
UCHWAŁA Nr VII / 66 / 2007 
Rady Miasta Sandomierza 

 
z dnia 25 kwietnia 2007 r. 

w sprawie nawi�zania partnerskich stosunków  
z miastem Ostróg na Ukrainie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pó�n. zmianami), Rada Miasta Sandomierza 
uchwala, co nast�puje: 

§ 1 

Rada Miasta Sandomierza wyra�a wol� nawi�zania partnerskich stosunków oraz współpracy 
ze społeczno�ci� lokaln� miasta Ostróg na Ukrainie. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Sandomierza. 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

Janusz Sochacki 

 



Uzasadnienie: 

Miasto Ostróg jest poło�one w obwodzie rówie�skim nad rzek� Hory� u uj�cia 
do Wilii. Przed wybuchem II wojny �wiatowej była to ostatnia rubie� 
Rzeczpospolitej. Ostróg był i pozostaje wa�nym o�rodkiem kultury i edukacji, 
głównie za spraw� Akademii Ostrogskiej – uczelni pa�stwowej. 

Miasto liczy 15 000 mieszka�ców, w�ród których jest wielu Polaków. Wa�n� 
rol� odgrywa parafia katolicka, której proboszczem jest ks. Witold Józef 
Kowalów, Polak z Podhala, od 1991 r. pracuj�cy na Wschodzie. Parafia wydaje 
pismo, które rozchodzi si� na całej Ukrainie, pt. „Wołanie z Wołynia”. 

23 VI 2005 r. została podpisana „Umowa o woli współpracy”, której stronami 
były: miasto Sandomierz, powiat sandomierski, miasto Ostróg i powiat 
ostrogski. Ustalono, �e je�li pojawi� si� dobre przykłady podj�tej współpracy 
oddolnej, zostanie podpisana umowa o partnerstwie miast. Po blisko dwóch 
latach funkcjonowania tamtego porozumienia mo�na stwierdzi�, �e udało si� ju� 
poczyni� pierwsze kroki. Na Ukrainie przebywała delegacja miasta 
Sandomierza podczas obchodów �wi�ta Ostroga, z wizyt� byli tam te� 
przedstawiciele sandomierskiej kultury, szkolnictwa i turystyki. Z Ostroga 
dziesi�cioosobowa grupa dzieci przebywała na obozie harcerskim nad morzem. 
Kilkoro uczestniczyło te� w warsztatach plastycznych „T�czowy plener”.  

Istnieje kilka obszarów współpracy – wymiana dzieci i młodzie�y, wymiana 
kulturalna, ale tak�e współpraca z Polakami, mieszkaj�cymi w Ostrogu. 
Wa�nym walorem jest tak�e kreacja wizerunku miasta Sandomierza jako tego, 
który przekazuje na Wschód do�wiadczenia nabyte we współpracy 
mi�dzynarodowej.  


