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Firma A.R. CHMIELEW-
SKI jest wyłącznym dilerem 
ciągników marki DEUTZ i ZE-
TOR, maszyn UNIA GROUP, 
która oferuje opryskiwacze PILMET, oraz maszyn MASCHIO 
GASPARDO. Najbliższe punkty sprzedaży są w Kleczanowie 
i na Chwałkach koło Sandomierza. Fachowa i kompetentna 
załoga firmy prowadzi kompleksową obsługę sadowników 
i rolników w zakresie zakupu i serwisu ciągników i maszyn. 
www.archmielewski.pl

Firma handlowo-usługowa BASTA Stanisław Banacz-
kowski oferuje roboty wykończeniowe, instalacje elektryczne, 
usługi budowlane. Tarnobrzeg, ul. Porucznika Józefa Sarny 14a

Bank Spółdzielczy w Sandomierzu 
jest nowoczesną i uniwersalną instytucją 
finansową ze stuprocentowym kapita-
łem polskim. Placówka sukcesywnie 
wzbogaca bazę technologiczną, poszerza ofertę usługową 
i gwarantuje pełne bezpieczeństwo zgromadzonych środków 
pieniężnych.

Fi r m a AG RO M AR p ow s t a ł a 
w  1991  r. Zajmujemy się sprzedażą 
i  serwisowaniem nowych ciągników 
Landini, Ursus, Farmtrac, oraz maszyn rolniczych i sadow-
niczych: opryskiwacze, kosiarki, kosiarko-rozdrabniacze, 
belki herbicydowe, przyczepy rolnicze i sadownicze, łado-
wacze czołowe, rozrzutniki obornika i wiele innych. Uzu-
pełnieniem oferty są ładowarki przegubowe Sauerburger 
i ładowarki teleskopowe Landini.

Lokalna Grupa Działania jest partner-
stwem przedstawicieli sektora publiczne-
go, gospodarczego i społecznego. Głównym 

celem Stowarzyszenia LGD jest realizacja Lokalnej Strategii 
Rozwoju oraz dążenie do podniesienia potencjału gospodar-
czego, innowacyjnego, społecznego i kulturowego regionu. 

Primabud Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno-Usługowo-Handlowe 
z  Sandomierza to producent słupków 
sadowniczych żelbetowych oraz stru-
nobetonowych, produktów z  zakresu budownictwa ogólnego 
i wodnokanalizacyjnego oraz drogownictwa, dysponując własnym 
taborem dostarcza również beton towarowy o różnych klasach.

ProCam Polska Sp. z o. o. prowadzi 
doradztwo agrotechniczne oraz dostarcza 
środki do produkcji roślinnej dla gospo-
darstw rolnych.

Grupa Producencka Złoty Sad 
zrzesza 25 producentów z powiatu san-
domierskiego, których gospodarstwa zaj-
mują łączną powierzchnię ponad 250 hektarów. Członkowie 
grupy produkują wysokiej jakości owoce i warzywa.

Spółka Telwolt-Beton 
to sandomierski zakład 
produkcji betonu, działa-
jący na rynku od 1989 roku. Dziś zakład buduje nie tylko linie 
telekomunikacyjne, ale także wszelkiego rodzaju obiekty 
budownictwa drogowego, ogólnego, przemysłowego oraz 
ochrony środowiska.

Zakład Zaopatrzenia Ogrodniczego 
i  Rolniczego „WIA-LAN” to dostawca 
maszyn rolniczych i sadowniczych czoło-
wych producentów krajowych i zagranicz-
nych takich jak: New Holland, Pottinger, Weideman, Królik, 
MCMS, Wielton Agro, MaschioGaspardo. Samborzec 225.

Rol-Gos Śliwińscy – Autoryzo-
wany Dealer oraz Stacja Obsługi Cią-
gników KUBOTA prowadzi sprzedaż 
ciągników, części, maszyn rolniczych 
i sadowniczych. Chwałki 72, www.rolgos.com

SPONSORZy
XXVIII Wojewódzkiego
 Święta Kwitnącej Jabłoni

Wizyta była szalenie ważnym wydarzeniem zarówno 
dla władz jak i mieszkańców miasta. – To ważny dzień 
dla nas, bowiem pierwszy raz w historii miasta gościliśmy 
tak ważną osobistość. Jesteśmy zaszczyceni – podkreślił 
burmistrz Adam Bodzioch. 

Swoim poczuciem humoru i otwartością Pani Prezydento-
wa wprowadziła sympatyczną atmosferę. – Pierwszy trudny 
krok, czyli założenia inicjatywy, jest już za wami. Życzę, by 
wam się wszystko udawało. Wierzę, że będziecie miały wiele 
satysfakcji z działania – zwróciła się do „kobiet kreatywnych”. 
Podkreśliła, jak ważne jest organizowanie wspólnych inicjatyw 
społecznych, tworzenie miejsc pracy w małych środowiskach. 

Kobiety zasypały małżonkę prezydenta pytaniami. Były 
ciekawe skąd czerpie motywację do działania, czy lubi 
politykę, jak w jej oczach zmieniła się rola kobiety w ciągu 
ostatnich lat. Na pytanie, jakie rady ma dla współczesnej 
kobiety, która godzi obowiązki matki z zawodowymi, Anna 
Komorowska odpowiedziała: – Trzeba uwierzyć, że to się 
uda i pamiętać, że dzieci mają też ojców. 

Pierwsza Dama kilka chwil poświęciła przedstawicielkom 
kół gospodyń wiejskich. – Nie tak dawno spotkałyśmy się 
w Pałacu Prezydenckim. Miło mi was znów widzieć – po-
wiedziała. Podkreśliła też ważność inicjatyw na wsiach. 
– Trzymam za Was kciuki – dodała.

Na zaproszenie burmistrza ADAMA BODZIOCHA i członkiń Klubu Kazimierskich Kobiet Kreatyw-
nych Pierwsza Dama RP ANNA KOMOROWSKA gościła w Kazimierzy Wielkiej. Wśród obecnych na 
Kongresie Kobiet delegacji były przedstawicielki stowarzyszenia Gorzyczany z Sercem dla Ludzi.

Gorzyczanki na kongresie
Od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 roku Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Samborcu realizuje projekt pn. „Program Akty-
wizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec”,  którego 
celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej wśród 
mieszkańców gminy, korzystających z pomocy społecznej. 

Będą aktywni

Uczestnicy projektu po zajęciach z doradcą zawodowym już w maju 
rozpoczną warsztaty i wybrane przez siebie szkolenia zawodowe: 
„Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych” w wymiarze 120 godz. dla 
4 osób, „Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym + 
wymiana butli LPG” w wymiarze 67 godz. dla 2 osób, „Opiekun osób 
starszych” w wymiarze 90 godz. dla 1 osoby, „Obsługa komputera” 
w wymiarze 60 godzin dla 5 osób. Dodatkowo dla 6 osób biorących 
udział w projekcie zostanie przeprowadzony kurs na prawo jazdy kat. 
B. Warsztaty i szkolenia przeprowadzi Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego w Kielcach. Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy objęci 
są wsparciem pracowników socjalnych tutejszego ośrodka. 

Projekt „Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie Samborzec” 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Prezydentowa ANNA KoMoroWsKA w towarzystwie członkiń stowarzyszenia Gorzyczany z sercem dla Ludzi podczas  
Kongresu Kobiet, który odbył się 14 kwietnia w Kazimierzy Wielkiej.

Samborzec



2015Samborzec na linii czasumaj

Dane teleadresowe gminy: Urząd Gminy w Samborcu, Samborzec 43, 27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie • tel. (15) 831 44 43;  (15) 831 45 82, fax. (15) 831 45 83  
e-mail: sekretariat@samborzec.pl • strona internetowa: www.samborzec.pl • Biuletyn Informacji Publicznej: www.bip.samborzec.pl 

Spod pióra
regionalisty

Bystrojowice
Wioska Bystrojowice graniczy od wscho-

du z Żukowem i Śmiechowicami, od połu-
dnia z Chobrzanami i Gorzyczanami, od 
zachodu ze Świątnikami i Faliszowicami, 
natomiast od północy z Wielogórą i Bilczą. 
Położona jest w gminie Samborzec, powie-
cie sandomierskim, woj. świętokrzyskim. 
W latach 1975-1998 wioska znajdowała się 
w województwie tarnobrzeskim.

W 1789 roku Bystrojowice były własnością Wincen-
tego Głoskowskiego syna Franciszka. Na początku XIX 
wieku właścicielem Bystrojowic i Zajezierza był Onufry 
Popiel. Majątek obu wsi wyceniony był na 67500 srebr-
nych rubli i zajmował rozległą powierzchnię 377 mórg. 
W Bystrojowicach mieszkało 92 osoby w 15 domach.

Dobra ziemskie Bystrojowic w okręgu i powiecie 
sandomierskim, guberni radomskiej, od dóbr Zajezierze 
w 1825 roku hipotecznie oddzielono. Przed 1825 rokiem 
dobra Bystrojowice i Zajezierze należały do Hipolita Po-
piela, który odziedziczył je po swoim ojcu Onufrym Po-
pielu oraz otrzymał w spadku po bracie Józefie Popielu. 
W 1861 roku dobra Bystrojowic przeszły na Wiktorię 
Popiel , która z kolei w 1878 roku sprzedała je za 18000 
srebrnych rubli Wiktorowi Pietruszewskiemu. Ten z ko-
lei w 1884 roku rozsprzedał większą część ziemi za 
38290 srebrnych rubli pomiędzy 69 gospodarzy z wio-
ski i okolicy. Pozostałą część dóbr zakupili gospodarze 
w kolejnych latach. Największą powierzchnię gruntów, 
ok. 100 hektarów, kupiła Klementyna Siwecka. Przed 
1923 roku grunty po byłym folwarku stały się wła-
snością rodziny Siweckich. Stefania Siwecka wyszła za 
mąż za Samuela Bielawskiego, posiadającego rozległe 
posiadłości ziemskie i dwór na Litwie. W Bystrojowicach 
Bielawscy zajmowali się hodowlą bydła, koni i owiec. Po 
zakończeniu wojny grunty po byłym folwarku w By-
strojowicach zostały sprzedane gospodarzom z wioski 
i okolicy. Samuel Bielawski opuścił Bystrojowice, by 
osiąść na Helu. Przeżył 98 lat, zmarł w Sopocie. Stefania 
Bielawska z domu Siwecka zmarła w Bystrojowicwch 
i pochowano ją na cmentarzu w Chobrzanach. 

Budynek dworu w Bystrojowicach był drewniany 
lecz osadzony na kamiennym fundamencie, otynko-
wany, długi na ok. 15 metrów. Dach miał dwuspadowy, 
kryty gontem. Pośrodku budynku stał murowany ga-
nek. Po drugiej stronie drogi dojazdowej do folwarku 
stały czworaki dla fornali i służby rolnej. Na wschód 
od budynku znajdował się murowany spichlerz i staj-
nie. Przed II wojną światową u gospodarza Walentego 
Szwajdy funkcjonowała kuźnia, a na posesji u Szczepa-
na Bogdańskiego stał młyn wietrzny, po wojnie roze-
brany. W latach trzydziestych ubiegłego wieku we wsi 
zawiązało się koło Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”.

Według Jana Długosza miejscowość Bystrojowice 
w XIV wieku zwano Bystrzejewicami lub Bystrzeyowi-
czami. Do 1954 roku Bystrojowice należały do gminy 
Samborzec. 5 grudnia 1954 roku wieś wydzielono z daw-
nej Gminy Samborzec i włączono pod administrację Gro-
madzkiej Rady Narodowej w Chobrzanach. Pod koniec 
grudnia 1972 roku po zlikwidowaniu GRN w Chobrza-
nach wioskę ponownie przekazano do nowo utworzonej 
Gminnej Rady Narodowej w Samborcu. W 1958 roku 
wioska została zelektryfikowana. Zabudowania wiejskie 
położone są na malowniczych wzniesieniach przeciętymi 
wąwozami lessowymi. Poniżej rozciągają się rozległe łąki, 
przez które przepływa mała rzeka, przez mieszkańców 
wioski nazwana „Kopaniną”. Swój początek bierze za 
cmentarzem we wsi Świątniki i dopływa do Gorzyczanki. 

Aktualnie wieś zajmuje powierzchnię 230,09 hek-
tara i zamieszkuje w niej 80 osób, w tym 41 kobiet 
i 39 mężczyzn. Dzieci i młodzież uczęszczają do szkoły 
podstawowej i gimnazjum w Chobrzanach. Miejscowa 
ludność zajmuje się głównie uprawą warzyw i ogrod-
nictwem. Przez wieś przebiega droga powiatowa do 
Chobrzan i trzy drogi gminne. 

W ramach cyklu „Pasje naszych 
czytelników” Gminna Biblioteka 
Publiczna zaprasza na wystawę 
fotografii autorstwa MAGDALENY 
JAGIELSKIEJ. 

Obiektywem
malowane

Autorka eksponowanych prac z za-
wodu jest nauczycielką, pracuje w ZPO 
w Chobrzanach, od lat związana jest ze 
środowiskiem lokalnym gminy Sambo-
rzec. Fotografie, które już wkrótce bę-
dzie można oglądać w tutejszej biblio-
tece, ukazują osobiste spojrzenie autorki 
na otaczający świat.

Otwarcie wystawy pt.: „Obiektywem 
malowane” odbędzie się w czwartek, 14 
maja, o godz. 17 w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy. Będzie ona prezentowana do 
końca czerwca 2015 r. w godzinach pracy 
biblioteki.

Sobota, 25 kwietnia, upłynęła sambo-
rzeckiej młodzieży pod znakiem warsz-
tatów szycia butów. Warsztaty popro-
wadził pan Marcin Osojca z Warszawy 
– znakomity szewc i specjalista od butów 
historycznych.

W spotkaniu uczestniczyła młodzież 
z grupy „Retrospektor” oraz zaintereso-
wani tematem członkowie Klubu Młode-
go Wędrowca. Obie sekcje działają przy 
Gminnym Centrum Kultury w Samborcu 
i są prowadzone przez pracownika Cen-
trum Kultury Martę Szpyrę. 

Samodzielne szycie butów historycz-
nych to jedno z działań projektu pt. „We-
hikuł czasu” dofinansowanego w ramach 
Programu Równać Szanse Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności. Administrato-
rem programu jest Polska Fundacja Dzieci 
i Młodzieży.

Rezultaty działań młodzieżowej grupy 
„Retrospektor” będzie można zobaczyć 
na stoisku historycznym zorganizowanym 

podczas XXVIII Święta Kwitnącej Jabłoni 
17 maja w Samborcu. 

Oferta kulturalna gminy Samborzec 
skierowana do dzieci i młodzieży jest bar-
dzo bogata. Czerwiec zbliża się wielkimi 
krokami, a wraz z nim święto wszystkich 

dzieci. Zgodnie z wieloletnią tradycją 
w gminie Samborzec organizowany jest 
Gminny Festyn Dziecięcy. Tym razem od-
będzie się on w Zespole Placówek Oświa-
towych w Chobrzanach 1 czerwca 2015 r. 
Organizatorami tego wydarzenia są: Gmi-
na Samborzec, Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Samborcu, Zespół 
Placówek Oświatowych w Samborcu 
oraz szkoły gminy Samborzec. W progra-
mie Dnia Dziecka jest wiele atrakcji, m.in. 
malowanie graffiti na włókninie, plener 
malarski dla dzieci, pokazy karate, ani-
macje taneczne ze szkołą tańca „Samba”, 
gry, konkurencje i zawody sportowe oraz 
wesołe miasteczko. Gorąco zapraszamy 
wszystkie dzieci oraz młodzież.

Warsztaty dla młodych
Gminne Centrum Kultury w Samborcu proponuje dzieciom i mło-

dzieży ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Ostatnio ogromną 
popularnością cieszą się warsztaty historyczne i archeologiczne.

Złoci małżonkowie
27 kwietnia Urząd Gminy w Samborcu zorganizo-

wał uroczystość jubileuszową dla złotych par, która 
odbyła się w Zespole Publicznych Placówek Oświa-
towych w Samborcu.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystym nabożeństwem w Ko-
ściele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Samborcu, odpra-
wioną przez proboszcza miejscowej parafii ks. Mariana Kowalskiego. 
W trakcie mszy małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

Jubilaci zostali odznaczeni medalami Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Aktu 
dekoracji dokonał wójt Samborca Witold Surowiec. Do życzeń 
dołączyli się przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Piątek, za-

stępca wójta Ewa Drzazga oraz zastępca kierownika Urzędu Sta-
nu Cywilnego Ewa Świder. Uroczystość odbyła się w przyjemnej, 
acz podniosłej i oddającej rangę wydarzenia atmosferze. Jubileusz 
uświetniły występy artystyczne w wykonaniu uczniów ZPPO.

W tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia małżeństwa świętowali: 
Zofia i Władysław Baniowie, Janina i Andrzej Bieleccy, Jadwi-
ga i Zdzisław Boczkowie, Zdzisława i Ryszard Czarneccy, Maria 
i Tadeusz Ćwiekowie, Leokadia i Stanisław Dumowie, Helena 

i Stefan Kozłowscy, Marianna i Edward Krasowscy, Teodozja 
i August Kuśmierscy, Wacława i Kazimierz Łukawscy, Zofia 
i Szymon Łukiewiczowie, Władysława i Eugeniusz Mikusowie, 
Genowefa i Stanisław Osowscy, Zdzisława i Jan Rutkowscy, 
Barbara i Tadeusz Sadowie, Helena i Zygmunt Świerkulowie.

Na uroczystość zaproszone zostały również pary, które wspólnie 
przeżyły 60 lat: Leokadia i Kazimierz Dereniowie oraz Kazimiera 
i Stanisław Niezgodowie. 


