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Gmina Samborzec położona jest w malowni-
czej okolicy na pograniczu Wyżyny oraz Kotliny 
Sandomierskiej. Takie ukształtowanie fizjograficzne 
ma duży wpływ na typ gleb, warunki klimatyczne 
oraz rolnictwo. Gmina Samborzec obejmuje swoim 
zasięgiem 28 sołectw, zajmuje 8537 ha powierzchni 
i liczy 8800 mieszkańców. Gospodarka oparta jest 
przede wszystkim na sadownictwie i warzywnictwie, 
co stanowi 80% użytków rolnych. Na terenie gminy 
znajduje się ok. 3 800 indywidualnych gospodarstw 
rolnych. Jest to gmina typowo rolnicza. Znakomite 
warunki glebowe i klimatyczne powodują, że uprawia 
się tu nie tylko jabłka, ale także morele, śliwy, 
wiśnie, brzoskwinie i nektaryny. Krawędź Wyżyny 
Sandomierskiej to także doskonałe miejsce na uprawę 
winorośli. Specyficzny mikroklimat sprzyja zakładaniu 
winnic. Wśród warzyw natomiast królują pomidory, 
kapusta, kalafiory oraz ogórki. Gmina Samborzec wraz 
z sąsiednimi gminami tworzy Sandomierski Okręg 
Ogrodniczy, przez który przebiega Sandomierski Szlak 
Jabłkowy. Priorytetowym zadaniem dla Gminy Samborzec jest zachowanie czystości i estetyki środowiska, dlatego też gmina należy do Ekologicznego 
Związku Dorzecza Koprzywianki. Mocną stroną jest również dobrze rozwinięta infrastruktura: oczyszczalnia ścieków, kanalizacja, wodociągi, gaz.

Piękne krajobrazy oraz cenne zabytki budzą zainteresowanie turystów i przyczyniają się do rozwoju branży turystycznej. Wspaniałe sady, jedne  
z najnowocześniejszych w Europie stanowią urok i niepowtarzalną atmosferę tej okolicy. Równie urokliwe i atrakcyjnie turystycznie są licznie tu wystę-
pujące kurhany, ostępy, wąwozy lessowe oraz polodowcowe pradoliny. Również na terenie gminy rozwija się agroturystyka.

P O Ł O Ż E N I E ,  W A R U N K I  N A T U R A L N E , 
R O L N I C T W O  I  S A D O W N I C T W O
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Archeologia i wykopaliska

Gmina Samborzec należy do najciekawszych archeologicznie 
regionów Polski. Człowiek na tym terenie mieszka nieprzerwanie od 
prawie ośmiu tysięcy lat, począwszy od wczesnego okresu neolitu. 
Powodem zasiedlania była żyzna ziemia, ciepły i przyjazny klimat 
doliny Wisły oraz bliska obecność różnego rodzaju gatunków krze-
mienia (m.in. krzemienia pasiastego) służących jako surowiec do 
produkcji narzędzi. Teren Gminy Samborzec kryje  wspaniałe ślady 
przeszłości. Najbogatsza w znaleziska jest miejscowość Złota. Miejsce 
znane i cenione nie tylko w polskiej, ale również europejskiej archeo-
logii. Natrafiono tu nie tylko na ślady osadnictwa neolitycznego kilku 
kultur, ale także znaleziono setki przedmiotów z wczesnej epoki brązu 
i późniejszych okresów. Pozwala to wnioskować, że w czasach neolitu 
na rozległym lessowym wzniesieniu usytuowana była osada obronna. 
Najbardziej charakterystycznym elementem archeologicznego krajo-
brazu Złotej jest kopulasty nasyp ziemny zwany kurhanem Kwacała. 
W jego najbliższym sąsiedztwie podczas prac rolnych zostały odkryte 
cmentarzyska z okresu neolitu i wczesnej epoki brązu. Badania archeo-
logiczne ujawniły, że w pobliżu kopca znajdują się cmentarzyska kultur: 
ceramiki sznurowej, złockiej i mierzanowickiej. Sam kopiec jest praw-
dopodobnie pozostałością grobowca neolitycznego kultury pucharów 
lejkowatych. W grobach odnaleziono także narzędzia, broń oraz biżu-
terię z miedzi, kłów zwierząt i fajansu. Pozostałości rozległej osady  

z okresu środkowego neolitu ( połowa IV tysiąclecia p.n.e.) zamiesz-
kanej przez ludność tzw. kultury pucharów lejkowatych, odkryto 
na polach w Gorzyczanach nieopodal Samborca. Natrafiono tutaj na 
niezwykle interesujący grób szkieletowy wyposażony w narzędzia 
kamienne, usytuowany w jamie służącej za śmietnik.  

W omawianym regionie wykształciła się unikatowa kultura 
złocka, na której powstanie miały wpływ sąsiadujące ze sobą inne 
kultury archeologiczne: ceramiki sznurowej, amfor kulistych, pucharów 
lejkowatych i ceramiki promienistej. Ślady osad kultury złockiej są nie-
liczne. Do tej pory odkryto je jedynie w Złotej. Groby i cmentarzyska 
występują na obszarze po lewej stronie Wisły sięgając na południu do 
rzeki Nidy, na północy – do rzeki Kamiennej.

G M I N A  S A M B O R Z E C  
W  C Z A S A C H  N A J D A W N I E J S Z Y C H
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Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu

W „stolicy” gminy na wysokim wzgórzu wznosi się murowany kościół pw. Trójcy 
Przenajświętszej, który został ufundowany ok. połowy XIII w. przez komesa Pawła Samborzeckiego. 
O świątyni wspomina dokument Leszka Czarnego - księcia krakowskiego z 1284 r. Słynny, pięt-
nastowieczny historyk – Jan Długosz pisał o kościele samborzeckim używając sformułowania 
„starożytny”. W latach 1607 r. – 1717 r. świątynia należała do Jezuitów sandomierskich. Uległa 
zniszczeniu w czasie wojen szwedzkich a następnie została odbudowana i powiększona w latach 
1688-91 dzięki staraniom ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Umińskiego, kanonika sando-
mierskiego. Ostatnia restauracja kościoła miała miejsce w 1972 r. Architektura kościoła ma cha-
rakter barokowy, ale przejawia także cechy budownictwa romańskiego. Kościół jest orientowany, 
murowany z kamienia i cegły, otynkowany. W 1717 r. prawa kolatorskie przejęła kolegiata 
sandomierska, kościół w Samborcu stał się filią, a parafia została włączona do uposażenia 
kolegiaty a potem katedry sandomierskiej. W 1865 r. bp Juszyński ustanowił w Samborcu 
samodzielne probostwo. W ostatnim stuleciu w historię kościoła i parafii wpisali się trwale 
ks. Kajetan Kwitek kanonik kapituły kalisko-kujawskiej (był proboszczem blisko 50 lat; 
1873-1922) i ks. kan. Józef Kuraś (1946-1959), który 
podźwignął kościół i budynki parafialne ze zniszczeń 
wojennych. Parafia posiada akta parafialne od 1742 r.

Kontakt: 
Samborzec 88, tel. (+48) 15 8314456
Msze święte:
Niedziele i święta: 7:00; 9:00; 10:30; 12:00; 16:00
Dni powszednie: 7:00; 18:00

Z A BY T K I  G M I N Y  S A M B O R Z E C
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Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Skotnikach

Skotniki należą do najstarszych miejscowości na terenie Ziemi Sandomierskiej i podobnie jak Szewce, 
Złota i szereg innych były wsią służebną wobec zamku w Sandomierzu. Początkowo miejscowość była 
własnością księcia sandomierskiego, później kapituły krakowskiej a od drugiej połowy XII wieku rodziny 
Bogoriów – Skotnickich, którzy tu zamieszkiwali do 1945 roku. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela został ufun-
dowany w 1347 roku przez arcybiskupa gnieźnieńskiego - Jarosława Bogorię ze Skotnik. Ceglana świątynia 
z dwuspadowym dachem reprezentuje cechy gotyku nadwiślańskiego. Kościół jest orientowany, z niższym  
i węższym od nawy, wielobocznie zamkniętym prezbiterium. Przy 
prezbiterium od północy mała zakrystia. Prostokątną nawę wspartą 
na jednym centralnym filarze nakrywa sklepienie gwiaździste.  
W prezbiterium natomiast znajduje się sklepienie krzyżowo-
-żebrowe. Zewnętrzna konstrukcja budowli opięta jest szkarpami, 
czyli przyporami równoważącymi siły rozporowe. Ostrołukowe okna 
zdobione są gomółkowymi witrażami. Zarówno portal wejściowy  
z kruchty do nawy, jak również drzwi okute skośną kratą z rozetami 
pochodzą z XIV wieku. Bogactwem Skotnickiego kościoła są freski. 
Na ścianie tęczowej odkryto polichromię przedstawiające sceny  

z Nowego Testamentu. Wyposażenie wnętrza 
(ołtarze, boazeria, ambona) reprezentuje jednolity 
styl rokokowy i zostało wykonane przez warsztat 
sandomierski w II połowie XVIII w. Kompletna 
konserwacja wraz z odnowieniem ołtarzy, 
boazerii, polichromii ściennej oraz malowaniem 
ścian została ukończona w 1981 r.

Kontakt: 
Skotniki Sandomierskie 49, 
tel. (+48) 15 8314305, 

Msze święte:
Niedziele i święta: 7:30; 9:00; 11:30
Dni powszednie: 7:00; 18:00 lub 16:00 (zimą)
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Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i św. Marty w Chobrzanach

Chobrzany należą do jednych z najstarszych miejscowości gminy Samborzec. Parafia została 
założona przez bpa krakowskiego Jana Grota, który na prośbę swoich braci ufundował w 1333 r.  
w swojej rodzinnej wsi Chobrzanach kościół p.w. św. Jana Ewangelisty. Parafia w 1337 r. obejmowała 
dziewięć wiosek. Nowy kościół drewniany, modrzewiowy na miejscu zniszczonego, został wzniesiony 
ok. 1644 r. Z czasem i ten popadł w ruinę. W latach 1810-1816 z zakupionych resztek zamku w pobli-
skich Gorzyczanach został wystawiony kościół murowany. Kościół ten spłonął wraz z plebanią w 1864 r. 
 Zdołano ocalić jedynie puszkę z Najświętszym Sakramentem oraz obraz Matki Bożej ze św. Janem  
i Martą z XV w. Ówczesny proboszcz zamieszkał w spichlerzu a po jego śmierci zlikwidowano parafię 
Chobrzany, przydzielając miejscowości wchodzące w jej skład do parafii: Samborzec, Koprzywnica  
i Klimontów. Taki stan trwał do 1873 r. 

W 1870 r. proboszczem w Chobrzanach został mianowany ks. Walenty Gacki, który zajął się 
budową nowego kościoła. Budowę ukończono w r. 1873. Jest to budowla bezstylowa, jednonawowa 

z krótkim prezbiterium i wieżą nad wejściem głównym. W latach 1983-1985 kościół został gruntownie odre-
staurowany wraz z kaplicą Jabłońskich na cmentarzu grzebalnym. W zwieńczeniu ołtarza głównego znajduje się 
obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem w sukience srebrnej z 1 połowy XVIII wieku. W lewym ołtarzu bocznym 
znajduje się gotycki, piętnastowieczny obraz Santa Conversazione z postaciami 
Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Jana Ewangelisty i św. Marty. Obrazy św. Józefa 
Kalasantego i Matki Boskiej Niepokalanej z około połowy XIX wieku pochodzą  
z kościoła pijarów w Radomiu. Na wyposażeniu kościoła znajduje się także mon-
strancja barokowa z II połowy XVII wieku, na ścianach wiszą liczne epitafia.   
  

Historyczną ciekawostką miejscowości Chobrzany jest fakt przebywania tutaj w roku 1370 rannego podczas polowania 
w Przedborzu króla Kazimierza III Wielkiego, który wracając do Krakowa zatrzymał się u ówczesnych właścicieli miejscowo-
ści. Ostatnimi właścicielami Chobrzan byli Adolf i Tekla Trepkowie, wujostwo Stefana Żeromskiego. W powieści „Popioły” 
autor odtworzył miejscowy krajobraz, zmieniając nazwę miejscowości na Tarniny od wielkiej ilości tych krzewów rosnących 
wówczas w okolicy.

Kontakt:
Chobrzany, tel. (+48) 15 8316555
E-mail: chobrzany@sandomierz.opoka.org.pl
Strona www: http://www.chobrzany.sandomierz.opoka.org.pl

Msze święte:
Niedziele i święta: 8:00; 10:00; 11:30; 15:30
Dni powszednie: 7:00; 18:00 lub 16:00 (zimą)
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Dwór Bogoriów Skotnickich w Skotnikach Sandomierskich 

Dwór został wzniesiony na niewielkim sztucznie usypanym wzniesieniu. Niegdyś ze względów bezpieczeństwa otoczony był fosą. Wokół 
zachowały się pozostałości parku krajobrazowego z resztkami pierwotnego drzewostanu. Dwór został zniszczony podczas działań wojennych  
w 1945 roku, ale dość szybko go odbudowano. W obecnej formie jest to budowla  
z XVIII w. wzniesiona na planie prostokąta, parterowa, podpiwniczona, z wyod-
rębnionymi w bryle czterema narożnymi alkierzami. Korpus główny nakryty 
jest dachem łamanym polskim, alkierze dachami namiotowymi. W południowo- 
wschodnim alkierzu, według tradycji mieszczącym kaplicę dworską, zachował 
się fragment klasycystycznego sgrafittowego fryzu przedstawiającego tańczące 
nimfy. Z boków, w przestrzenie między alkierzami wbudowano późniejsze sionki.  
Od frontu, pośrodku dworu widnieje płytki ryzalit z nadbudowanym ok. pol. XIX w. 
drewnianym piętrem. Wnętrze jest dwutraktowe, w każdym alkierzu - jedna izba. 
Z wyposażenia zachowały się dwa kominki w obramieniach pochodzące z końca 
XVIII w. Pod korpusem korytarzowe starsze piwnice murowane z kamienia, skle-
pione kolebkowo. Tylne naroża alkierzy i naroża przy wejściu południowo-zachod-
nim wsparte są, skośnymi szkarpami. Ściany alkierzy zwieńczone gzymsami. 
Obecnie dwór należy do pierwotnych właścicieli - rodziny Skotnickich. fot. Grzegorz Janowski
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Dwór  w Kobiernikach

Dwór w Kobiernikach to jeden z najciekawszych i najmniej znanych zabytków Gminy Samborzec. Początki folwarku sięgają drugiej 
połowy XVIII wieku. Pierwszym właścicielem majątku w Kobiernikach był Józef Nałęcz-Sosnowski. W 1788 roku ziemie te zostały sprzedane 
Kazimierzowi Krzesimowskiemu i od tej pory majątek pozostawał w rękach tej rodziny przez prawie 100 lat. Koleje losu sprawiły, że ostatecznie 
folwark stał się własnością rodziny Gałeckich.

Dwór posiada niezwykle ciekawą historię. Na przestrzeni wieków mieszkały w nim postaci znane i barwne m.in. Stanisław Krzesimowski –
oficer napoleoński, uczestnik powstania listopadowego i styczniowego. Częstym gościem we dworze był również Ignacy Maciejowski pseudonim 
„Sewer” – uczestnik powstania w 1863 roku, powieściopisarz, nowelista i dramaturg. W czasie II wojny światowej we dworze miał swoją siedzibę 
sztab sandomierskiego Inspektoratu AK z dowódcą Antonim Żółkiewskim „Linem”. Dwór aktualnie należy do rodziny Dzierwów.
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Stefan Żeromski i Wąwóz Rafała 

Stefan Żeromski był związany z tym rejonem. W dzieciństwie przebywał kilkakrot-
nie w Chobrzanach u swojej matki chrzestnej – Tekli z Katerlów Trepkowej. Stąd umieścił 
na kartach powieści „Popioły” zarówno miejscowość Chobrzany, jak i wspomniany 
Wąwóz Rafała. Nazwa wąwozu wiąże się z postacią głównego bohatera powieści – Rafała 
Olbromskiego, który właśnie tą drogą wracał do Tarnin (Chobrzan) wioząc ze sobą rannego  
w bitwie o Sandomierz księcia Gintułta. 

Wąwóz Rafała to malowniczy wąwóz lessowy, łączący dwie miejscowości: Gorzyczany 
i Chobrzany. 

C I E K AWO S T K I  H I S TO RYC Z N O  –  P R Z Y RO D N I C Z E
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Grusza Żeromskiego

Grusza Żeromskiego to jedyna pamiątka po dawnej alei grusz, jaka 
niegdyś zdobiła polną drogę z Chobrzan do Koprzywnicy. Sędziwe, ponad 
200 letnie drzewo jest obecnie pomnikiem przyrody. Tradycja wiąże 
gruszę z postacią Stefana Żeromskiego, który przebywając u wujostwa 
w Chobrzanach miał szukać natchnienia właśnie w cieniu jej konarów. 
Osobliwością drzewa był przymocowany do pnia mały krucyfiks, który 
wrósł w drzewo. W latach 80 XX wieku krucyfiks wydobyto z pnia  
i wmontowano w specjalnie z tej okazji przygotowany metalowy krzyż, 
który usytuowano obok gruszy.
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Pejzaż ziemi samborzeckiej bogaty jest w cenne zabytki 
małej architektury. Przydrożne figury, kapliczki i krzyże na trwałe 
wpisały się w kulturowy krajobraz tego regionu. To znaki wiary  
i świadkowie minionych czasów. Regionalista pan Andrzej 
Cebula podjął wysiłek stworzenia monografii tych zabytków.  
W publikacji pt. „Figury, krzyże i kapliczki w gminie Samborzec”, 
wydanej dzięki staraniom Gminnego Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Samborcu, zostały opisane 122 zinwentaryzowane 
obiekty sakralne, znajdujące się na terenie 28 sołectw gminy. 
Figury, krzyże i kapliczki wznoszone były na początkach miej-
scowości , przy drogach i  rozdrożach, na wzgórzach w celach 
wotywnych, dziękczynnych lub obrzędowych. Częstym zwy-
czajem wśród właścicieli ziemskich było umieszczanie figur 
na terenie swojego majątku. Wyznaczały tym samym granice 
posiadłości, ale także zaspokajały potrzeby duchowe, szczególnie 
w miejscach znacznie oddalonych od kościoła. Obiekty sakralne 
wykonywane były z tradycyjnych, dostępnych materiałów, przede 
wszystkim drewna, stali, kamienia a później betonu. 

Najstarsza i najcenniejsza figura znajdująca się na 
terenie gminy Samborzec pochodzi z 1793 roku i przedstawia  
bł. Wincentego Kadłubka. Jest to najstarszy w diecezji  wize-
runek błogosławionego. Figura znajduje się w miejscowości 
Andruszkowice. Pozostałe zabytkowe obiekty sakralne rozsiane 
po samborzeckiej ziemi pochodzą z XIX i XX wieku. 

F I G U R Y ,  K R Z Y Ż E  I  K A P L I C Z K I  
W  G M I N I E  S A M B O R Z E C
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Zapach pieczonego chleba, piękno haftowanego ręcznie obrusa, urok dawnych sprzętów. Wspomnienia o dawnych balikach pod gwiazdami, 
melodie starych przyśpiewek ludowych to wszystko jest częścią kultury ludowej gminy Samborzec, którą staramy się kultywować a w przypadku 
tych najbardziej zapomnianych zwyczajów odtworzyć. W Bogorii Skotnickiej oraz Wielogórze istnieją regionalne izby ludowe, miłośnicy naszego 
dziedzictwa mogą obejrzeć jak wyglądała dawna bogoryjska chata, dotknąć eksponatów by poczuć pod palcami fakturę drewna, prawdziwego 
płótna, glinianego garnka, rzeczy prostych, naturalnych, ale w tej właśnie prostocie urzekających. Dziedzictwo kulturowe wsi to także sielski kra-
jobraz, pól, łąk, sadów a także ukrytych gdzieś przydrożnych kapliczek. O tych znakach dziękczynienia, próśb do Pana Boga i Matki Najświętszej 
powstała książka, aby pamięć nie została przykryta patyną czasów. W kulturze ludowej gotowanie to także znak tożsamości. Smakowita strawa 
była różna w zależności od tego czy warzono ją na czas świąteczny czy na dzień zwykły, pojawiała się, więc na stole kaczka, pamuła, kasza 
gryczana z dodatkami czy barszcz na zakwasie. Tamte smaki powracają, bo są pyszne, tworzone z tego, co ziemia sama urodziła, nieprzetworzone, 
niepolepszone. Spoiwem kultury ludowej jest prostota, naturalność, szacunek do natury, ziemi.  

K U LT U R A  LU D O WA  W  G M I N I E  S A M B O R Z E C
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Na terenie Gminy Samborzec funkcjonuje kilka ciekawych legend związanych z najstarszymi miejscowościami gminy. W miejscowości 
Złota istnieje neolitycznych kurhan zwany Kopcem Kwacała, z którym wiążą się lokalne obrzędy i legendy. Jedna z nich głosi, że kurhan został 
usypany na pamiątkę niezwykłego zdarzenia związanego z obroną Sandomierza podczas najazdu Tatarów. Wśród obrońców miasta był dzielny 
rycerz – Kwacała, strażnik wiciowego stosu. Ów rycerz postanowił ostrzec sąsiednie grody podpalając stos wiciowy usytułowany pomiędzy 
miejscowościami Milczany i Złota. Pod osłoną nocy Kwacała wymknął się z oblężonego miasta i wyruszył w kierunku Złotej. Tatarzy ruszyli 
jego tropem, lecz zanim dopadli rycerza, stos wiciowy już płonął. Dzielny strażnik przeszyty tatarskimi strzałami, zakończył życie u podnóża 
stosu. Najeźdźcy próbowali ugasić wici, ale było już za późno. Kiedy 
zaś Tatarzy odstąpili już od murów Sandomierza, książę grodu postano-
wił uczcić dzielnego obrońcę, usypując na pamiątkę zdarzenia wysoki 
kopiec zwany Kwacałą. 

Inne ciekawe legendy związana są z miejscowością Gorzyczany, 
położoną w dolinie rzeki Gorzyczanki. W północno – zachodniej części 
Gorzyczan, na jednej z łąk znajduje się słynne źródełko „Łokietka”. 
Według legendy woda ze źródła bije od czasów Władysława Łokietka, 
który wracając z jednej z wypraw wojennych, tu właśnie w Gorzyczanach 
rozbił obóz dla swojego wojska. Podczas rozmowy ze starszyzną, król 
Polski tak miał się rozgniewać na króla czeskiego Wacława, który był 
pretendentem i głównym rywalem do tronu polskiego, tak tupnął mocno 
nogą, że z miejsca w którym stał, wytrysnęła woda.

Jeszcze inna legenda również związana z Gorzyczanami mówi, 
że u podnóża Góry Kocot nad brzegiem rzeki Młynówki, przy moście 
w osadzie młyńskiej, miało dojść do spotkania młynarza Hamerki z 
diabłem Dybikiem. Podczas rozmowy z diabłem młynarz tak na niego 
krzyknął, że ten wpadł do rzeki i na siedem lat utknął rogami w błocie. 

L E G E N DY  G M I N Y  S A M B O R Z E C
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Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką orga-
nizacyjną Gminy Samborzec. Jest instytucją polityki spo-
łecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom  
i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie 
są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości.

Urząd Gminy – jednostki organizacyjne Gminy Samborzec 

I N F O R M A T O R  G M I N Y  S A M B O R Z E C

Realizuje zadania zgodnie z ustawą o:
- pomocy społecznej, 
- świadczeniach rodzinnych, 
- ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
- pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- ochronie zdrowia psychicznego,
- przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- dodatkach mieszkaniowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez realizacje projektów unijnych 
przyczynia się do aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecz-
nym i marginalizacją. 

Kontakt: 
tel. 15 8314464 lub 15 8314443 wew. 35
e-mail: opssamborzec@interia.pl

Zespół Obsługi Jednostek Organizacyjnych Gminy 
Samborzec został powołany Uchwałą Rady Gminy 8 lutego 1996 r. 
Zespół wykonuje zadania w zakresie kompleksowej obsługi admini-
stracyjnej, finansowej i organizacyjnej publicznych placówek oświa-
towych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Samborzec. 
Zajmuje się także obsługą stypendiów socjalnych dla uczniów 
zamieszkałych na terenie gminy Samborzec oraz rządowych progra-
mów tj. „Radosna szkoła”, wyprawka szkolna.

Kontakt:
tel. 15 8314443 wew. 34
e-mail: zojogsamborzec@poczta.onet.pl
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Na terenie Gminy Samborzec istnieją dwa zespoły palcówek oświatowych: 

Zespół Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
obejmuje: Przedszkole, Szkołę Podstawową, Gimnazjum oraz Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego. 

Adres: Chobrzany 110, 27-650 Samborzec
Tel.: 15 8314318, fax.15 8314320
E-mail: zpocho@wp.pl, zszpchobrzany@wp.pl, 
liceumchob@poczta.onet.pl
Strona www: http://zpochobrzany.pl,http://lochobrzany.pl 

Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu 
obejmuje: Publiczną Szkołę Podstawową z oddziałami przedszkolnymi 
oraz Gimnazjum.

Adres:  Samborzec 79, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8314591
E-mail: gimsam@onet.pl, spsamborzec@wp.pl
Strona www: http://zpposamborzec.pl
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Ponadto na terenie gminy Samborzec funkcjonują cztery szkoły podstawowe, które od 1 października 2012 roku 
prowadzone są przez stowarzyszenia:

Publiczna Szkoła Podstawowa  im. Władysława Reymonta 
w Skotnikach, prowadzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły  
w Skotnikach k. Sandomierza.

Adres:  Skotniki 64, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8314299
E-mail: pspskotniki@wp.pl, pspskotniki@op.pl
Strona www: http://www.pspskotniki.republika.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Śmiechowicach, prowadzona 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Śmiechowicach k. Sandomierza.

Adres:  Śmiechowice 99, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8314460
E-mail: spsmiechowice@wp.pl
Strona www: http://spsmiechowice.manifo.com

W budynku Szkoły Podstawowej w Śmiechowicach funkcjonuje Warsztat Terapii Zajęciowej. 
Swoją działalność rozpoczął 15 stycznia 1999r. Jest to ośrodek pobytu dziennego powołany do rehabilitacji 
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Terapia zajęciowa odbywa się w pracowniach o różnym cha-
rakterze. Wytworem pracy uczestników terapii są przepiękne rękodzieła.

Adres:  Śmiechowice 99, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8314065
E-mail: wtz.smiechowice@op.pl, warsztat.terapii@wp.pl
Strona www: http://www.wtzsmiechowice.republika.pl
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Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Zawierzbiu, prowa-
dzona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Dobro Dzieci” w Zawierzbiu. 

Adres:  Zawierzbie 67, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8323145
E-mail: sp-zawierzbie@o2.pl, zawierzbie@poczta.onet.pl
Strona www: http://spzawierzbie.wordpress.com

Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej, prowadzona przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Złotej k. Sandomierza. 

Adres:  Złota 121, 27-650 Samborzec
Tel/fax: 15 8314449
E-mail: szkolazlota@tlen.pl
Strona www: http://www.szpzlota.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu, powołany Uchwałą 
Rady Gmin, funkcjonuje od dnia 01.01.2006 roku. Prowadzi działalność gospodarczą 
w formie samorządowego zakładu budżetowego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Samborcu świadczy usługi w zakresie 
zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zarządza infrastrukturą wodno – 
kanalizacyjną w zakresie utrzymania i konserwacji sieci wodociągowo – kanaliza-
cyjnej oraz urządzeń i obiektów niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania.

Kontakt:
tel. 15 8314313 lub 15 8314443 wew. 53
e-mail: zgk.samborzec@poczta.onet.pl
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Instytucje kultury w Gminie Samborzec

Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu jest samorządową insty-
tucją kultury, utrzymywaną z funduszy Gminy Samborzec. Biblioteka 
na dobre wpisała się w krajobraz życia kulturalnego. Swoją działalność 
kieruje do społeczności lokalnej szczególnymi względami otaczając 
dzieci. Biblioteka organizuje szereg działań kulturalnych: wystawy, 
konkursy, spotkania z pisarzami i ciekawymi ludźmi. Głównym kie-
runkiem działania jest promocja czytelnictwa i dostarczanie szybkiej 
informacji. Biblioteka w Samborcu posiada funkcjonalne, nowoczesne 
i przyjaźnie urządzone lokale, w których każdy użytkownik przyjem-
nie może spędzić czas z książką czasopismem, audiobookiem, filmem  
i skorzystać z oferty multimedialnej. Placówka jest w trakcie kompute-
ryzacji, a użytkownicy mają bezpłatny dostęp do Internetu.

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samborcu
27-650 Samborzec 43
Tel. 15 831-44-43 w. 24
email: gbp.samborzec@poczta.onet.eu
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Gminne Centrum Kultury, Sporu i Rekreacji w Samborcu jest 
młodą instytucją, która działa od 27.02.2009 r. Do podstawowego 
zakresu działalności tej instytucji należy: organizowanie różnorod-
nych form edukacji kulturalnej, rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 
oraz zainteresowań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, kształ-
towanie wzorów aktywnego i świadomego uczestnictwa w kulturze 
oraz współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi działają-
cymi na rzecz kultury, sztuki i sportu. Centrum Kultury jest organiza-
torem licznych wydarzeń kulturalnych, realizowanych na terenie gminy 
o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Animatorzy pra-
cujący w Centrum Kultur podejmują na terenie gminy działania prowa-
dzące do aktywizacji społeczno – kulturalnej tego obszaru. Działania te 
polegają m.in. na wszechstronnej współpracy z organizacji pozarządo-
wymi, grupami nieformalnymi, społecznością lokalną. 

Gminne Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Samborcu
27-650 Samborzec 43
tel. 15 8314443 wew. 43
e-mail: kultura.samborzec@wp.pl
strona www:  http://www.kulturasamborzec.pl
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ośrodek Zdrowia w Samborcu 
Samborzec 43
tel/fax15 8314482
e-mail: spzoz.samborzec@neostrada.pl 
 

Ponadto w kompleskie budynków znajduje się Bank Spółdzielczy 
w Sandomierzu

Oddział Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec
tel. 15 8314476
tel./fax: 15 8315010

W budynku urzędu znajduje się Urząd Pocztowy w Samborcu

Samborzec 43
27-650 Samborzec
tel./fax: 15 8331619

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 8.00-15.00

Godziny otwarcia:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
kasa  7.30-15.00

Filia –  Ośrodek Zdrowia w Chobrzanach
 Chobrzany 190 
 tel. 15 8314326

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  świadczy usługi medyczne  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 18.00 
w zakresie:

- podstawowa opieka zdrowotna
- ambulatoryjna opieka specjalistyczna- ginekologia i położnictwo
- fizjoterapia – rehabilitacja lecznicza
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Gminny Festyn Dziecięcy to kolejna cykliczna uroczystość organizowana z okazji Dnia Dziecka. Wydarzenie ma charakter pikniku rodzin-
nego, podczas którego rodzice wraz z dziećmi mogą skorzystać z wielu darmowych atrakcji, m.in. Wesołego Miasteczka, konkursów, konkurencji 
dla całych rodzin, animacji czasu wolnego.

W Y D A R Z E N I A  K U L T U R A L N E :  
S T A Ł E  I  P E R I O D Y C Z N E

Wojewódzkie Święto Kwitnącej Jabłoni, to największe i naj-
ważniejsze cykliczne wydarzenie w Gminie Samborzec, o zasięgu 
ponadregionalnym. Święto ma bardzo bogatą kilkudziesięcioletnią 
tradycję, sięgającą początku lat 80 –tych ubiegłego wieku. Zgodnie 
z tą tradycją uroczystość promuje sadownictwo regionu sandomier-
skiego. Każdego roku Święto Kwitnącej Jabłoni przyciąga kilkuty-
sięczne rzesze uczestników. Wydarzenie to ma na celu inspirowanie 
do wymiany doświadczeń i propagowanie nowoczesnych technologii 
w dziedzinie sadownictwa oraz nowatorskich kierunków produkcji 
owoców i warzyw, czego wyrazem są konferencje, wykłady i prezen-
tacje z zakresu rolnictwa i sadownictwa. Święto Kwitnącej Jabłoni 
służy także kultywowaniu i popularyzacji kulturowego dziedzictwa 
regionu, co przejawia się w licznych prezentacjach artystycznych, 
ukazujących dorobek kulturowy, folklor oraz lokalną tradycję. 
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Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną.  
Z gminą Samborzec związana jest piękna tradycja obchodów Niedzieli 
Palmowej. Każdego roku Gminna Biblioteka oraz Centrum Kultury organi-
zują Gminny Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Owocem tego 
wydarzenia są liczne palmy wielkanocne tworzone zarówno przez osoby indy-
widualne, jak i grupy nieformalne, placówki edukacyjne, instytucje kultury, 
sołectwa. Prezentacja palm wielkanocnych, osiągających niekiedy pokaźne 
rozmiary następuje, zgodnie z tradycją, podczas uroczystej mszy św. w kościele  
p.w. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu. Następnie ma miejsce procesja 
wokół kościoła oraz uroczysty przemarsz na plac rekreacyjny przy Urzędzie 
Gminy. Tutaj ogłaszane są wyników konkursu oraz następuje wręczenie nagród. 

Wspólnym przedsięwzięciem obu instytucji kultury są także świąteczne warsztaty rękodzielnicze, organizowane zawsze w okresie wielkanoc-
nym i bożonarodzeniowym. Uczestnikami tych warsztatów są zarówno dzieci, jaki i młodzież oraz osoby dorosłe. 

„Wakacje w Gminie Samborzec” to bogata oferta kulturalna Gminnego Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Samborcu, skierowana do dzieci i młodzieży. W ramach tego działania co roku organizowane 
są zajęcia artystyczne: taneczne, teatralne oraz plastyczne a także wyjazdowe zajęcia animacyjne, podczas 
których animatorzy z Centrum Kultury prowadzą gry i zabawy dla dzieci w wybranych miejscowościach 
gminy. Wyjątkową atrakcją wakacji są terenowe wycieczki edukacyjne z cyklu: „Cudze chwalicie swego nie 
znacie” realizowane na terenie całego województwa świętokrzyskiego. 

„Zakończenie Lata” to cykliczna impreza organizowana 
co roku pod koniec sierpnia. Uroczystość ta stanowi podsu-
mowanie zajęć, wydarzeń oraz projektów realizowanych na 
terenie gminy w okresie wakacji. 
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Gmina Samborzec pozyskuje fundusze zewnętrzne na 
budowę i rozbudowę infrastruktury związanej z rozwojem 
kultury, sportu i rekreacji. Infrastruktura ta służy integracji 
społecznej oraz poprawie jakości życia mieszkańców gminy.

W 2010 roku został zrealizowany projekt dotyczący 
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK,  
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007 – 2013. 

Infrastruktura boiska służy promocji sportu oraz kształ-
towaniu wzorów i nawyków aktywnego trybu życia. Na 
boisku ORLIK odbywają się w ciągu roku liczne wydarze-
nia sportowe: turnieje piłki nożnej, siatkówki, badmintona,  
gier i zabaw, tenisa ziemnego i wiele innych. 

Na terenie gminy powstały liczne miejsca rekreacyjne 
wybudowane również w ramach PROW. Infrastruktura obej-
mująca m.in. boiska, place zabaw, miejsca postojowe oraz 
stanowiska grillowe powstała w takich miejscowościach, 
jak: Chobrzany, Śmiechowice, Bogoria Skotnicka oraz 
Zawierzbie.

Stolica gminy - miejscowość Samborzec może również 
poszczycić się pięknym placem rekreacyjnym, zlokalizowa-
nym wokół muszli koncertowej na tyłach Urzędu Gminy. 
Plac został wybudowany w ramach projektu: „Rewitalizacja 
miejscowości Samborzec, poprzez zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej” Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego 2007 – 2013. 

S P O RT  I  R E K R E AC JA
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W gminie Samborzec od maja 2014 roku funkcjonuje Punkt Informacji Turystycznej, w którym można uzyskać informacje na temat lokal-
nych walorów turystycznych. Punkt Informacji Turystycznej wyposażony jest w materiały informacyjno – promocyjne, w skład których wchodzą 
informatory turystyczne, broszury oraz ulotki dotyczące zarówno gminy Samborzec, jak i regionu. Wszystkie materiały są darmowe. Ponadto  
w Punkcie Informacji Turystycznej  można uzyskać informacje na temat usług przewodnickich po terenie gminy, oferowanych przez wykwalifiko-
wanych przewodników PTTK oraz atrakcji spędzania wolnego czasu oferowanych turystom w postaci m.in. rozgrywek paint ball.

Wszelkie informacje udzielane są w Urzędzie Gminy pod nr tel. 15 831 44 43.

Baza miejsc noclegowych oraz gospodarstw turystycznych zamieszczona w tabeli poniżej:

Lp. Właściciel Nazwa Adres obiektu Kontakt

1 Tadeusz Godzwon Gospodarstwo Agroturystyczne Zawisełcze 2 15 832 31 40, 607 911 308

2 Dorota Paś Gospodarstwo Agroturystyczne Kobierniki 162 15 832 50 73

3 Anatol Chmiel AGRO-TURYSTYKA „Róża” Złota 2 15 8314505, 693 004 746

4 Kazimierz Markiewicz Agroturystyka u Kazika Zajeziorze 101 15 831 46 53

5 Marian Zięba ARKADIA Strochcice 33 669 327 416

6 Stanisław Baska Ośrodek Spotkań i Szkoleń BAS Koćmierzów 2A 607 560 016

7 Artur Cieciura Gospodarstwo Agroturystyczne Złota 228 606 823 955

8 Sylwia Paciura „Winnica Nad Jarem” Złota 161 A 509 327 327

9 Piotr Orłowski Agroturystyka Samborzec 89 663 730 206

P U N K T  I N F O R M A C J I  T U R Y S T Y C Z N E J 
W  G M I N I E  S A M B O R Z E C
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Baza gastronomiczna:

Lp. Właściciel Nazwa Adres obiektu Kontakt

1. Małgorzata Bażant Zajazd Gastronomiczny „PAKAM” Złota 175 502 395 186

2. Joanna Łukawska
Restauracja „Joanna”.
Oferta obejmuje także miejsca noclegowe.

Samborzec 203 512 320 084
507 712 092

3 Piotr Orłowski „Pizza & Cafe” Samborzec 89 663 730 206

fot. Grzegorz Janowski
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Na terenie gminy Samborzec znajduje się Zakład Przetwórstwa 
Owoców SAMBOR. Założycielami Spółki SAMBOR są sadownicy pro-
wadzący swoje gospodarstwa w rejonie gminy Samborzec powiat sando-
mierski. Głównym celem zawiązania Spółki było zgromadzenie kapitału 
na wybudowanie i uruchomienie zakładu produkcji koncentratu jabłko-
wego. W sierpniu 2000 roku uruchomiona została produkcja koncentratu 
jabłkowego. W obecnym czasie wydajność Zakładu wynosi 400 ton/dobę. 
W przyszłości planowana jest budowa suszarni wytłoków owocowych oraz 
rozpoczęcie produkcji zagęszczonych soków z owoców miękkich.

Strona www: http://www.sambor.net.pl

P R Z E M Y S Ł  G M I N Y  S A M B O R Z E C

Na obszarze Gminy Samborzec także funkcjonują grupy producentów owoców i warzyw:

Złoty Sad Sp. z o.o. Samborzec 7, 27-650 
Samborzec, tel. 660 452 848

Spółkę tworzy 12 rolników z terenu gminy 
Samborzec w powiecie sandomierskim. W swojej 
ofercie ma różne gatunki owoców oraz warzyw.

Strona www: http://www.zlotysad12.pl

Sangrow Sp. z o.o. Zajeziorze 45, 27-650 Samborzec, tel. 693 728 511.
Grupę tworzy 19 rolników, którzy zajmują się produkcją owoców i warzyw na rynek hurtowy oraz do sprzedaży detalicznej.

Strona www: http://www.sangrow.pl
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