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  Pod koniec lipca samorz¹d zakoñ-
czy³ realizacjê przebudowy drogi 
gminnej Bystrojowice – Świ¹t-
niki 2,5 km. Wartośæ inwestycji 
to ponad 429 tys. z³otych, z cze-
go 300 tys. z³ to dotacja z bud¿etu 
pañstwa na usuwanie skutków klêsk 
¿ywio³owych.

  We wrześniu 2014 r. zakoñczono 
realizacjê projektów polegaj¹cych 
na utworzeniu miejsc wypo-
czynku i rekreacji w miejscowo-
ści Skotniki i Polanów. W ramach 
realizacji projektu w Polanowie 
zosta³y wykonane: plac z grillem, 
miejsce rekreacyjne o nawierzchni 
trawiastej wraz z betonowymi sto-
likami rekreacyjnymi do gry i zaba-
wy na wolnym powietrzu, ci¹g pie-
szy i schody terenowe. Natomiast 
w miejscowości Skotniki przed bu-
dynkiem świetlicy wiejskiej urz¹-
dzono plac wypoczynkowo-re-
kreacyjny z kostki betonowej oraz 
plac zabaw dla dzieci o nawierzchni 
trawiastej. Ca³kowita wartośæ obu 
projektów to przesz³o 205 tys. z³. 
Dofinansowanie w ramach dzia³a-
nia Odnowa i rozwój wsi objêtego 
PROW na lata 2007-2013 wynosi 
prawie 102 tys. z³. 

  W Bogorii Skotnickiej dziêki stara-
niom w³adz gminy wyremontowa-
no i wyposa¿ono świetlicê wiej-
sk¹, wybudowano boiska wielo-
funkcyjne i plac zabaw, a tak¿e 
miejsca postojowe i stanowiska 
do grilla. Wszystko to za prawie 
476 tys. z³. Natomiast w świetlicy 
w Janowicach ukoñczono budowê 
instalacji centralnego ogrzewania, 
która kosztowa³a 20,5 tys. z³.

  Na prze³omie sierpnia i września w ra-
mach środków unijnych zrealizowano 
kilka tzw. „ma³ych projektów” w miej-
scowościach: Samborzec – urz¹dze-
nie si³owni zewnêtrznej, Ostro³êka 
– utworzenie miejsca bezpiecznego 
wypoczynku i rekreacji, Gorzyczany 
– remont świetlicy wiejskiej. £¹cz-
na wartośæ projektów  to 104,5 tys. 
z³. Dofi nansowanie w ramach PROW 
wynios³o 63 tys. z³. 

  Równie¿ w sierpniu zakoñczy³a siê 
przebudowa dróg gminnych: Koæ-
mierzów – Z³ota Gaj, Chobrzany – 
Bystrojowice i Janowice – Chobrza-
ny, o ³¹cznej d³ugości 6,5 km. Środki na 
realizacjê inwestycji zosta³y pozyska-
ne w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych. Ca³ko-
wita wartośæ zadania wynios³a ponad 
968 tys. z³. Dofi nansowanie z bud¿etu 
pañstwa to przesz³o 484 tys. z³. 

   Pod koniec września 2014 r. zakoñ-
czono budowê kanalizacji sanitar-
nej w miejscowościach Chobrza-
ny i Str¹czków. Wybudowano sieæ  
o d³ugości ok. 17,17 km. Ca³kowita 
wartośæ projektu to ponad 2,919 mln 
z³. Środki europejskie przyznane na 
ten cel w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Świêtokrzyskiego na lata 2007-2013 
wynosz¹ 1,751 mln z³. Obecnie trwaj¹ 
prace zwi¹zane z budow¹ sieci kana-
lizacji sanitarnej w miejscowościach 
Z³ota i Andruszkowice.

  W październiku zakoñczone zosta-
³y prace zwi¹zane z przebudow¹ 
dróg: Janowice – Mazowsze (1180 
m) oraz Jachimowice – Trzykosy na 
odcinku 1 km, za ³¹czn¹  kwotê: prawie 

411 tys. z³. Dotacja przyznana na ten cel 
w ramach usuwania skutków klêsk ¿y-
wio³owych wynios³a oko³o 371 tys. z³.

  W październiku tak¿e zakoñczy³a siê 
kolejna inwestycja realizowana przy 
wsparciu środków unijnych, pod na-
zw¹: „Przebudowa drogi dojazdo-
wej do gruntów rolnych w miej-
scowości Strochcice”. Przyznane 
dofi nansowanie to 20 tys. z³.

  Z kolei w listopadzie odebrano in-
westycje zrealizowane ze środków 
w³asnych gminy. Chodzi o przebu-
dowê dróg w miejscowościach: 
Szewce, Zajeziorze, Bystrojowice, 
Kobierniki oraz utwardzenie placu 
w Skotnikach. £¹czny koszt zadañ to 
346 tys. z³.

  Obecnie rusza kolejna inwestycja, 
która bêdzie polegaæ na przebudo-
wie drogi gminnej Śmiechowice – 
Szko³a Samborzec, na odcinku nie-
mal¿e 1,2 km. Roboty maj¹ potrwaæ 
do koñca listopada. Wartośæ zadania 
wynios³a blisko 222 tys. z³., w tym do-
tacja przyznana przez Ministerstwo 
Administracji i Cyfryzacji wynosi po-
nad 129 tys. z³. 

  Z³o¿ony zosta³ wniosek w ramach 
Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych na dofi nansowanie 
zadania o nazwie: „Przebudowa 
dróg gminnych Zajeziorze (Przy-
³ogi), Zajeziorze (Siedliska), An-
druszkowice – Kobierniki i Cho-
brzany – £¹ki narzêdziem popra-
wy bezpieczeñstwa i dostêpności 
gminy Samborzec”. W przypadku 
przyznania dofi nansowania, zadanie 
bêdzie realizowane w 2015 r.

Świetlica w Janowicach Wielofunkcyjne boisko w Bogori Skotnickiej. Odnowiona świetlica w Gorzyczanach.

Nowy plac zabaw w Skotnikach.

Nowa droga  Janowice – Mazowsze.

Budowa kanalizacji w Z³otej i Andruszkowicach.
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inwestycje gminne
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Spod pióra
regionalisty

Str¹czków
Str¹czków od wschodu graniczy z Chobrzana-

mi i Gorzyczanami, od po³udnia z Ry³owicami, od 
zachodu z Jachimowicami, a od pó³nocy z Jano-
wicami. Przez wieś przebiega droga powiatowa 
z Samborca do Klimontowa, dwie drogi gminne: 
do Chobrzan i Kolonii Gnieszowskiej, oraz droga 
wiejska dojazdowa do dawnego folwarku. We 
wsi funkcjonuje sklep spo¿ywczy GS Koprzyw-
nica oraz dwa punkty skupu owoców i warzyw. 
Mieszkañcy wioski zajmuj¹ siê g³ównie upraw¹ 
warzyw i owoców, co stanowi g³ówne źród³o ich 
utrzymania. Od strony Jachimowic, pomiêdzy 
wzgórzami g³êbok¹ dolin¹  przez Str¹czków p³y-
nie rzeka Kêpianka. Od średniowiecza do 1954 
roku wieś nale¿a³a do gminy Klimontów. W la-
tach 1954-1973 w³¹czona zosta³a do nowo utwo-
rzonej Gromadzkiej Rady Narodowej w Chobrza-
nach. Aktualnie wieś zajmuje obszar 189,86 ha 
i mieszka w niej 182 mieszkañców. Od 1 stycznia 
1973 roku Str¹czków nale¿y do gminy Sambo-
rzec. Dzieci i m³odzie¿ ze Str¹czkowa uczêszczaj¹ 
do szko³y w Chobrzanach. Mieszkañcy wioski 
nale¿¹ do parafi i św. Jana Ewangelisty i św. Marty 
w Chobrzanach. 

Na gruncie wiejskim tzw. „gromadzkim” 
o powierzchni 28 arów nazywanym „Walerów-
k¹”, przy drodze powiatowej Samborzec – Jachi-
mowice na skrzy¿owaniu dróg do „Starej Wsi” 
Str¹czków i starej drogi do Koprzywnicy stoi 
krzy¿ kamienny z arkadow¹ nisz¹ z 1958 roku, 
ufundowany przez mieszkañca wsi, Wincentego 
Wójcika.

Ju¿ w dokumentach kościelnych z 1227 roku 
wieś Str¹czków by³a wymieniana jako Strancow, 
wieś le¿¹ca w powiecie sandomierskim, gmi-
nie Klimontów. W przywileju ksiêcia Boles³awa 
V Wstydliwego dla klasztoru koprzywnickiego 
z 1227 roku napisano, ¿e: „czêśæ dóbr wsi Stran-
cow kupili zakonnicy od dziedzica wsi Grze-
gorza, czêśæ zaś im podarowa³”. Od 1337 roku 
Str¹czków zosta³ w³¹czony do nowo utworzo-
nej parafi i Chobrzany. Wieś w tym okresie nadal 
by³a w³asności¹ klasztoru koprzywnickiego, a jej 
powierzchnia wynosi³a 5 ³anów kmiecych. Z po-
wierzchni gruntu  p³acono dziesiêcinê wartości 5 
grzywien koprzywnickiemu klasztorowi. W dru-
giej po³owie XVI wieku folwark w Str¹czkowie 
zajmowa³ powierzchniê 189 mórg, a ziemia w³o-
ściañska (nale¿¹ca do wioski) stanowi³a 111 mórg. 

We wsi w koñcu XVIII wieku zamieszkiwa-
³o 53 mieszkañców w 8 domach. W 1868 roku 
w³aścicielem dóbr wsi Str¹czków zosta³ Gaw-
ry³ Chruszczow Sokolnikow. Maj¹tek wycenio-
ny na wartośæ 3000 srebrnych rubli otrzyma³ 
w nagrodê od cara Rosji. W 1876 roku po ojcu 
Str¹czków przej¹³ jego syn, Aleksander Chrusz-
czow Sokolnikow, genera³ wojsk carskich. We 
wsi zamieszkiwa³o w tym okresie 65 mieszkañ-
ców w 13 domach drewnianych. Od 1908 roku 
Aleksander Chruszczow Sokolnikow rozpocz¹³ 
sprzeda¿ ziemi z maj¹tku Str¹czków. Parcelacjê 
gruntu zakoñczy³ w 1910 roku. 

 Przed II wojn¹ światow¹ so³tysami wsi byli: 
Wincenty Wilk ze Str¹czkowa i Józef Drabo-
wicz z Ry³owic. W czasie okupacji niemieckiej 
do sierpnia 1944 roku so³tysem  Str¹czkowa by³ 
Józef Drabowicz z Ry³owic. Pod koniec II wojny 
światowej zosta³ nim Wincenty Wójcik. Kolej-
no funkcje tê pe³nili: Józef Sowiñski, Zdzis³awa 
Gil, Wac³aw Osemlak, Stefan Rokosz oraz pani 
Skrzypczak. Aktualnie so³tysem wsi jest Ma³go-
rzata Wrona. W czasie II wojny światowej na te-
renie Str¹czkowa, Ry³owic, Chobrzan i Gorzyczan 
zawi¹za³ siê ok. 20-osobowy oddzia³ partyzancki 
Batalionów Ch³opskich. Komendantem jednego 
z pododdzia³ów zosta³ mieszkaniec Str¹czkowa 
Wincenty Wójcik. 

Str¹czków jest wsi¹ so³eck¹, o dośæ gêstej za-
budowie, usytuowan¹ g³ównie na wy¿ynie przy 
drodze z Samborca do Klimontowa. 

ANDRZEJ CEBULA

W imprezie uczestniczy³y dwa ko³a gospo-
dyñ dzialaj¹ce na terenie gminy: z Chobrzan 
i Gorzyczan. Stowarzyszenie „Gorzyczany z ser-
cem dla ludzi” mo¿e pochwaliæ siê ogromnym 
sukcesem, bowiem zajê³o I miejsce w esemeso-
wym plebiscycie „Echa Dnia” na najlepsze ko³o 
gospodyñ wiejskich 2014 roku w województwie 

świêtokrzyskim. Świetny wynik by³ przepustk¹ 
do II etapu, który mia³ miejsce podczas uro-
czystej gali na kieleckich targach. Umiejêtności 
uczestników konkursu zosta³y poddane ocenie 
jury pod wzglêdem kulinarnym i artystycznym. 
Gospodynie przygotowa³y smaczne potrawy, 
którymi czêstowa³y wszystkich uczestników 

spotkania. Ostatecznie suma g³osów jury oraz 
SMS-ów uplasowa³a Stowarzyszenie z Gorzy-
czan na bardzo wysokim III miejscu, a Ko³o 
Gospodyñ Wiejskich z Chobrzan na miejscu 
VII. Zdobywczynie podium otrzyma³y karty 
podarunkowe w wysokości 1000 z³ na zaku-
py w sklepie MediaMarkt. Wraz z laureatami 
I i II miejsca na zaproszenie pos³anki Marzeny 
Ok³y-Drenowicz wyjad¹ do Pa³acu Prezy-
denckiego w Warszawie. 

Warto te¿ wspomnieæ, ¿e w esemeso-
wym plebiscycie „Echa Dnia” na najlepsze 
gospodarstwo agroturystyczne 2014 roku 
województwa świêtokrzyskiego zwyciê¿y³o 
gospodarstwo agroturystyczne „U Kazika” 
w miejscowości Zajeziorze. 

 Mieszkañcy gminy Samborzec zajêli czo³owe miejsca w konkursach rozstrzygniêtych podczas kieleckich targów. 

W listopadzie przedstawiciele gminy wzięli udział w Targach Kielce, pod-
czas których rozstrzygnięto konkursy na najlepsze koło gospodyń wiejskich 
i najlepsze gospodarstwo agroturystyczne oraz przyznano tytuł Rolnik Roku.

Laureaci konkursów

Inicjatywy lokalne
Dofi nansowanie wynios³o 20 900 z³. W ramach konkursu inicjatyw 

środki te zosta³y przyznane piêciu pomys³om realizowanym przez: 
Stowarzyszenie Przyjació³ Janowic, Stowarzyszenie Mi³ośników Wsi 
Bogoria Skotnicka, Stowarzyszenie Przyjació³ Szko³y w Śmiechowicach, 
Pan Andrzej Cebula oraz OSP Chobrzany. Rol¹ Centrum Kultury by³a 
pomoc merytoryczna i rozliczenie zadania. 

Ka¿da z tych inicjatyw by³a wa¿na dla lokalnej spo³eczności. 
Wśród podjetych zadañ znalaz³y siê: wyjazdy studyjne, edukacyjne, 
warsztaty artystyczne, rêkodzielnicze, wystawy i koncerty. W¹tki 
zwi¹zane z szeroko rozumian¹ kultur¹ i integracj¹ oraz lokalnym 
dziedzictwem kulturowym przewija³y siê we wszystkich przedsiê-
wziêciach.  Trzeba zaznaczyæ, i¿ wszyscy benefi cjenci programu po-
radzili sobie świetnie z poprowadzeniem projektów. Cele, jakie osi¹-
gniêto, to: uaktywnienie lokalnej spo³eczności, integracja pomiêdzy 

miejscowościami, odkrywanie i promocja 
kultury ludowej, poszerzenie horyzontów, 
wielowymiarowe ukazanie historii, tradycji 
i kultury gminy Samborzec. 

Listopad i grudzień to bardzo intensywny czas dla Gmin-
nego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu. 

27 listopada w ramach podjêtej wspó³pracy w szko³ach podstawowych 
w Śmiechowicach oraz Z³otej odbêd¹ siê zabawy andrzejkowe dla dzieci, 
które poprowadzi animatorka z Centrum Kultury. W grudniu odbêd¹ siê 
bo¿onarodzeniowe warsztaty plastyczne, podczas których uczestnicy 
bêd¹ tworzyæ ozdoby choinkowe metod¹ decoupage. Ponadto na terenie 
gminy Samborzec realizowane s¹ tak¿e inne inicjatywy kulturalne.

Klub Przyjació³ Archeologii Ziemi Sandomierskiej we wspó³pracy 
z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu organizuje 
na terenie gminy projekt edukacyjny skierowany do dzieci i m³odzie¿y, 

wspó³fi nansowany z programu FIO Mikrodotacje. M³odzi uczestnicy pro-
jektu maj¹ niepowtarzaln¹ mo¿liwośæ zg³êbiaæ historiê miejsca, w którym 
mieszkaj¹, i odkrywaæ swoje korzenie. W ci¹gu ostatniego miesi¹ca mia³y 
miejsce ciekawe warsztaty historyczne, zorganizowane w Centrum Kultury 
a poprowadzone przez cz³onków KPAZS. Du¿¹ popularności¹ cieszy³ siê 
cykl warsztatów tworzenia bi¿uterii inspirowanej bi¿uteri¹ dawn¹. Ostatnie 
tego typu zajêcia dotyczy³y bi¿uterii wczesnośredniowiecznej. 

W świetlicy wiejskiej w Janowicach odby³y siê warsztaty malarskie, 
podczas których dzieci zetknê³y siê ze sztuk¹ prehistoryczn¹, nie tylko 
od strony teoretycznej, ale przede wszystkim praktycznej. Mia³y nie-
powtarzaln¹ okazjê samodzielnego stworzenia farb, które pos³u¿y³y 
im do ozdobienia tekturowych naczyñ.

Równie interesuj¹ce zajêcia odby³y siê w świetlicy wiejskiej w Gorzy-
czanach. G³ównym ich tematem by³o tkactwo i krawiectwo wczesnośre-
dniowieczne. Uczestnicy warsztatów mieli mo¿liwośæ poznaæ zarys mody 
dawnej, zobaczyæ rekonstruowany strój s³owiañski z X wieku, zapoznaæ 
siê z tajnikami dzia³ania krosna i bardka. W ramach tego samego projektu 
odbêd¹ siê jeszcze warsztaty rzeźby i garncarstwa pradziejowego. 

Uwieñczeniem wszystkich historycznych i archeologicznych warsz-
tatów bêdzie wystawa w Urzêdzie Gminy w Samborcu, której otwarcie 
nast¹pi 6 grudnia br. Z jednej strony w gablotach zostan¹ ukazane  
prace dzieci inspirowane prawdziwymi zabytkami archeologicznymi, 
a z drugiej – prawdziwe zabytki archeologiczne wypo¿yczone na czas 
trwania wystawy z Muzeum Okrêgowego w Sandomierzu. Ju¿ teraz 
gor¹co zapraszamy na wszystkie planowane w listopadzie i grudniu 
wydarzenia kulturalne.

Kreatywni w dzia³aniu

Najm³odsi mieszkañcy gminy Samborzec uczestniczyli w licznych 
warsztatach organizowanych przez tamtejsze Centrum Kultury.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu zakończyło właśnie realizację zadania dofi nansowanego 
ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2014. 
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