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Projekt „Informatyzacja Urzêdu Gminy 
w Samborcu” zosta³ zrealizowany w latach 
2011-2012, co umo¿liwi³o od stycznia tego roku 
zastosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ, u³atwia-
j¹cych obs³ugê mieszkañców i pracê urzêdników. 
Projekt, którego wartośæ wynios³a ponad 369 tys. 
z³, zosta³ dofi nansowany kwot¹ przesz³o 280 tys. 
z³ pozyskan¹ ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Świêto-
krzyskiego na lata 2007-2013.

W ramach projektu zbudowano nowocze-
sn¹ sieæ informatyczn¹ z zabezpieczeniami 
opartymi na sprzêtowym firewall’u, serwe-
rze kontrolera domeny oraz imiennych kar-
tach logowania dla urzêdników. Umo¿liwi³o 
to wdro¿enie elektronicznego obiegu doku-
mentów oraz zintegrowanego oprogramowa-
nia dziedzinowego opartego na jednej bazie 
danych, co umo¿liwia pozyskiwanie bie¿¹cych 
informacji o ca³ości spraw prowadzonych przez 
pracowników urzêdu. Dodatkowo codziennie 

wykonywana jest kopia zapasowa danych 
zgromadzonych na zakupionym serwerze.

Oprócz oprogramowania i wyposa¿enia ser-
werowni w ramach projektu zakupiono tak¿e 
komputery stacjonarne oraz profesjonalny skaner, 
dziêki któremu korespondencja nap³ywaj¹ca do 
Urzêdu jest w³¹czana do elektronicznego obiegu.

Kolejnym krokiem bêdzie unowocześnienie 
stron gminy i Biuletynu Informacji Publicznej, 
które u³atwi¹ wdro¿enie i realizacjê e-us³ug 
przez Urz¹d Gminy w Samborcu. 

Cyfrowy urząd 
– z myślą o mieszkańcach

Gmina Samborzec jako jedna z pierwszych w województwie świętokrzyskim wdrożyła nowoczesny system 
informatyzacji urzędu.

Nowoczesna serwerownia w sambo-
rzeckim urzêdzie 

Zawody strażackie

Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze 
odby³y siê ostatniego dnia czerwca. Wziê³o 
w nich udzia³ ³¹cznie 9 dru¿yn Ochotniczych 
Stra¿y Po¿arnych z terenu gminy Samborzec, 
w tym 7 mêskich i 2 kobiece. Dru¿yny rozegra-
³y zawody w dwóch konkurencjach: sztafeta 
po¿arnicza na odcinku 400 metrów i æwicze-
nie bojowe.

Wśród kobiecych dru¿yn po¿arniczych: 
I miejsce przypad³o KDP OSP Skotniki, II – KDP 
OSP Bogoria Skotnicka.

Najlepsz¹ spośród dru¿yn mêskich po¿arni-
czych by³a OSP Skotniki, II miejsce zajê³o OSP 
Polanów, III zaś OSP Bogoria Skotnicka.

Wobec takich wyników, mêskie dru¿yny 
OSP Skotniki i OSP Polanów, a tak¿e kobieca 
dru¿yna KDP OSP Skotniki zosta³y zakwalifi -
kowane do Powiatowych Zawodów Sporto-
wo-Po¿arniczych, które odby³y siê 7 lipca na 
stadionie sportowym za budynkiem Urzêdu 
Gminy w Samborcu.

Udzia³ w nich wziê³o ³¹cznie 10 dru¿yn 
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych z terenu powia-
tu sandomierskiego, w tym 8 dru¿yn mêskich 
i 2 kobiece, reprezentuj¹ce 7 gmin. Zawody 
zosta³y rozegrane w dwóch konkurencjach – 
sztafeta po¿arnicza i æwiczenie bojowe.

Wśród mêskich dru¿yn po¿arniczych najlep-
sza okaza³a siê dru¿yna OSP Klimontów, II miej-
sce przypad³o OSP Skotniki, a III – OSP Suliszów.

W rywalizacji pañ I miejsce zajê³a dru¿yna 
OSP Skotniki, II – OSP Klimontów.

Zwyciêskie dru¿yny: OSP Klimontów i KDP 
OSOP Skotniki reprezentowaæ bêd¹ powiat 
sandomierski w zawodach stra¿ackich OSP 
na szczeblu wojewódzkim. Warto nadmieniæ, 
¿e mêska dru¿yna OSP Skotniki w zawodach 
powiatowych przegra³a po raz pierwszy od 
przesz³o 20 lat. Wcześniej przez lata odnosi³a 
sukcesy w zawodach po¿arniczych, nie tylko 
na szczeblu województwa, ale i kraju oraz 
Europy.

Zwyciêska dru¿yna OSP ze Skotnik po gminnych zawodach stra¿ackich

W ostatnich tygodniach na terenie gminy Samborzec odbyły się 
zawody strażackie, najpierw gminne w Chobrzanach, następnie po-
wiatowe w Samborcu.

Letnie imprezy 
w gminie Samborzec

Sezon letni w Gminie Samborzec zaowocował wieloma udanymi 
i ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi. Zorganizowało je Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji wspólnie z lokalnymi organizacjami 
pozarządowymi.

23 czerwca br. w Bogorii Skotnickiej oraz Z³otej 
odby³y siê imprezy w ramach programu „Mikro-
dotacje na start dla organizacji pozarz¹dowych” 
fi nansowanego z  PO FIO. Imprezy te zosta³y przy-
gotowane przez Stowarzyszenie Mi³ośników Wsi 
Bogoria Skotnickia oraz Stowarzyszenie Przyjació³ 
Szko³y w Z³otej k. Sandomierza.  Impreza Bogo-
ryjska o nazwie „Sobótkowa biesiada za miedz¹” 
rozpoczê³a siê tradycyjnym rzucaniem wianków 
na wodê oraz szukaniem kwiatu paproci. Druga 
czêśæ odbywa³a siê na placu przy remizie OSP. Nie 
lada rarytasem by³o swojskie jad³o przygotowane 
przez mieszkanki Bogorii Skotnickiej. Sobótkowe 
świêtowanie zakoñczy³a zabawa pod gwiazdami 
z zespo³em EFECT. Parê kilometrów dalej, w Z³o-
tej, odbywa³ siê Festyn Rodzinny. Tam równie¿  
nie brakowa³o atrakcji, jedn¹ z nich by³ spektakl 
grany po angielsku przez uczniów szko³y.  Na za-
koñczenie festynu spragnieni tañca równie¿ mogli 

poszaleæ na parkiecie przy muzyce  zespo³u FAIR 
PLAY. Podobne imprezy zorganizowano w Śmie-
chowicach i Zajeziorzu.

24 czerwca odby³ siê Gminny Festyn Dzie-
ciêcy, którego g³ównym organizatorem by³o 
Centrum Kultury oraz placówki oświatowe.  
Wydarzenie zainaugurowa³o rozdanie nagród 
dla prymusów oraz m³odych sportowców. Licz-
ne atrakcje dla najm³odszych – gry, zabawy, 
konkursy z nagrodami, weso³e miasteczko – nie 
pozwoli³y im nudziæ siê nawet przez moment.

Wy¿ej wymienione wydarzenia zapocz¹tko-
wa³y cykl letnich imprez i wydarzeñ kulturalnych. 
Nastêpne przed nami, miêdzy innymi w Zajezio-
rzu, Gorzyczanach, Janowicach i Jachimowicach. 
Trzeba podkreśliæ, ¿e zorganizowanie poszcze-
gólnych imprez nie uda³oby siê gdyby nie owocna 
wspó³praca instytucji, organizacji  oraz lokalnej 
spo³eczności. 
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Bogoria Skotnicka

W przywileju klasztoru na Świêtym Krzy¿u, datowanym na 1069 
rok mia³ byæ rycerz Micha³ zwany Bogoryj¹. Walcz¹c u boku króla 
Boles³awa Śmia³ego w bitwie z Do³owcami pod Snowskiem, wyró¿ni³ 
siê on niebywa³ym mêstwem i odwag¹. Kilkakrotnie ranny nie wycofa³ 
siê z pola bitwy, lecz trwa³ na posterunku, a¿ do ostatecznego zwyciê-
stwa.  Król w uznaniu jego zas³ug w walce nada³ mu herb, w którym 
na czerwonym polu widniej¹ dwie z³amane strza³y odwrócone od 
siebie grotami. 

Pierwotnie herb u¿ywany by³ przez ród Bogoriów, a w późniejszych 
epokach herbu tego u¿ywali tak¿e potomkowie Bogoriów – Skotniccy. 
Najstarszy wizerunek herbu widnieje na pami¹tkowej tablicy z czasu 
buntu ¿aków w Bolonii (W³ochy) w 1321 roku. Na tablicy tej widaæ 
postacie trzech syndyków pośrednicz¹cych w rokowaniach pomiêdzy 
studentami a miastem, wśród nich widoczny jest równie¿ Jaros³aw ze 
Skotnik i jego herb Bogoryja. 

Bogoriowie to ród rycerski, a ich rodow¹ siedzib¹ by³y Skotniki. 
By³ to mo¿ny ród, którego cz³onkowie piastowali wa¿ne stanowiska 
w Ma³opolsce i na ziemi sandomierskiej. W 1166 roku w bitwie z Prusa-
mi poleg³ ksi¹¿ê Henryk Sandomierski. Wiêksza czêśæ Sandomierszczy-
zny przypad³a Boles³awowi Kêdzierzawemu, czêśæ uzyska³ Mieszko III. 
Jak podaj¹ kroniki, miejscowośæ Bogoria nale¿a³a wówczas do ksiê¿nej 

Marii, drugiej ¿ony Boles³awa IV Kêdzierzawego, która by³a w³aścicielk¹ 
tych okolic do 1167 roku. Po objêciu z kolei ziemi sandomierskiej we 
w³adanie przez Kazimierza II Sprawiedliwego, Bogoryjê wraz z okolicz-
nymi osadami otrzyma³ Miko³aj Bogoria. Sta³ siê równie¿ w³aścicielem 
rozleg³ych dóbr na ziemi sandomierskiej i dzisiejszym Podkarpaciu. By³ 
on s³awnym rycerzem i komesem, najstarszym znanym przodkiem, 
od którego wywodzi siê ród Bogoriów. Jako komes wybrany przez 
króla Kazimierza Sprawiedliwego spośród najbardziej zaufanych lu-
dzi, w owych czasach by³ urzêdnikiem królewskim, zarz¹dzaj¹cym 
grodem, pilnuj¹cym poboru podatków, a na swoim terenie sprawowa³ 
w³adzê s¹downicz¹ i dowodzi³ wojskiem. Przy wspó³udziale króla 
Kazimierza II, w 1185 roku Miko³aj Bogoria ufundowa³ klasztor w Ko-
przywnicy i sprowadzi³ grupê 24 zakonników z francuskiego klasztoru 
Morimond, jednej z czterech fi lii macierzystego dla cystersów klasztoru 
w Citeaux. Przekaza³ na uposa¿enie swojej donacji majêtności z okolicy 
Sandomierza (Świê¿yce), na Podkarpaciu m.in. Jas³o oraz krakowski 
£êg. Miko³aj Bogoria to jedyny rycerski fundator opactwa cysterskiego 
w Ksiêstwie Sandomierskim. 

Dziś miejscowośæ Bogoria to jedna z 28 wiosek nale¿¹cych do 
gminy Samborzec. Liczy 407 mieszkañców i jest po³o¿ona w malow-
nicznej okolicy nad rzek¹ Wis³¹ od po³udnia i jeziorem „Bogoryjskim” 
od pó³nocy. Od pó³nocnego wschodu graniczy ze wsi¹ Zajeziorze, 
od wschodu natomiast z Ostro³êk¹, dawniej tak¿e z nieistniej¹cym 
ju¿ przysió³kiem zwanym Pocieszka. Od zachodu z kolei ze Skotnika-
mi i Kamieñcem Wis³ockim, le¿¹cym ju¿ na terenie gminy Koprzywnica. 
Teren, na którym po³o¿ona jest wioska, przez lata wielokrotnie by³ 
podtapiany i zalewany, st¹d decyzja rodu Bogoriów w sprawie przenie-
sienia rodowej siedziby do nieco wy¿ej po³o¿onych s¹siednich Skotnik. 

W czasie zaborów wieś Bogoria znajdowa³a siê w zaborze ro-
syjskim prz granicy zaborów austriackiego i rosyjskiego. W okresie 
miêdzywojennym pozosta³y budynek po stanicy dawnych pogra-
niczników carskich wykorzystano na utworzenie w nim dwuklaso-
wej szko³y powszechnej. W czasie  II wojny światowej, w sierpniu 

1944 roku w Bogorii utworzono tymczasowe lotnisko wojskowe, któ-
re s³u¿y³o wojskom radzieckim do przerzutu broni i amunicji na front. 

Podczas wielkiej powodzi w lutym 1892 roku woda zala³a m.in. 
Skotniki, Bogoryjê, Kamieniec, Świê¿yce, Kêpê Krzciñsk¹, Rawow¹¿, 
Zarzecze i inne miejscowości. Podczas kolejnej powodzi w lipcu 1934 
roku,  woda wtargnê³a do kościo³a św. Jana Chrzciciela w Skotni-
kach. Dwa lata później zapad³a decyzja o budowie wa³ów  ziemnych 
na Wiśle oraz wykonaniu nowego koryta i skierowaniu ujścia rzeki 
Koprzywianki do Wis³y pod Sandomierzem. Wcześniej Koprzywianka 
wp³ywa³a do Wis³y na wysokości Bogorii i Ciszycy w Kamieñcu. Dziś  
mo¿na jeszcze odszukaæ ślady prastarego koryta rzeki. W pocz¹tku 
lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku wa³y wiślane  dodatkowo pod-
wy¿szono i umocniono. 

Owoce ciê¿kiej pracy miejscowych rolników i sadowników s¹  ich 
g³ównym źród³em utrzymania. Sieæ dróg powiatowych, gminnych 
i lokalnych, które ³¹cz¹ miejscowośæ z innymi, stwarzaj¹ dogodne 
warunki do rozwoju turystyki rowerowej i agroturystyki. W przysz³ości 
przez Bogoriê Skotnick¹ przebiegaæ bêdzie trasa  rowerowa ³¹cz¹ca 
5 województw Polski Wschodniej. Przez miejscowośæ wiedzie „San-
domierski Szlak Jab³kowy”, którego g³ównymi atrakcjami s¹ gospo-
darstwa agroturystyczne, lokalne rêkodzie³o oraz walory historyczne 
i krajobrazowe tego regionu. Nad jeziorem „Bogoryjskim” mo¿na mi³o 
i po¿ytecznie  spêdziæ wolny czas, mo¿na te¿ powêdrowaæ. To piêkne 
jezioro ostatnio jednak opuszczone  i zapomniane, zajmuje powierzch-
niê blisko 8 hektarów, jednak  coraz bardziej zarasta i zmniejsza swoj¹ 
powierzchniê i g³êbokośæ. Na jego dnie spoczywaj¹ wielowiekowe 
stare dêby, gdy¿  od K³êbina a¿ po Ociercin w dawnych  latach ros³a 
sêdziwa d¹browa.

Ze wzglêdu na po³o¿enie wioski pomiêdzy zbiornikami wodnymi 
wystêpuj¹ tu rzadkie gatunki i okazy roślin, zwierz¹t i ptactwa. Ponie-
wa¿ ziemia tu dobra i urodzajna, na glebach madowych miejscowa 
ludnośæ uprawia warzywa i owoce. Jak okiem siêgn¹æ  sady i ogro-
dy, charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu.

Pierwsze wzmianki o wsi Bogoryja pocho-
dzą z XI wieku i są związane z legendą rodu 
Bogoriów. 

Historyczna 
podró¿ w przesz³ośæ

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu roz-
poczęło realizację ciekawego programu pt. „Lato w Gminie Sam-
borzec”, skierowanego do najmłodszych mieszkańców gminy. 

Pracownicy placówki zadbali o ciekawe 
zajêcia wspomagaj¹ce rozwój fi zyczny i inte-
lektualny m³odych odbiorców kultury. Wśród 
licznych atrakcji nale¿y wymieniæ chocia¿by 
zajêcia sportowe i rekreacyjne na „orliku”, 
warsztaty taneczne i cyrkowe, zajêcia pla-
styczne, warsztaty dawnych zabaw ludo-
wych oraz tematyczne wycieczki terenowe.

11 lipca w ramach programu „Lato w gmi-
nie Samborzec” mia³a miejsce pierwsza wy-
cieczka terenowa, w której uczestniczy³y za-
równo dzieci, jak i m³odzie¿. Celem wszyst-
kich gminnych wycieczek jest zg³êbianie 
historii i kultury regionu, zgodnie z ustalonym 
tematem. Sandomierz, czyli stolica powiatu 
o bogatej tysi¹cletniej historii, zainaugurowa³ 
cykl wakacyjnych wypraw. Temat wypra-
wy brzmia³: „Sandomierz – miasto królów i 
królowych. Zwiedzanie rozpoczêto od Bra-
my Opatowskiej oraz murów obronnych, 
wzniesionych dziêki przywilejom króla Kazi-
mierza Wielkiego. Wycieczkê poprowadzili: 
przewodnik świêtokrzyski Andrzej Cebula 
oraz opiekunka grupy Marta Szpyra. Dzieci 

i m³odzie¿ mieli okazje wspi¹æ siê na jedyn¹ 
zachowan¹ do dziś bramê miejsk¹ w Sando-
mierzu, sk¹d rozci¹ga³ siê zapieraj¹cy dech 
w piersiach widok. Kolejn¹ atrakcj¹ by³a trasa 
podziemna, czyli dawne piwnice kupieckie, 
których labirynt rysuje siê pod rynkiem i ka-
mienicami starego miasta. Dziêki uprzej-
mości takich instytucji kultury, jak Muzeum 
Diecezjalne – Dom D³ugosza oraz Muzeum 
Okrêgowe na Zamku, m³odzi uczestnicy wy-
cieczki mieli niepowtarzaln¹ okazjê obejrzeæ 
z bliska ciekawe eksponaty oraz wzi¹æ udzia³ 
w lekcjach muzealnych prowadzonych przez 
ekspertów z dziedziny historii i sztuki.

Grupa z gminy Samborzec przeby³a hi-
storyczn¹ trasê dziesiêciu wieków Sando-
mierza. Ostatnim etapem wycieczki by³a 
wystawa archeologiczna oraz wystawa 
bi¿uterii w Muzeum Okrêgowym.

Pe³na oferta zajêæ wakacyjnych, prowa-
dzonych przez Gminne Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji w Samborcu, dostêpna 
jest na stronie Urzêdu Gminy – www.samo-
rzec.eu

Dzieci z gminy Samborzec podczas wycieczki do Sandomierza

Winnica Nad Jarem

W³aściciele swoj¹ winiarsk¹ przygodê rozpoczêli 
po odziedziczeniu 80-arowej dzia³ki, po³o¿onej po-
miêdzy sadami morelowymi, wiśniowymi i jab³kowy-
mi. Po nied³ugim namyśle, postanowili, ¿e posadz¹ 
tam winne krzewy. O pomoc w doborze odmian 
poprosili Romana Myśliwca. Pierwszych nasadzeñ 
dokonali w 2009 roku, a by³y to same bia³e odmiany: 
Bianca, Muskat, Hibernal. Wiosn¹ 2010 roku dosa-
dzili odmiany na wina czerwone – Regent, Rondo, 
Zweigelt. W sumie oko³o 2300 sadzonek. Aktualnie 
adaptowane s¹ budynki na winiarniê z sal¹ degu-

stacyjn¹. Winiarstwo szybko ich wci¹gnê³o, winnica 
zarejestrowana jest w ARR i jeszcze w 2013 roku 
wprowadzi swoje wina na rynek. 

Kontakt: 
Winnica Nad Jarem
Sylwia i Mateusz Paciura
Z³ota 161, 27-650 Samborzec, woj. świêtokrzyskie
tel. 668 101 448, 509 327 327
email: spaciura@op.pl, m.paciura@pemat.pl
www.winnicanadjarem.pl

SYLWIIA i MATEUSZ PACIUROWIE zapra-
szają do swojej niewielkiej rodzinnej winnicy, 
położonej w miejscowości Złota, przy trasie kra-
jowej Sandomierz – Kraków, w odległości 5 km 
od Sandomierza. Winnica usytuowana jest na 
lessowym, południowym stoku, na wysokości 
około 190 m n.p.m.


