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Za udział we wszystkich edycjach 
turnieju szkoła otrzymała specjalne 
wyróżnienie – Złotą Dwudziestkę.

Tematem przewodnim jubileuszo-
wych, 20. już, zmagań, które jak zawsze 
odbywały się w Zespole Szkół Gastro-
nomicznych i  Hotelarskich w  Sando-
mierzu, było hasło „20 lat minęło…”. 
Uczniowie Liceum Ogólnokształcące-
go im. Stefana Żeromskiego w  Cho-
brzanach wystąpili w siedmiu katego-
riach.Pierwsze miejsce zajęli w katego-
rii „szkoła na wesoło – kabaret”. Skecz 
przedstawili Bartłomiej Giza, Marcin 
Śmiechowski i Krzysztof Skrzek. Miss 
turnieju została Wiktoria Marzec, na-
tomiast Karol Wielgosz w  kategorii 
mister zajął drugie miejsce.

Opiekunami młodzieży byli Tomasz 
Styczeń i Wojciech Ciach.

Projekt zakłada zajęcia dla uczniów, szkolenia dla na-
uczycieli oraz wyposażenie szkoły w  nowoczesny sprzęt 
informatyczny, tj. w komputery, drukarki, monitory inte-
raktywne oraz urządzenia do robotyki i programowania. 
Wartość projektu to 237 788,50 zł, w tym dofinansowanie 
– 209 388,55 zł, wkład gminy Samborzec – 28 400 zł. Obec-
nie zakończono etap doposażenia szkoły w  sprzęt TIK. 
Powstała m.in. nowoczesna sala komputerowa, w pracow-
niach przedmiotowych pojawiły się monitory interaktywne 
oraz zestawy do konstruowania robotów Lego Mindstorms.

Trwają zajęcia z matematyki, laboratoria przyrodnicze 
oraz zajęcia z informatyki wraz z robotyką i programo-
waniem. Mają one charakter typowo praktyczny, roz-
wijają kreatywność, zdolności manualne i umiejętności 
techniczne. Zajęcia z  robotyki łączą elementy zabawy 
z nauką, w efekcie czego uczniowie przyswajają wiedzę, 
czerpiąc z tego dużo radości. Po zakończeniu projektu 
w dalszym ciągu w szkole prowadzone będą zajęcia do-
datkowe z robotyki i programowania, na które zaprasza-
my wszystkich chętnych.

Przedszkolny nabór
Przedszkole Językowe „Wesołe Jabłuszko” w Samborcu ogłasza 

nabór na rok 2019/2020. Zapisy trwają do 1 kwietnia 2019 r. 

Przedszkole zapewnia pracę dydaktyczno-wychowawczą z  dziećmi od 2,5 
roku do 7 lat, w godz. 7-17. W ramach pobytu w przedszkolu gwarantujemy: 
życzliwą atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, zajęcia z języków angielskiego 
i niemieckiego, religii, zajęcia z wykorzystaniem komputera i  tablicy interak-
tywnej, opiekę pedagoga szkolnego i logopedy, gimnastykę korekcyjną, zabawy 
rytmiczne, bezpieczny plac zabaw, posiłki przygotowywane we własnej kuchni, 
uwzględniające specjalne wymagania żywieniowe.

W przedszkolu dzieci mają możliwość uczestniczenia w ciekawych zajęciach, 
konkursach, wycieczkach, uroczystościach, projektach i programach edukacyj-
nych, m.in. eTwinning, Akademia Pierwszego Wieku przy współpracy z WSHP 
w Sandomierzu. Rozwijają zainteresowania, uzdolnienia i gruntownie przygo-
towują się do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Przedszkole prowadzi 
własnego bloga. Jest otwarte na inicjatywy dzieci, rodziców i nauczycieli.

Karty zgłoszeniowe można pobrać u  wychowawców grup, w  sekretariacie 
szkoły lub na stronie: www.zpposamborzec.pl.

Złota Dwudziestka
Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Chobrzanach 

po raz kolejny wzięli udział w Karnawałowym Turnieju Szkół Ponadgimnazjalnych 
powiatu sandomierskiego. 

Zajęcia przyszłości
Od września 2018 roku do stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej w Samborcu realizowany 

jest projekt ,,Kreujemy szkołę przyszłości!”, dofinansowany w ramach RPO Województwa Świę-
tokrzyskiego na lata 2014-2020 i współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina realizuje projekt pn. „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz 
usuwanie ich skutków na terenie gminy Samborzec poprzez zakup sprzętu i wy-
posażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych będących w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”.

By było bezpieczniej
Zakłada on doposażenie trzech jednostek 

w specjalistyczny sprzęt do prowadzenia działań 
przeciwpowodziowych: 2 quady z przyczepkami, 
łódź z silnikiem i przyczepą podłodziową, pompa 
z  wężami tłocznymi, 12 radiotelefonów cyfro-
wych, 36 kompletów ubrań do akcji ratowniczo-
-gaśniczych, 9 kombinezonów do pracy w wodzie. 

Realizacja projektu zwiększy sprawność tech-
niczną jednostek OSP KSRG podczas prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczegól-
ności działań przeciwpowodziowych. Projekt 
współfinansowany jest ze środków Europejskie-

go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020, w  ramach Działania 4.1. Przeciw-
działanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usu-
wanie ich skutków, Osi Priorytetowej 4 – „Dzie-
dzictwo naturalne i kulturowe”.

Całkowity koszt projektu to 323 tys. zł. Kwo-
ta dofinansowania z EFRR wynosi 232 500 zł. 
Wkład własny gminy Samborzec to 90 500 zł. 
Gmina przygotuje przetarg nieograniczony, 
w ramach którego dokona, w przejrzysty i kon-
kurencyjny sposób, wyboru wykonawcy. 
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Dzień Kobiet 
z Akademią Filmową

8 marca w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
obchodzono Dzień Kobiet. Organizatorem uroczy-
stości była grupa młodzieży, realizująca projekt 
Akademia Filmowa programu Równać Szanse 
w GOK w Samborcu. 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sebastian Mazur 
złożył najlepsze życzenia oraz wręczył kwiaty wszystkim 
obecnym paniom. Atrakcją spotkania był pokaz makijażu 
w wykonaniu Anny Sieradzkiej ze Studia Urody „Styl”, która 
zaprezentowała na wybranych modelkach makijaż codzienny 
oraz wieczorowy. Spotkanie z makijażystką stanowiło dosko-
nałą okazję do indywidualnych konsultacji oraz zasięgania 
porad. Na koniec pokazu odbyła się loteria, w  której do 
wygrania były dwa zestawy kosmetyków, a  także voucher 
podarunkowy do zrealizowania w Studiu Urody „Styl”.

Młodzież Akademii Filmowej przygotowała dla uczestni-
czek Dnia Kobiet projekcję polskiej komedii oraz popcorn. 
Miła atmosfera oraz film wyświetlany na dużym ekranie 
sprawiły, że panie poczuły się jak w prawdziwej sali kinowej.

 13 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej odbyła się lekcja biblioteczna adresowana do młodzieży 
gimnazjalnej pt. „Zdrowy styl życia”. W spotkaniu wzięły udział uczennice klasy III Gimnazjum 
w Samborcu wraz z opiekunką Agnieszką Werstler.

O zdrowym stylu życia
Z  uczestniczkami spotkania swoją fachową wiedzą 

podzieliła się pielęgniarka szkolna Marta Bujak. Z pre-
lekcji dowiedzieliśmy się, jakie są najnowsze zalecenia 
Instytutu Żywności i  Żywienia skierowane do dzieci 
i młodzieży.

Badania naukowe w ostatnich latach wykazały, jak waż-
ne w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży oraz zapo-
bieganiu otyłości i innym chorobom są aktywność fizyczna, 

prawidłowy sen oraz przestrzeganie zasad korzystania 
z  komputera czy telefonów komórkowych. Pani Marta 
przybliżyła 10 zasad zdrowego żywienia.

Na koniec spotkania młodzież zapoznała się z książkami 
o zdrowym żywieniu i zdrowym stylu życia, dostępnymi 
w  zbiorach naszej biblioteki. Mamy nadzieję, że cenne 
wskazówki pani Marty przyczynią się do zmian w  stylu 
życia i odżywianiu młodzieży w przyszłości.

Ksiądz Józef Kuraś urodził się 4 grud-
nia 1903 roku w wielodzietnej, chłopskiej, 
bardzo religijnej rodzinie, w  miejscowości 
Wielowieś w powiecie tarnobrzeskim, wów-
czas w zaborze austriackim. Miał czterech 
braci i trzy siostry. Zdobycie podstawowego 
wykształcenia zawdzięczał znacznej pomo-
cy sióstr dominikanek, których klasztor do 
dziś znajduje się obok kościoła parafialne-
go w Wielowsi. Następnie rozpoczął naukę 
w Colegium Gostomianum, które ukończył 
w czerwcu 1922 roku. W tym samym roku 
podjął studia w  Seminarium Duchownym 
w  Sandomierzu. Święcenia kapłańskie 
przyjął 3 czerwca 1928 roku z rąk biskupa 
sandomierskiego Mariana Ryxa. Pierwszą 
pracę duszpasterską rozpoczął jako wi-
kariusz w  parafii pw. św. Jacka Odrowąża  
i  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Odro-
wążu, następnie pracował w parafii pw. św. 
Jakuba Apostoła w Skaryszewie, w ówcze-
snej diecezji sandomierskiej. Kolejną posłu-
gę jako wikariusz wykonywał w  Radomiu, 
w  kościele pw. Opieki Najświętszej Maryi 
Panny, największej ówczesnej parafii miasta. 
Proboszcz tej parafii, ks. prałat Dominik 
Ściskała, bardzo pozytywnie oceniał pracę 
księdza Kurasia. Zauważył w nim dobrego 
organizatora, z tego też powodu skierował 
go do biednej, leżącej w peryferyjnej oko-
licy, parafii pw. św. Józefa, Godów. Parafia 
w  tym czasie opanowana była przez sek-

tę. Ksiądz Kuraś w magazynie po garbarni 
utworzył kaplicę, w której w każdą niedzielę 
odprawiał mszę świętą. Jak pisał w swoich 
pamiętnikach, okres ten był dla niego bar-
dzo trudny i wyczerpujący, tym bardziej że 
znaczna część mieszkańców posługiwała 
się językiem niemieckim. Niezależnie od 
pełnienia obowiązków wikarego, prowadził  
4 człony akcji katolickiej, przez dwa lata był 
prezesem jedynego w tym czasie w Radomiu 
Caritasu. 3 września 1939 roku kuria diece-
zjalna w  Sandomierzu przekazała kaplicę 
na Godowie (obecnie Młodzianów) księżom 
Pallotynom. Ksiądz Kuraś reprezentował 
chorego proboszcza w tym przekazaniu.

We wrześniu 1939 roku wybuchła II wojna 
światowa. Działania wojenne zmusiły ludzi 
do ucieczki zza Wisły i Bugu, co w konse-
kwencji spowodowało duży napływ ludzi róż-
nych nacji. Szerzył się głód i ubóstwo. Chcąc 
temu zapobiec, ksiądz proboszcz D. Ściskała 
zlecił księdzu Kurasiowi w ramach Caritasu 
zorganizowanie dożywiania mieszkańców. 
W tym celu utworzono 7 kuchni polowych, 
z  których wydawano darmowe posiłki dla 
wszystkich potrzebujących. Wydawano na-
wet pięć tysięcy posiłków dziennie. Trzeba 
było wykazać się wielkim wysiłkiem i pracą 
organizacyjną, aby w tym okresie zdobyć pro-
dukty. Bardzo często te produkty żywnościo-
we nabywane były z oczywistych względów 
nielegalnie. Tym samym ksiądz Kuraś naraził 

się niemieckim władzom i znalazł się na liście 
aresztowanych. Los zrządził, że w porę zo-
stał ostrzeżony przez Niemca, którego często 
widywał na porannej mszy świętej. Niemiec 

doniósł księdzu, aby ten szybko ratował się 
ucieczką. Tuż po zakończeniu wojny ksiądz 
Kuraś był w Lublinie na procesie tego właśnie 
Niemca. Józef Kuraś ukrywał się w różnych 
miejscach, pozostając w  ciągłym kontakcie 
z kurią. Trwało to do 1941 roku. W tym okre-

sie ksiądz współpracował z partyzantką dzia-
łającą w  okolicach Radomia. Warto wspo-
mnieć, że w noc wigilijną 1939 roku ksiądz 
Kuraś odprawił pasterkę dla niemieckich 
żołnierzy w języku niemieckim.

Przyjaźnił się z pediatrą, doktorem Cie-
mięgą. Dzięki tej przyjaźni udało się ura-
tować wielu Żydów, gdyż lekarz wystawiał 
„lewe” papiery, a ksiądz Kuraś chrzcił po-
tajemnie żydowskie dzieci, wystawiając im 
polską metrykę.

W  1943 roku ksiądz J. Kuraś zo-
stał mianowany proboszczem w  parafii  
pw. św. Mikołaja w  Gierczycach w  gminie 
Wojciechowice w  powiecie opatowskim. 
Tam zastał go front przełomu 1944/1945. 
W noc sylwestrową 1944 roku kościół został 
przez Niemców zaminowany i  wysadzony 
w  powietrze. Drewno, które odzyskano 
z  tego kościoła, zostało wykorzystane do 
budowy niemieckich bunkrów i  umocnień 
wojskowych. Mieszkańcy Gierczyc wraz 
z księdzem proboszczem zostali przesiedleni 
do miejscowości Wszechświęte. Niemcy zaś 
wieś Gierczyce doszczętnie spalili. Ksiądz 
J. Kuraś, ryzykując własnym życiem, dotarł 
do wysokich władz niemieckich w Opatowie, 
błagając, aby nie burzyć pozostałych ścian 
kościoła. Udało mu się to. Dzięki wielkiemu 
wysiłkowi i ofiarności parafian kościół jesz-
cze w tym samym roku został odbudowany.

W roku 1945 kościół został pokryty nową 
blachą, tak, aby przed zimą można było do 
niego wejść. Jedyną pomocą, jaka przyszła 
z zewnątrz, były środki z parafii Skaryszew, 
gdzie wcześniej ks. Kuraś był wikarym. Pod-
czas prac przy remoncie kościoła ksiądz Ku-
raś naraził się władzom świeckim i musiał 
opuścić parafię w Gierczycach... Cdn. 

Opracował Andrzej Cebula
PS W opracowaniu wykorzystano relację 

Zbigniewa Haliniarza z Radomia. 

Opowieści ciąg dalszy
Po ukazaniu się artykułu „Opowieść o samborzeckim proboszczu” w grudniowym wydaniu wkładki „Samborzec 

na linii czasu”, otrzymałem telefon z Radomia od jednego z członków rodziny księdza Józefa Kurasia. Po mery-
torycznej i przyjacielskiej rozmowie, doszliśmy do wniosku, aby życie i posługę duszpasterską księdza Kurasia 
uzupełnić, opisać i pokazać w całości. Co niniejszym czynię.

15 marca w siedzibie Zespołu Publicznych Pla-
cówek Oświatowych w Samborcu odbyły się elimi-
nacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W  turnieju wzięło udział 26 uczestników ze szkół 
podstawowych, gimnazjów i  szkół ponadgimnazjalnych. 
Po przeprowadzeniu etapu pisemnego i ustnego wyłoniono 
zwycięzców.

W kategorii szkoły podstawowe I miejsce zajął Dominik 
Podolecki ze Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu. Tuż za 
nim uplasowali się Edyta Dragan ze Szkoły Podstawowej 

w Skotnikach i Katarzyna Obrębska ze Szkoły Podstawo-
wej w Skotnikach.

W  kategorii gimnazjów zwyciężył Wojciech Lichtoń 
z Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrzanach. II miej-
sce zajął Michał Płaza z Zespołu Publicznych Placówek 
Oświatowych w Samborcu, a III – Bartłomiej Rewera ze 
Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu.

Pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
zdobyła Wiktoria Marzec. Tuż za nią na podium stanęli 
Konrad Swatek i Nikola Marzec. Wszyscy z Liceum Ogól-
nokształcącego w Chobrzanach.

Uczestnicy, którzy zajęli miejsca pierwsze, zakwalifiko-
wani się do eliminacji powiatowych. 

Organizatorem OTWP był Zarząd Gminny Związku 
OSP RP w Samborcu, a nagrody ufundowane zostały przez 
gminę Samborzec.

Turniej
pożarniczy


