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– Funkcja wójta gminy to funkcja zaszczytna, ale i zo-
bowiązująca. Stanowisko, jakie Pan piastuje od ponad 
trzech dekad, jest dla Pana dużym obciążeniem? A może 
wyzwaniem?

– Tak. To jest zaszczytna, zobowiązująca, a przede wszystkim 
odpowiedzialna funkcja. Stanowisko wójta jest dla mnie wielkim 
wyzwaniem. Wymaga dużego zaangażowania, pochłania sporo 
czasu, ale daje równocześnie wiele satysfakcji i zadowolenia, 

szczególnie wtedy, gdy można spełnić życzenia i oczekiwania 
mieszkańców. Nie zawsze jest to jednak możliwe, zwłaszcza 
z uwagi na ograniczone finanse.  

– Czy przez te wszystkie lata zdarzały się chwile, kiedy 
musiał Pan liczyć tylko na siebie? Kiedy nie miał Pan żad-
nego wsparcia? 

– W każdej pracy początki są trudne, a ogrom obowiązków 
czasami przeraża. Na szczęście w moim urzędzie pracowali i pra-
cują ludzie, którzy są dla mnie ogromnym wsparciem, podobnie 
jak i sołtysi i radni. Bez nich na pewno bym sobie nie poradził. 
Wspomniałem ostatnio na spotkaniu z pracownikami, że urzędu 
nie tworzy sam wójt. Urząd gminy to zespół ludzi, którzy razem 
mogą zdziałać bardzo wiele. Przekonałem się o tym w ciągu 
ostatnich ponad trzydziestu lat.

– Jak by Pan podsumował ostatni rok, który był wyjąt-
kowo trudny dla wszystkich samorządów? 

– Dobrze, zważywszy na sytuację gospodarczą kraju i Europy. 
Każdy gospodarz gminy odmienia słowa „plan oszczędnościo-
wy” na wszystkie sposoby. Trudno dziwić się staraniom osób 
odpowiedzialnych za publiczne pieniądze, że szukają oszczęd-
ności. Sztuka polega na tym, aby skutki oszczędności w jak 
najmniejszym stopniu dotknęły mieszkańców.

–  Jakie inwestycje udało się Panu zrealizować w tych 
trudnych czasach?

– W ostatnich latach w gminie Samborzec wyremontowano 
lub niemal całkowicie przebudowano wiele dróg gminnych. Na 
wszystkie te inwestycje samorząd pozyskał środki zewnętrzne. 
Najbardziej kosztowne były odcinki dróg w Żukowie i Zawierzbiu 
oraz droga z Samborca w kierunku Dębian. Koszt tych inwestycji 
wyniósł blisko 4 miliony złotych, z czego ponad połowę stanowiły 
środki unijne. Ze te pieniądze całkowicie wymieniono nawierzch-
nie asfaltowe o długości prawie pięciu kilometrów i szerokości 5 
metrów. Do tego doszły przepusty, barierki energochłonne i po-
nad 800 metrów chodnika. Remonty przeprowadzono również 
na drogach gminnych Chobrzany – Kolonie, Kolonia – Janowice, 
Śmiechowice – Bystrojowice, Gorzyczany – Bystrojowice i Złota – 
Górki Złockie. W sumie wyremontowano ponad 7,5 kilometra na-
wierzchni asfaltowej, wybudowano też blisko 900 metrów chod-
ników. Koszt tych inwestycji przekroczył 2,8 milionów złotych, 
z czego połowa to unijne wsparcie. Gmina w ostatnich miesiącach 
pozyskała też spore środki na remont dróg gminnych w ramach 
usuwania skutków klęsk żywiołowych. Tylko w latach 2010-2012 
w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych wyremontowano 
drogi gminne o łącznej długości blisko 10 tysięcy metrów, za kwotę 

ponad 2 mln złotych, z czego suma środków pozyskanych na ten 
cel przekroczyła 1,5 milionów złotych.

Ponadto w ostatnich miesiącach za przeszło 350 tysięcy zł 
przebudowany został ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi 
gminnej w Kobiernikach. Szerokość nowej nawierzchni wynosi 
od 3 do 3,2 metra, a szerokość poboczy 0,5 metra. Znaczną 
część kwoty na pokrycie inwestycji gmina pozyskała ze środków 
budżetu państwa – rezerwy celowej przeznaczonej na usuwa-
nie skutków powodzi. Również z tego samego źródła gmina 
Samborzec otrzymała prawie 167 tysięcy zł na przebudowę 
ponad 900-metrowego odcinka drogi gminnej Gorzyczany – 
Piaski. Całkowity koszt tej inwestycji, po dołożeniu środków 
własnych gminy, wyniósł przeszło 208 tysięcy zł. Podobnie jak 
w przypadku drogi w Kobiernikach, przebudowa polegała na 
wykonaniu nawierzchni bitumicznej z poboczami – nawierzch-

nia szerokości 3 metrów i pobocza szerokości 0,5 metra. Dzięki 
nowej nawierzchni po przebudowie droga podniosła się o około 
27 cm, co w znacznym stopniu poprawi jej odwodnienie. Do 
tego w Bogorii Skotnickiej przebudowano drogi dojazdowe do 
gruntów ornych za kwotę przeszło 47 tysięcy złotych, z czego 
30 tysięcy przekazał marszałek województwa świętokrzyskiego. 

– Samorządowe inwestycje to jednak nie tylko drogi. 
Zatem co jeszcze udało się zrobić dla gminy?

– Na przełomie roku 2012 i 2013 gmina Samborzec zrealizo-
wała I etap zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku 
internatu przy Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach 
na przedszkole czterooddziałowe wraz z niezbędną infrastruk-
turą”. Koszt inwestycji to 98700 złotych.

Gmina Samborzec realizuje także projekt o nazwie „Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Złota i Andruszkowi-
ce (etap I) oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z obudową 
studni bisowych i zbiornika wody surowej”, który jest jednym 
z największych wyzwań naszej gminy w ostatnim czasie. Projekt 
jest realizowany w ramach działania 3.2.1 Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej, objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW). Całkowita wartość projektu to ponad 6 milionów 855 
tysięcy złotych, z czego wartość dofinansowania wyniesie ponad 
3 miliony. Gmina zrealizowała pierwszy etap tej inwestycji, udało 
się przebudować sieć wodociągową wraz z obudową studni biso-
wych i zbiornika wody surowej za łączną kwotę 922  500 złotych. 
W miejscu ujęcia wody zainstalowano nowoczesny sprzęt, w tym 
wydajne pompy i filtry. Przepływ i ilość, a także szybkość przepły-
wu wody jest cały czas monitorowana poprzez specjalne czujniki, 
podłączone do sytemu komputerowego. II etap, czyli kanalizacja, 
będzie realizowany w 2014 roku. 

Ponadto w ostatnim czasie wybudowano w gminnych miej-
scowościach wiele placów zabaw i altanek oraz boisk sporto-
wych. Są to miejsca gdzie mieszkańcy mogą w wolnych chwilach 
spędzać czas z rodzinami. 

– Najważniejsze inwestycje gminne planowane w naj-
bliższej przyszłości to…?

– W najbliższych miesiącach planowanych jest na terenie 
naszej gminy wiele inwestycji. Najważniejsze to te porządkujące 
gospodarkę wodno-ściekową. Wybudowana zostanie sieć kana-
lizacyjna w miejscowościach Chobrzany i Strączków o długości 
17,5 kilometra na kwotę 2 milionów 900 tysięcy złotych, z czego 
dofinansowanie z RPOWŚ stanowić będzie 1 milion 740 tysięcy. 
Następną inwestycją będzie sieć kanalizacyjna o długości 11,3 
km w Złotej i Andruszkowicach na kwotę 2,1 miliona, w tym 
dofinansowanie z RPO wyniesie ok. 1 milion 280 tysięcy złotych. 
Jest to przedsięwzięcie bardzo ważne, między innymi z uwagi na 
wymagania Unii Europejskiej, z której środków w dużej części 
jest realizowane. W 2014 roku przebudujemy drogi gminne: 
Koćmierzów – Złota-Gaj, Chobrzany – Bystrojowice, Janowice 
– Chobrzany w ramach Narodowego Programu Przebudowy 
Dróg Lokalnych. Wniosek został przyjęty na 5. miejscu listy 
rankingowej i opiewa na kwotę 1 miliona 360 tysięcy zł. Długość 
wszystkich odcinków to 6527 metrów.

Planujemy także przebudować drogi gminne w ramach Usu-
wania Skutków Klęsk Żywiołowych. Na ten cel przeznaczymy 
około 600 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie z budżetu 
państwa wyniesie około 450 tysięcy.

W ramach Odnowy Miejscowości planujemy zrealizować 
dwa zadania, w miejscowości Polanów i Skotniki, gdzie po-

wstaną miejsca rekreacji i wypoczynku. Łączna kwota inwe-
stycji to około 200 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie 

wyniesie około 110 tysięcy.
Z tak zwanych małych projektów planujemy zre-
alizować trzy zadania. Po pierwsze, utworzyć 
w Gorzyczanach miejsca kultywowania tradycji 
i historii na kwotę około 46 tysięcy złotych, 
w tym dofinansowanie 25 tysięcy, po drugie, 
zmodernizować infrastrukturę turystyczną i re-

kreacyjną w Samborcu, poprzez stworzenie systemu monitoringu 
na kwotę 23 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie 15 tysięcy. 
Po trzecie, chcemy utworzyć miejsce bezpiecznego wypoczynku 
i rekreacji we wsi Ostrołęka. Koszt zadania to 42 tysiące złotych, 
z czego ponad połowę stanowić będzie dofinansowanie.

– Jak, wobec takiego natłoku spraw i wyzwań zawodo-
wych, udaje się Panu pogodzić pracę z życiem rodzinnym?

– Zawsze godziłem pracę zawodową z życiem rodzinnym. 
Teraz moje dzieci są już dorosłe, a dla trójki wnuków zawsze 
znajduję trochę czasu, gdyż czas spędzony z nimi relaksuje mnie 
po pracowitym dniu. Oczywiście nieocenione wsparcie cały czas 
mam ze strony żony, za co jestem jej bardzo wdzięczny.

Rozmowa 
z Witoldem Garnuszkiem 
wójtem gminy Samborzec

GoSPodArSKie
podsumowanie
mijającego roku 

Pogodnych i rodzinnych 
świąt Bożego Narodzenia 

niezapomnianych chwil 
w gronie najbliższych 
z opłatkiem i kolędą 

a także wszelkiej pomyślności 
i sukcesów 

w nadchodzącym 2014 roku

życzy
wójt Samborca 
Witold GarNuSzek
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Andrzejkowo dla maluchów

W przyszłym roku w gminie Samborzec po-
wstanie Artystyczne Studio „Przetalent” oraz 
klub paintballowy. Zostaną  również opraco-
wane i zakupione materiały promujące gminę.

„Przetalent”
i paintball

Celem projektu Artystyczne Studio „Przetalent” jest 
stworzenie miejsca realizacji młodzieżowych zainteresowań 
artystycznych oraz wyrównanie szans w dostępie do edu-
kacji pozaszkolnej wśród 20-osobowej grupy młodzieży 
z gminy. W tym czasie odbędzie się wyjazd studyjny, zorga-
nizowane zostaną warsztaty: wokalne, ruchu scenicznego, 
fotograficzne i filmowe, czego efektem będzie stworzenie 
przez młodzież piosenki, teledysku, filmu z przebiegu pro-
jektu oraz wystawy fotograficznej.

Projekt zostanie również opisany przez młodzież, opa-
trzony zdjęciami z wystawy i udostępniony w formie elek-
tronicznego katalogu do pobrania. Uczestnicy projektu 
to grupa młodzieży w wieku 15-19 lat, która wyłoniła się 
w trakcie realizacji projektu „Gramy w Radę” Fundacji In-
ter@klas. Zaplanowane przez młodzież działania realizowa-
ne będą w świetlicy wiejskiej w Ostrołęce, gdzie znajduje się 
ogrzewane pomieszczenie do zagospodarowania, z dostę-
pem do łazienki i kuchni. Celem projektu, oprócz stworze-
nia wystawy fotograficznej i filmu oraz nagrania teledysku, 
jest obudzenie w młodych ludziach wiary w siebie i swo-
je możliwości, wzmocnienie umiejętności pozyskiwania 
wsparcia społecznego, wzrost świadomości samorealizacji 
i wzmocnienie procesu usamodzielniania się młodzieży. 

Uzyskana dotacja zostanie wykorzystana na doposażenie 
studia poprzez zakup miksera, mikrofonu, kabla, słuchawek, 

wzmacniacza i kamery do nakręcenia teledysku, wynagro-
dzenie dla instruktorów warsztatów filmowych, fotograficz-
nych, montażysty i koordynatora projektu, catering.   

W przyszłym roku Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu planuje realizację jeszcze dwóch, bardzo 

ciekawych projektów, które zo-
staną dofinansowane z pieniędzy 
unijnych, poprzez sandomierskie 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania. Pierwszy z nich nosi 
nazwę: „Utworzenie w Gminie 
Samborzec punktu informacji 
turystycznej”. Szacunkowy koszt 
projektu wyniesie ponad 30 tys. zł. 
Kwota ta zostanie przeznaczona 

na opracowanie i zakup informatorów turystycznych, ulo-
tek i przewodników po gminie, oraz wydanie monografii 
miejscowości Gorzyczany, autorstwa regionalisty Andrze-
ja Cebuli. W publikacji znajdzie się też mnóstwo zdjęć 
w kolorze, w tym niektóre unikatowe, nigdzie wcześniej 
nie publikowane. Materiały te będą wystawione w spe-
cjalnej gablocie na parterze urzędu gminy.

Natomiast drugi projekt nosi nazwę: „Rozwój infra-
struktury turystycznej poprzez promocję aktywnego trybu 
życia poprzez stworzenie w Gminie Samborzec bazy pa-
intballowej z pełnym wyposażeniem, z wykorzystaniem 
naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych tere-
nu”. Jak wyjaśnia Sebastian Mazur, dyrektor samborzec-
kiego Centrum Kultury, projekt będzie odpowiedzią na 
zapotrzebowanie miejscowej młodzieży. – Dochodziły do 
nas sygnały, że taki klub paintballowy cieszyłby się spo-
rym zainteresowaniem, dlatego stworzyliśmy projekt i jest 
spora szansa na jego dofinansowanie – mówi dyrektor. 
Projekt opiewa na około 14 tys. zł. Za te pieniądze zaku-
pione zostanie 10 kompletów strojów do gry w paintball, 
czyli karabinki pneumatyczne i zapas kulek z farbą, jak 
również kaski, gogle, ochraniacze, rękawice i kombinezo-
ny. W planach jest organizacja zawodów paintboolowych 
i innych imprez tego typu.

Wieś Łojowice znana była już w średniowieczu. Wykony-
wano w niej liny i  powrozy dla Grodu Sandomierskiego. Do 
produkcji powrozów potrzebny był między  innymi  łój,  który 
sprowadzano z  innych miejscowości. To właśnie  jego brak 
we wsi przyczynił się do nadania jej nazwy Łojowice.

Łojowice
Łojowice są malowniczo położone w dolinie dwóch rzek: Żurawki, 

której źródła wypływają ze stawów w miejscowości Żurawica, i jej 
dopływu – rzeki Strugi, która początek swój bierze w Dębianach. Zabu-
dowania wiejskie osłaniają wyniosłe pagórki lessowe i wysokie wzgórza, 
w tym najwyższe Baba, które ma ponad 200 m n.p.m. Łojowice aktual-
nie graniczą z Kolonią Złota, wsią Złota, Milczanami, Żurawicą i Malica-
mi. Administracyjnie należą do gminy Samborzec, a miejscowa ludność 
przynależy do parafii św. Piotra i Pawła w Obrazowie. Powierzchnia 
wsi wynosi 162,72 ha, w tym grunty orne obejmują 112,81 ha, łąki 5,32 
ha, sady i ogrody 43,2 ha i nieużytki 1,32 ha. Obecnie miejscowość tę 
zamieszkuje 128 stałych mieszkańców.

Do XVI wieku Łojowice były wsią włościańską. Dalsza historia przy-
należności wioski jest słabo znana. Ze źródeł i przekazów dowiadujemy 
się, że  w 1543 roku Łojowice w części należały do biskupa krakowskiego 
i stanowiły uposażenie kościoła św. Piotra w Sandomierzu i św. Trójcy 
w Samborcu (po połączeniu obu parafii w 1607 roku). Natomiast pozo-
stała część wioski pozostała włościańska. Kościół św. Piotra w Sando-
mierzu w 1813 roku spłonął, a w 1821 roku został rozebrany, zlikwidowa-
no również parafię. Od tego roku mieszkańcy Łojowic należeli do parafii 
pw. św. Piotra i Pawła w Obrazowie. Wieś w tym czasie tworzyły dwie 
osady: Łojowice wieś i Łojowice Poduchowne. Łojowice Poduchowne 
zajmowały obszar wzdłuż granicy wsi Złota, tj. pomiędzy majątkiem 
państwa Strugałów a majątkiem państwa Biernatów, aż do drogi wiej-
skiej i rzeki. Taki stan trwał do marca 1864 roku, kiedy to po powstaniu 
styczniowym decyzją zaborcy majątek kościelny został rozparcelowany 
i rozprzedany pomiędzy włościan i kmieci z tutejszej miejscowości. 
Według tabeli likwidacyjnej majątku Łojowice w 1905 roku zajmowały 
powierzchnię 219 mórg pola. W listopadzie 1905 roku sześć mórg ziemi 
nabył Karol Krakowiak i jego przyszła małżonka Antonina Marzec za 
sumę 600 rubli od Jana i Anny Marców, którzy zakupili tę ziemię jesz-
cze w 1893 roku. Z kolei w 1921 roku Karol Krakowiak odsprzedał swój 
majątek Walentemu i Mariannie Stępińskim także za 600 rubli. 

Już w XVI wieku w Łojowicach Poduchownych były karczma i bro-
war. W 1688 roku karczmarzem był Stanisław ze Złotej, a w 1702 roku 
dzierżawił ją Andrzej Kucharski z Łojowic. Karczma i browar należały 
do Kapituły i stanowiły uposażenie kościoła św. Piotra w Sandomierzu. 
W tym czasie wieś Łojowice Poduchowne dzierżawiła Genowefa Teresa 
Moszyńska. 

W 1809 roku Łojowice Poduchowene dzierżawił Łukasz Łączkowski. 
W 1827 roku Łojowice zamieszkiwało 113 osób w 13 domach mieszkal-
nych. Z kolei na początku lat dwudziestych ubiegłego wieku Łojowice 
wieś liczyła 215 mieszkańców. 

W 1922 roku Anna i Adam Dobkowie z Łojowic ufundowali figurę 
Matki Boskiej Niepokalanej jako wyraz pamięci po stracie swojego syna, 
który zaginął w Stanach Zjednoczonych, gdzie wyjechał „za chlebem”. 

Od 1929 r. w Łojowicach działała kuźnia, w której kowalem był Daniel 
Dzieciuch ze Strzegomia. Był to też warsztat rzemieślniczy, w którym 
właściciel zatrudniał kilku czeladników. Po śmierci Daniela Dzieciucha ko-
walem został Jan Świerkula z Łojowic, który był uczniem znanego kowala 
Stanisława Majewskiego z Malic. Kuźnia funkcjonowała do 1953 roku. 

W czasie II wojny światowej Jan Świerkula był sołtysem wsi. W czasie 
działań frontowych mieszkaniec tej wioski Franciszek Pietruszka został 
przez Niemców rozstrzelany jako podejrzany o działalność w grupie 
partyzanckiej. Po wojnie, w latach pięćdziesiątych XX wieku poprawiono 
i utwardzono drogę wiejską do Obrazowa, na której w 1987 roku poło-
żono asfalt. W latach 1954-1973 wieś Łojowice należała do Gromadzkiej 
Rady Narodowej w Andruszkowicach.  W 1961 roku założono we wsi 
i doprowadzono do mieszkań energię elektryczną. 

Po wyzwoleniu we wsi funkcjonowały sklepy spożywczo-przemy-
słowe, w których zaopatrywali się nie tylko mieszkańcy Łojowic. Sklepy 
prowadzili: Stanisław Guz, Stefan Strugała i Józef Dynkowski. Aktualnie 
mieszkańcy wioski korzystają z gazu ziemnego i wodociągu. W niedłu-
gim czasie założona zostanie kanalizacja. 

Obecnie wzgórza otaczające wioskę pokryte są pięknymi i nowocze-
snymi  sadami i ogrodami. W swoim podglebiu kryją grube warstwy lessu 
na podłożu kredowym, piasku, żwiru i kamienia. Już od dawien dawna 
w tej miejscowości wydobywano kamień do budowy zagród i domów 
w okolicznych wioskach. Mieszkańcy dzisiejszych Łojowic zajmują się 
uprawą warzyw i owoców i jest to ich główne źródło utrzymania.

ANdrZeJ CeBULA

16 lipca br. gminę Samborzec odwiedził 
teatr –  „Unia Teatr Niemożliwy”, którego 
twórcy odważnie eksperymentują, korzy-
stając ze zdobyczy techniki. 

Przedstawienie pt. „Drugi 
Pokój” to nowoczesna impresja 
teatralna w oszczędnej formie. 
W spektaklu wykorzystano bar-
dzo wiele technik. Fotografia, 
wizualizacje multimedialne i teatr 
cieni, połączone w jednym przed-
stawieniu tworzą niepowtarzalne 
widowisko. Przepiękna poetycka 
interpretacja Z. Herberta w do-
skonałej oprawie muzycznej 
– wydaje się, że dźwięki wydo-
bywają się ze starego adaptera. 
Warstwa muzyczna spektaklu 
jest jego ogromnym walorem, stwarza niesamowity na-
strój, towarzyszy każdej scenie i jest jej nieodłącznym 
elementem. Twórcy spektaklu udowadniają, że nie po-
trzeba zbyt wielu słów, aby przekazać coś bardzo waż-

nego. Dają nam możliwość własnej interpretacji sztuki 
bez narzucania jakiegokolwiek gotowego rozwiązania. 
Pauzy, momenty kompletnej ciszy pozwalają na refleksję 
nad pytaniami, jakie stawia sztuka. 

W ostatnim tygodniu listo-
pada 2013 roku odbył się cykl 
zabaw andrzejkowych pod ha-
słem: „Andrzejki dla Malucha”, 
skierowanych do najmłodszych 
mieszkańców gminy Samborzec. 
Centrum Kultury w zakresie orga-
nizacji tego rodzaju przedsięwzięć 
współpracuje zarówno z gmin-
nymi przedszkolami i punktami 
przedszkolnymi, jak i zespołem 
monitorującym przebieg wdra-
żania gminnej strategii.

Impreza jest organizowana 
w związku z realizacją zapisów 
uchwalonej przez Radę Gminy 
Samborzec „Strategii Wyrówny-
wania Szans Edukacyjnych w Gmi-
nie Samborzec na lata 2015-2017”.

Gminne  Centrum  Kultury,  Sportu  i  Rekreacji  rozpoczęło  orga-
nizację  tematycznych  zajęć  dla  dzieci  w  wieku  przedszkolnym  i 
wczesnoszkolnym. 


