
 
 

Sandomierz, 14 marzec 2005 rok 
 
 
 
 
 

Porozumienie 
 

pomiędzy  Zarządem Powiatu Sandomierskiego, Burmistrzami Miast  
i  Gmin oraz Wójtami Gmin w Powiecie Sandomierskim 

 
zawarte w dniu 14 marca 2005 roku 

 
w sprawie współpracy dotyczącej utworzenia Szlaku jabłkowego na Ziemi 

Sandomierskiej oraz  promocji Powiatu Sandomierskiego 
 
 
 

Niniejszy dokument jest wyrazem woli samorządu powiatowego w Sandomierzu  
i samorządów miejsko-gminnych i gminnych w Dwikozach, Klimontowie, Koprzywnicy, 
Łoniowie, Obrazowie, Samborcu, Sandomierzu, Wilczycach, Zawichoście  
dotyczący  utworzenia szlaku turystycznego pn. „ Sandomierski szlak jabłkowy” 
 
Niżej podpisani przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz regionu 
sandomierskiego, uznają  że: 
 
- Ziemia Sandomierska to region bogaty w wartości historyczne, przyrodnicze i kulturowe. 

Perspektywy rozwoju wiązać więc należy zarówno z kultywowaniem tych wartości jak i z 
tworzeniem nowoczesnych infrastruktur służących jej mieszkańcom. 

 
- Region sandomierski boryka się z szeregiem problemów natury gospodarczej, społecznej i 

ekologicznej, stanowiących poważne wyzwania dla władz i mieszkańców tych terenów. 
Problemy te wymagają podjęcia wspólnych działań mających na celu, z jednej strony - 
monitorowanie inicjatyw i programów już prowadzonych, z drugiej zaś – inicjowanie i        
wdrażanie nowych przedsięwzięć. 

 
- Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju regionu przy wykorzystaniu pełni        

możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców, bogactwa dziedzictwa 
przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy regionalnej. 

 
Celem realizacji przedsięwzięcia jest zintegrowanie rozproszonych dotychczas działań 
organizacji pozarządowych, samorządów, lokalnej społeczności na rzecz zrównoważonego 
rozwoju, ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i w efekcie utworzenie szlaku 
turystycznego na Ziemi Sandomierskiej. 
 
 



 
 
 Porozumienie reprezentowane jest ze strony: 
 
- Starostwa Powiatu Sandomierskiego  przez:              
Starostę Mieczysława Sawę 
-  Miasta i Gminy Sandomierz przez: 
Burmistrza Jerzego Borowskiego 
-  Miasta i Gminy Koprzywnica przez: 
Burmistrza Stanisława Pawlika 
-  Miasta i Gminy Zawichost przez: 
Burmistrza Andrzeja Wzorka 
-      Gminy Klimontów przez: 
Wójta Bogusława Mrozowskiego 
- Gminy Obrazów przez: 
Wójta Lecha  Niezgodę 
-  Gminy Samborzec przez: 
Wójta Witolda Garnuszka 
- Gminy Łoniów przez: 
Wójta Ryszarda Dula 
-  Gminy Wilczyce przez: 
Wójta Adama Bodurę 
- Gminy Dwikozy przez: 
Wójta Marka Zimnickiego 
 
Zarząd Powiatu Sandomierskiego, Burmistrzowie Miast i Gmin oraz Wójtowie Gmin zwani 
dalej „stronami porozumienia” postanawiają w dniu 14 marca 2005 roku zawrzeć 
porozumienie następującej treści: 
 
& 1.  Strony porozumienia, w poczuciu odpowiedzialności, zobowiązują się do współpracy w 
zakresie promocji powiatu sandomierskiego i gmin miejsko - wiejskich i wiejskich w tym 
powiecie poprzez utworzenie nowego produktu turystycznego jakim jest: „Sandomierski 
szlak jabłkowy” i uznają za celowe i konieczne stworzenie warunków do jego realizacji. 
 
& 2.1. Strony porozumienia wyznaczają pełnomocników do zespołu koordynującego całością 
przedsięwzięcia w osobach: (do zespołu koordynującego całość przedsięwzięcia zostały 
wybrane osoby  z różnych  instytucji, organizacji i prywatne) 
 
Alicja Stępień – ŚODR Oddział Sandomierz - „Centrum Ogrodnicze” 
Adam Fura – ŚODR Oddział Sandomierz - „Centrum Ogrodnicze” 
Józef  Myjak – PAIR  „Myjakpress” 
Ewa Borycka – ŚIR Oddział Sandomierz 
Janusz Suszyna – Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, Wyższa Szkoła Humanistyczno – 
Przyrodnicza w Sandomierzu 
Irena Godyń- Galeria „Zapole” w Sandomierzu 
Anna Floras – Starostwo Powiatowe w Sandomierzu 
Marek Bisztyga – Dom Kultury w Łoniowie 
Wiesława Marzec – Urząd Gminy w Samborcu 
Jadwiga Świątek - spec. ds. żywienia, Sandomierz 
 



 
 
       2.2. Strony porozumienia solidarnie partycypują w kosztach poniesionych przy tworzeniu 
szlaku (zwłaszcza na początku działań) i czynią starania o pozyskiwanie środków 
finansowych na realizację różnych przedsięwzięć w regionie.  
      2.3. Starania o pozyskanie środków na finansowanie przedsięwzięć oraz partycypowanie 
w kosztach winny czynić  także organizacje pozarządowe,  stowarzyszenia, instytucje i osoby 
prywatne. 
   
& 3. 
 
1. Zespół koordynujący o którym  mowa w & 2: 
 
1) będzie realizował program, który stanowi załącznik do niniejszego porozumienia,  
może włączyć do swego grona inne osoby, które będą współuczestniczyć w realizacji zadania 
o którym mowa w ust. 1, 
2) będzie współpracował ze Starostą Sandomierskim, Burmistrzami i Wójtami miast i gmin 
na  obszarze powiatu sandomierskiego, 
3) nawiąże kontakty z instytucjami, organizacjami społecznymi, mediami i osobami 
prywatnymi  dla celów jego lepszej realizacji. 
 
 2. Zespół koordynujący zobligowany  jest uzgadniać  swoje działania z samorządami i 
zespołami roboczymi  na terenie jednostek administracyjnych. 
 
3. Zespół koordynujący uprawniony jest do zmiany i bieżącej aktualizacji programu działań 
stanowiącego załącznik do niniejszego porozumienia. 
 
4. Zespół ustala terminowość składania propozycji działań poszczególnych grup. 
 
5. Siedzibą zespołu koordynującego jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Oddział w Sandomierzu „ Centrum Ogrodnicze”, ul. Mokoszyńska 3. 
 
 
& 4. Strony porozumienia wyznaczają pełnomocników, których   zadaniem  będzie 
zorganizowanie zespołów roboczych  (zespół liderów) do pracy przy organizacji tworzenia 
szlaku na terenie poszczególnych jednostek administracyjnych. 
Do zespołu roboczego winny być włączone także osoby z organizacji pozarządowych, osoby 
prywatne. 
 
 
&  5.   Zespoły   robocze,  o  których mowa w & 4:  
 
1) będą realizować program, który stanowi załącznik do niniejszego porozumienia, 
2) przygotują schematy działań z regionów i przedstawią je zespołowi inicjującemu- 
koordynującemu projekt,  
3) przygotują listę beneficjentów na szlaku, 
4) raz w roku kalendarzowym będą przedstawiać radnym  współpracujących Gmin i Powiatu 
informacje z podjętych i realizowanych czynności oraz przedkładać  propozycje 
udoskonalenia form działania koniecznych dla realizacji postawionych celów. 
 



 
& 6. Porozumienie jest otwarte na nowych partnerów, po złożeniu przez nich pisemnej 
deklaracji uczestnictwa. 
 
& 7. Każda ze stron może wypowiedzieć porozumienie z zachowaniem 3- miesięcznego 
okresu wypowiedzenia. 
 
&  8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
  

Załącznik 
 
Program tworzenia szlaku turystycznego „Sandomierski szlak jabłkowy”  
 
 
Wstęp 
 

Opracowany projekt szlaku prezentuje kierunki działań w ramach planowanego 
przedsięwzięcia tj. szereg zadań związanych z aktywizacją i ożywieniem lokalnych 
środowisk, a w dalszej  kolejności  prowadzi  do wspólnego wytyczenia i opracowania  trasy 
szlaku.  
W programie umieszczono działania, które mogą być podjęte nie tylko przez zespół 
koordynujący, czy grupy robocze ale też przez gospodarzy terenów, przez które będzie 
przebiegał szlak. Istotnym jest aby wyznaczone kierunki działań propagowały formy turystyki 
najmniej szkodliwe dla środowiska naturalnego, a jednocześnie udostępniały walory 
turystyczno - krajoznawcze regionu jak najszerszym kręgom odbiorców. 
 
Propozycje elementów trasy szlaku: 
 
1. Zagospodarowanie szlaków turystyki pieszej: 
Podstawą zagospodarowania będzie dokonanie inwentaryzacji istniejących szlaków, ocena ich 
stanu, oznakowania ( tablice informacyjne, mapy itp. ) 

 
2. Zagospodarowanie szlaków konnych i turystyki rowerowej 

 
a) Turystyka konna polega na dwu - trzydniowych przejazdach zorganizowanej sekcji 
konnej z możliwością postoju i odpoczynku, 
b) Turystyka rowerowa powinna przebiegać wzdłuż szlaków turystyki pieszej, pełniąc 
jednocześnie funkcje szlaków rowerowych, 

 
3. Wyznaczenie, zagospodarowanie i wydanie opisu ścieżek dydaktycznych na planowanym 
szlaku; 

a) wyznaczenie i oznakowanie ścieżek, 
b) wykonanie opisu ścieżek i jego wydanie (folder, przewodnik) 
 

4. Inwentaryzacja obiektów turystycznych służących do stworzenia szlaku i jego obsługi. 
 

5. Wykorzystanie istniejącego zaplecza turystycznego u rolników do rozwoju agro i 
ekoturystyki. Realizacja turystyki pobytowej przez wykorzystanie  i dostosowanie bazy do 
form agro i ekoturystyki bądź  wsi letniskowych. Takie formy umożliwią też wykorzystanie 



potencjału bazy żywieniowej, z zachowaniem zdrowych, regionalnych potraw i produktów 
lokalnych . 
 
6. Wykorzystanie bazy turystycznej istniejącej na terenie leśnictw: np. leśniczówki, osady 
leśne. 

Doskonałą bazę dla rozwoju turystyki stanowią osady i leśniczówki. Wyznaczenie i 
zagospodarowanie pól biwakowych w pobliżu leśniczówek stwarza większe poczucie 
bezpieczeństwa wypoczywających turystów. 
 

7.   Zagospodarowanie szlaku dla potrzeb edukacji np. „ zielone szkoły”, ścieżki edukacyjne. 
 

8. Umiejętne wykorzystanie dorobku kulturowego poprzednich pokoleń, np. zabytki, kultura, 
wydarzenia historyczne, tradycje i zwyczaje regionalne. 

 
9. Wykorzystanie potencjału naturalnego i rolniczego tych ziem np. sadownictwo, 
warzywnictwo, kwiaciarstwo oraz roślinność dziko rosnąca. 

  
10.  Promocja szlaku: 

 
1) ustalenie punktów informacyjnych na terenie powiatu i gmin, zawierających dokładne 

informacje dotyczące trasy szlaku takie jak: 
 
a) baza turystyczna ( noclegowa i gastronomiczna), 
b) sieć komunikacyjna, 
c) formy turystyki na szlaku ( piesza, konna, rowerowa, zmechanizowana), 
d) zabytki, 
e) przyroda, 
f) atrakcje, imprezy,  
g) inne, 

 
2) przygotowanie, wydanie różnych materiałów promocyjnych (strona internetowa, mapa, 
ulotka, przewodnik, folder, film, itp.), 
3) wspólne działania w zakresie przygotowania oferty pobytowej na szlaku: pobyty 
kilkudniowe, tygodniowe czy inne, 
4) prezentacje  szlaku na zewnątrz, tj. na targach, wystawach, giełdach turystycznych,  

      5) współpraca i połączenie szlaków o podobnej tematyce z tworzącymi się na obszarze  
     powiatu sandomierskiego, opatowskiego i buskiego (zaczątkiem tego jest porozumienie  
     samorządów  powiatowych w Staszowie, Opatowie, Sandomierzu podpisane przez    
Starostów Powiatów  w dniu 12.09.2003 r.) 
 
 

Źródła finansowania 
 

1) Powiat Sandomierski,  
2) Gminy z obszaru powiatu sandomierskiego,  
3)   Środki pozarządowe (fundacje, ośrodki, stowarzyszenia, itp.) 
4)   Inne 
 
 
 



Partnerzy projektu: 
 
 
 

1. Starostwo Powiatu Sandomierskiego reprezentowane przez Starostę 
 
Mieczysław Sawa      

                                                                     
2. Gmina Dwikozy  reprezentowana przez Wójta 
 
Marek Zimnicki      
                                                                       
3. Gmina Klimontów reprezentowana przez Wójta                         
 
Bogusław Mrozowski 

 
4. Miasto i Gmina Koprzywnica reprezentowane przez Burmistrza 
 
Stanisław Pawlik    
        
5. Gmina Łoniów reprezentowana przez Wójta 
  
Ryszard Dul 

 
6. Gmina Obrazów reprezentowana przez Wójta 
 
Lech Niezgoda 

 
7. Gmina Samborzec reprezentowana przez Wójta 
 
Witold Garnuszek 

 
8. Miasto i Gmina Sandomierz reprezentowane przez Burmistrza 
 
Jerzy Borowski 

 
9. Gmina Wilczyce reprezentowana przez Wójta 
 
Adam Bodura 

 
10. Miasto i Gmina Zawichost reprezentowane przez Burmistrza 
 
Andrzej Wzorek 

 
 
 
 
 


	Porozumienie
	Źródła finansowania
	Mieczysław Sawa
	Marek Zimnicki
	Bogusław Mrozowski
	Stanisław Pawlik
	Lech Niezgoda
	Jerzy Borowski
	Adam Bodura
	Andrzej Wzorek


