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Rok pracy za nami.
A to dopiero początek

– Mija rok od zaprzysiężenia Pana na stanowisko wło-
darza gminy. Jak ocenia Pan ten okres?

– Trudno siebie samego oceniać. Po roku piastowania urzędu 
dochodzę do wniosku, że ta praca wymaga dużo poświęcenia, 
zaangażowania, ale też cierpliwości. Jest również bardzo obcią-
żająca psychicznie. Z pozytywnych rzeczy zaskoczyło mnie to, 
że zadłużenie gminy jest znacznie mniejsze, niż niektórzy zapo-
wiadali, mimo że w tym roku musieliśmy zaciągnąć kredyt na in-
westycje. Jestem też zadowolony z ludzi, z którymi współpracuję 
w urzędzie. Większość z nich to naprawdę kompetentne osoby. 
Zależy mi jednak, aby moi pracownicy ciągle się dokształcali 
i pamiętali, że to oni mają służyć mieszkańcom, a nie odwrotnie.

– Co udało się przez ten rok zrobić dla gminy?
– W mijającym roku nastawiliśmy się głównie na remonty 

dróg. Takie były zresztą oczekiwania mieszkańców, którzy na-
rzekali na fatalny stan dróg, szczególnie tych prowadzących do 
pól. Oczekiwania skądinąd uzasadnione, bo nowoczesny sprzęt 
sadowniczy wymaga równych, asfaltowych nawierzchni. W tym 
roku wykonaliśmy ponad 19,3 km dróg asfaltowych za przeszło 
3,45 mln zł. Z tego ponad 2,4 mln zł to środki zewnętrzne. To była 
największa kwota w powiecie sandomierskim, biorąc pod uwagę 
dofinansowanie do remontów dróg gminnych. 

Gmina wydała też sporo na inwestycje związane z budową 
kanalizacji w miejscowościach Złota i Andruszkowice. Koszt 
tych inwestycji to ponad 2 mln zł. Ponadto za ponad 1,2 mln zł 
przebudowaliśmy sieć wodociągową w Polanowie, Samborcu, 
Janowicach i Chobrzanach. W kilku miejscowościach zamonto-
waliśmy też dodatkowe oświetlenie.

– A jakie są priorytety inwestycyjne na przyszły rok?
– W 2016 roku chcemy przede wszystkim postawić na dzia-

łania w sferze oświaty i kultury. Oczywiście nie zaniedbamy 
inwestycji infrastrukturalnych, ale priorytetem będą remonty 
szkół, a także inwestycje związane z szeroko rozumianą kulturą. 
Chcemy chociażby rozpocząć budowę domu kultury w Sambor-
cu, a przynajmniej przygotować pełną dokumentację tej inwesty-
cji. Ma to być miejsce, w którym będą się spotykać członkowie i 
sympatycy różnych organizacji pozarządowych, działających na 
terenie gminy, ale też młodzież szkolna i seniorzy. 

Planujemy też remonty świetlic i domów kultury w kilku miej-
scowościach gminy. Mieszkańcy coraz bardziej utożsamiają się 
ze swoimi miejscowościami, chcą się spotykać i razem działać. 
Powstają też nowe stowarzyszenia. A skoro o nich mowa, chcę 
zadeklarować, że gmina nadal będzie je wspierać i pomagać 
w miarę możliwości. To samo dotyczy Ochotniczych Straży Po-
żarnych, szczególnie że aż trzy jednostki z terenu gminy: z Sam-
borca, Złotej i Skotnik działają w Krajowym Systemie Ratowni-
czo-Gaśniczym, co jest chyba wyjątkiem na skalę wojewódzką.  

– Droga krajowa nr 79, która biegnie przez gminę, wy-
maga pilnego remontu, szczególnie na tym odcinku. Jakie 
są plany w tym zakresie?

– Doprowadzenie do remontu tej drogi było i jest jednym 
z moich priorytetów. Nie wszystko jednak zależy ode mnie, bo 
to jest droga krajowa. Mogę tylko apelować i lobbować na rzecz 
jej remontu. Wszystko wskazuje na to, że remont tego odcinka 
drogi odbędzie się w przyszłym, a najpóźniej w 2017 roku.  

– Dużo mówi pan o inwestycjach samorządowych, a co 
z inwestycjami prywatnymi na terenie gminy? Czy samo-
rząd tworzy klimat dla takich przedsięwzięć?

– Owszem, co jakiś czas pojawiają się pewne propozycje czy 
raczej zapytania od podmiotów prywatnych, na razie jednak bez 
konkretów. Gmina posiada działkę o powierzchni 3,7 ha, poło-
żoną przy drodze krajowej, pomiędzy Samborcem a Szewcami, 
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którą można wykorzystać pod inwestycje. Działka ta została 
przed laty przekazana gminie przez Agencję Rynku Rolnego 
z przeznaczeniem na stworzenie giełdy owocowo-warzywnej. 
Tego pomysłu nie udało się zrealizować i nawet chciano nam 
tę nieruchomość odebrać, ale udało się ją zatrzymać warunko-
wo, jeszcze przez dwa lata. Z tym, że mamy ograniczone pole 
manewru, bo można ją wykorzystać tylko na cele publiczne. 

Bierzemy pod uwagę budowę na tej działce placu przeładunko-
wego dla ciężarówek, które będą odbierać towar od rolników. 
Takiego placu nie ma w pobliżu, dlatego taka inwestycja wydaje 
się potrzebna. Oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje ze 
strony inwestora prywatnego. Gdyby się taki znalazł, po uzy-
skaniu zgody ARR działkę byśmy sprzedali, a pieniądze oddali 
Agencji. Dla nas i tak byłaby to korzyść, bo ktoś by ten teren 
zagospodarował, płacił podatki do gminy i być może stworzył 
miejsca pracy. 

– W ostatnim czasie głośno było w Samborcu o plano-
wanym przekazaniu tamtejszego ośrodka zdrowia w pry-
watne ręce. Co zostało z tych planów?

– Sprawa jest w toku, bo jeszcze nie zdecydowaliśmy, wspólnie 
z radnymi, czy ośrodek zostanie przekształcony, czy nie. Tak jak 

zapowiadałem, w każdej miejscowości gminy odbyły się spotkania 
z mieszkańcami w tej sprawie, a później głosowanie, czy prze-
kształcamy ośrodek, czy nie. Mieszkańcy obecni na spotkaniach 
w większości, choć nieznacznej, opowiedzieli się za przekształ-
ceniem i oddaniem go w prywatne ręce. Oczywiście budynek 
pozostałby własnością gminy, dzierżawilibyśmy go osobie lub 
podmiotowi, który prowadziłby placówkę. W moim odczuciu naj-
lepiej byłoby, aby prowadziła go obecna dyrektor ośrodka, która 
wyraziła taką chęć, bo najlepiej zna środowisko, w którym pracuje. 
Możemy też ogłosić konkurs, to jest jeszcze sprawa do dysku-
sji. Niemniej jednak warto się zastanowić, czy przekształcenie 
ośrodka nie byłoby korzystne dla pacjentów. Publiczny Ośrodek 
Zdrowia ograniczają przepisy, na przykład lekarze nie mogą tam 
przyjmować po godzinach, czy prowadzić praktyk prywatnych. 
Po przekształceniu go w niepubliczny te bariery znikną. Być może 
pojawią się nowi lekarze. Pacjenci, jak do tej pory, przyjmowani 
byliby w ramach NFZ, ale mogliby również korzystać z innych form 
ochrony zdrowia – gabinetów prywatnych. Mamy w ośrodku 
doskonały punkt rehabilitacji, który mógłby świadczyć dodatkowe 
usługi, na które jest zapotrzebowania.

– Gmina Samborzec, podobnie jak inne gminy powiatu 
sandomierskiego, przystąpiła do grupy zakupowej. Już od 
przyszłego roku będzie wspólnie z nimi kupować paliwo 
gazowe, a w przyszłości również energię elektryczną. Jakie 
Pan widzi z tego tytułu korzyści?

– Korzyści są większe niż się spodziewaliśmy. Oszczędności 
w ogólnej skali wyniosą ponad 900 tys. zł i nawet w rozbiciu na 
poszczególne podmioty, będą one znaczne. Wszystko wskazuje 
na to, że wspólny zakup energii elektrycznej da jeszcze większe 
oszczędności. To cieszy, bo każda złotówka się liczy. Podczas 
tworzenia grupy padła propozycja burmistrza Sandomierza, 
aby każda z gmin połowę wypracowanych oszczędności prze-
znaczała na jakiś ważny cel społeczny. Myślimy o doposażeniu 
i powiększeniu oddziału paliatywnego w sandomierskim szpitalu 
lub utworzeniu hospicjum. Konkretne ustalenia dopiero przed 
nami. Niemniej jednak uważam, że jest to szlachetna inicjatywa, 
bo szpital służy wszystkim mieszkańcom powiatu. Dlatego będę 
namawiał radnych, aby nasz samorząd dołożył się do sfinanso-
wania tego projektu.

– Wspomniał Pan o przyszłorocznych planach przepro-
wadzenia remontów w szkołach. A jak ogólnie wygląda 
sytuacja oświaty w gminie?

– Niestety, mamy ten sam problem, co większość samo-
rządów. Liczba uczniów maleje, a co za tym idzie gmina musi 
coraz więcej dokładać do edukacji. W przyszłym roku ta kwota 
wyniesie około 2,3 mln zł. Najwięcej dokładamy do Liceum 
Ogólnokształcącego w Chobrzanach, bo około 400 tys. zł. Na 
szczęście szkoła ta nie miała w tym roku problemu z naborem  i 
są podstawy przypuszczać, że w przyszłym roku również tego 
problemu nie będzie. 

– Czego Pan by sobie życzył w nadchodzącym 2016 roku?
– Przede wszystkim zdrowia i więcej wyrozumiałości ze strony 

mieszkańców mojej gminy. Najbardziej boli mnie, kiedy człowiek 
szczerze się stara, robi wszystko, aby było dobrze, a ludzie tego nie 
doceniają. Owszem, jak każdy popełniam błędy, szczególnie że do-
piero od roku jestem wójtem i wciąż się uczę. Nie wszystkie sprawy 
da się załatwić od ręki. Dlatego proszę mieszkańców o cierpliwość. 

Wszystkim Mieszkańcom naszej gminy, 
Współpracownikom oraz Gminnym Urzędnikom 
życzę radosnych, spokojnych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, wszelkiej pomyślności 
oraz wytrwałości w realizacji przyszłorocznych zamierzeń. 
Niech Nowy Rok 2016 przyniesie Państwu tę odrobinę szczęścia, 
która sprawi, że wszystkie podjęte działania 
zakończą się sukcesem. 

WITOLD SUROWIEC
wójt gminy Samborzec
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SKOTNIKI
Wieś Skotniki graniczy z Bogorią 

Skotnicką od wschodu, Zajeziorzem 
od północnego wschodu, od północy 
z Szewcami, od zachodu z Sośnicza-
nami i od południa z wsią Kamieniec 
w gminie Koprzywnica. 

Wieś zajmuje powierzchnię 632 ha,  za-
mieszkuje ją 477 osób, w tym 253 kobiety i 
224 mężczyzn. Skotniki to jedna z najstar-
szych wiosek w gminie Samborzec i powie-
cie sandomierskim. W 1167 roku Maria, żona 
Bolesława V Kędzierzawego, pierwsza po-
świadczona źródłowo właścicielka Skotnik, 
drogą zamiany przekazała wieś kapitule kra-
kowskiej. Do 1818 roku, do utworzenia diece-

zji sandomierskiej, miejscowość należała do 
diecezji krakowskiej.

Z rodem Bogoriów Skotniki związane są od 
XIII wieku. Tu ok. 1276 roku urodził się Jarosław 
Bogoria, późniejszy arcybiskup gnieźnieński, 
fundator kościoła w Skotnikach. W 1323 roku 
biskup krakowski zamienił z Pawłem z Bogoryi 
wieś Skotniki na Ostrołękę. 

Kościół i parafię pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela erygował w 1372 roku arcybiskup 
gnieźnieński Jarosław Skotnicki. Wieś nale-
żała wówczas do jego rodziny. Miała dwie 
karczmy rycerskie z rolą, z której płaciła 
dziesięcinę snopową i konopną klasztorowi 
koprzywnickiemu. Pod koniec XV wieku zo-
stał założony przy parafii szpital – przytułek 
dla ubogich.

Kolonia Skotniki została wydzielona z dóbr 
Skotniki powiatu sandomierskiego w 1927 roku 
i przeszła na własność pięciorga dzieci Mak-
symiliana Ksawerego Skotnickiego, po 1/5 dla 
każdego z nich. Ostatnim właścicielem majątku 
w Skotnikach był Maksymilian Skotnicki, który 
zmarł w oficerskim obozie jenieckim w Mur-
nau 5 maja 1945 roku. To jemu miejscowość 
zawdzięcza powstanie trzyklasowej szkoły 
powszechnej, pod której budowę w 1928 r. 
przekazał plac. 

Dawny dworek w Skotnikach, po parcelacji 
majątku Maksymiliana Skotnickiego, od 1945 
do 1952 roku zajmowała Szkoła Rolnicza. Po 
jej likwidacji do 1958 roku mieścił się tam Dom 
Starców. Potem dworek zajął Ośrodek Zdrowia. 
Znajdowała się tam również Biblioteka Gro-
madzka i przedszkole. W 1967 roku budynek 
dworu uległ częściowemu zniszczeniu przez 
pożar. Został wyremontowany dopiero dziesięć 
lat później.

Przez blisko 800 lat wioska była w rękach 
jednego rodu – Bogoriów Skotnickich. Po za-
kończeniu II wojny światowej sytuacja poli-
tyczna w kraju zmusiła Skotnickich do opusz-
czenia rodowej siedziby. Dopiero po 1989 
roku potomkowie rodu mogli czynić starania o 
odzyskanie własności. W 1997 roku syn ostat-
niego właściciela Skotnik Maksymilian odzyskał 
dawny budynek dworu i część gruntów przy 
budynku.
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Spod pióra
regionalisty

Dzieci, zarówno te z klas młodszych, jak i starszych, 
bardzo chętnie zgłaszały się do rywalizacji. Ogółem na 
konkurs wpłynęły 202 prace. Młodzi artyści wykonali 
swoje ozdoby, wykorzystując różnorodne materiały 
i techniki plastyczne. Oceny prac dokonało jury, które ze 
względu na wyrównany poziom, estetykę i staranność 
wykonania ozdób postanowiło wyróżnić wiele osób.

Wśród przedszkolaków równorzędne pierwsze miej-
sca przyznano dzieciom z Oddziału Przedszkolnego 
w Samborcu, Karolinie Greli z Przedszkola w Zawierz-
biu i Adamowi Wilkowi z Przedszkola w Chobrzanach. 
W drugiej grupie wiekowej – uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej – najpiękniejsze prace wykonali: Kata-
rzyna Obrębska – SP w Skotnikach, Anna Pawlik – kl. 
I ZPPO w Samborcu i Zuzanna Zbieska – kl. I SP w Cho-
brzanach. Całej trójce jury przyznało pierwsze miejsce. 
Pośród uczniów klas IV-VI najlepiej się spisali i otrzymali 
równorzędne pierwsze miejsca: Antoni Rewera z SP 
w Śmiechowicach, Julia Cichoń z ZPPO w Samborcu 
i klasa V SP w Zawierzbiu. 

Wszystkim dzieciom składamy serdeczne  gratulacje 
i podziękowania za udział w konkursie. Zwycięskie prace 
można podziwiać na wystawie przed biblioteką.

Świątecznych ozdób czar
Gminna Biblioteka Publiczna w Samborcu w okresie przedświą-

tecznym ogłosiła II edycję „Konkursu plastycznego  na najpiękniejszą 
ozdobę choinkową”. 

W Zespole Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach świętowano roczni-
cę odzyskania przez Polskę niepod-
ległości. W uroczystościach, które 
rozpoczęła msza święta za Ojczyznę, 
uczestniczyła młodzież szkolna wraz 
z dyrekcją i gronem pedagogicznym, 
a także zaproszeni goście.

Tegoroczne obchody Narodowego Świę-
ta Niepodległości połączono z odsłonięciem 
tablicy pamiątkowej poświęconej uczniom 
Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach 
i zarazem ofiarom władz komunistycznych. 
W 1952 roku dziewięciu młodych ludzi aresz-
towano za działalność niepodległościową 
i przynależność do Polskiej Organizacji Woj-
skowej. Wszyscy zostali skazani na kary wię-
zienia i zesłani do pracy w kopalniach węgla 
kamiennego.

Byli to: Stanisław Cukrowski z Bilczy, 
Bogdan Giza z Faliszowic, Zdzisław Grze-
sik z Ryłowic, Sławomir Płaza z Gorzyczan, 

Zygmunt Rędziak z Przezwód, Stefan Sta-
wecki z Krowiej Góry, Zenon Surowiec 
z Gorzyczan, Zygmunt Surowiec z  Gorzy-
czan, Józef Szczepanik z Krzcina. Gośćmi 
honorowymi uroczystości byli dwaj spośród 
aresztowanych – Bogdan Giza i  Sławomir 

Płaza oraz bracia Zygmunta Rędziaka 
i Stefana Staweckiego z rodzinami. To właśnie 
oni wraz z wójtem Witoldem Surowcem 
dokonali aktu odsłonięcia tablicy. Inicjatorką 
ufundowania pamiątkowej tablicy była  Ja-
nina Szczygielska.

Pamięci ofiar komunizmu

Uroczystego otwarcia placu dokonali: wójt 
Witold Surowiec, radna i sołtys wsi Ryłowice 
Elżbieta Bebło, dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Chobrzanach Robert Soja, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Spor-
tu i Rekreacji w Samborcu Sebastian Mazur 
oraz Wojciech Ciach, nauczyciel wychowania 
fizycznego w szkole w Chobrzanach.

Skąd pomysł na paintball? – Taka forma 
aktywności daje możliwość przebywania na 
świeżym powietrzu oraz spędzania czasu 
z rówieśnikami. Poprzez swoją atrakcyjność 
z pewnością stanie się świetną alternatywą 
dla telewizorów i komputerów – mówi Se- mówi Se-Se-
bastian Mazur, dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu. – Do-
tychczas to miejsce nie było w pełni wyko-
rzystywane, ale dzięki zaangażowaniu pani 
sołtys, mieszkańców wsi Ryłowice, a przede 
wszystkim młodzieży i grona pedagogiczne-
go z Zespołu Placówek Oświatowych w Cho-

brzanach plac w Ryłowicach został wspaniale 
zagospodarowany. 

Na pamiątkę otwarcia bazy paintballowej 
uczestnicy uroczystości wspólnie posadzili 
drzewka. Powstała w ten sposób aleja mo-

drzewiowa. Po części oficjalnej młodzież pod 
okiem opiekuna przystąpiła do wyczekiwanej 
strzelaniny kulkami z farbą. A po ekscytującej 
wymianie kolorowego ognia wszyscy zostali 
ugoszczeni przez panią sołtys smaczną  kieł-ą kieł-
baską i pieczonymi ziemniakami. 

Projekt opiewał na około 14 tys. zł. Za te 
pieniądze zakupionych zostanie 10 kompletów 
wyposażenia do gry w paintball, czyli kara-
binki pneumatyczne i zapas kulek z farbą, jak 
również kaski, gogle, ochraniacze, rękawice 
i kombinezony. 

Sekcja Paintballowa Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu działa 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Cho-
brzanach. Opiekunami sekcji są odpowied-
nio przeszkoleni instruktorzy, którzy zarazem 
są nauczycielami wychowania fizycznego 
w Szkole w Chobrzanach, Piotr Głowacki 
i Wojciech Ciach.

Zapraszamy 
do paintballowej bazy!

W połowie listopada otwarto plac paintballowy w Ryłowicach. Stało się 
to możliwe dzięki Centrum Kultury, które uzyskało dofinansowanie na pro-
jekt pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez promocję aktywnego 
trybu życia i stworzenie w Gminie Samborzec bazy paintballowej z pełnym 
wyposażeniem, z wykorzystaniem naturalnych walorów przyrodniczo-krajo-
brazowych terenu”. 


