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Początek ferii zimowych w gminie Sambo-
rzec zbiegł się w czasie z realizacją nowego 
projektu Gminnego Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Samborcu o nazwie „Do prze-
szłości i z powrotem, czyli samborzecki prze-
pis na wehikuł czasu”. 

Projekt adresowany jest do młodzieży w wieku 13-19 
lat z terenu gminy Samborzec. Jego celem jest rozwój 
umiejętności społecznych wśród młodzieży, poprzez utwo-
rzenie grupy rekonstrukcji historycznej. Działania projek-
towe rozpoczęły się podczas ferii zimowych i potrwają 
do końca lipca 2015 roku. W ramach bogatego programu 
realizowane będą różnego rodzaju warsztaty historyczne: 
garncarskie, krawieckie, kowalskie i skórnicze, podczas 
których młodzież będzie mogła wykonać proste stroje 
historyczne. Będą spotkania z ciekawymi ludźmi: history-
kami, archeologami i przewodnikami. 

Ciekawym punktem programu będzie także degustacja 
potraw kuchni pradziejowej i wczesnośredniowiecznej, np. 
placków z pokrzywy. Wśród wielu niezwykłych atrakcji 
znajdą się również wyjazd edukacyjny do Muzeum Przy-
rody i Techniki w Starachowicach oraz udział w imprezie 
historycznej pt. „Żelazne Korzenie”. Jednym z najciekaw-
szych punktów projektu będzie rekonstrukcja pochówku 
„na żabę” praktykowanego we wczesnej epoce brązu. 
Rekonstrukcja pochówku zostanie nagrana, a film stanie się 

jednym z najważniejszych materiałów promujących grupę 
rekonstrukcyjną z Samborca. 

Zapisy do udziału w przedsięwzięciu prowadzi pracownik 
Centrum Kultury, a zarazem koordynator projektu Marta 
Szpyra, która udziela szczegółowych informacji pod nu-
merem telefonu (15) 831 44 43 wew. 43 lub pod adresem: 
marta.szpyra@gmail.com oraz kultura.samborzec@wp.pl 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Równać 
Szanse ze środków Polsko-
-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności. Administratorem 
programu jest Polska Fun-
dacja Dzieci i Młodzieży.

Podróż do przeszłości

Dzieci podczas warsztatów krawieckich.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Samborcu realizuje 
„Program Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gminie 
Samborzec”, współfinansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stawiają
na aktywizację

Projekt ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 
7 osób z terenu gminy, korzystających z pomocy społecznej. Projekt 
skierowany jest do kobiet i mężczyzn z terenu gminy Samborzec, po-
siadających status osoby bezrobotnej i/lub pracujących w rolnictwie, 
którzy korzystają ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej, są w wieku 
aktywności zawodowej, posiadają niskie wykształcenie i widzą potrzebę 
przekwalifikowania zawodowego.

W ramach realizacji projektu w 2015 roku uczestnicy skorzystają m.in. 
z takich form wsparcia jak: indywidualne i grupowe warsztaty z doradcą 
zawodowym; warsztaty grupowe  z zakresu: komunikacji społecznej 
i autoprezentacji; wybrane kursy zawodowe; kurs z zakresu obsługi 
komputera; wsparcie pracowników socjalnych; kurs prawa jazdy kat. B 
(jako kurs dodatkowy). Beneficjenci otrzymają także bezpłatne materiały 
szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów, a po zakończonych szkoleniach 
certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Rekrutacja do projektu potrwa do 5 marca. Regulamin, ankieta  
i dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie OPS Samborzec. Udział 
w projekcie jest bezpłatny.

Młodzi siatkarze z Cho-
brzan w swoim debiutanckim 
sezonie w Świętokrzyskiej 
Lidze Młodzików sięgnęli po 
złoto. W ostatnim turnieju 
potwierdzili tylko swoją prze-
wagę nad resztą stawki. 

Aby sięgnąć po złoto, drużyna 
z Chobrzan musiała wygrać dwa 
mecze. Udało się tego dokonać. 
W pierwszej potyczce z STS-em Skar-
żysko-Kamienna kontrolowała grę, 
wygrywając zdecydowanie sety do 18 
i 21 (w tej kategorii gra się do dwóch 
wygranych setów). 

W drugim meczu z gospodarza-
mi, PlAS-em Kielce, emocje były 
tylko w pierwszej partii, kiedy set 
zakończył się grą na przewagi 28:30. 
W drugiej odsłonie UlKS wyraźnie 
dominował, wygrywając do 18. 

Zwyciążając rywalizację w naszym 
województwie, klub z Chobrzan za-
pewnił sobie udział w 1/4 finałów 
mistrzostw Polski, gdzie zmierzy 
się z najlepszymi zespołami z woje-
wództwa małopolskiego, lubelskiego, 

mazowieckiego, łódzkiego, podkar-
packiego. 

Turniej odbędzie się w dniach 20-
22 marca 2015 wr. 

W Świętokrzyskiej lidze Młodzi-
ków brało udział 5 drużyn. Poza wy-
mienionymi SMS I Ostrowiec Święto-
krzyski i MKS Czarni Połaniec.

Wyniki meczów:
UlKS Chobrzany – STS Skarży-

sko-Kamienna 2:0 (25:18, 25:21)
UlKS Chobrzany – PlAS Kielce 

2:0 (30:28, 25:18) 
PlAS Kielce – STS Skarżysko-Ka-

mienna 2:1 (20-25, 25-20, 15-10).

ULKS Chobrzany 
mistrzem województwa

Młodzi siatkarze z ULKS Chobrzany wraz z trenerem PiotreM GłowaCKiM.

Z okazji walentynek oraz ostatków 14 lutego w świetli-
cy wiejskiej w Zajeziorzu zostały zorganizowane kinder-
bal dla dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży.

W stylu bollywood
Był to dzień o niepowtarzalnym klimacie, ponieważ został zorgani-

zowany w wyjątkowym orientalnym stylu. Najbardziej oczekiwanym 
punktem tego dnia był występ Zespołu Tańca Orientalnego Nimbooda 
ze Stalowej Woli. Tancerki zaprezentowały publiczności klasyczne 
tańce indyjskie, taniec bollywood oraz arabskie tańce brzucha. Pięk-
nej orientalnej muzyce towarzyszyły niezwykle barwne stroje oraz 
ciekawe rekwizyty. Po występie odbył się pokaz orientalnych ko-
stiumów. Małe uczestniczki kinderbalu miały niepowtarzalną okazję 
przymierzyć tradycyjne indyjskie sari. Później odbyły się warsztaty 
tańca orientalnego, w których udział wzięli zarówno najmłodsi, jak 
i nieco starsi uczestnicy imprezy. Kinderbal poprowadziła animatorka 
z Centrum Kultury – Marta Szpyra.

Gościem specjalnym kinderbalu był dzielnicowy Grzegorz Chmie-
lewski z posterunku w Koprzywnicy, który przeprowadził krótką 
pogadankę dotyczącą zasad bezpieczeństwa na drodze, a najmłod-
szym wręczył odblaski poprawiające widoczność pieszych na drodze. 
Sobotni wieczór zako  ńczył się dyskoteką, którą poprowadzili trzej 
młodzi didżeje. 

Organizatorami imprez były: Gminne Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Samborcu oraz Stowarzyszenie Zajeziorze Nasza Mała 
Ojczyzna.

Z kolei 16 lutego odbyła się zabawa karnawałowa w świetlicy wiej-
skiej w Janowicach, której współorganizatorem było Stowarzyszenie 
Przyjaciół Janowic. W balu uczestniczyło 35 dzieci, ich radosnej zabawie 
przyglądali się rodzicie i dziadkowie, którzy przygotowali poczęstu-
nek. Zorganizowano liczne konkursy dla dzieci, wybrano również króla 
i królową balu. Karnawałowy wieczór poprowadziła Marta Kiliańska.
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Spod pióra
regionalisty

Studniówka w Chobrzanach
W drugą sobotę lutego maturzyści z Liceum 

Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego 
w Chobrzanach świętowali swój pierwszy bal.

Tradycją szkoły jest, że wszystkie bale studniówkowe 
odbywają się w murach szkoły. Tak było i tym razem.

Jeszcze przed rozpoczęciem balu dyrektor szkoły Robert 
Soja zwracając się do uczniów, przypomniał: „uczycie się 
w szkole o świetnych początkach i tradycjach. Szkole, która 
należy do nielicznych liceów wiejskich w kraju, szkole, która 
w ubiegłym roku obchodziła swoje 70-lecie”. Nie zabra-
kło życzeń pomyślności na egzaminie dojrzałości. Ponadto 
w wystąpieniu dyrektora pojawiły się ciepłe słowa skiero-
wane do młodzieży, która z wielkim zaangażowaniem i de-
terminacją „przemieniła” salę gimnastyczną w salę balową.

Na uroczystości nie obyło się bez wzruszających wspo-
mnień z życia klasy i szkoły. Studniówkowy bal uświetniła 
obecność zaproszonych gości: skarbnik gminy Sambo-
rzec Jadwigi Nowak, córki jednego z założycieli liceum 
Janiny Szczygielskiej, proboszcza tamtejszej parafii  
ks. Bogdana Króla.

Wspaniała zabawa trwała do białego rana. Bal studniówkowy w Lo w Chobrzanach.

Program feryjnych atrakcji przygotowało 
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu. – Dzięki współpracy z instytu-
cjami i organizacjami z terenu gminy i po-
wiatu umożliwiliśmy dzieciom, młodzieży 
oraz osobom dorosłym twórcze i aktywne 
spędzanie wolnego czasu – mówi Sebastian 
Mazur, dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury, Sportu i Rekreacji. – Na czas zimowej 
przerwy w nauce przygotowaliśmy program 

edukacyjny, czyli cykl zajęć dodatkowych 
i imprez o charakterze kulturalnym, rekre-
acyjnym oraz sportowym. 

 W ramach inauguracji ferii w świetlicy 
wiejskiej w Zajeziorzu odbyła się impreza pod 

nazwą Orient Karnawał, czyli kinderbal dla 
dzieci oraz dyskoteka dla młodzieży w orien-
talnym stylu. Kinderbal odbył się również 
w świetlicy wiejskiej w Janowicach. 

Jak co roku, atrakcją ferii zimowych są 
wycieczki edukacyjne do okolicznych miast 
i miejscowości. Najmłodsi uczestniczyli 
w warsztatach organizowanych przez Mu-
zeum Okręgowe na Zamku w Sandomierzu. 
Wzięli udział w warsztatach tworzenia wenec-

kich masek karnawałowych, spotkaniu z rzeź-
biarzem ludowym oraz warsztatach zdobienia 
drewnianych rzeźb. 

Co roku podczas ferii organizowane są 
zajęcia skierowane do różnych grup wieko-

wych. Są wśród nich zajęcia taneczne, wokal-
ne, warsztaty karate, cage fitness, zajęcia te-
atralne i rękodzielnicze w świetlicach wiejskich 
w Bogorii Skotnickiej, Janowicach oraz Zaje-
ziorzu, zajęcia lepienia z gliny w Centrum Kul-
tury, aerobik w świetlicach wiejskich w Cho-
brzanach, Gorzyczanach oraz Zajeziorzu. Ferie 
to także najlepszy czas na aktywność fizycz-
ną. Na hali sportowej w Zespole Publicznych 
Placówek Oświatowych w Samborcu odbyły 
się następujące imprezy sportowe: Turniej Wy-
ciskania Sztangi, Turniej Piłki Nożnej Halowej 
oraz Turniej Tenisa Ziemnego. Zwycięzcą Tur-
nieju Tenisa Ziemnego został Michał Osow-
ski z Zajeziorza. Drugie miejsce zajął Maciej 
Podgórski, a trzecie Jan Kapusta. Turniej 
Wyciskania Sztangi został przeprowadzony 
w siedmiu kategoriach. Zwycięzcami poszcze-
gólnych kategorii zostali: kobiety – Agnieszka 
Bijak z wynikiem 40 kg, kategoria do 60 kg – 
Mateusz Kowalik z wynikiem 90 kg, do 67,5 
kg –  Tomasz Krawczyk z wynikiem 60 kg, do 
75 kg – Kacper Lamch z wynikiem 130 kg, do 
82,5 kg – Krystian Nowak z wynikiem 150 
kg, do 90 kg – Michał Pawłowski z wynikiem 
160 kg, powyżej 90 kg – Mateusz Gradzik 
z wynikiem 180 kg.

Ferie z pasją
Tegoroczne ferie w gminie Samborzec obfitują w wiele atrakcji, zarów-

no dla najmłodszych, jak i nieco starszych mieszkańców gminy. 

Ferie w gminie Samborzec obfitują w liczne atrakcje dla najmłodszych.

Aktywność fizyczna co roku stanowi 
ważny punkt programu ferii zimowych.

Wielogóra
Od wschodu graniczy z Polano-

wem, od zachodu z Bilczą, od połu-
dnia ze Śmiechowicami, od północy 
z Dębianami. 

W czasie II wojny światowej sołtysem wsi 
był Stefan Juda. Kolejnymi sołtysami Wielogóry 
byli: Wawrzyniec Gużla, Maksymilian Kot, Ta-
deusz Stępień, Stefan Toś, Edward Sendrowicz, 
Kosowski, Stanisław Osowski, Czesław Kozłow-
ski i Stefan Piotrowski. Aktualnie funkcję sołtysa 
piastuje Witold Stefaniak, który jest również 
radnym powiatowym. Przez wieś przepływa 
rzeka Owieczka, która wpływa do Gorzyczanki. 

W XV wieku Wielogóra była własnością rodu 
Oleśnickich herbu Dębno. W XVI wieku wioska 
należała do rodziny Węchodłowskich, a od 1789 
roku do rodziny Narcikowskich. W 1824 roku za 
70000 złotych polskich dobra Wielogóry nabył 

Jan Chryzostom Schweryn, a od niego z kolei za 
48000 złotych polskich majątek nabył Wojciech 
Wiśniewski. W 1862 roku za 12000 srebrnych ru-
bli dobra te nabył Teofil Pawlicki, który za 12000 
srebrnych rubli ponownie odsprzedał je Wojcie-
chowi Wiśniewskiemu. Po jego śmierci majątek 
odziedziczyły dzieci i wnuki po jego siostrach.

W 1874 roku majątek Wielogóry przejął Szy-
mon Pawlicki za 12000 srebrnych rubli, a następ-
nie w 1878 roku za 8000 srebrnych rubli mają-
tek zakupiła Felicja Zaremba z domu Pawlicka. 
W 1896 roku za 15000 srebrnych rubli sprzedała 
go Janowi Szelągowskiemu. Ten ze względów 
finansowych w 1912 roku rozprzedał ziemię po-
między 35 gospodarzy z wioski i okolicy.

Łącznie folwark w Wielogórze zajmował 99 
mórg 1037 prętów powierzchni. Przed II wojną 
światową, aż do 1957 roku u gospodarza Stefana 
Tosia funkcjonował młyn rzeczny. We wsi znaj-
dowała się czteroklasowa szkoła powszechna, 
która po wojnie przekształcona została w szko-
łę sześcioklasową. Funkcjonowała ona do 1959 
roku, następnie została zlikwidowana i przenie-
siona do Śmiechowic. Długoletnimi nauczycie-
lami tej szkoły byli: kierowniczka Maria leżuch 
i nauczyciel Władysław Bryła, który w latach oku-
pacji był więźniem obozu w Oświęcimiu i innych 
obozów koncentracyjnych. 

W 1961 roku do domów mieszkalnych pod-
łączono prąd, a w 1957 roku Koło Gospodyń 
Wiejskich, które nadal aktywnie działa, zorga-
nizowało pierwsze dożynki wiejskie. 

Aktualnie w wiosce znajduje się świeżo wy-
remontowana świetlica wiejska. W budynku 
tym w latach 60. mieścił się sklep spożywczy 
GS, skup warzyw i owoców, a także zlewnia 
mleka. W świetlicy znajdował się też punkt bi-
blioteczny oraz klub „Ruch”. 

Miejscowa ludność należy do parafii Trójcy 
Przenajświętszej w Samborcu. Na terenie wioski 
znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej 
z 1866 roku ufundowana przez Felicję i Zygmun-
ta Zarembów, niegdyś właścicieli dóbr Wielogó-
ra, oraz kamienny krzyż choleryczny z 1924 roku 
fundacji Marii i Karola Drzazgów. W kapliczce 
z 1926 roku również znajduje się kamienny krzyż, 
fundacji Jana i Józefa Makowskich oraz figura 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny 
z 1961 roku, fundacji Marii i Jana Raków.

5 lutego w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 
w Sandomierzu odbył się XVI Karnawałowy Turniej Szkół Po-
nadgimnazjalnych Powiatu Sandomierskiego. 

Temat przewodni tegorocznych zmagań brzmiał „lata 20., lata 30.”. Uczniowie 
musieli wykazać się w kilku konkurencjach. Wybrano też miss turnieju.

Uczniowie chobrzańskiego liceum zajęli czołowe miejsca w każdej z konku-
rencji: Marta Jurkowska i Bartek Soja – II miejsce w kategorii „taniec”, Żaneta 
Kaczor – II miejsce w kategorii „miss”, Karol Trześniewski – II miejsce w ka-
tegorii „piosenka”, Marcin Garas – II miejsce w kategorii „sport”, Dawid Ten-
derowicz i Marcin Garas – wyróżnienie w kategorii „słynna scenka filmowa”, 
Karol Trześniewski – wyróżnienie w kategorii „mister”. Młodzież przygotowała 
występ pod kierunkiem Magdaleny Wójcik i Tomasza Stycznia.

Lata 20., lata 30.

Uczniowie Lo w Chobrzanach zajęli czołowe miejsca 
w turnieju karnawałowym szkół ponadgimnazjalnych.


