych 
kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informa-
tycznych uczniów. Program realizowany jest w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego 
przez konsorcjum uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego (lider), Uni-
wersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 
w Kielcach i Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W ramach tego projektu odbywają się seminaria metodyczne 
dla nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach, wi-
zyty pracowników uczelni w szkołach, zajęcia praktyczne z fizyki, 

zajęcia dla uczniów na uczelniach, konkursy związane z projektami 
naukowymi, funkcjonuje tzw. Internetowa Liga Fizyczna. Za pienią-
dze pozyskane z projektu doposażono również pracownię fizyczną 
w pomoce dydaktyczne.

Uczniowie szkoły biorą udział w zajęciach pozalekcyjnych z fizyki 
w wymiarze 2 godzin tygodniowo. Podczas tych zajęć wykonu-
ją szereg eksperymentów i doświadczeń praktycznych, przez co 
poznają zjawiska fizyczne i, dobrze się bawiąc, pogłębiają swoje 
zainteresowania.

Promesa od ministra 
15 marca w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 

odbyło się uroczyste wręczenie promes na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych. 

Dotacje otrzymały też samorządy z powiatu sandomierskiego, w sumie kilka milionów zł. Decyzją ministra admi-
nistracji i cyfryzacji gmina Samborzec otrzymała 450 tys. zł na odbudowę infrastruktury drogowej. Za te pieniądze 
samorząd chce przebudować ponad 1,5 kilometra drogi gminnej w Kobiernikach. Przetarg na to zadanie zostanie 
ogłoszony już wkrótce, a inwestycja zostanie wykonana w ciągu najbliższych miesięcy.

Zajęcie z fizyki 
w ramach projektu „Feniks”.

Zawodnicy ULKS Chobrzany.

Gorzyczany to wieś położona w doli-
nie rzeki Gorzyczanki, pomiędzy wysoką 
krawędzią wyżyny samborzeckiej, wsią 
Żuków i Bystrojowice a linią wzniesienia 
dużego pasma lessowego od strony wsi 
Szewce i Chobrzany. 

Wieś ta należy do jednej z najstarszych 
miejscowości w gminie Samborzec. Prze-
pływają przez nią również inne rzecz-
ki, które w zachodniej części Gorzyczan 
tworzą teren podmokłych łąk, na których 
gospodarze wykopali stawy. Ta  część wio-
ski nazywana jest „Siennicą”. W północno-
-zachodniej  części  Gorzyczan, na jednej 
z  łąk znajduje się słynne źródełko „Łokiet-
ka”. Według tradycji i  wspomnień starszych 
mieszkańców źródlana woda posiadała 
właściwości lecznicze. Mieszkańcy wiosek 
używali jej między innymi do przemywania 
oczu oraz stosowali na dolegliwości jelitowe 

i bóle żołądkowe. Według legendy woda 
ze źródła bije od czasów króla Władysława 
Łokietka, który wracając z jednej z wypraw 
wojennych do Krakowa, tu właśnie, w Go-
rzyczanach, rozbił obóz dla swojego wojska. 
Rycerze potrzebowali wody do picia, w po-
bliżu jednak nie było żadnego strumienia. 
Podczas rozmowy ze starszyzną król pol-
ski tak miał się rozgniewać na króla cze-
skiego Wacława, który był pretendentem 
i głównym rywalem do tronu polskiego, że 
tupnął mocno nogą i z miejsca, w którym 
stał, wytrysnęła woda. Według innych prze-
kazów woda miała wytrysnąć z ziemi po 
uderzeniu królewskiego miecza.

Inna z legend związanych z Gorzycza-
nami mówi, że u podnóża góry Kocot nad 
brzegiem rzeki Młynówki, przy moście 

w osadzie młyńskiej w dobrach Gorzy-
czany miało dojść do spotkania młynarza 
Hamerki z diabłem Dybikiem. Podczas 
rozmowy z diabłem młynarz  tak na niego 
głośno krzyknął, że ten wpadł do rzeki  i na 
siedem lat utknął rogami w błocie.

Nazwa Gorzyczany nawiązuje do na-
zwiska Gorzycki, które nosił założyciel 
i właściciel miejscowości. Kamienny, XV-
-wieczny obronny gorzyczański zamek, 
zniszczony przez wojska szwedzkie w 1656 
roku, oraz powstały na jego miejscu dwór 
Jadwigi i Henryka Adamowskich stały na 
wzgórzu niedaleko malowniczego wąwozu 
lessowego zwanego „Wąwozem Rafała”. 
Wąwozem wiedzie obecnie asfaltowa 
droga do Chobrzan, gdzie u swojej mat-
ki chrzestnej, Tekli z Katerlów Trepkowej 
i wuja Nekandy w końcu lat osiemdziesią-
tych dziewiętnastego wieku wielokrotnie 
gościł Stefan Żeromski. To przez ten wą-
wóz bohater „Popiołów”, Rafał Wolbrom-
ski, wracał z rannym po walkach z Austria-
kami w obronie Sandomierza księciem Gin-
tułtem i Michcikiem do Tarnin. To właśnie 
wieś Chobrzany była pierwowzorem Tar-
nin z powieści. Przy starej drodze prowa-
dzącej przez „Jadzwinów” do Chobrzan, 
na wysokiej skarpie zachował się jedynie 
podworski budynek, który aktualnie należy 
do rodziny Wołosów. 

ANDRZEJ CEBULA
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