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Jednostka OSP w Z³otej w KSRG

26 czerwca 2015 r. jednostka Ochotniczej Straży Po-
żarna w Złotej została uroczyście włączona w struktury 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Uroczystośæ rozpoczê³a siê od z³o¿enia meldunku 
Świêtokrzyskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP, nad-
bryg. Zbigniewowi Muszczakowi, przez dowódcê uroczystości 
– druha Waldemara Skubisza. Podnios³¹ atmosferê podkreśli³o 
podniesienie fl agi pañstwowej na maszt i odegranie hymnu pañ-
stwowego. Chwilê później Naczelnik OSP Z³ota, druh Filip Kiliañ-
ski, przywita³ obecnych gości, wśród których znaleźli siê miêdzy 
innymi: Pose³ na Sejm RP Romuald Garczewski, Cz³onek Prezy-
dium Zarz¹du Oddzia³u G³ównego ZOSP RP Miros³aw Pawlak, 
m³. bryg. Adam Czajka – Komendant Powiatowy Pañstwowej 
Stra¿y Po¿arnej w Sandomierzu, Zygmunt Kwasek i Marcin 
Piwnik – Cz³onkowie Zarz¹du Powiatu 
Sandomierskiego, Wójt Samborca Wi-
told Surowiec, Prezes Oddzia³u Powia-
towego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y 
Po¿arnych RP w Sandomierzu Boles³aw 
Gradziñski, radni gminy Samborzec, 
a tak¿e przedstawiciele instytucji i or-
ganizacji funkcjonuj¹cych w gminie, 
prezesi i naczelnicy OSP dzia³aj¹cych na 
terenie gminy.

Kulminacyjnym punktem uroczy-
stości, która odby³a siê zgodnie z ce-
remonia³em po¿arniczym, by³o odczy-
tanie i wrêczenie decyzji Komendanta 
G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej 
o w³¹czeniu jednostki OSP Z³ota do 
KSRG. Treśæ decyzji odczyta³ Komen-
dant Powiatowy PSP w Sandomierzu 
Adam Czajka, a na rêce Prezesa OSP Z³ota, druha Jaros³awa 
Gajdy, oraz Wójta Gminy Samborzec Witolda Surowca powy¿szy 
akt przekaza³ Świêtokrzyski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. 
Zbigniew  Muszczak.

Po wrêczeniu decyzji zas³u¿eni stra¿acy-ochotnicy ze Z³otej 
zostali odznaczeni medalami Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa, od-
znakami Wzorowego Stra¿aka, a tak¿e odznakami Za Wys³ugê 
Lat. Zaproszeni goście w swoich wyst¹pieniach z³o¿yli druhom 
gratulacje oraz ¿yczenia dalszej owocnej pracy na rzecz lokalnej 
spo³eczności. 

OSP Z³ota jest dwustu trzeci¹ w województwie świêtokrzyskim, 
dwudziest¹ trzeci¹ w powiecie sandomierskim i trzeci¹ w gminie 
Samborzec jednostk¹ OSP funkcjonuj¹c¹ w KSRG. Jednostka zosta³a 
w³¹czona do systemu dziêki kilkuletnim staraniom Zarz¹du OSP 
w Z³otej, Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu  i Wójta 
Gminy Samborzec. Czas jej funkcjonowania w KSGR zosta³ określony 
czasowo – do grudnia 2019 r. W tym czasie Zarz¹d OSP w Z³otej oraz 
gmina Samborzec zobowi¹zali siê do uzupe³nienia dodatkowego 
specjalistycznego sprzêtu ratowniczego, co pozwoli na osi¹gniêcie 
standardów określonych dla jednostek OSP w KSRG.

Rozświetliæ 
mrok

Gmina zakończyła kolejną ważną dla miesz-
kańców inwestycję, jaką był montaż oświetlenia 
na terenach parkowych kilku miejscowości.

Inwestycja zosta³a zrealizowana w ramach dzia³ania 
„Podstawowe us³ugi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 
objêtego PROW na lata 2007-2013. Ca³kowita wartośæ 
projektu wynios³a blisko 153 tys. z³, z czego ponad 93 
tys. z³ pochodzi³o z dofi nansowania.

W ramach projektu zamontowano 39 dwuramien-
nych latarni o wysokościach od 4 do 5 metrów z lampa-
mi solarnymi LED o mocy ¿arówek 2x8 W. Stanê³y one 
w Samborcu (11), Chobrzanach (10), Bogorii Skotnickiej 
(4) , Z³otej (5), Zawierzbiu (3), Śmiechowicach (3) i Skot-
nikach (3).  

Po długim okresie ciężkiej pracy podczas warsz-
tatów, zajęć oraz spotkań młodzieżowa grupa „Re-
trospektor”, działająca przy Gminnym Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji w Samborcu, zakończyła 
swój historyczno-archeologiczny projekt o nazwie 
„Wehikuł czasu”.  

Projekt trwa³ 6 miesiêcy. By³ to bardzo intensywny czas, 
po brzegi wype³niony dzia³aniami. Poza udzia³em w licznych 
warsztatach historycznych m³odzi uczestnicy mieli okazjê do 
czêstych spotkañ z ciekawymi ludźmi ze świata rekonstrukcji 
oraz uczestnictwa w lokalnych i regionalnych wydarzeniach 
historycznych. Projekt zak³ada³ naukê praktycznych umiejêt-
ności rêkodzielniczych. W zwi¹zku z powy¿szym cz³onkowie 
grupy „Retrospektor” musieli (prawie) samodzielnie stworzyæ 
dla siebie stroje dawne, buty, ozdoby oraz naczynia. Rezultaty 
i efekty tych zmagañ zosta³y zaprezentowane w Zajeziorzu 11 
i 12 lipca podczas pierwszego w historii gminy Samborzec Pikniku 
Archeologicznego. Najwa¿niejszym i najbardziej atrakcyjnym 
punktem pikniku by³y interaktywne warsztaty kowalskie zreali-
zowane dziêki wspó³pracy ze Świêtokrzyskim Stowarzyszeniem 
Dziedzictwa Przemys³owego. Warsztaty przeprowadzi³ kowal 
Adrian Wrona. 

Oprócz spotkania z kowalstwem historycznym podczas pik-
niku odby³y siê tak¿e pokazy i warsztaty garncarskie, degustacja 

potraw pradziejowych pod has³em „Smaki dawnej 
kuchni”, warsztaty szycia sakiewek oraz tworzenia 
dawnej bi¿uterii. M³odzie¿ podzieli³a siê zadaniami 
organizacyjnymi. Ka¿dy odpowiedzialny by³ za 
swoj¹ czêśæ wydarzenia. 

Bardzo wa¿nym elementem Pikniku Archeolo-
gicznego w Zajeziorzu by³a przygotowana przez 
grupê „Retrospektor” pod czujnym okiem m³odych 
archeologów z Klubu Przyjació³ Archeologii Ziemi 
Sandomierskiej rekonstrukcja pochówku „na ¿abê” 
wojownika z wczesnej epoki br¹zu. 

Ciesz¹cy siê wielkim zainteresowaniem Piknik 
Archeologiczny odby³ siê dziêki ogromnemu wspar-
ciu ze strony so³ectwa Zajeziorze, radnej Lucji Ru-
ga³y, so³tysa, pañ z Ko³a Gospodyñ Wiejskich oraz 
stra¿aków z Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej. 

Mo¿na rzec, ¿e pierwszy w historii gminy Piknik 
Archeologiczny okaza³ siê sukcesem. Pozytywny 

odbiór ze strony mieszkañców gminy budzi nadziejê na konty-
nuacjê tego rodzaju przedsiêwziêæ. 

Wehiku³ czasu z „Retrospektorem”
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Spod pióra
regionalisty

Polanów
W 1292 roku kasztelan krakowski Żegota uposażył wsią 

dziedziczną Żyć, obecnie noszącą nazwę Polanów, i lasem 
zwanym Zawierzbie kościół św. Ducha i klasztor kanoni-
ków regularnych de Saxia w Sandomierzu. Dodał jeszcze 
wieś Głazów. Przy kościele funkcjonował szpital i przytułek 
dla ubogich.

W po³owie XV wieku wieś ¯yæ (Schycz, Sycz, Szycz, Zicz, Zycz) 
nale¿a³a w wiêkszej czêści do Warsza i Jana z Samborca herbu Rawa, 
a w drugiej czêści, mniejszej, do biskupa krakowskiego. Jednak ju¿ 
w 1564 roku odnotowana jest jako wieś królewska. Wcześniej zosta³a 
podzielona na w³asnośæ rycersk¹ , która przesz³a na w³asnośæ królew-
sk¹ – ¯yæ Samborzecka i w³asnośæ biskupów krakowskich – ¯yæ Z³ocka.

W latach 1660-1664 w ¯yci Samborzeckiej mieszka³o po jednym 
kmieciu i zagrodniku. W 1789 roku wieś zamieszkiwa³o piêciu kmieci, 
czterech pó³rolników, dwóch zagrodników i piêciu komorników. Do-
kumenty z koñca XVIII wieku potwierdzaj¹ istnienie we wsi karczmy. 
Ch³opi ze wsi ¯yæ Samborzecka odrabiali pañszczyznê w folwarku 
Samborzec.

W drugiej po³owie XIX wieku miejscowośæ zamieszkiwa³o siedem 
rodzin ¿ydowskich. W 1854 roku w ¯yci Samborzeckiej mieszka³o 25 
osób, a powierzchnia gruntów wynosi³a 378 mórg. Po likwidacji majo-
ratu w Samborcu w 1918 roku maj¹tek donacyjny ¯yci Samborzeckiej 
zosta³ wykupiony przez ch³opów z Samborca i dzisiejszego Polanowa.

W 1921 roku nadal funkcjonowa³y dwie wsie: ¯yæ Samborzecka z 52 
domami i 282 mieszkañcami oraz ¯yæ Z³ocka z 10 domami i 60 miesz-
kañcami. W 1937 roku mieszkañcy obu wsi na zebraniu wiejskim podjêli 
uchwa³ê w sprawie ich po³¹czenie i nadania wspólnej nazwy Polanów. 
Zmiana nazwy miejscowości by³a podyktowana z³ośliwymi docinkami 
mieszkañców innych wiosek dotycz¹cymi znaczenia wyrazu „¿yæ”. 

Z uchwa³¹ mieszkañcy ¯yci zwrócili siê do ówczesnego Sejmiku 
Powiatu Sandomierskiego i starosty sandomierskiego Leona Polanow-
skiego. Prośba zosta³a rozpatrzona pozytywnie, a starosta Polanowski 
uhonorowany za sw¹ decyzjê poprzez nawi¹zanie w nowej nazwie 
do jego nazwiska.

 Dr. Leon Polanowski – starosta sandomierski od 1934 roku. ¯y³ 
w latach 1895-1985. Pochowany na cmentarzu Wawrzyszewskim 
w Warszawie. Bardzo ceniony i oddany ca³kowicie sprawom powiatu 
sandomierskiego. Zaanga¿owany przy regulacji Wis³y w rejonie San-
domierza. Odznaczony odznak¹ 2 Pu³ku Piechoty Legionów w dniu 
10 lutego 1934 roku.

Tu¿ po zakoñczeniu wojny Pawe³ Misiuda prowadzi³ we wsi prywat-
ny sklep ogólnospo¿ywczy. Kolejny sklep, jaki funkcjonowa³ w Polano-
wie, to sklep GS Sandomierz „Samopomoc Ch³opska”. Z kolei sklep ten 
przejê³a i za³o¿y³a prywatny Urszula Puzio z Sandomierza. Aktualnie 
prywatny sklep ogólnospo¿ywczy prowadzi Halina D¹browska. 

Energiê elektryczn¹ do wioski doprowadzono w 1957 roku. Remizê 
stra¿ack¹ i świetlicê m³odzie¿ow¹ wybudowano w 1970 roku. W ostat-
nim okresie budynek wyremontowano. W 2011 roku wieś zosta³a 
skanalizowana. Przez Polanów przebiega jedna droga powiatowa 
Samborzec – Malice i dwie drogi gminne. Od 1977 roku we wsi dzia³a 
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.W latach siedemdziesi¹tych zawi¹za³o siê 
w niej ko³o Gospodyñ Wiejskich i Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej. 

W czasie drugiej wojny światowej i po jej zakoñczeniu funkcjê 
so³tysa Polanowa sprawowa³ Wincenty Ko³odziej. Kolejnymi so³tysami 
wioski byli: Stefan Misiuda, Pietruszka, Stefan Korona i Stanis³aw Guźla. 
Aktualnie funkcjê tê piastuje Jerzy Marzec.

 Wioska Polanów u³o¿ona jest na gruntach lessowych wyraźnie po-
fa³dowanych ze sk³onem na po³udnie. Dośæ szerok¹ dolin¹ przez wieś 
przep³ywa z pó³nocy na po³udnie rzeka Polanówka (dawniej zwana 
¯yæ). Swój pocz¹tek bierze ze źróde³ we wsi ¯urawica. Jest ona  lewym 
dop³ywem Koprzywianki i uchodzi do niej we wsi Z³ota, przep³ywaj¹c 
pod drog¹ krajow¹ nr 79 Sandomierz – Kraków. Do 1937 roku Pola-
nówka stanowi³a granicê pomiêdzy wioskami ¯yæ Samborzecka i ¯yæ 
Z³ocka. Nad rzek¹ w dawnej ¯yci znajdowa³ siê m³yn wodny o jednym 
¿arnie i jednym kole zamachowym. Ostatnim w³aścicielem m³yna by³ 
Franciszek Tenderenda. 

Na wschód od posesji gospodarza W³adys³awa Stêpnia na wzgórzu 
wy³ania siê stara, neolityczna osada sprzed 3000 lat przed nasza er¹, 
zwana „Grodziskiem”. Nieco dalej znajduje siê kolejne stanowisko 
archeologiczne „Wawer”.

Polanów od po³udniowego wschodu graniczy ze wsi¹ Z³ota, od 
zachodu z Dêbianami (gm. Obrazów), od po³udniowego zachodu 
z Samborcem, a od pó³nocy z Wielogór¹ i Malicami. Wieś zajmujê po-
wierzchniê 318,58 hektara, zamieszkuje j¹ 341 osób, w tym 170 kobiet 
i 171 mê¿czyzn. Miejscowa ludnośæ utrzymuje siê g³ównie z uprawy 
warzyw i sadownictwa. Dzieci w wieku szkolnym uczêszczaj¹ do 
szko³y w Samborcu. Polanów nale¿y do parafi i Trójcy Przenajświêtszej 
w Samborcu. 

ANDRZEJ CEBULA

S¹ pieni¹dze na inwestycje!
Decyzj¹ Ministra Administracji i Cyfryzacji gmina otrzyma³a 

kolejne promesy na odbudowê infrastruktury drogowej w kwo-
cie 200 tys. z³ na realizacjê w 2015 r. zadañ pn.:

„Przebudowa drogi gminnej Kobierniki – Krakówka na od-
cinku 200 m”

„Przebudowa drogi gminnej Milczany na odcinku 800 m” 
oraz dofi nansowanie w wysokości 200 tys. z³ na realizacjê zadañ 
zwi¹zanych z zabezpieczeniem dna w¹wozów lessowych w 
2015 r. dla zadania pn.:

„Przebudowa w¹wozów lessowych po³o¿onych w ci¹gu 
drogi gminnej Andruszkowice na dwóch odcinkach o ³¹cznej 
d³ugości 970 m.

Wakacje pe³ne wra¿eñ

30 czerwca Publiczna Szkoła Podstawowa w Skotnikach zakończyła realizację trwającego od 
1 listopada 2013 r. projektu pn. „Skotnickie Orły”, w ramach którego prowadzone były zajęcia rozwi-
jające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia wyrównawcze.

„Skotnickie Or³y”
Projekt by³ wspó³fi nansowany z Europejskiego Funduszu 

Spo³ecznego w ramach poddzia³ania 9.1.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostêpie 
do edukacji oraz zmniejszanie ró¿nic w jakości us³ug edu-
kacyjnych” Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki na lata 
2007-2013. Ca³kowita wartośæ projektu, w którym wziê³o 
udzia³ 29 uczniów, wynios³a ponad 270 tys. z³. 

 Szczególnym zainteresowaniem m³odych uczestników 
cieszy³y siê zajêcia prowadzone na tabletach. W programie 
projektu znalaz³o siê wiele atrakcyjnych wycieczek eduka-
cyjnych, miêdzy innymi do teatru, kina oraz zak³adów pracy. 
W ramach „teatru po angielsku” uczniowie przygotowali kilka 
spektakli, a w czasie ferii zimowych zaplonowano dla nich 
trzydniowy wyjazd integracyjny  w  Bieszcza-
dy, gdzie przebywali pod opiek¹ pedagoga, 
psychologa i nauczyciela wychowania fi zycz-
nego. Dziêki licznym godzinom spêdzonym na 
basenie wielu uczniów nauczy³o siê p³ywaæ. 

Wart podkreślenia jest fakt, ¿e w trakcie 
wszystkich wyjazdów nauczyciele sprawo-
wali opiekê nad dzieæmi bezp³atnie. Zakupio-
ny w ramach projektu sprzêt multimedialny 
oraz inne pomoce dydaktyczne bêd¹ s³u¿y³y 
uczniom szko ³y przez kolejne lata.

Wraz z początkiem wakacji Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji uru-
chomiło skierowany do dzieci i młodzie-
ży program kulturalny, który obejmuje 
inicjatywy sportowe i rekreacyjne oraz 
turystyczno-krajoznawcze.  

Swoj¹ dzia³alnośæ wznowi³ Klub M³odego 
Wêdrowca, którego celem jest propagowanie 
turystyki oraz promocja historii i tradycji regio-
nu. 9 lipca odby³a siê inauguracyjna wycieczka 
krajoznawcza do królewskiego miasta Sando-
mierza. Celem kolejnej wiod¹cej śladami ruin 
zamkowych, która mia³a miejsce 16 lipca, by³y 
Miêdzygórz, W³ostów, Opatów i Karwów. Przed 
nami kolejne klubowe wyprawy, m.in. do Ujazdu, 
Klimontowa oraz Nadwiślañskim Szlakiem Arty-
stycznym. Poza pieszymi wycieczkami planujemy 
tak¿e dwie wycieczki rowerowe: szlakiem kop-
ców i kurhanów gminy Samborzec oraz szlakiem 
cysterskim do Koprzywnicy. 

Wakacje w gminie Samborzec to tak¿e czas 
pe³en wydarzeñ sportowych. Odby³ siê ju¿ Tur-
niej Badmintona, a w najbli¿szym czasie plano-
wane s¹ Turniej Pi³ki Siatkowej, IV Turniej Pi³ki 
No¿nej So³ectw o Puchar Wójta Gminy Sambo-
rzec oraz wiele innych.  

Dzieci i m³odzie¿ gor¹co zapraszamy do 
udzia³u w tej wakacyjnej przygodzie. Szczegó³y 
w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w oraz na stronie kulturasamborzec.pl.

Teatr po angielsku – przedstawienie „Kopciuszek”.

W redakcji Radia Kielce.

Wycieczka do kopalni soli w Wieliczce.
W centrum naukowo-technologicznym w Podzamczu-Chêcinach 

– wystawa „Świat Leonarda da Vinci”.


