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W ostatnim czasie, dzięki działaniom samorządu, na 
terenie gminy Samborzec wyremontowano kilka odcin-
ków dróg. W jednej z miejscowości utworzone zostanie 
też miejsce przeznaczone do wypoczynku i rekreacji.

Inwestycje 
drogowe 

Za przeszło 350 tys. zł przebudowany został ponad 1,5-ki-
lometrowy odcinek drogi gminnej w Kobiernikach. Szerokość 
nowej nawierzchni wynosi od 3 do 3,2 metra, a szerokość 
poboczy 0,5 metra. Znaczną część kwoty na pokrycie inwe-
stycji gmina pozyskała ze środków budżetu państwa – rezer-
wy celowej przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi.

Również z tego samego źródła gmina Samborzec otrzymała 
prawie 167 tys. zł na przebudowę ponad 900-metrowego 
odcinka drogi gminnej Gorzyczany – Piaski. Całkowity koszt 
inwestycji, po dołożeniu środków własnych gminy, wyniósł 
przeszło 208 tys. zł. Podobnie jak w przypadku drogi w Kobier-
nikach, przebudowa polegała na wykonaniu nawierzchni bitu-
micznej z poboczami – nawierzchnia szerokości 3 m i pobocza 
szerokości 0,5 m. Dzięki nowej nawierzchni po przebudowie 
droga podniosła się o około 27 cm, co w znacznym stopniu 
poprawi jej odwodnienie.

Ponadto w Bogorii Skotnickiej przebudowano drogi do-
jazdowe do gruntów ornych za kwotę przeszło 47 tys. zł, 
z czego 30 tys. zł przekazał marszałek województwa święto-
krzyskiego. – Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że mimo 
trudności z pozyskaniem środków zewnętrznych, udało się 
wyremontować kilka odcinków dróg gminnych – mówi wójt 
gminy Witold Garnuszek.

Pod koniec sierpnia wójt gminy podpisał umowę na realiza-
cję projektu pn.: „Utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji 
w miejscowości Polanów”, w ramach działania „Odnowa i roz-
wój wsi”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007-2013. Szacunkowa wartość projektu to blisko 90 
tys. zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 57,5 tys. zł. Plano-
wany czas zakończenia inwestycji to lipiec 2014. Obejmie ona 
następujące prace: utwardzenie terenu, stworzenie miejsca 
grillowania i miejsca rekreacji, budowa ciągu pieszego i scho-
dów terenowych przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

Na „Jabłkobraniu”
 Wydarzenie to przyciągnęło sze-

rokie grono odbiorców: rolników, sa-
downików, samorządowców, ludzi 
kultury oraz sztuki. Na nowym placu 
w centrum miejscowości pojawiły się 
liczne stoiska prezentujące produkty 
i urządzenia związane z sadownic-
twem i ogrodnictwem. Stoisko gminy 
Samborzec odzwierciedlało ideę inte-
gracji europejskiej. Jego ozdobą były 
stworzone z owoców flagi Polski i Unii 
Europejskiej. O stronę artystyczną i ku-
linarną gminnej prezentacji zadbały 
panie ze Stowarzyszenia „Gorzyczany 
z sercem dla ludzi”, które przygotowały 
niezliczone przysmaki: różnego rodza-
ju ciasta, pierogi, placki ziemniaczane, 
parowańce i wiele innych potraw. Poza 
tym olśniewały nie tylko kulinarnymi 
umiejętnościami, ale również wyglą-
dem, wystąpiły bowiem w sandomier-
skich strojach ludowych.

Stoisko gminy Samborzec zostało wy-
różnione za oryginalność i pomysłowość 
ekspozycji promocyjnej. Dyplom uznania 
oraz nagrodę odebrał osobiście wójt gmi-
ny Samborzec Witold Garnuszek.

Jak co roku podczas dożynek w Ob-
razowie zorganizowany został konkurs 
na najsmaczniejszy wypiek z jabłkami. 
Tradycyjnie też w konkursie tym wzięły 
udział przedstawicielki Samborca:  Koło 

Gospodyń Wiejskich z Chobrzan oraz 
Stowarzyszenie „Gorzyczany z sercem 
dla ludzi”. Oba wypieki prezentowały 
najwyższy kunszt kulinarny. Dodatko-

wą atrakcją Europejskiego Święta Jabł-
ka był konkurs dla sołtysów – „Euro 
Sołtys”. Główną nagrodę odebrała soł-
tyska miejscowości Chobrzany, Graży-
na Krasowska-Sado.

W dniach 7-8 września w Obrazowie odbyło się Europejskie Święto 
Jabłka. Jak co roku, gmina Samborzec prezentowała podczas imprezy 
swój potencjał sadowniczy, kulinarny i artystyczny.

Wójt gminy Samborzec Witold GarnuSzek w towarzystwie pań ze Stowarzyszenia 
„Gorzyczany z sercem dla ludzi”. 

Stawiają
na ekologię

Projekt Świętokrzyskiego Centrum 
Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej zo-
stał skierowany do osób, które prowadzą 
małe gospodarstwa, a także korzysta-
ją z pomocy społecznej. Jego celem jest 
przeszkolenie rolników w zakresie zasad 
i sposobów produkcji ekologicznej, tak aby 
sami zaczęli produkować bez używania na-
wozów sztucznych i chemicznych środków 
ochrony roślin. Podczas wizyt studyjnych 
w gospodarstwach ekologicznych w kra-
ju i za granicą, samborzeccy rolnicy mogli 
przyjrzeć się jak w praktyce wygląda pro-
wadzenie takiej działalności. 

Na przekształcenie swoich gospodarstw 
zdecydowało się kilku rolników z gminy 
Samborzec. Liderem grupy jest Krystyna 
Rębisz, która zachęca do przestawiania 
gospodarstw na produkcję ekologiczną 
metodą małych kroków. Przekształcając 
najpierw część gospodarstwa, można 
sprawdzić, na ile będzie to opłacalne. Jed-
nym z rolników, którzy postanowili zary-
zykować, jest Lucjan Kosior z Chobrzan 
w gminie Samborzec, który chce postawić 
na hodowlę kur zielononóżek i sprzedawać 
ekologiczne jaja. Rolnik zamierza do tego 
celu wykorzystać swoje budynki gospo-
darcze, po uprzednim dostosowaniu ich do 
wymogów gospodarstwa ekologicznego. 
Za wybieg będą służyć należące do niego 
łąki, które już od lat nie były nawożone, 
a zbyt zapewnią hurtownie, które będą 
odbierać produkt od hodowcy. uczestnicy projektu „eko-logiczny sposób na życie”

Kilku rolników z powiatu sandomierskiego wzięło udział w pro-
jekcie  „EKO-logiczny  sposób  na  życie”. Wśród  nich  znaleźli  się 
rolnicy z gminy Samborzec, którzy postanowili przekształcić swoje 
gospodarstwa w ekologiczne.

Symbolicznego otwarcia drogi Gorzyczany – Piaski dokonali (od le-
wej:) ks. proboszcz z Chobrzan BoGdan król, wójt gminy Sambo-
rzec Witold GarnuSzek, kierownik referatu zamówień publicznych  
i inwestycji Witold ŁukaWSki, przewodniczący rady Gminy Samborzec 
MieCzySŁaW Piątek, starosta sandomierski StaniSŁaW MaSternak, 
sołtyska wsi Gorzyczany aliCJa WoŁoS, wicewojewoda świętokrzyski 
GrzeGorz dziuBek, radna StaniSŁaWa WalaSek, kierownik sando-
mierskiego oddziału ariMr MarCin PiWnik, radny powiatu sandomier-
skiego zyGMunt kWaSek, skarbnik gminy JadWiGa noWak.
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 Zawisełcze
Zawisełcze  leży w dolinie, w widłach 

rzek Wisły  i Koprzywianki. Nazwa miej-
scowości nawiązuje właśnie do jej poło-
żenia – za Koprzywianką, którą dawniej 
nazywano Wisełką. 

W związku ze swoim położeniem od nie-
pamiętnych czasów wioska narażona była na 
wylewy obu tych rzek. Powodzie nawiedziły Za-
wisełcze w latach 1867, 1893, 1903, 1913, 1934 
i w 1960 roku. Wody występujących z koryt rzek 
wielokrotnie niszczyły pola uprawne, zabudowa-
nia gospodarcze  oraz domy mieszkalne. Sytuację 
poprawiło dopiero   podwyższenie i usypanie 
wałów ziemnych na rzece Wiśle na początku 
lat trzydziestych ubiegłego wieku, a także skie-
rowanie w 1919 roku rzeki Gorzyczanki do Ko-
przywianki oraz usypanie w 1937 roku wałów 
Koprzywianki. 

Zawisełcze jest  jedną z mniejszych wsi w gminie 
Samborzec. Zajmuje powierzchnię zaledwie 55 ha 
i zamieszkuje w nim 238 mieszkańców. Od cza-
sów średniowiecza do 1904 roku wioska stanowiła 
przedmieście Sandomierza i była administracyj-
nie z nim związana. Po tej dacie, za zgodą caratu, 
Komitet Ministrów zgodził się na odłączenie kilku 
miejscowości od Sandomierza i przyłączenie ich 
do wiejskich gmin: Dwikozów, Samborca i Wilczyc. 
Gmina Samborzec zyskała wówczas: Kobierniki, 
Strochcice, Zawisełcze z kawałkiem ziemi Sando-
mierskiej Kasy Miejskiej i części Przedmieścia Kra-
kowskiego, tzw. Krakówki. 

Od XIII wieku do 1982 roku mieszkańcy wioski na-
leżeli do parafii pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła 
w Sandomierzu. Po reformie terytorialnej diecezji, 
mieszkańcy Zawisełcza należą do parafii pw. NNMP  
w Sandomierzu (parafii katedralnej). 

Wieś umownie dzieli się na dwie części, tj. Błonie 
i Jatki. Błonie to pola i łąki wzdłuż wałów, od strony 
mostu na Koprzywiance do centrum wsi. Jatki obej-
mują pola na  Starej  Wsi. 

Przed II wojną  światową we wsi było 36 go-
spodarstw, w miejscowości mieszkała również, 
siedmioosobowa rodzina żydowska. Było czterech 
szewców, a większość mieszkańców trudniła się 
połowem ryb, wykonywaniem drewnianych łódek 
oraz wyplataniem koszyków. Aktualnie mieszkań-
cy zajmują się głównie uprawą warzyw, ogrod-
nictwem i kwiaciarstwem. Przez Zawisełcze pro-
wadzi turystyczny szlak jabłkowy. W miejscowości 
znajduje się zabytkowa figura Niepokalanego Serca 
Najświętszej Maryi Panny ufundowana w 1949 roku 
przez mieszkańców wioski i poświęcona przez ks. 
Andrzeja Wyrzykowskiego.

Andrzej Cebula

Podczas tegorocznych  dożynek powiatowych w Łoniowie liczna delegacja gminy Samborzec wyróż-
niała się nie tylko za sprawą pięknego wieńca, ale także autentycznych sandomierskich strojów ludowych 
i występu zespołu obrzędowego. 

Dożynkowe „okrężne”

Gminę Samborzec tego dnia reprezentowali: przewodniczący 
Rady Gminy Mieczysław Piątek, sołtys Gorzyczan Alicja Wo-
łos, radna miejscowości Ryłowice Elżbieta Bebło oraz pracow-
nicy Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, 
z dyrektorem placówki Sebastianem Mazurem na czele, a tak-
że strażacy z Gorzyczan i Bogorii Skotnickiej, Stowarzyszenie 
Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, którego przedstawicielki 
dokonały oracji wieńcowej.   

Publiczność bardzo ciepło przyjęła przedstawienie Stowarzy-
szenia „Gorzyczany z sercem dla ludzi”, które w ramach projektu 
„COOL-towa tradycja” odtworzyło „okrężne”, czyli sandomierski 
obrzęd dożynkowy pochodzący sprzed prawie 200 lat, opisany 
przez Oskara Kolberga. Podjęcie się jego odtworzenia było nie 
lada wyzwaniem, dlatego członkom stowarzyszenia pomagał 
kulturoznawca i etnograf. Wspólnie udało się odnaleźć stare 
wykroje, potrzebne do uszycia strojów na występ.

Przedstawiciele gminy Samborzec z dożynkowym wieńcem. 

Pod  koniec  wakacji  35 młodych  i  uzdolnio-
nych sportowców z gminy Samborzec spotkało 
się z pierwszą drużyną grającej w ekstraklasie 
Korony Kielce. 

W programie wizyty znalazło się zwiedzanie całego kom-
pleksu klubu, łącznie z szatniami i viproomem, czyli pomiesz-
czeniami, do których wstęp mają tylko nieliczni. Zajmujący 
się promocją medialną klubu Paweł Jańczyk zaprowadził 
gości na zamknięty trening, po zakończeniu którego młodzi 
sportowcy mogli porozmawiać z doświadczonymi kolegami 
i zrobić sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali plakaty z autografami piłkarzy.

Wyjazd został zorganizowany przez Gminne Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Samborcu we współpracy z LZS 
Samborzec w ramach projektu „Kreatywnie, sportowo, kolo-
rowo, odjazdowo” realizowanego w ramach programu „Świę-
tokrzyska Akademia Sportu”, finansowanego  przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Wspólne zdjęcie samborzeckich piłkarzy z zawodnikami korony kielce.   

Młodzi sportowcy na Koronie

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał wójt Sam-
borca Witold Garnuszek, który pogratulował miesz-
kańcom tak wspaniałej inicjatywy. Furorę zrobiły pyszne 
potrawy przygotowane przez mieszkanki wsi, a wrażeń 
artystycznych dostarczył występ pań ze stowarzyszenia 
„Gorzyczany z sercem dla ludzi”. Na scenie nie zabrakło 
młodych lokalnych talentów z Gorzyczan oraz uczniów 
ZPO w Chobrzanach. 

Również najmłodsi mogli znaleźć coś dla siebie, już 
od wczesnego popołudnia bawili się za darmo w we-

sołym miasteczku, organizatorzy 
przygotowali dla nich także konkur-
sy z nagrodami. Impreza zakończyła 
się zabawą taneczną, która trwała 
do późnych godzin nocnych. 

Biesiada odbyła się w ramach 
projektu „COOL-towa tradycja” fi-
nansowanego w ramach programu 
„Góry Świętokrzyskie nasza przy-
szłością”. Ponieważ jednak środki na 
to działanie projektowe były ograni-
czone, w organizację imprezy, a co 
za tym idzie również pozyskanie 
sponsorów, włączyli się wszyscy 
mieszkańcy Gorzyczan z radną 
Stanisławą Walesek oraz sołtyską 
Alicją Wołos na czele.

Pożegnanie lata 
z przytupem

W Gorzyczanach w gminie Samborzec pod koniec sierp-
nia odbyła się biesiada taneczna „na pożegnanie lata”.


