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Z Ostroga do Samborca,
czyli wizyta pełna wrażeń 

Program wizyty studyjnej był bardzo bo-
gaty, obfitował w wiele atrakcji. Po oficjalnym 
przyjęciu gości w Urzędzie Gminy i ich przy-
witaniu przez Ewę Drzazgę, zastępcę wójta, 
nastąpiła cześć artystyczno-rekreacyjna, czyli 
czas zabaw integracyjnych, animacji ruchowych 
oraz warsztatów artystycznych. Tę część wizy-
ty poprowadziła Marta Szpyra – pracownik 
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Samborcu. Wśród energetyzujących zabaw 
nie zabrakło „gonitwy poduszek”, „rozgrzewa-
jących oklasków”, zabaw z chustą klanzy itp. Ze 
względu na liczebność i zróżnicowanie wiekowe 
młodych gości, zostali oni podzieleni na grupy. 
Starsza młodzież rozegrała dwa turnieje piłki 
nożnej na „orliku”. Organizatorem i sędzią obu 
potyczek była Małgorzata Szeląg – animator 

sportowy „orlika”. Przeciwną drużynę tworzyli 
lokalni młodzi piłkarze. Międzynarodowe spo-
tkanie na boisku skończyło się zwycięstwem 
gospodarzy. Wszystkie drużyny otrzymały z rąk 
pani wicewójt pamiątkowe medale, dyplomy 
oraz słodycze. 

Równie interesująco spędziła czas grupa 
młodszych dzieci, które od biegania po boisku 
wolały lepienie z gliny. Warsztaty artystyczne 
z użyciem tego materiału odbyły się na za-
daszonej, plenerowej scenie, gdzie w bardzo 
przyjemnej, kameralnej atmosferze powstały 
piękne naczynia, niezwykłe figurki oraz me-
daliony. Stworzone przez siebie dzieła dzieci 
zabrały do rodzinnego Ostroga. 

Prawdziwą niespodzianką tego dnia była 
wizyta w Zakładzie Przetwórstwa Owoców 

i Warzyw „Sambor”. Młodzież odwiedziła halę 
produkcyjna oraz laboratorium. Nie obyło się, 
oczywiście, bez degustacji lokalnego specjału 
– soku jabłkowego, który wszystkim bardzo 
smakował. 

Na zakończenie wizyty w gminie Sambo-
rzec ukraińska młodzież zatańczyła wspól-

nie ze swoimi rówieśnikami z Polski. Była to 
bardzo trafiona forma integracji, bo jak po-
wszechnie wiadomo, nic tak nie łączy ludzi 
i nie przełamuje barier językowych, jak taniec. 
Goście z Ukrainy opuścili gminę Samborzec, 
pozostawiając miłe wspomnienia oraz nadzieję 
na kolejne odwiedziny. 

Komisja Konkursu „Seniorzy w akcji”,  zło-
żona z niezależnych ekspertów, zdecydowała 
o przyznaniu dotacji na realizację 33 projek-
tów z obszaru całej Polski. Wśród nagrodzo-
nych znalazł się projekt pt. „Senior na ostrym 
dyżurze”, złożony przez Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu. Bę-
dzie on realizowany na terenie miejscowości 
Zajeziorze przez lokalne Koło Gospodyń Wiej-
skich oraz przedstawicieli OSP. 

– Jestem dumny, że nasz pomysł znalazł 
się w wąskim gronie wytypowanych do dofi-
nansowania projektów z całej Polski. Można 
to uznać za tym większy sukces, że o środki 
ubiegaliśmy się w tak trudnym momencie, 
jeśli chodzi o dostępność unijnych pieniędzy – 
nie kryje radości dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji Sebastian Mazur. 
– W ramach projektu powstanie Świetlicowe 
Centrum Kultury, będące miejscem wymiany 
pasji i zainteresowań między juniorami i se-
niorami. Jestem przekonany, że międzypoko-
leniowy wymiar tego przedsięwzięcia będzie 
twórczym doświadczeniem zarówno dla mło-
dych, jak i starszych uczestników projektu. 

– W okresie od listopada 2015 roku do 
czerwca 2016 roku zaplanowano szereg dzia-
łań podzielonych na trzy bloki tematyczne pod 

hasłem „3xA: Aktywnie, Artystycznie, Ape-
tycznie”, które realizowane będą wspólnie 
przez seniorów oraz dzieci – informuje Marta 
Szpyra, koordynator projektu. 

W bloku „apetycz-
nym” odbędą się m.in. 
warsztaty kulinarne, 
konkurs kulinarny dla 
drużyn seniorsko-ju-
niorskich, a na zakoń-
czenie projektu wspól-
ne gotowanie zupy. 
W bloku artystycznym 
zaplanowano m.in. 
warsztaty plastyczne, 
a także warsztaty two-
rzenia i dekorowania zabawek. Blok aktywny 
zaś będzie okazją do porównania dawnych 
i współczesnych sposobów spędzania wol-
nego czasu. Ważnym elementem projektu 
będą działania dzieci, polegające na doku-
mentowaniu sylwetek „pasjonatów”: robieniu 
zdjęć i krótkich wywiadów. Podsumowaniem 
projektu będzie Festiwal Pasji i Pomysłów 
w Zajeziorzu, wystawa zdjęć „pasjonatów” 
w Świetlicowym Centrum Kultury oraz wy-
danie folderu zawierającego opis sylwetek 
„pasjonatów”. 

Ogłoszono wyniki ogólnopolskiego konkursu w ramach programu „Seniorzy 
w Akcji”, którego organizatorem jest Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”. 

Ostry dyżur w Zajeziorzu

Gorąco zapraszamy do śledzenia informacji o przebiegu projektu 
na stronie Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu 

www.kulturasamborzec.pl 

12 sierpnia 2015 roku gmina miała przyjemność gościć delegację mło-
dzieży z Ostroga na Ukrainie, która odwiedziła powiat sandomierski na 
zaproszenie starosty STANISŁAWA MASTERNAKA.

Od 1 sierpnia 2013 r. do 30 czerwca 2015 r. gmina realizowała projekt 
pn. „Szkoła równych szans szkołą sukcesu każdego ucznia” skierowany do 
uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum ZPPO w Samborcu.

W trosce o uczniów

W tym czasie przeprowadzono: 
700 godzin zajęć dydaktyczno-wy-
równawczych z matematyki, fizyki, 
języka polskiego, języka angielskie-
go i języka niemieckiego, w których 
wzięło udział 105 uczniów; 630 go-
dzin zajęć rozwojowych z przyro-
dy, biologii i chemii, matematyki, 
języka angielskiego i zajęć arty-
stycznych, w których wzięło udział 
87 uczniów; 710 godzin indywidu-
alnych spotkań uczniów z peda-
gogiem, psychologiem i doradcą 
zawodowym, w których uczestni-
czyło 126 osób. 

Jednym z elementów projektu 
było doposażenie  szkoły w pomo-
ce dydaktyczne oraz specjalistycz-
ny sprzęt, dobrany odpowiednio do 
rozpoznanych potrzeb i zaplano-
wanych zajęć dodatkowych. Dzięki otrzy-
manym funduszom szkoła wzbogaciła się 
o nową pracownię językową, zakupione 
zostały tablice i plansze interaktywne oraz 
przyrządy wykorzystywane w nauce mate-
matyki, przyrody, chemii i biologii. 

Na zakończenie projektu wszyscy ucznio-
wie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym 
do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 

Projekt realizowany był w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priory-
tet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 

usług edukacyjnych świadczonych w syste-
mie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 „Wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów z grup 
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyj-
nych”. Jego łączna wartość wyniosła ponad 
189 tysięcy złotych, w całości finansowany 
był ze środków unii europejskiej w ramach 
europejskiego funduszu społecznego.

Projekt finansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.
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Spod pióra
regionalisty

Ostrołęka
Granicę wsi od wschodu stanowi rzeka 

Wisła i osiedla Tarnobrzega: Sielec i Za-
krzów. Od zachodu wioska graniczy z Za-
jeziorzem, od południa z Bogorią Skotnicką, 
natomiast od północy z Zawierzbiem i Koć-
mierzowem. Powierzchnia wioski wynosi 
ponad 332 hektary, mieszka  w niej 252 
osoby, w tym 123 mężczyzn i 129 kobiet. 

Jak mówi legenda, początek osadzie dały trzy drew-
niane chaty pokryte trzciną, ustawione na wysokich 
palach dębowych. Budowa chat na palach podyktowa-
na była zabezpieczeniem ich przed częstymi podtopie-
niami i wylewami rzeki Wisły. O Ostrołęce wspominano 
już w dokumentach historycznych z XIV wieku. 

Ostrołęka z początku XX wieku to wieś i folwark 
nad rzeką Wisłą w powiecie sandomierskim, gminie 
Samborzec, parafii Skotniki, odległa od Sandomierza 
5 wiorst. W 1914 roku we wsi było 22 domy, w których 
zamieszkiwało 137 osób. W 1885 roku  dość rozległy 
folwark liczył 430 mórg pola 

W 1771 roku zmarł dziedzic Ostrołęki Tomasz Sta-
szewski, podczaszy liwski. Pochowany został w kryp-
tach kościoła św. Jana Chrzciciela w Skotnikach. W dru-
giej połowie XIX wieku właścicielem dóbr Ostrołęka 
była Otylia Panuszewska. Zmarła w 1882 roku. Kolejny 
właściciel majątku, Franciszek Rawa, żył krótko, zmarł 
27 października 1896 roku, przeżywszy zaledwie 40 
lat. Pochowany został na cmentarzu w Skotnikach. Po 
śmierci Franciszka majątkiem  w Ostrołęce  do 1906 
roku zarządzali jego matka i brat, Jan Rawa. Po 1906 
roku właścicielem  folwarku został Bronisław Panu-
szewski, a po jego śmierci w 1926 roku majątkiem za-
rządzała żona Bronisława, Józefa Panuszewska. Dzie-
dziczką folwarku była  ona do czasu wybuchu II wojny 
światowej. 

Na jesieni 1944 roku w wyniku reformy rolnej zie-
mię folwarku rozparcelowano pomiędzy dworskich 
robotników, a także bezrolnych i małorolnych chłopów. 
Folwark liczył 360 mórg powierzchni pola. Zakupu bez-
gotówkowego, tzn. za dostawę towarów w postaci 
zboża i mięsa „do państwa”, dokonali głównie gospo-
darze z wioski. 

Budynek dworu wykonany był z drewna i pokryty 
gontem. Przed wejściem do budynku dobudowany 
był ganek, również drewniany. Podłogę pomieszczeń 
pokojowych pokrywał parkiet. W pobliżu dworu stały 
dwie stodoły, stajnie i obory. Wokół budynków dworu 
rosły kasztanowce. Te, których nie zniszczyły upływ 
czasu i wichury, ze względu na swój wiek i walory przy-
rodnicze zostały uznane za pomniki przyrody. 

Podczas powszechnego spisu ludności w Ostrołęce 
w 1921 roku wymieniono dwa osiedla: Ostrołękę Fol-
wark i Ostrołęka Wieś nad rzeką Wisłą. W 1922 roku 
z dóbr Ostrołęka wyłączono osadę Ostrołęka „A” o po-
wierzchni jednej morgi, na spłacenie nadzwyczajnej 
daniny państwowej pow. sandomierskiego. 

Przed II wojną światową sołtysem wsi był Roch 
Zasuwa. W czasie okupacji funkcję tę piastował To-
masz Sierant. Kolejnymi sołtysami Ostrołęki byli: Józef 
Zasuwa, Zdzisław Kamuda, Edmund Banaś, Teresa 
Obrębska, Czesław Rządkowski, Jan Galara i Józef 
Kisiel. Aktualnie funkcję sołtysa wsi sprawuje Andrzej 
Sierant. 

 W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku budyn-
ki podworskie i posesję przejęło w formie dzierżawy 
Kółko Rolnicze. W latach siedemdziesiątych z kolei plac 
i budynki przejęło Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzę-
tami Hodowlanymi w Sandomierzu, które prowadziło 
skup koni wysokiej jakości z przeznaczeniem głównie 
na eksport do Włoch i Francji. Hodowano w nim rów-
nież krowy i maciory. Przedsiębiorstwo funkcjonowało 
do 1989 roku.

Przez wioskę przebiega jedna droga powiatowa 
z Sandomierza do Szewc i trzy drogi gminne. Dzieci 
w wieku szkolnym z Ostrołęki uczęszczają do Szkoły 
Podstawowej w Zawierzbiu. Miejscowa ludność należy 
do parafii św. Jana Chrzciciela w Skotnikach. 

AnDrZEj cEbulA

Na tropie przeszłościKlub Młodego Wędrowca od 
2012 roku w wakacyjne miesiące 
organizuje cotygodniowe wyciecz-
ki krajoznawcze po województwie 
świętokrzyskim. Tegoroczny ka-
lendarz wypraw klubowiczów był 
bardzo napięty. 

Klub Młodego Wędrowca to nieformal-
na grupa dzieci i młodzież, która zawiązała 
się w 2012 roku i funkcjonuje do dziś przy 
Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekre-
acji w Samborcu. Celem istnienia grupy jest 
popularyzacja kultury, sztuki oraz tradycji 
województwa świętokrzyskiego, propago-
wanie turystyki i aktywnych sposobów spę-
dzania wolnego czasu, a także kształtowa-
nie właściwych postaw odbiorców kultury. 

Organizowane przez członków klu-
bu wycieczki krajoznawcze są starannie 
przygotowywane i charakteryzują się ści-
śle określonym motywem przewodnim. 
W tym roku klubowicze odbyli kilka wy-
praw śladami ruin zamkowych i pałaco-
wych. W ramach wycieczek zwiedzili ru-
iny zamku w Międzygórzu, wieżę rycerską 
w Tudorowie oraz ruiny pałacu Karskich 
we Włostowie. Kontynuując wędrówkę 
szlakiem ruin, młodzi podróżnicy odkryli 
pozostałości zamku Grotów w Konarach, 
wdrapali się na ruiny zamku Ossolińskich 
w Ossolinie i po raz kolejny podziwia-
li majestatyczny Krzyżtopór. Na trasie 
wakacyjnych wypraw nie zabrakło także 

obiektów sakralnych, m.in. kolegiaty św. 
Marcina w Opatowie, Kaplicy Betlejemskiej 
w Ossolinie, Kaplicy Grobowej Karskich, 
kościoła św. Jana Chrzciciela we Włosto-
wie, źródełka bł. Wincentego Kadłubka 
w Karwowie, Sanktuarium w Sulisławicach 
czy Sanktuarium na Świętym Krzyżu. 

Oprócz śladów przeszłości klubowi-
cze podziwiali również piękno przyrody 
i niepowtarzalną architekturę krajobrazu 
ziemi sandomierskiej i świętokrzyskiej. 
Wśród niezwykłych miejsc, które od-
wiedzili członkowie Klubu Młodego Wę-
drowca, na szczególną uwagę zasługują: 
Nadwiślański Szlak Artystyczny, Powiśle 
Ożarowskie oraz Świętokrzyski Park Naro-

dowy, a w nim ścieżka przyrodnicza szla-
kiem mamucich jodeł. Godne polecenia są 
również miejsca związane ze starożytnym 
hutnictwem świętokrzyskim: Centrum 
Kulturowo-Archeologiczne oraz Muzeum 
Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. 

Wakacje powoli zbliżają się ku końco-
wi, a przed KMW ostatnie wyprawy. Na 
zakończenie letniego wypoczynku za-
planowana została wycieczka rowerowa 
po terenie gminy, podczas której młodzi 
podróżnicy odwiedzą jeziora naszej nad-
wiślańskiej krainy.

 Podsumowanie wszystkich klubowych 
wycieczek nastąpi w ostatni dzień wakacji, 
30 sierpnia, w Skotnikach. 

Wakacyjne turnieje sportowe
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji 

w Samborcu zadbało o to, by aktywnie wypełnić 
czas letniego odpoczynku od obowiązków szkolnych.

Ponieważ do statutowych działań instytucji kultury należy 
kształtowanie nawyków aktywnego spędzania wolnego czasu 
oraz propagowanie sportu, animatorzy Centrum przystąpili do 
działania. Na terenie gminy odbyło się wiele imprez sportowych 
i rekreacyjnych z wykorzystaniem lokalnej infrastruktury sporto-
wej: boiska wielofunkcyjnego „orlik”. 

Wraz z rozpoczęciem wakacji odbył się Turniej Piłki Nożnej 
Sołectw o Puchar Wójta Gminy Samborzec, w którym wzięło 
udział 7 sołectw. Wyniki były następujące: I miejsce zajęła Złota, 
II miejsce przypadło Chobrzanom, na III miejscu uplasowała się 
Bogoria Skotnicka. Najlepszym zawodnikiem turnieju okazał się 
Łukasz Olech ze Złotej. Puchary oraz dyplomy zwycięskim dru-
żynom wręczył wójt Samborca Witold Surowiec.

Zgodnie z programem wakacyjnych spotkań sportowych, od-
były się także: Turniej Piłki Nożnej Chłopców do Lat 15, w którym 
zwyciężyła drużyna z Samborca, a najlepszym zawodnikiem zos 
tał Kacper Wyrzykowski; Turniej Badmintona dla Dzieci i Mło-
dzieży, którego zwycięzcą został Michał Kępa (miejsce drugie 
zajął Krzysztof Beraś, a trzecie Piotr bała); Turniej Siatkówki 

w kategorii „open”, w którym wzięły udział 4 drużyny:  „Holi-
gans”, „Szybkie Chomiki”, „Pompateam”, „Gram Sam”, a zwy-
cięzcą okazała się drużyna „Holigans”; Turniej Tenisa Ziemnego 
o Puchar Wójta Gminy Samborzec, w którym zwyciężył Filip 
Żakiewicz z Polanowa. W ramach zakończenia wakacyjnych 
igrzysk sportowych 26 sierpnia odbył się Turniej Gier i Zabaw dla 
Dzieci i Młodzieży.

równe szanse – pewny sukces
Gmina zakończyła realizację 

projektu „Równe szanse – pewny 
sukces” dla uczniów gimnazjum 
w Zespole Placówek Oświato-
wych w Chobrzanach. 

Szkoła otrzymała dofinansowanie na 
organizację dodatkowych zajęć eduka-
cyjnych z języka polskiego, matematyki, 
języków obcych i edukacji obywatelskiej 
(łącznie 1800 godz.) dla 70 uczniów klas 
I-III gimnazjum. Ponadto każdy uczeń bio-
rący udział w projekcie objęty został opieką 
doradcy zawodowego. 

W ramach zadania utworzony został 
Szkolny Ośrodek Kariery, którego rolą 
jest pomoc uczniom w wyborze drogi 
kształcenia. Zakupiono też sprzęt kom-
puterowy oraz wiele pomocy dydaktycz-

nych. Uczniowie biorący udział projekcie 
uczestniczyli w sesji Rady Gminy oraz 
w rozprawie karnej w Sądzie Rejonowym 
w Sandomierzu. Ciekawa forma zajęć przy 
użyciu nowoczesnych technologii przyczy-
niła się do poprawy wyników egzaminów 
gimnazjalnych. Podsumowaniem projektu 
był wyjazd edukacyjny do Centrum Nauki 

Kopernik oraz Muzeum Powstania War-
szawskiego. 

Łączna wartość projektu to blisko 200 
tysięcy złotych. 

Projekt wspófinansowany ze środków unii europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego.

Zwycięska drużyna ze Złotej w towarzystwie wójta WitoldA 
SuroWCA.


