
Samborzec

– Obecny rok jest dla Pana trzydziestym pierwszym ro-
kiem pełnienia funkcji gospodarza gminy. To chyba rekord 
w skali całego kraju. Najpierw był Pan naczelnikiem gminy, 
a później wójtem. Jest czego zazdrościć? 

– Mam ogromną satysfakcję, że już tyle lat pracuję dla dobra 
mieszkańców gminy, a oni przez tyle lat obdarzają mnie zaufa-
niem. Dzięki temu mogliśmy i możemy dalej realizować wspólne 
plany. Czy jest czego zazdrościć? Hm…, chyba nie. Mimo tylu 
inwestycji i zadań, które realizujemy, to są naprawdę trudne 
czasy dla samorządu, gdyż coraz więcej obciążeń, w tym tych 
finansowych, przekazywanych jest odgórnie na samorządy 
gminne bez wskazania źródła ich finansowania. Doskonałym 
przykładem mogą być chociażby szkoły. Zatem wójtowanie to 
wielka odpowiedzialność, duma, ale też ciężki kawałek chleba.

– Moment, w którym obejmował Pan stery w gminie, 
i  czasy obecne  to  zapewne dwa  różne  światy.  Jak Pan 
ocenia zmiany, które zaszły przez ten okres, szczególnie 
w obszarach, za które był i jest Pan odpowiedzialny?

– Faktycznie to były zupełnie inne czasy, ale jak tak patrzę 
wstecz, to gmina Samborzec przez te lata naprawdę dokonała 
cywilizacyjnego skoku. Dzięki współpracy z mieszkań-
cami udało się dojść do takiego poziomu rozwoju 
gminy, jaki mamy dzisiaj. Teraz gaz, wodociąg 
czy kanalizacja w każdym domu to rzecz nor-
malna, ale te kosztowne inwestycje trze-
ba było przeprowadzić, a to lata pracy. 
Z punktu widzenia mojej wieloletniej 
pracy na stanowisku wójta mogę 
powiedzieć, że wcześniej było 
łatwiej pozyskać środki finan-
sowe na wszelkie inwestycje, 
a teraz jest to obostrzone 
wieloma utrudnieniami, 
przede wszystkim dużym 
finansowym wkładem 
własnym, który jest wy-
magany od samorządu, 
gdy sięga po środki ze-
wnętrzne. Społeczeń-
stwo wcześniej było 
bardziej zorganizowane, 
ludzie zakładali komite-
ty społeczne, pomagali 
w pracach inwestycyjnych, wychodzili z inicjatywą, i dzięki temu 
zaangażowaniu posiadamy rozbudowaną infrastrukturę. Teraz 
takiej społecznej organizacji już nie ma.

Niestety, rzeczywistość jest taka, że wielu inwestycji, na 
które mamy przygotowaną dokumentację, nie można obecnie 
zrealizować, bo gminy nie stać na wyłożenie wspomnianego już 
wkładu własnego. Mam nadzieję, że w nowym okresie progra-
mowania unijnego 2014-2020 te plany zostaną zrealizowane, bo 
oczekiwania mieszkańców są coraz większe. 

 – Tak długie rządy muszą się opierać na sporym kredycie 
zaufania od mieszkańców gminy. Z drugiej strony ludzie by 
Pana nie wybierali, gdyby w gminie nic się nie działo. Z ja-
kich gminnych inwestycji, szczególnie tych zrealizowanych 
w ostatnich latach, jest Pan najbardziej dumny?

– Długo by wymieniać, właściwie ze wszystkich jestem 
dumny. W ostatnich latach zrealizowaliśmy wiele ważnych in-
westycji, które służą mieszkańcom gminy. Duży nacisk położy-
liśmy na rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej. W latach 
2009-2012 powstało wiele obiektów sportowo-rekreacyjnych. 
Wspomnę tylko o „orliku” w Samborcu, którego koszt budowy 
przekroczył 1,2 mln zł. Obok tego kompleksu powstały tereny 
rekreacyjne, alejki, plac zabaw, utwardziliśmy plac przed sceną 
– wszystko to w ramach rewitalizacji centrum Samborca, a to 
kolejny, blisko milionowy wydatek. Poza tym w gminie powstały 
bezpieczne boiska wielofunkcyjne, place zabaw, tereny rekre-
acyjne, wyremontowaliśmy też świetlice wiejskie. Chobrzany, 

Zawierzbie, Złota, Śmiechowice, Bogoria Skotnicka, Polanów, 
Zajeziorze, Ostrołęka – każda z tych miejscowości coś zyska-
ła, trzeba jednak pamiętać, że te inwestycje kosztowały setki 
tysięcy złotych.

Dumny jestem również z infrastruktury drogowej w naszej 
gminie, śmiem powiedzieć, że jednej z najlepszych w regionie. 
W ostatnim czasie ze środków własnych i zewnętrznych wyre-
montowaliśmy wiele odcinków dróg gminnych, jak chociażby 
Żuków – Zawierzbie czy Samborzec – Dębiany. W większości 

przypadków drogi te zyskały całkowicie nowe nawierzchnie, 
zostały wyposażone w chodniki. To są dziesiątki kilometrów 
nowych nawierzchni, a inwestycje warte miliony złotych. 
Oprócz nowych dróg powstają też kolejne nitki kanalizacji. To 
jest ogromny wysiłek dla samorządu, całymi garściami czerpa-
liśmy też ze środków zewnętrznych. Do tego dochodzi jeszcze 
realizacja projektów kulturalnych i społecznych. Stawiamy na 
kompleksowy rozwój naszej małej ojczyzny.

– Szkoły  i  ich przyszłość  to  temat,  który w ostatnich 
miesiącach niemal elektryzował opinię publiczną, rów-
nież w naszym regionie. W gminie Samborzec aż cztery 
placówki zostały przekazane stowarzyszeniom. Czy było 
to konieczne?

– Oświata dla gminy była zawsze ważnym aspektem działań. 
Nigdy nie oszczędzaliśmy na szkolnictwie, świadczą o tym wy-
konane w szkołach inwestycje. Przez ostatnie pięć lat do utrzy-
mania szkół dopłaciliśmy z budżetu gminy ponad 10 milionów 
złotych. Jednak pogłębiający się niż demograficzny zmusił nas 
do reorganizacji szkolnictwa. Jak pan wspomniał, cztery małe 
szkoły zostały przekazane do prowadzenia stowarzyszeniom. 
Nie było innego wyjścia. Uczniów w szkołach wciąż ubywa, 
w ubiegłym roku mieliśmy ich 736, a obecnie 677. Im mniej 
uczniów, tym mniejsza subwencja oświatowa, a to oznacza 
coraz większą dopłatę do szkół z budżetu gminy, na którą nie 
możemy sobie pozwolić, bo potrzeby mieszkańców nie dotyczą 
tylko edukacji ich dzieci.

– O ile na stan dróg gminnych i powiatowych w gminie 
nie można narzekać, to  jednak bolączką pozostaje prze-
biegająca przez gminę droga krajowa nr 79. Co Pan, jako 
wójt, może zrobić lub już zrobił, aby wreszcie ten odcinek 
krajówki został wyremontowany, a mieszkańcy mogli po-
ruszać się bezpiecznymi chodnikami?

– Odnośnie do drogi krajowej nr 79 to opracowana została 
dokumentacja techniczna na jej przebudowę na odcinku An-
druszkowice – Szewce, jest również pozwolenie na budowę 

tego odcinka drogi. W ramach tego zadania ma powstać nowa 
nawierzchnia asfaltowa, chodniki, kanalizacja deszczowa, umoż-
liwiająca prawidłowe odwadnianie drogi. Niestety, z informacji, 
jaką uzyskaliśmy w GDDKiA Oddział w Kielcach, wynika, że nie 
ma środków finansowych na realizację tego zadania w 2013 roku. 
Ja, jako wójt, mogę jedynie wnioskować do Generalnej Dyrekcji o 
zajęcie się problemem. Zdaję sobie sprawę, że jest taka potrzeba, 
codziennie przechodzę tą drogą. Będzie kasa, to będą budować. 
Ja mogę jedynie obiecać, że będę pilnował tej sprawy.

– Ostatnio pojawiła się informacja, że pewien inwestor 
jest zainteresowany budową na terenie gminy biogazowni. 
Czy może Pan zdradzić trochę szczegółów na ten temat, bo 
niewątpliwie byłaby to ogromna szansa na rozwój gminy?

– Faktycznie, zgłosił się do nas inwestor, który jest za-
interesowany tego typu inwestycją na terenie naszej gmi-
ny. Poprosił o wskazanie terenów, na których ta inwestycja 
mogłaby powstać. Po rozeznaniu wskazaliśmy inwestorowi 
tereny w Jachimowicach. Obecnie oczekujemy na dalsze 
kroki z jego strony. Zaznaczam jednak, że to były na razie 
tylko wstępne rozmowy. Powstanie biogazowi na terenie 
naszej gminy byłoby korzystne dla wszystkich, gmina zyska 
na wpływach z podatków, ale przede wszystkim zyskają 
rolnicy, którzy będą mogli sprzedawać biomasę. Musimy się 
jednak uzbroić w cierpliwość. 

– Zapytam jeszcze o najbliższe plany inwestycyjne sa-
morządu. Jakie są Pańskie priorytety w tym zakresie?

 – Najważniejsza rzecz to dokończenie kanalizacji w Złotej 
i Andruszkowicach oraz przebudowa sieci wodociągowej. Ka-
nalizację chcemy też wybudować w Strączkowie i Chobrzanach. 
To niezwykle kosztowne inwestycje, łącznie z unijnymi dofinan-
sowaniami pochłoną kilkanaście milionów złotych. 

Pamiętamy też o drogach gminnych. Niewątpliwie i tu czeka 
nas sporo pracy, na ten cel spróbujemy sięgnąć po środki na 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, które w ostatnich latach 
nie oszczędzały naszej gminy. 

Satysfakcja 
i praca

Rozmowa z Witoldem Garnuszkiem 
WóJTeM GMINy SAMBOrZeC

na linii czasu

Wójt WITOLD GARNUSZEK: 
– Dzięki współpracy z mieszkańcami 
  udało się dojść do takiego poziomu rozwoju gminy, 
 jaki mamy dzisiaj.

Numer 1 • luty 2013



2 2013Samborzec na lini czasu

Gmina Samborzec znalazła się w gronie dziesięciu gmin w kraju, 
które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie „Rozwój postaw 
obywatelskich na terenach wiejskich”.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy 
z nowymi krajami członkowskimi Unii europejskiej. Gminne Centrum Kultury, Sportu i rekreacji 
w Samborcu zgłosiło gminę do udziału w projekcie, stając się tym samym organizatorem i koordy-
natorem działań projektowych na tym terenie.

realizacja projektu zakłada stworzenie i wdrożenie 5-letniej strategii wyrównywania szans edu-
kacyjnych najmłodszych. W dniach 28-29 stycznia 2013 r. miało miejsce dwudniowe seminarium, 
inaugurujące udział gminy Samborzec w niniejszym projekcie. Wzięli w nim udział przedstawiciele 
środowisk lokalnych, samorządowcy, pedagodzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Z tej 

grupy wybrane zostały zespoły, które w swoich środowiskach przeprowadziły ankiety skierowane 
do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Pytania w ankiecie dotyczyły wyrównywania szans edukacyjnych 
najmłodszych mieszańców gminy. Przewidziane jest również przeprowadzenie seminariów i kon-
sultacji społecznych, odbędzie się także konferencja podsumowująca projekt. – Ankiety pozwolą 
nam zorientować się, jakie są potrzeby i oczekiwania dzieci i rodziców w zakresie edukacji. Na tej 
podstawie zostanie stworzona pięcioletnia strategia rozwoju w tym zakresie, która będzie podstawą 
do ubiegania się o środki na jej realizację – mówi Marta Szpyra, koordynatorka projektu. 

Wśród wyróżnionych

Rozwój postaw obywatelskich
na terenach wiejskich

Seminarium inaugurujące udział w projekcie. 

W ostatnich miesiącach, przy wsparciu 
środków unijnych, gmina Samborzec prze-
prowadziła szereg inwestycji w kilku gminnych 
miejscowościach.

Wójt Witold Garnuszek nie ukrywa, że gdyby nie unijne dotacje 
wielu z tych inwestycji nie udałoby się wykonać. – Cieszy  nas, że tak 
wiele miejscowości gminnych zmienia się na lepsze. Remontujemy 
remizy, budujemy place zabaw i boiska. To wszystko dla mieszkań-
ców – podkreśla. W ostatnich kilkunastu miesiącach na tego typu 
inwestycje gmina wydała miliony złotych.

W Bogorii Skotnickiej remiza wiejska przeszła kompleksowy remont. 
Została też wyposażona w wiele nowych sprzętów oraz wykonano w 
niej nagłośnienie. W tej miejscowości powstało również nowoczesne 
boisko wielofunkcyjne, przeznaczone przede wszystkim do gier zespo-
łowych. Boisko jest ogrodzone, a jego sztuczna nawierzchnia bezpieczna 
dla młodych sportowców. Nieopodal boiska powstał plac zabaw dla naj-
młodszych mieszkańców miejscowości. Jest również niewielki skwerek 
z ławkami i grillem – doskonałe miejsce na odpoczynek i letnie zabawy. 
Wszystkie te zadania, wraz z niewielkim parkingiem, kosztowały (łącznie 
z dofinansowaniem unijnym) ponad pół miliona złotych.

również Śmiechowice zyskały nowy blask. Tam łączna suma za-
dań wykonanych w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pochłonęła 
blisko 700 tys. zł. Dzięki tak wydatkowanym pieniądzom została 
wyremontowana i wyposażona świetlica wiejska, wybudowano 
boisko trawiaste przeznaczone do gier zespołowych, jak również 
plac zabaw dla najmłodszych i miejsca parkingowe.

Najbardziej kosztowne były jednak inwestycje w Chobrza-
nach. Wydano tam ponad 800 tysięcy zł, ale miejscowość 
zmieniła się nie do poznania. Podobnie jak w dwóch poprzed-
nich miejscowościach, wyremontowano i wyposażono świetlicę 
wiejską. Boisko wiejskie zyskało nowe ogrodzenie, a najmłod-
si mogą cieszyć się nowym placem zabaw. Nie zapomniano 
też o starszych mieszkańcach miejscowości. Dla nich powstał 
skwerek z ławkami, klombami i grillem. Jest to doskonałe miej-
sce wakacyjnych spotkań, szczególnie że rozciąga się stamtąd 
piękny widok na dolinę.

W ostatnich miesiącach remonty przeszły jeszcze dwie remizy – 
w Polanowie i Zajeziorzu. Koszt tych inwestycji to kilkaset tysięcy 
złotych.

Miejscowości zmieniają oblicza

Drogi – duma gminy
W ostatnim czasie 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 mln złotych, z czego ponad poło-
wę stanowiły środki unijne. Ze te pieniądze całkowicie wymieniono nawierzchnie asfaltowe 
o długości prawie pięciu kilometrów i szerokości 5 metrów. Do tego doszły przepusty, 
barierki energochłonne i ponad 
800 metrów chodnika.

Remonty przeprowadzono 
również na drogach gminnych 
Chobrzany – Kolonie, Janowice-
-Kolonia – Janowice, Śmiechowi-
ce – Bystrojowice, Gorzyczany – 
Bystrojowice i Złota – Górki Złoc-
kie. W sumie wyremontowano 
ponad 7,5 kilometra nawierzchni 
asfaltowej, wybudowano też 
blisko 900 metrów chodników. 
Koszt tych inwestycji przekroczył 
2,8 mln złotych, z czego połowa 
to unijne wsparcie. 

Gmina w ostatnich miesią-
cach pozyskała też spore środki 
na remont dróg gminnych w ra-
mach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych. Tylko w latach 
2010-2012 w ramach usuwania 
skutków klęsk żywiołowych 
wyremontowano drogi gmin-
ne o łącznej długości 9696 m, 
za kwotę ponad 2 mln złotych, 
z czego suma pozyskanych środ-
ków na ten cel przekroczyła 1,5 
mln złotych.

W ostatnich latach w gminie Samborzec przebudowano lub gruntownie wyremon-
towano kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych. Inwestycje warte miliony złotych nie 
byłyby możliwe do zrealizowania bez wsparcia ze środków unijnych.

Chobrzany

OSP ChobrzanyBogoria Skotnicka

Bogoria Skotnicka, niewielka 
wieś w gminie Samborzec, reali-
zuje projekt pt.: „Mała wieś – wielka 
tradycja – szerokie możliwości”.

Mała wieś, 
wielkie tradycje 

realizacja projektu stała się możliwa dzięki Stowa-
rzyszeniu Miłośników Wsi Bogoria Skotnicka, które 
– przy współpracy z Gminnym Centrum Kultury, 
Sportu i rekreacji w Samborcu – otrzymało dotację 
na to zadanie z Programu Operacyjnego Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich.

Już w grudniu ubiegłego roku kobiety z Bogorii wzię-
ły udział w warsztatach dekoracji i aranżacji wnętrz, 
przeprowadzonych pod okiem fachowego instruktora. 
Oprócz wieńców i stroików grupa przygotowała deko-
rację świąteczną do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela 
w Skotnikach. Kolejne działanie to tworzenie minigalerii 
regionalnej, w której znajdą swoje miejsce stare koło-
wrotki, masielniczki, czyli wyposażenie chałup bogoryj-
skich sprzed co najmniej pół wieku. Na ścianach zawi-
sną stare zdjęcia pełniące oprócz funkcji zdobniczej rolę 
edukacyjną. Ważnym działaniem w tym obszarze będzie 
również przeprowadzenie cyklu wywiadów etnograficz-
nych z najstarszymi mieszkańcami wsi. Przeprowadzi je 
młodzież pod opieką pracownika CKSir w Samborcu. 
Wszystkie materiały o charakterze etnograficznym będą 
zebrane i wydane w postaci broszury „Opowieści przy 
kaflowym piecu” i wraz z wywiadami trafią m.in. do 
szkół jako pomoce w edukacji regionalnej.

Natomiast wiosną dzieci, młodzież i kobiety 
z Bogorii Skotnickiej wezmą udział w wyjazdach 
studyjnych i edukacyjno-rekreacyjnych. Na zakoń-
czenie zaś planowana jest organizacja imprezy in-
tegracyjnej podsumowującej całość projektu, który 
ma na celu wyrównanie dys-
proporcji, budowanie świa-
domości lokalnej, ochronę 
i promocję lokalnej tożsa-
mości kulturowej.
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Zajęcia dla  maluchów w wieku od  6 miesięcy 
do 3-4 lat będą prowadzone przez animatorów 
w ramach projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzie-
ci i rodziców”, realizowanego pod patronatem 
Fundacji rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskie-
go. realizując taki projekt, biblioteka wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom swoich czytelników. 
Zajęcia są bezpłatne.

realizacja projektu składa się z dwóch, wzajem-
nie się uzupełniających, elementów: prowadzenia 
zajęć w ramach „grupy zabawowej” i wypożyczal-
ni w ramach „biblioteczki dla najmłodszych”.

„Grupy zabawowe” to zajęcia edukacyjne dla 
dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3-4 lat oraz 
ich rodziców. Zajęcia mają na celu pokazanie, 
jak wspólną zabawą można stymulować rozwój 
dziecka. Zajęcia są prowadzone zazwyczaj 2 razy 
w miesiącu i trwają około 1,5-2  godzin.

„Biblioteczka dla najmłodszych” to wypo-
życzalnia książek, zabawek i gier edukacyjnych 
dla dzieci w dwóch przedziałach wiekowych: od 
urodzenia do 2 lat, i od 3 do 5 lat. Do każdego 
zestawu, który zawiera książkę, zabawkę lub grę 
dołączona jest prosta instrukcja obsługi dla rodzi-
ców oraz informacje, jakie umiejętności rozwija 
dany zestaw, i jak należy z niego korzystać pod-
czas zabawy z dziećmi. Biblioteczka jest dopeł-
nieniem „grup zabawowych”, pozwala rodzicom 
na stymulowanie rozwoju dzieci także w domu, 
po powrocie z zajęć bibliotecznych. Tak przygoto-
wane zestawy wyrabiają u dzieci i rodziców nawyk 
korzystania z zasobów bibliotecznych.

Biblioteka w Samborcu
czeka na maluchy

Od lutego Gminna Biblioteka Publiczna 
w Samborcu otwiera się na najmłodszych czytel-
ników – dzieci będą się uczyć poprzez zabawę. 

Zajęcia dla najmłodszych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Samborcu. 

Najlepsi 
czytelnicy

w gminie
Gminna Biblioteka Publiczna 

w Samborcu po raz trzeci przyznała 
zaszczytne tytuły „Najlepszego Czy-
telnika Roku” dzieciom, które wy-
pożyczyły największą liczbę książek 
w 2012 roku.

W kategorii czytelnicy w wieku 
od 6 do 9 lat zwyciężył Mateusz 
Gawron ze Skotnik – uczeń klasy 
III Zespołu Placówek Oświatowych 
w Samborcu.

W kategorii od 10 do 13 lat naj-
więcej książek wypożyczyła Wik-
toria Smardz ze Złotej – uczennica 
kl. VI Szkoły Podstawowej w Złotej.

O terminie wręczenia dyplomów 
i nagród laureaci zostaną poinfor-
mowani telefonicznie.

Zawody w popularnego ping-ponga 
odbyły się pod koniec stycznia, a ich orga-
nizatorem było Centrum Kultury, rekreacji 
i Sportu w Samborcu. Uczestnicy walczyli 
o Puchar Przewodniczącego rady Gminy 
w Samborcu. W zawodach wystartowało 
ponad 20 osób, w trzech kategoriach wie-
kowych: „dzieci”, „juniorzy” i „open”. Po serii 
meczów, trwającej blisko trzy godziny, wyło-
niono zwycięzców. Zostali nimi: „dzieci” – 1. 
miejsce – Mikołaj Osowski, 2. – Piotr Bała, 
3.– Krzysztof Bereś; „juniorzy” – 1. miejsce 
– Damian Kotyra, 2.– Dominik Abramczyk, 
3. – Kamil Abramczyk; kategoria „open” –  
1. miejsce – Damian Lipiec, 2. – Damian 
Kosior, 3. – Grzegorz Socha.

W połowie stycznia rozegrany został rów-
nież mecz finałowy w pucharze halowego te-
nisa ziemnego, zorganizowany przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i rekreacji w Sam-
borcu wspólnie z samborzeckim Zespołem 
Placówek Oświatowych. Miejsca na podium 
zajęli kolejno: Jan Kapusta ze Skotnik, Wi-
told Ziarko z Samborca, Daniel Grębowiec 
z Bogorii Skotnickiej. Sportowcy otrzymali dy-
plomy i puchary ufundowane przez Gminne 
Centrum Kultury, Sportu i rekreacji.

Także w styczniu odbył się tradycyjny już 
turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy 
Samborzec. Organizatorami zawodów byli: 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i rekreacji 

w Samborcu, Ludowy Zespół Sportowy Sam-
borzec oraz miejscowy Zespół Publicznych Pla-
cówek Oświatowych. W turnieju udział wzię-
ło 6 sołectw: Bogoria Skotnicka, Chobrzany, 
Milczany, Ostrołęka, Samborzec, Zajeziorze. 
Po kilku godzinach rozgrywek wyłoniono zwy-
cięzcę, którym została drużyna z Samborca. 

Kolejne miejsca na podium zajęły drużyny 
z Bogorii Skotnickiej i Ostrołęki. Najlepszym 
strzelcem turnieju okazał się Marcin Kiliański 
z dorobkiem 10 goli, natomiast najlepszym 
bramkarzem Sebastian Kiliański, który w ca-
łym turnieju przepuścił najmniej bramek. Obaj 
zawodnicy reprezentowali Bogorię Skotnicką.

Gmina sportem stoi
W ostatnich tygodniach w gminie Samborzec odbyło się kilka 

turniejów sportowych, w których udział mógł wziąć każdy. Najlepsi 
otrzymali dyplomy i puchary ufundowane przez urząd.

Zwycięzcy  turnieju  tenisa  stołowego  o  Puchar 
Przewodniczącego Rady Gminy w Samborcu.

Zwycięzcy turnieju piłki halowej o Puchar Wójta 
Gminy Samborzec.

Uczestnicy turnieju pikarskiego

Uczestnicy turnieju tenisa stołowego
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      Spod pióra
  regionalisty
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o niepowtarzalnym
uroku

ANDRZEJ  CEBULA  –  pisarz,  regionalista  i  kolekcjoner 
z podsamborzeckich Andruszkowic. Autor i współautor kil-
ku monografii  i  albumów,  redaktor  lokalnej gazetki  „San-
domierska  Strefa”,  przewodnik  PTTK. W  swoich  zbiorach 
posiada m.in. ponad 200 żelazek z duszą. 

Z kuchni
samborzeckiej

Przepisy nagrodzone „Srebrną Chochlą” 
w sandomierskim konkursie kulinarnym

„KACZKA PO WIEJSKU” 

składniki:  kaczka, ok. 2 kg
marynata:  sól, pieprz, czosnek, masło, sok z cytryny
nadzienie:  jabłka, gruszki, morele, śliwki suszone, 
  majeranek, pieprz, do skropienia białe wino
sos:   utarty chrzan, jabłka
Kaczkę umyć bardzo starannie i natrzeć marynatą. Odsta-

wić na 10-12 godzin w chłodne miejsce. W tym czasie mięso 
obracamy kilkakrotnie, aby dokładnie przeszło przyprawami. 
Kaczkę faszerujemy owocami z własnego ogrodu, mogą być 
jabłka, gruszki, morele, śliwki suszone, posypane majerankiem 
i  pieprzem.  Pieczemy około 60-80 minut,  skrapiając w  tym 
czasie białym wytrawnym winem i polewamy wytworzonym 
podczas pieczenia  sosem. Następnie  sos  łączymy z utartym 
chrzanem i częścią jabłek, chwilę dusimy i polewamy nim mięso.

„DZIADÓWKA” 
składniki:  1,5 kg kapusty kiszonej
  10 dag kaszy jęczmiennej 
  0,5 kg ziemniaków 
  0,5 kg grochu 
  15 dag cebuli
  słonina, sól, pieprz, liść laurowy
Kapustę kwaszoną ugotować i odcedzić. W oddzielnym 

garnku ugotować groch i podgotować kaszę. Do ugotowanej 
kapusty dodać kaszę i zagotować. Dodać groch i starte na 
grubej  tarce  ziemniaki. Wszystko  zagotować, doprawić do 
smaku solą i pieprzem. Omaścić usmażoną słoniną i cebulką. 

Przepisy HAlIny JAKUSZEWSKIEJ 
–  KGW Wielogóra, Żuków, Śmiechowice:

„JAJA Z PIKAnTnyM FARSZEM”
składniki: 6 jaj 
  5 dag chudego boczku 
  5-8 śliwek marynowanych 
  łyżeczka musztardy  
  2 łyżki śmietany, 2 łyżki majonezu 
  sól, pieprz
Jaja ugotować na twardo, wystudzone przekroić na pół. 

Żółtka wyjąć, dodać do posiekanej wędliny i śliwek. Dobrze 
wymieszać z resztą przypraw. Gotową masą napełnić białka. 
Udekorować zieleniną.

 „PASZTET Z KRÓlIKA”
składniki:  tuszka z królika
  30 dkg boczku surowego  
  wątróbka z królika, ewentualnie drobiowa
  duża cebula
  2 marchewki, 2 pietruszki 
  4 jajka
  liść laurowy, ziele angielskie (5 ziaren)
  gałka muszkatołowa mielona 
  sól, pieprz
Królika z warzywami, liściem, zielem zalać 3-4 szklankami 

wrzącej wody,  gotować  aż mięso  będzie miękkie.  Boczek 
i  wątróbkę  lekko  przysmażyć  na  patelni. Wszystko  zmie-
lić w maszynce 2-3 razy. Wbić  jajka, dokładnie wymieszać, 
doprawić. Następnie  dolać  pozostały wywar  ok.1  szklanki. 
Foremki smarujemy smalcem, wypełniamy masą do 3/4 wy-
sokości. Pieczemy około 1 godz. Foremki wstawiamy na bla-
chy, do których wlewamy wodę, by pasztet nie był za suchy.

„BABKA DROŻDŻOWA”
składniki: 3 szkl. mąki
  5 dkg drożdży 
  1/2 kostki masła
  3 jajka
  1 szkl. cukru
  1 szkl. mleka
Drożdże wymieszać z cukrem. Dodać masło rozpuszczo-

ne w  ciepłym mleku  oraz mąkę  i  bakalie. Wymieszać,  ale 
nie wyrabiać.  Do  formy wysmarowanej  tłuszczem włożyć 
ciasto,  przykryć  ściereczką  i  pozostawić w  ciepłym miejscu 
na 7 godzin, aby wyrosła. Piec 60 min. w średnio gorącym 
piekarniku. Można polukrować.  

OŚrODeK POMOCy SPOłeCZNeJ W SAMBOrCU 
w styczniu 2013 po raz kolejny złożył wniosek o dofinansowanie projektu systemowego
 pn. „PROGRAM AKTyWIZACJI SPOŁECZnO-ZAWODOWEJ W GMInIE SAMBORZEC” 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

W ramach realizacji ww. projektu w 2013 roku planujemy objąć wsparciem 10 osób, beneficjentów pomocy społecznej.  
Uczestnicy projektu zostaną objęci kompleksowym wsparciem ze strony pracowników socjalnych, Asystenta rodziny, 

a także będą mogli uczestniczyć w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez firmę szkoleniową, dzięki czemu 
będą mogli podnieść swoje kompetencje społeczne, jak i kwalifikacje zawodowe.  

Planowana wartość projektu w bieżącym roku wynosi 145 000,00 zł, z czego 10,5% stanowią środki własne. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 15 831-44-64. 

  

Dane teleadresowe gminy:
Urząd Gminy w Samborcu
Samborzec 43, 27-650 Samborzec, woj. świętokrzyskie
tel. (015) 831 44 43
tel. (015) 831 45 82
fax. (015) 831 45 83
e-mail:  ugsamborzec@interia.eu
   gmina@samborzec.eu 

  sekretariat@samborzec.eu
Biuletyn Informacji Publicznej: www.samborzec.asi.pl 
Skład rady gminy:
przewodniczący – Mieczysław Piątek
z-ca przewodniczącego – Grzegorz Kolasiński
z-ca przewodniczącego  – Stanisław Kiliański

radni: 
     1. Dorota Jakuszewska (Janowice) 
     2. Witold Ćwiek (Polanów) 
     3. Bożena Grzyb (Chobrzany) 
     4. Stanisław Grys (Kobierniki) 
     5. Teresa Kamuda  (Ostrołęka) 
     6. Stanisław Kiliański (Złota) 
     7. Iwona Korona (Kobierniki) 
     8. Kazimierz Kwasek (Bogoria Skotnicka) 
     9. Leszek Nowak (Śmiechowice) 
    10. Elżbieta Bebło (ryłowice) 
    11. Mieczysław Piątek (Skotniki) 
    12. Stanisław Baska (Koćmierzów) 
    13. Stanisława Walasek (Gorzyczany) 
    14. Jarosław Maj (Złota) 
    15. Grzegorz Kolasiński (Zajeziorze)

Gmina Samborzec, położona na skraju Wyżyny Sandomier-
skiej, w północno-wschodniej jej części, na pograniczu Kotliny 
Sandomierskiej, jest jedną z dziewięciu gmin powiatu sandomier-
skiego. Obejmuje swoim zasięgiem 28 sołectw, zajmuje 8537 ha 
powierzchni i liczy ponad 8700 mieszkańców, zatrudnionych 
głównie w sadownictwie i rolnictwie. To podstawowe źródło 
utrzymania zamieszkałych tu rodzin. rozciągające się ze wzgó-
rza w Samborcu, na którym stoi kościół, przepiękne widoki na 
dolinę Wisły, Koprzywiankę i dalej na tzw. Galicję zachwycają 
swoim niepowtarzalnym urokiem. Południowo-wschodnia część 

gminy sięga  do koryta Wisły. Jest to teren równinny. Ziemia 
samborzecka to kraina nie tylko bardzo piękna, ale i ciekawa, 
kryje się bowiem w niej cząstka historii naszej państwowości, 
cząstka historii Sandomierszczyzny. Z ziemią tą wiąże się życie 
ludzi od pokoleń tu  zamieszkujących, wiąże się tradycja i obrzę-
dy ludowe, ciężka praca rolników i gospodarzy na tej ziemi i dla 
tej ziemi, ale też jej obrona przed wrogami. 

W minionych wiekach przez ziemię samborzecką w zawie-
rusze wojennej przeszło wieleset tysięcy żołnierskich butów 
i końskich kopyt, przejechało wiele tysięcy kół i gąsienic wozów 
opancerzonych. Nasza gmina w tym trudnym okresie straciła 
wiele synów i córek, również dwóch męczenników z Samborca: 
bł. ks. prałata Antoniego rewerę i bł. ks. ppor. Władysława 
Miegonia, którzy zginęli w obozie koncentracyjnym w Dachau. 

Dawnymi laty bory i lasy szumiały nad tą krainą, dziś, jak 
okiem sięgnąć, aż po horyzont widać rozciągające się sady 
i ogrody. Malowniczy to krajobraz, złożony z wąwozów, skarp, 
dołów, zboczy z porośniętą roślinnością stepową i ciepłolubną. 
Ze wzgórza „Kwacały” i „Winnicy” w miejscowości Złota wyłania 
się rozległy, przepiękny widok na dolinę Koprzywianki, na dzikie 
zarośnięte jeziora w Zajeziorzu, Skotnikach i Bogorii Skotnickiej.

Są to pejzaże jedyne i niepowtarzalne. Zza „Winnicy”, od kie-
runku południowo-wschodniego, mruga nieśmiało w stronę Sam-
borca stary, dostojny Sandomierz, a od północy pozdrowienia 
przesyła zabytkowy kościół pw. św. Piotra i Pawła w Obrazowie. 
Drogi wiejskie, już dziś asfaltowe, prowadzą głębiami lessowych 

wąwozów, których strome zbocza porośnięte są niezwykle bujną 
roślinnością. Wioski ukryte w załamaniach okrągłych pagór-
ków i wzniesień lub „siedzące” nad brzegiem  Koprzywianki czy 
bogoryjskich jezior, wiosną toną w szatach kwitnących sadów 
i ogrodów. W dolinie Wisły i Koprzywianki latem kwiecą się 
smugi kolorowych łąk, słychać głośny śpiew ptaków, a znad 
jezior echo niesie koncert kumkających żab.  

Tu i ówdzie spotkać można jeszcze stare drewniane chaty, 
niejednokrotnie zdobione w tradycyjny sposób. Ale upływ 
czasu robi swoje. „Taką wieś ja jeszcze znałem, ale należy już do 
przeszłości, ten świat cały ginie... świat tak bajeczny” – tak pisał 
Władysław St. reymont. Chrońmy pejzaż tamtych lat. Stara to 
kraina, w swoim podglebiu skrywa prastarą historię tej ziemi. 
Takie miejscowości jak Złota, Samborzec, Skotniki, Chobrzany 
czy Kobierniki na stałe wpisały się w historię ziemi samborzec-

kiej i naszego kraju. Nie brakuje na tej ziemi znaków tamtych 
dni i lat. Warto zobaczyć zabytkowe kościoły w Skotnikach 
Sandomierskich, Chobrzanach i Samborcu, równie zabytkowe 
dworki Skotnickich w Skotnikach i Gałeckich w Kobiernikach. 
Piękne wąwozy lessowe, w tym jakże urokliwy „Wąwóz Ra-
fała” w Gorzyczanach, przejść pieszo szlakiem pisarza, auto-
ra „Popiołów”, Stefana Żeromskiego, rodzinnie związanego 
z Chobrzanami.

Koniecznie trzeba zobaczyć stare nagrobki na trzech cmenta-
rzach, które opowiedzą nam o losach pogrzebanych tam ludzi, 
a także przydrożne figury, kapliczki i krzyże rozmieszczone na 
terenie wszystkich wiosek naszej gminy, wykonane w stylu archi-
tektury minionych okresów, są urozmaiceniem jakże urokliwego 
krajobrazu ziemi samborzeckiej. 

Bardzo gorąco zachęcam i namawiam wszystkich mieszkań-
ców, przybyłych gości i turystów na ziemię samborzecką  do zwie-
dzania i zapoznania się z naszą małą ojczyzną. Naprawdę warto.  

Zapraszamy.  
AnDRZEJ CEBUlA


