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Z przyjemnością informujemy, iż 21 kwietnia 2016 r. Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej podpisała umowę o wa-
runkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kiero-
wanego przez Społeczność (LSR), w ramach której otrzymaliśmy 
kwotę 7 200 000 zł na wsparcie projektów realizowanych na 
terenie działania LGD, tj. na obszarze gmin: 

• DWIKOZY • KLIMONTÓW 
• KOPRZYWNICA  • LIPNIK 
• ŁONIÓW  • OBRAZÓW 
• SAMBORZEC  • WILCZYCE 
• ZAWICHOST 
Projekty współfinansowane będą w ramach PROW 2014-

-2020, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”. 

Środki pozyskane przez LGD Ziemi Sandomierskiej na realizację 
LSR przeznaczone są na następujące przedsięwzięcia:

 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
  ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LO-
KALNYCH

  TWORZENIE LUB ROZWÓJ INKUBATORÓW PRZETWÓR-
STWA LOKALNEGO PRODUKTÓW ROLNYCH

  TWORZENIE I ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ, NIEKO-
MERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ, REKRE-
ACYJNEJ LUB KULTURALNEJ

  AKTYWIZACJA I INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW – ŁĄ-
CZYMY POKOLENIA, WYMIENIAMY DOŚWIADCZENIA, 
PRZECIWDZIAŁAMY WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU 

  TWORZENIE I ROZWÓJ FORM POPULARYZACJI DZIE-
DZICTWA LOKALNEGO 

Beneficjentami ww. przedsięwzięć mogą być podmioty, których 
miejsce zamieszkania, siedziba lub oddział znajdują się na terenie 
działania Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej, tj. na 
obszarze gmin: DWIKOZY, KLIMONTÓW, KOPRZYWNICA, LIPNIK, 
ŁONIÓW, OBRAZÓW, SAMBORZEC, WILCZYCE, ZAWICHOST.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzy-
szenia, na stronie internetowej oraz telefonicznie. 

ZAPRASZAMY 

Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej
ul. Ożarowska 1A, 27-600 Sandomierz
tel./fax 15 832 09 44 
tel. kom. 795 414 754, 660 664 320, 660 664 817
e-mail: biuro@lgd-sandomierz.eu
www.lgd-sandomierz.eu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Gmina przystępuje do realizacji projektu 
mającego na celu lokalny rozwój i wzrost 
atrakcyjności turystycznej. 28 kwietnia 
w Ośrodku Promowania i Wspierania Przed-
siębiorczości Rolnej w Sandomierzu została 
podpisana umowa na dotację projektu.

Projekt pod nazwą: „Rozwój lokalny oraz wzrost 
atrakcyjności turystycznej gminy Samborzec poprzez 
ochronę i promocję zasobów dziedzictwa kulturowego 
i przyrodniczego”, realizowany jest pod szyldem progra-
mu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współ-
finansowanego przez Szwajcarię w ramach Szwajcar-
sko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami 
członkowskimi Unii Europejskiej. Obejmuje on następu-
jące działania:
–  odnowa i zabezpieczenie gruszy Żeromskiego – po-

mnika przyrody w miejscowości Chobrzany,
–  renowacja pomnika Powstańców Listopadowych 

w miejscowości Złota z przywróceniem jego pierwot-
nego wyglądu,

–  opracowanie internetowej interaktywnej mapy tury-
stycznej gminy Samborzec,

–  wykonanie tablic informacyjnych z mapą turystyczną 
gminy oraz mapami turystycznymi poszczególnych 
miejscowości, a także wykonanie tablic przy odrestau-
rowanych obiektach,

–  organizacja konferencji podsumowującej projekt.
Szacunkowa wartość projektu wynosi 58 087 zł, przy-

znane dofinansowanie: 49 373,95 zł (85 proc.). Projekt 
ma zostać zrealizowany do 30 września br.

Z PROW na drogi
31 maja w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju 

Regionalnego w Kielcach gmina podpisała 
umowę z Zarządem Województwa Święto-
krzyskiego o przyznanie środków na inwesty-
cje drogowe. 

 Działania pn. „Przebudowa dróg gminnych: nr 
373079 T Ostrołęka – Wał Wiślany – Kapliczka od km 
0+332 do km 0+751, nr 373082 T Ostrołęka – Jeziora, 
Andruszkowice – Wał, Zawierzbie – Łąki i Faliszowice 
– Kąty” objęte zostaną dofinansowaniem ze środków 
pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych. 
Całkowity koszt operacji wyniesie 301 370,77 zł. Dofi-
nansowanie: 191 762 zł. 

Umowa z wykonawcą na realizację wyżej wymie-
nionych inwestycji została podpisana 24 maja. Termin 
realizacji ustalono na 31 sierpnia.

Stawiamy na 
lokalny rozwójZasady przyznawania pomocy 

na realizację operacji w ramach LSR za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Sandomierskiej

GMINA
SAMBORZEC

10 czerwca Urząd Gminy w Sam-
borcu zorganizował uroczystość 
złotych godów, która odbyła się 
w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu. 

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą 
mszą świętą w kościele pw. Trójcy Przenaj-
świętszej w Samborcu, odprawioną przez 
proboszcza tamtejszej parafii, ks. Mariana 
Kowalskiego. Podczas mszy małżonkowie 
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.

Nie bez powodu jubileusz pięćdziesięcio-
lecia małżeństwa określany jest mianem zło-
tych godów. Bezsprzecznie jest to rocznica 
szczególna, która zasługuje na to, by obcho-
dzić ją z należnym szacunkiem. Od pół wieku 
małżonkowie dzielą zarówno radosne dni, 
jak i trudne chwile. Zmagają się z przeciwno-

ściami i stawiają czoła nowym wyzwaniom. 
Choć los z pewnością nie zawsze ich oszczę-
dzał, przetrwali próbę czasu, dając przykład 
młodym pokoleniom. Bez wątpienia taka po-
stawa godna jest należytego uhonorowania.

Jubilaci zostali odznaczeni Medalami za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi 
przez Prezydenta RP. Aktu dekoracji dokonał 
wójt Samborca Witold Surowiec. Do jego 
życzeń dołączyli się: przewodniczący Rady 
Gminy w Samborcu Mieczysław Piątek, 
zastępca wójta Ewa Drzazga oraz zastępca 
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sam-
borcu Ewa Świder. Rangę uroczystości pod-
kreśliły występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów ZPPO w Samborcu.

W tym roku jubileusz pięćdziesięciolecia 
pożycia małżeńskiego świętowali: Stanisława 
i Władysław Bednarzowie, Aleksandra i Mie-
czysław Brzyszczowie, Elżbieta i Stanisław 
Drzazgowie, Barbara i Jan Jedynakowie, Elż-
bieta i Mieczysław Kotowie, Halina i Zdzisław 
Krakowiakowie, Jadwiga i Stanisław Kwako-
wie, Marianna i Kazimierz Nogowie, Krysty-
na i Alfred Paciurowie, Krystyna i Stanisław 
Staszkiewiczowie, Marianna i Lucjan Struga-
łowie, Janina i Stefan Surowcowie, Zuzanna 
i Eugeniusz Szkutniccy, Teodozja i Tadeusz 
Zwierzykowie, Krystyna i Henryk Zychowie. 

Na uroczystość zaproszona została 
również para, która wspólnie przeżyła 60 
lat – Zofia i Stanisław Zasuwowie. 

Pół wieku razem
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Oferta edukacyjna 
Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego
w Chobrzanach

na rok szkolny 2016/2017
PROfiLE kSZtAłCEniA

•  humanistyczno-językowy (język polski, historia/wos, język 
obcy)

•  matematyczno-geograficzny (matematyka, geografia, fizyka)
•  biologiczno-chemiczny (biologia, chemia, fizyka)

Dla zainteresowanych w roku szkolnym 2016/2017 prowadzone 
będą 

DODAtkOWE ZAjęCiA 
w zakresie:

• informatyki
• ratownictwa medycznego
• sportu
• turystyki
• ekonomii

GWARAntujEMy
•  darmowe podręczniki do przedmiotów obowiązkowych
•  indywidualne konsultacje z języków obcych (angielskiego, nie-

mieckiego i rosyjskiego)
•  objęcie każdego ucznia opieką doradcy zawodowego
• możliwość objęcia dożywianiem
•  pomoc uczniom w trudnej sytuacji materialnej

Więcej informacji na stronie internetowej szkoły: 

www.lochobrzany.pl 

21 maja w Leżajsku odbył się Turniej Karate. Startowało 
w nim aż 211 zawodników z 21 ośrodków. Czworo z nich 
trenuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Samborcu. 

Wszyscy nasi zawodnicy wykazali się wspaniałą formą i duchem 
rywalizacji. Wiktoria krakowiak, ilona Wrona i kuba Pająk  zajęli 
trzecie miejsca. julia Zając, dla której był to pierwszy start w zawodach, 
przegrała po zaciętej walce w półfinale. 

Gratulujemy sukcesów naszym zawodnikom i życzymy im powodzenia 
w dalszych treningach oraz turniejach. Słowa uznania kierujemy też do 
senseja jarosława Winklera, który prowadzi Samborzecki Klub Karate.

Sukcesy naszych
karateków

39. Liczne pikniki, różne festyny 
W szerszym lub węższym gronie, 
Przyjemne chwile dla każdej rodziny, 
Często na natury łonie. 

40. Piękna przyroda ku temu sprzyja, 
Roztacza uroki swoje, 
Czas starych dąbrów niestety przemija, 
Lecz takie są natury rozwoje.

41. Prawie ośmiohektarowe bogoryjskie jezioro, 
Do wędkowania klimat oczywisty, 
Niegdyś nenufarów było tutaj sporo, 
Dziś się powiększa teren bagnisty. 

42. Czasem okonia czy „japończyka” 
Uda się złowić wśród tataraku, 
Nocą posłuchać śpiewu słowika 
I wielu innych żyjących tu ptaków. 

43. Z przyrodą współgra piękne budownictwo, 
O zaradności mieszkańców świadczące. 
Źródłem utrzymania warzywa i ogrodnictwo, 
Efekty, jak widać, imponujące. 

44. Następna wioska Bystrojowice, 
W alfabetycznym dziejów szeregu. 
Niegdyś nazwana Bystrzejewice, 
Leży na gminy północnym brzegu. 

45. Choć wioska mała – też ma swój urok, 
Bo mały wielkością dużego. 
Ludzie tu żyją w zgodzie z naturą 
I prywatności swej strzegą.

46. Gdy trzeba, mieszkańcy się jednoczą,
Dla dobra swej wioski działają. 
I jabłkobranie z werwą ochoczą 
W myśl tradycji urządzają.

47. Dożynki pięknym, polskim obyczajem 
Wioska także świętuje. 
Każde pokolenie coś od siebie daje 
I z Gminą się integruje.

48. Wioska choć mała w niczym nie odbiega 
Od większych miejscowości. 
Cywilizacji rozwój tu przebiega 
Zgodnie z normami unijnych wartości.

49. Ponad lat sześćset wioska istnieje, 
Kronikarz Długosz podaje, 
Jak każde sioło różne ma dzieje, 
Kolejnych dziedziców władzę uznaje.

50. Pierwszym w kronice Głoskowski Wincenty, 
Jako właściciel podany, 
Potem Popielów ród majętny 
Dzierży bystrojowickie łany.

51. Dalej dziedzica Pietruszewskiego 
Własnością wioska się staje, 
Który działając dla dobra wspólnego 
Część ziemi chłopom sprzedaje.

52. Sześćdziesiąt dziewięć gospodarstw 
się tworzy

Z dziedzica dawnych włości, 
Wielki kapitał ród Siweckich łoży 
Na zakup stu hektarów dobrej jakości.

53. Właścicielka dworu – Klementyna Siwecka 
Bielawskiemu swą rękę oddaje, 
I dalsza historia bystrojowicka 
Nowy ród ziemię dostaje.

54. Dwór stał tam piękny, chociaż drewniany, 
Z kamiennym fundamentem. 
Dach dwuspadowy, gontem pokrywany, 
Spichlerz i stajnie majętne.   (cdn.)

Ewa Juda

Ochotnicza Straż Pożarna w Samborcu została założona 
w 1921 r. przez mieszkańców Jana Misiudę, Antoniego Dra-
bowicza, Jana Miegonia, Michała Jarosza, Jana Grzesiaka, 
Michała Sendrowicza oraz Kacpra Sendrowicza. 

Swój udział w powstaniu jednostki miał również ks. Kajetan Kwitek, 
który według kroniki, jaką strażacy z Samborca prowadzą, wspierał 
formującą się grupę strażaków ochotników i chętnie z nimi współ-
pracował.

Jednostka OSP Samborzec liczy obecnie 29 czynnych członków. 
W 1996 r. nie tylko otrzymała sztandar, ale także została odznaczona 
złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa. Od 2002 roku jednostka 
jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. 

Obecnie strażacy z Samborca mają do swojej dyspozycji zestaw 
hydrauliczny do ratownictwa drogowego, motorową łódź ratowniczą i 
sanie lodowe do ratownictwa wodnego. W 2001 roku zakupili lekki sa-
mochód pożarniczy marki Lublin, który do dziś jest wykorzystywany w 
ich codziennej pracy. Ochotnicy prowadzą zarówno działania gaśnicze, 
jak i ratownicze podczas wypadków drogowych. Przygotowani są także 
do działań w ramach ratownictwa wodnego. 

– Nasza jednostka od początku swojego istnienia zawsze czynnie 
brała udział w akcjach powodziowych. Począwszy od powodzi w 1934, 
a kończąc na serii powodzi i podtopień w latach 1997-2010, kiedy to 
uczestniczyliśmy w zabezpieczaniu wałów i likwidacji skutków powodzi 
– mówi Wiesław Jarosz, prezes Zarządu OSP Samborzec.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Samborcu chętnie an-
gażują się w działalność społeczną na terenie swojej miejscowości. 
Uczestniczą również w uroczystościach patriotycznych i religijnych.

Bronią przed żywiołem

50-osobowe grono uczestników wyjazdu 
składało się z przedstawicieli działających na 
terenie gminy Samborzec organizacji pozarzą-
dowych oraz kół gospodyń wiejskich, tj. Sto-
warzyszenia Miłośników Wsi Bogoria Skotnic-
ka, Koła Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach, 
Stowarzyszenia Gorzyczany z Sercem dla Ludzi, 
Stowarzyszenia Przyjaciół Janowic, Koła Gospo-
dyń Wiejskich oraz Klubu Seniora z Zajeziorza. 
Dużą grupę stanowili seniorzy. W wyjeździe 
wzięli również udział organizatorzy, pracownicy 
Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu: Marta 
Szpyra – kierownik wyjazdu oraz Sebastian 
Mazur – dyrektor GOK w Samborcu. 

Program wyjazdu zakładał udział w koncercie 
w Filharmonii Narodowej, wizytę w Muzeum 
Powstania Warszawskiego oraz zwiedzanie Sta-
rego Miasta. 

Pierwszego dnia pobytu w stolicy grupa 
uczestniczyła w koncercie Filharmonii Narodo-
wej zorganizowanym na zakończenie sezonu 
artystycznego 2015/2016. Muzycy pod batutą 
dyrektora artystycznego FN jacka kaspszyka 
zaprezentowali publiczności dramat muzyczny 
Ryszarda Wagnera pt. „Tristan i Izolda”. 

Drugiego dnia uczestnicy wyjazdu odwie-
dzili Muzeum Powstania Warszawskiego. Była 

to bardzo wzruszająca, pełna emocji wizyta. 
W programie przewidziano także czas wol-
ny, przeznaczony na zwiedzanie warszawskiej 
Starówki. 

Czerwcowy wyjazd do Warszawy był ostat-
nim w ramach projektu „Patriotyzm o wielu twa-
rzach”. Jego uczestnikom serdecznie dziękujemy 
za zaangażowanie, życzliwość oraz wspólnie 
spędzony czas.

Z wizytą w stolicyW dniach 3-4 czerwca Gminny Ośro-
dek Kultury w Samborcu zorganizował 
2-dniowy wyjazd edukacyjny do War-
szawy. Wzięli w nim udział uczestnicy 
projektu pn. „Patriotyzm o wielu twa-
rzach”, realizowanego ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Programu „Kultura Dostępna”. 


