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Święto gminy 
i sadowników

Obchody rozpoczęło spotkanie producentów owoców 
i warzyw w budynku nowo powstałej grupy producenc-
kiej „Złoty Sad” w Samborcu. Po mszy świętej w intencji 
sadowników odprawionej w miejscowym kościele para-
fialnym przez ks. Mieczysława Murawskiego, barwny 
korowód, przy dźwiękach orkiestry ludowej, przeszedł 
na plac przy amfiteatrze, gdzie odbyły się oficjalne uro-
czystości.

 Wśród gości, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców 
gminy i powiatu, znaleźli się: poseł Krzysztof Lipiec, wicewo-
jewoda świętokrzyski Grzegorz Dziubek, członek zarządu 
województwa Kazimierz Kotowski, starosta sandomier-
ski Stanisław Masternak, samorządowcy sąsiednich gmin, 
a także rektorzy szkół wyższych, przedstawiciele organizacji 
rolniczych oraz przedsiębiorcy związani z branżą rolniczą, 
dla których święto było okazją do rozmów biznesowych. 
Gośćmi specjalnymi tegorocznego święta byli samorządowcy 
z zaprzyjaźnionych regionów Ukrainy, Słowacji, Węgier i Ru-
muni. Zaszczytne funkcje gospodarzy tegorocznego święta 
sprawowali sadownicy i samorządowcy: Stanisława Walasek 
z Gorzyczan, radna gminy Samborzec, i Roman Kołacz, sołtys 
wsi Krzeczkowice.

Podczas części oficjalnej jako pierwszy głos zabrał wójt 
Witold Garnuszek. Mówił przede wszystkim o inwestycjach, 
które obecnie realizuje samorząd, ale też o trudnościach fi-
nansowych, z jakimi musi się zmagać gmina. – Większości 
inwestycji nie udałoby nam się zrealizować z własnych środ-
ków. Samorządom coraz trudniej jest pozyskiwać pieniądze 
zewnętrzne, bo te już się kończą. Dlatego gmina z niecierpli-

wością czeka na nowe rozdanie środków unijnych – mówił. 
Wójt wymienił kilka najważniejszych inwestycji, które gmi-
na obecnie realizuje, mówił o kanalizacji, nowych drogach, 
placach zabaw i boiskach. Na koniec wójt życzył wszystkim 
sadownikom owocnych plonów.

O wadze samborzeckiego święta i tradycji sadowniczej 
regionu mówił z kolei wicemarszałek Kazimierz Kotowski, 
a starosta Stanisław Masternak skupił się na promocji san-
domierskich jabłek, której ma przysłużyć się m.in.  Kongres 
Jabłka Sandomierskiego. Pierwsza edycja tej imprezy odbyła 
się w ubiegłym roku na sandomierskim Zamku. W tym roku, 
pod koniec sierpnia planowana jest druga edycja święta

Na samborzeckiej scenie pojawili się też goście z zagrani-
cy. Wasyl Duma, starosta regionu ostrowskiego na Ukrainie, 
który już od dawna współpracuje z władzami powiatu san-

domierskiego, podkreślił, 
że ta współpraca przynosi 
wymierne efekty. Przedsię-
biorcy i rolnicy z obu krajów 
nawiązują kontakty handlo-
we. Ukrainiec w prezencie 
podarował wójtowi Gar-
nuszkowi obraz przedsta-
wiający panoramę Ostroga, 
również pozostali przedsta-
wiciele grup zorganizowa-
nych wyrazili radość z po-
bytu na naszym święcie. 

Jednak wystąpienia oficjalne to tylko niewielka część 
samborzeckiej imprezy, która trwała do późnych godzin 
nocnych. Na stadionie rozstawionych było kilkadziesiąt na-
miotów i straganów. Rolnicy mogli skorzystać z porad insty-
tucji branżowych, zapoznać się z ofertą firm dystrybuujących 
sprzęt rolniczy. Stoisko reprezentujące gminę Samborzec 

przygotowały mieszkanki Bogorii Skotnickiej i Gorzyczan. 
Panie przygotowały do degustacji wypiekany własnoręcznie 
wiejski chleb ze smalcem i kiszonymi ogórkami, oraz prze-
pyszną domową szarlotkę.

Również na scenie działo się bardzo dużo. Zaczęło się 
od występu wokalistki Dagmary Czachury, później zapre-
zentowały się dzieci ze szkół: podstawowej i gimnazjum 
w Samborcu oraz aktorzy dziecięcej grupy teatralnej „MA-
SKARDA” działającej przy GCKSiR w Samborcu. Następnie 
sceną zawładnęły słowackie zespoły ludowe Bartosovske Dzi-
vcata i Paropci. Później wystąpił Janusz Laskowski – jedna 
z gwiazd święta. Po nim publiczność rozgrzał zespół „Power 
Play”, a na koniec na scenie pojawiła się długo wyczekiwana 
legenda muzyki disco polo, zespół „Bayer Full”. Niestety, ze 
względu na niesprzyjającą aurę koncert został przerwany.

Już po raz XXVI w Samborcu odbyło się Wojewódzkie Święto Kwitnącej 
Jabłoni, jedno z największych świąt rolniczych w regionie.

Sponsorzy
Święta Kwitnącej 
Jabłoni w Samborcu

Świąteczny pochód z kościoła na plac przy urzędzie, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.

Na zdjęciu pośrodku gospodarze święta – STANISŁAWA 
WALASEK i ROMAN KOŁACZ w towarzystwie wójta WITOLDA 
GARNUSZKA (z lewej) oraz przewodniczącego rady gminy 
MIECZYSŁAWA PIĄTKA.

KAZIMIERZ KOTOWSKI:  
– Powiat sandomierski to li-
czący się w kraju ośrodek pro-
dukcji jabłek. Nie udałoby się 
tego osiąnąć bez ciężkiej pracy 
sadowników.

Występ zespołów Bartosovske Dzivcata i Paropci.

Stoisko z regionalnymi smakołykami.
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Zakończenie projektu, współfinanso-
wanego ze środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, planowane jest na koniec 
czerwca tego roku. Jego wartość to prawie 
185 tys. zł. 

Celem projektu jest wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów klas I-III poprzez 
indywidualne zajęcia wychowawcze i edu-
kacyjne. W ramach pozyskanych funduszy 
szkoły zostały doposażone w innowacyjne 
środki dydaktyczne, które ułatwiają realizację 
programów i zapewniają atrakcyjność zajęć. 

Od początku realizacji projektem zostało 
objętych 253 uczniów. Uczęszczają oni na 
bezpłatne zajęcia pozalekcyjne o różno-
rodnym charakterze. Są wśród nich zajęcia 

dla dzieci ze specyficznymi trudnościami 
w pisaniu i czytaniu, w tym także zagrożo-
nych ryzykiem dysleksji. Celem tych zajęć 
jest niwelowanie trudności i niepowodzeń 
szkolnych poprzez rozwijanie sprawności 
manualnej, percepcji słuchowej, wzroko-
wo-ruchowej, doskonalenie techniki czy-
tania i utrwalanie zasad pisowni. Formy 
i metody pracy są w pełni dostosowane do 
aktualnych predyspozycji, rodzaju i stopnia 
zaburzeń. Przeważają metody aktywizujące 
pracę uczniów, między innymi różnego ro-
dzaju gry i zabawy dydaktyczne, łamigłów-
ki, krzyżówki, a także gry komputerowe. 
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem 
uczniów.

Dzieci biorą też udział w zajęciach 
rozwijających ich zdolności w zakresie 
muzyki, rysunku, rzeźby i aktorstwa. 
Uczniowie podczas tych zajęć wyrabiają 
w sobie wiele pozytywnych postaw, uczą 
się zachowań społecznie akceptowanych. 
Organizowane zajęcia oddziałują na ich 

zmysły, kształcą percepcję i wy-
obraźnię. 

Nie może zabraknąć też warszta-
tów, które rozwijają w uczniach zain-
teresowania matematyczno-przyrod-
nicze. Umożliwiają one zdobywanie 
umiejętności na drodze doświadczeń, 
obserwacji i pomiarów, a także samo-
dzielnego dochodzenia do wniosków. 
Treści przyrodnicze i matematyczne, 
które często wykraczają poza treści 
podstawy programowej, przeka-
zywane są w sposób atrakcyjny dla 
uczniów. Dzieci na zajęciach rozwią-
zują łamigłówki i zadania matema-
tyczne, przez co ćwiczą samodzielne 
myślenie i logiczne rozumowanie. Po-
znają świat roślin i zwierząt, zbierają 
książki i albumy o tematyce przyrod-

niczej, a szczególne zainteresowanie budzą 
w nich ciekawostki przyrodnicze. 

Dzieci z wadami postawy uczestniczą 
w gimnastyce korekcyjnej. Celem tych zajęć 
jest wypracowanie nawyku prawidłowej po-
stawy ciała poprzez różne formy aktywności 
fizycznej, indywidualnej i zespołowej.

Z myślą o najmłodszych

Uczniowie uczestniczący w projekcie podczas zajęć.

Od sierpnia 2011 roku gmina Samborzec realizuje projekt pt: „Indywi-
dualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w szkołach 
podstawowych Gminy Samborzec w kontekście wdrażania nowej podstawy 
kształcenia ogólnego”. 

W kwietniu tego roku jednostka Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Złotej otrzymała lekki samochód ratowniczo-
-gaśniczy na podwoziu Renault Master. Jednostka została 
też wyposażona w sprzęt gaśniczy.

Nowy sprzęt
dla strażaków

Środki finansowe na zakup i karosację samochodu ratowniczo-gaśni-
czego pochodziły z dotacji przyznanej OSP w Złotej przez: województwo 
świętokrzyskie w kwocie 20 tys. zł, powiat sandomierski – 10 tys. zł 
i gminę Samborzec – 30 tys. zł. Nowy samochód wyposażony jest m.in. 

w: agregat prądotwórczy z masztem oświetleniowym, wyciągarkę elek-
tryczna, rozdzielacze (rozdzielające linię gaśniczą na dwie, o mniejszej 
średnicy), prądownicę, tłumicę, motopompy szlamowe i pływające, dra-
binę, węże ssawne, węże tłoczne, system komunikacji radiowej, sprzęt 
do zabezpieczania terenu akcji (taśmy, pachołki, lampy ostrzegawcze), 
piłę do drewna oraz wiele innych narzędzi, takich jak młoty, łopaty, 
siekiery czy topory.

Środki finansowe na zakup dodatkowego wyposażenia pożarniczego, 
między innymi wysokociśnieniowego gaśniczego agregatu wodno-pia-
nowego z linią szybkiego natarcia i zbiornikiem wody pochodziły ze 
środków własnych jednostki OSP oraz dotacji od prywatnych sponsorów 
i firm tj.: Handel Usługi Henryk i Jan Kaczor, REAL PH, Obrót owocami 
i warzywami Rewera Alojzy, F.H.U. ROBEX Robert Kołodziej i Maciej 
Zajdlicz s.j., MARTEX Kołodziej Marta, F.H.U. ŁUKNAT Mateusz Ziarko, 
SANDO Sp. z o.o., Zajazd Gastronomiczny PAKAM Bażant Małgorzata, 
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Bażant Leszek.

Na chwilę obecną jednostka OSP w Złotej, po jednostkach OSP z te-
renu gminy włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśnicze-
go, jest najlepiej wyposażoną, wyszkoloną i umundurowaną jednostką 
z terenu gminy. Średnio uczestniczy w ponad 30 akcjach rocznie, m.in. 
przy gaszeniu pożarów, wypadkach drogowych oraz usuwaniu skutków 
miejscowych zagrożeń.

Kolejnym zadaniem, jakie stawia przed sobą zarząd jednostki, jest 
zakup kompletnego zestawu PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami 
Kramera. Zestaw ten jest bardzo potrzebny przy udzielaniu pierwszej 
pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Jednostka apeluje do 
instytucji i firm o pomoc finansową przy realizacji tego celu. 

Od Sandomierza, w odległości 
ok. 5 km od tego miasta, w dolinie 
rzeki Wisły i Koprzywianki, u stóp wyniosłej lessowej 
skarpy równiny sandomierskiej znajduje się wieś Złota. 
Grunty jej są częściowo położone na cyplu równiny, 
w tym miejscu gdzie rzeka Polanówka (dawniej Żyć) 
tworzy ostre zakole i wpływa do Koprzywianki. Obszar 
wsi wynosi 590 ha. Pod względem zaludnienia Złota  
zajmuje pierwsze miejsce w gminie Samborzec, licząc 
690 mieszkańców. Z uwagi na bardzo urodzajne gleby 
lessowe, uprawa warzyw i owoców stanowi główne 
źródło utrzymania tutejszych mieszkańców. Atrakcyj-
ności i uroku miejscowości nadają liczne malownicze 
wąwozy lessowe, jary, wysokie i strome skarpy  oraz 
tarasy ziemne, na których w średniowieczu miejscowa 
ludność uprawiała winorośl. Północno-zachodnia część 
wioski to tereny mocno pofałdowane, nachylone w kie-
runku południa.

Złota jest jedną z najstarszych miejscowości w gminie 
Samborzec i ma bardzo bogatą i ciekawą historię. To 
tutaj odkryto pierwsze grodzisko neolityczne sprzed 
około 7 tys. lat. W latach 1926-1930 w Złotej prowadzone 
były wykopaliska archeologiczne, którymi kierował Józef 
Żurawski. Nieco wcześniej, bo już w roku 1922 prób-
ne prace badawcze rozpoczął Włodzimierz Antonie-
wicz. Natrafiono wówczas na liczne groby szkieletowe 
z ceramiką sznurową lokalnego typu, którą określono 
jako grupę złocką. W latach pięćdziesiątych ubiegłego 

wieku wznowiono prace nad bada-
niem stanowisk archeologicznych 
dwóch grodzisk w miejscowości 
Złota. Znaleziono wówczas wiele 
ceramicznych naczyń kuchennych 
i zasobowych (np. amfory) wypa-
lanych z gliny, liczne ozdoby wyko-
nane z muszli i miedzi, narzędzia 
krzemienne jak topory, siekiery 
czy motyki rogowe, kości zwierząt 

domowych i ludzkie. Badając stanowiska neolityczne 
w Złotej,  Józef Żurawski nazwał wyróżnioną przez siebie 
grupę kultury ceramiki wstęgowej „morawską”. Nale-
ży nadmienić, że kryjące się w podglebiu skarby ziemi 
złockiej nieustannie wzbudzają zainteresowanie coraz 
to nowych badaczy i archeologów. Z tego też powodu  
wznowione zostały prace badawcze w rejonie kurhanu 
„Kwacała”. Podczas wykopalisk w 2005 i 2012 roku do-
konano ciekawych, dotąd nikomu nieznanych odkryć

Nad miejscowością góruje samotny kurhan „Kwacała”, 
położony pomiędzy Milczanami, Złotą i Andruszkowicami, 
stojący na najwyższym wzniesieniu krawędzi Wyżyny 
Sandomierskiej. W bliskiej odległości kurhanu przez miej-
scowość Kolonie Złota i Górki przebiega droga św. Jakuba 
z Sandomierza do Tyńca, która jest odzwierciedleniem 
dawnej średniowiecznej drogi do Santiago de Compa-
stela. Na „Winnicy” znajduje się jeden z najcenniejszych 
zabytków sztuki sakralnej tej miejscowości, jakim jest 
XIX-wieczny krzyż metalowy ufundowany przez Barbarę 
Butrym w 1835 roku. 

Złota jest idealnym miejscem wypadowym dla tury-
stów, którzy pragną zwiedzać Sandomierz i ziemię san-
domierską. Piękna przyroda, cisza, spokój, oraz życzliwi  
i niezwykle gościnni mieszkańcy tej miejscowości  bardzo 
ciepło zapraszają wszystkich w swoje progi. 

 Andrzej Cebula

Gmina Samborzec buduje 
sieć kanalizacyjną dla An-
druszkowic i Złotej. Jednym 
z elementów inwestycji jest 
budowa studni.

Zadanie o nazwie „Budowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowościach 
Złota i Andruszkowice (etap I) oraz 
przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z obudową studni bisowych i zbiorni-
kiem wody surowej” jest jednym z naj-
większych wyzwań gminy Samborzec 
w ostatnim czasie. Projekt jest realizo-
wany w ramach działania 3.2.1 Podsta-
wowe usługi dla gospodarki i ludności 
wiejskiej, objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW). Całko-
wita wartość projektu to ponad 6,855 
mln zł, z czego wartość dofinansowania 
wyniesie ponad 3 mln zł.

Do 10 stycznia tego roku gmina 
zrealizowała pierwszy etap tej in-
westycji, udało się przebudować 
sieć wodociągową wraz z obudową 

studni bisowych i zbiornika wody su-
rowej na łączną kwotę 922 500 zł. 
W miejscu ujęcia wody zainstalowa-
no nowoczesny sprzęt, w tym wy-
dajne pompy i filtry. Przepływ i ilość, 
a także szybkość przepływu wody 
jest cały czas monitorowana poprzez 
specjalne czujniki, podłączone do sy-
temu komputerowego.

      Spod pióra
  regionalisty

Wieś Złota

Nowoczesna i bezpieczna studnia

Pompy i filtry przy ujęciu wody w Szewcach.

Nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy...

i wnętrze garażu 
remizy OSP w Złotej
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