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Wsparcie od ministra
Decyzją ministra administracji i cyfryzacji 

gmina otrzymała pomoc finansową na odbu-
dowę infrastruktury drogowej i wąwozów les-
sowych. Pieniądze pochodzą z puli środków 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Na odbudowę dróg samorząd otrzymał promesę w wysoko-
ści 700 tys. zł. Za tę kwotę odbudowane zostaną następujące 
odcinki dróg:  Skotniki – Sośniczany o długości 1430 m, Bogoria 
Skotnicka – Kołowrót – Jezioro Bogoryjskie o długości 1655 m 
i Złota – Andruszkowice o długości 600 m.

Ponadto gmina otrzymała 740 tys. zł na odbudowę wąwo-
zów lessowych. W związku z tym planowane są przebudowy 
wąwozów położonych w ciągu dróg gminnych: Kobierniki – 
Krakówka na odcinku 768 m, Śmiechowice – Świątniki na od-
cinku 1407 m, Łojowice – Złota na odcinku 386 m i Faliszowice 
– Zbiornik na odcinku 477 m.

W styczniu tego roku podpisano umowę o przyznaniu-
pomocy w ramach działania o nazwie „Podstawowe usługi 
dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 
2007-2013 na realizację inwestycji o nazwie: „Przebudowa/
rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Sambo-
rzec, Polanów, Janowice oraz Chobrzany”. Całkowity koszt 
zadania szacuje się na blisko 2  mln 400 tys. zł, z czego do-
finansowanie wyniesie ok. 1 mln 450 tys. zł. Obecnie trwa 
procedura przetargowa, zmierzająca do wyboru wykonawcy 
przedmiotowej inwestycji. 

Poza tym gmina otrzymała decyzję o przyznaniu środków 
na przebudowę blisko siedmiu kilometrów dróg gminnych 
w Zajeziorzu-Przyłogach i Zajeziorzu-Siedliskach, a także na 
odcinkach Andruszkowice – Kobierniki i Chobrzany – Łąki. 
Zadanie będzie realizowane w ramach tzw. schetynówek. Jego 
wartość wyniesie 1 mln 740 tys. zł. Obecnie trwa procedura 
przetargowa zmierzająca do wyboru wykonawcy.

Dwoje gimnazjalistów z Zespołu Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Samborcu – WerOnika  
StOmPOrOWSka oraz michał raWSki  
– otrzymali stypendia w ramach regionalnego pro-
gramu stypendialnego w wysokości po 3600 zł. 

Stypendia dla
najzdolniejszych 

Weronika była laureatką Wojewódzkiego Konkursu  
Matematyczno-Przyrodniczego, a Michał jego finalistą w edycji 
2013/2014. Oboje osiągnęli średnią ocen z poszczególnych 
przedmiotów powyżej 5,0 oraz najwyższy wynik sprawdzianu 
po VI klasie szkoły podstawowej. Są wszechstronnie uzdol-
nieni, nauka jest ich pasją, której poświęcają wiele czasu. Aby 
skutecznie rozwijać swoje zainteresowania, korzystają z róż-
norodnych źródeł zdobywania wiedzy przy wsparciu Indywi-
dualnego Planu Edukacyjnego Ucznia, opracowanego przez 
opiekunkę stypendystów Ewę Polecką.

„Regionalny program stypendialny dla uczniów szczegól-
nie uzdolnionych województwa świętokrzyskiego” ma na celu 
wsparcie finansowe młodych ludzi wyróżniających się osią-
gnięciami w nauce. Współfinansowany jest ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego jest beneficjentem 
systemowym projektu stypendialnego realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jego główne założenie 
to  wspomaganie  rozwoju i poszerzanie możliwości edukacyj-
nych zdolnej młodzieży. Kryteria przyznawania stypendiów są 
dokładnie określone, a konkurencja okazuje się duża. 

Na ponad 800 złożonych do programu wniosków pozy-
tywnie rozpatrzono 166, co niewątpliwie podkreśla sukces 
samborzeckich gimnazjalistów. 

Z wizytą u Prezydentowej

Wizyta była konsekwencją plebiscytu na 
najlepsze stowarzyszenie w województwie 
świętokrzyskim, w którym stowarzyszenie 
z Gorzyczan zajęło trzecie miejsce. Nagrodą, 
oprócz 1000 zł, był właśnie wyjazd do sto-
licy. Miał on miejsce 5 marca, wzięło w nim 
udział kilkudziesięciu mieszkańców gminy. 

– Muszę przyznać, że byliśmy pod 
ogromnym wrażeniem zarówno pałaco-
wych wnętrz, jak i samej Anny Komorow-
skiej, która ujęła nas swoją skromnością 
i otwartą postawą. To niezwykle ciepła 
osoba, z którą można porozmawiać na 
każdy temat. Naszej wizycie w Pałacu 
Prezydenckim towarzyszyła bardzo miła 
atmosfera. Z pewnością było to dla nas 
niezapomniane przeżycie – mówi Gra-
żyna Kolasińska, prezes stowarzyszenia.

Jednym z punktów programu wizyty 
była prezentacja twórczości trzech świę-
tokrzyskich stowarzyszeń nagrodzonych 
w plebiscycie. Członkowie stowarzyszenia  
z Gorzyczan zwiedzili Pałac Prezydencki, 
a na pamiątkę otrzymali apaszki z emble-
matem pałacu, długopisy i notatniki. Od-
wdzięczyli się Annie Komorowskiej publi-
kacjami o gminie, koszem z sandomierskimi 
jabłkami, lokalnymi produktami oraz drob-
nymi upominkami. Podarowali jej również 
fotografię zespołu ludowego z Gorzyczan.

– Pani Prezydentowa obiecała, że kiedyś 
nas odwiedzi. Bylibyśmy ogromnie zaszczy-
ceni, gdyby znalazła czas na spełnienie tej 
obietnicy – dodaje Grażyna Kolesińska. 

Wyjazd zorganizowała świętokrzyska 
posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. 

Wójt Samborca WiTold SuroWiec odbiera promesę na 
odbudowę dróg gminnych i wąwozów lessowych z rąk woje-
wody świętokrzyskiej BożeNTyNy PAłKi-KoruBy.

członkowie Stowarzyszenia Gorzyczany Sercem dla Ludzi gościli w Pałacu Prezydenckim  
w Warszawie, gdzie przyjęła ich Pierwsza Dama rP anna kOmOrOWSka. WeroNiKA SToMPoroWSKA i MichAł rAWSKi, laureaci 

regionalnego programu stypendialnego, z opiekunką eWĄ 
PolecKĄ.

Samborzec

Wielkanocne konkursy
Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury, 

Sportu i Rekreacji w Samborcu 

serdecznie zapraszają 
mieszkańców gminy Samborzec 

do wzięcia udziału w corocznych konkursach 

na najpiękniejszą 
Palmę WielKanoCną

oraz 

najpiękniejszy Stół WielKanoCny

Celem konkursów jest popula-
ryzacją tradycji i zwyczajów wiel-
kanocnych oraz rozwijanie inwencji 
twórczej dzieci i młodzieży szkolnej 
a także osób indywidualnych. 

Uroczyste podsumowanie kon-
kursów odbędzie się w Niedzielę 
Palmową, 29 marca 2015 roku, 
w świetlicy wiejskiej w Samborcu, 
po mszy świętej o godz. 12 w ko-
ściele pw. Trójcy Przenajświętszej.

Szczegóły konkursów znajdują 
się na stronie www.samborzec.
pl, plakatach oraz pod numerami 
telefonów: 15 831 44 43 wew. 43 
lub 15 831 44 43 wew. 24. 

Fot. Marzena Ślusarz „echo dnia”
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Spod pióra
regionalisty

Żuków
Wioska od wschodu graniczy z Sam-

borcem, od zachodu z Bystrojowicami, 
od południa z Gorzyczanami, a od pół-
nocy ze Śmiechowicami. 

Żuków zajmuje powierzchnię ponad 155 hek-
tarów i zamieszkuje w niej 189 osób, w tym 88 
kobiet i 101 mężczyzn. W skład gminy Samborzec 
wchodzi co najmniej od 1870 roku.

W połowie XV wieku właścicielami Żukowa byli 
Warsius i Jan, herbu Rawa. Natomiast już w 1564 
roku wieś Żuków w dokumentach odnotowana jest 
jako wieś królewska. W tym czasie na terenie gminy 
znajdowały się trzy wioski nazywane królewszczy-
znami, będące własnością monarchy: Samborzec, 
Żuków i Żyć. W 1590 roku weszły one w skład tzw. 
ekonomii sandomierskiej, którą zarządzał staro-
sta. W latach 1600-1720 starostwo było w rękach 
rodu Lubomirskich, a następnie rodu Ossolińskich. 
W 1578 roku wieś Żuków zajmowała powierzchnię 
4 łanów, 8 osad i 1/2 łana pustego. 

W XIX wieku był to folwark i wieś leżąca w po-
wiecie sandomierskim, gminie Samborzec, odległa 
od Sandomierza o 9 wiorst. Zajmowała 261 mórg 
powierzchni dworskich i 17 mórg włościańskich. 
Folwark wchodził w skład majoratu rządowego. 
W 1827 roku we wsi było 12 domów, w których 
zamieszkiwało 60 mieszkańców. Podczas spisu 
powszechnego w 1921 roku wioska liczyła 168 
mieszkańców żyjących w 27 domach.

W okresie międzywojennym właścicielem 
drewnianego młyna wiatrowego w Żukowie był 
Roman Stanisław Korona. Około 1937 roku wia-
trak został rozebrany, ale jeszcze przed II wojną 
światową Roman Korona na terenie swojej po-
sesji rozpoczął budowę nowego, murowanego 
młyna. Koła zamachowe i śmigła wiatraka miały 
być wprawiane w ruch za pomocą urządzenia 
poruszającego się w poziomie. Takie rozwiązanie 
techniczne było ewenementem na owe czasy. 
Gospodarzowi zabrakło jednak funduszy na za-
kończenie rozpoczętych robót. W 1939 roku wy-
buchła wojna i inwestycja już nigdy nie została 
ukończona.

Aktualnie widoczny z odległości kilku kilome-
trów niedokończony budynek jest atrakcyjną wi-
zytówką wioski. 

Przed wojną sołtysem Żukowa był Walenty 
Zimoląg. W okresie okupacji niemieckiej funkcję 
tę sprawował Jan Siuda. Po wyzwoleniu sołtysami 
byli kolejno: Stanisław Tendera, Szymon Stępiński, 
Marian Gach i Lucjan Sładkowski. Aktualnie funk-
cję sołtysa piastuje Marek Zelik. 

Mieszkańcy wioski należą do parafii pw. Trójcy 
Przenajświętszej w Samborcu. Na terenie wioski 
znajdują się liczne przydrożne znaki wiary miesz-
kańców tej miejscowości. Najstarszy z nich to 
kamienny krzyż z 1803 roku fundacji Jana i Marii 
Stenpińskich. 

Przez Żuków przepływa strumień, który bie-
rze swój początek ze stawów w Święcicy i jest 
dopływem Gorzyczanki. Strumień nazywany jest 
przez mieszkańców Czarną Wodą, ze względu na 
wypadek sprzed 23 lat. W wypadku, do którego 
doszło na łuku drogi w pobliżu strumienia, zginęło 
sześciu młodych mężczyzn.

Walczyli o puchar wójta
W ostatni piątek lutego odbył się Vi turniej halowej 

Piłki nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Samborzec.
W tym roku do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn reprezentujących 

sołectwa: Bogoria Skotnicka, Gorzyczany, Milczany, Samborzec, 
Skotniki, Zajeziorze i Zawierzbie. Turniej rozgrywany był w dwóch 
grupach systemem „każdy z każdym”.

Wyniki spotkań w grupie A: Zajeziorze – Zawierzbie 2:1, Bogo-
ria Skotnicka – Milczany 7:0, Zajeziorze – Bogoria Skotnicka 1:4, 
Zawierzbie – Milczany 2:0, Milczany – Zajeziorze 1:3, Zawierzbie 
– Bogoria Skotnicka 0:0. Awans do fazy pucharowej wywalczyły 
Bogoria Skotnicka i Zajeziorze. 

Wyniki spotkań w grupie B:  Gorzyczany – Samborzec 2:4, Skot-
niki – Gorzyczany 1:0, Samborzec – Skotniki 1:0. Awans wywalczyły 
drużyny z  Samborca i Skotnik. Wyniki spotkań drugiej rundy: Sam-
borzec – Zajeziorze 1:0, Bogoria Skotnicka – Skotniki 2:0.

 W meczu o trzecie miejsce Skotniki wygrały z Zajeziorzem 2:0, 
natomiast w finale Samborzec pokonał Bogorię Skotnicką 5:0 i tym 

samym po raz kolejny został zwycięzcą turnieju. Puchary zwycięskim 
drużynom wręczył obecny na turnieju wójt Witold Surowiec.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego w ramach POKL poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie 
do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług eduka-
cyjnych” realizowany jest od 1 listopada 2013 r. do 30 czerwca 
2015 r. i uczestniczy w nim 29 uczniów. Całkowita wartość 
projektu wynosi ponad 272 tys. zł. 

W ramach projektu prowadzone są zajęcia rozwijające 
zainteresowania i uzdolnienia uczniów z zakresu języka pol-
skiego, matematyki, historii, przyrody, plastyki oraz zajęcia 
teatralne po angielsku. Są również zajęcia mające na celu 
wyrównywanie braków (język polski, matematyka, gimna-
styka korekcyjno-kompensacyjna, rewalidacja i zajęcia na 
tabletach). Działa również Szkolny Ośrodek Kariery, w ra-
mach którego prowadzone są zajęcia z przedsiębiorczości. 
Uczniowie mogą także liczyć na wsparcie pedagoga i psy-
chologa zatrudnionych w projekcie.

Aby zajęcia stały się atrakcyjne dla uczniów, w procesie 
nauczania wykorzystywane są nowe technologie ICT, szkołę 

doposażono w wiele pomocy dydaktycznych, z których naj-
cenniejsze to tablica interaktywna z projektorem i laptopem, 
21 tabletów, programy multimedialne do każdego rodzaju pro-
wadzonych zajęć oraz sprzęt do zajęć korekcyjno-kompensa-
cyjnych. Wartość zakupionych pomocy to ponad 56 tys. zł. 

Jednak najwięcej atrakcji dostarczają uczniom odbywa-
jące się w ramach projektu wycieczki. Przewidziano osiem 
wyjazdów do zakładów pracy, siedem wyjazdów do teatru, 
kina i opery oraz sześć wyjazdów edukacyjno-dydaktycznych. 
Uczniowie zwiedzili m.in. Warszawę, Kraków, Lublin, Łańcut, 
Wieliczkę, Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, wędrowali po 
Górach Świętokrzyskich, a w czasie ferii zimowych byli na 
trzydniowym wyjeździe w Bieszczadach. W projekcie zapla-
nowano również częste wyjazdy na basen w Sandomierzu, 
gdzie odbywają się zajęcia z instruktorem nauki pływania.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach 
realizuje projekt pn. „Skotnickie Orły” .

uczniowie Szkoły Podstawowej w Skotnikach podczas 
wycieczki do Krakowa.

Skotnickie Orły

ruiny niedokończonego młyna.


