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Dorota Jakuszewska 
Mam 44 lata, moją 

rodzinną miejscowością 
są Janowice, gdzie wraz 
z mężem prowadzimy 
10-hektarowe gospo-
darstwo sadownicze. Je-
steśmy członkami grupy 

sadowniczej „Złoty Sad” w Samborcu. Nasze 
dzieci, Olga i Tomasz, są studentami – córka 
studiuje na  AGH, syn właśnie obronił tytuł 
inżyniera ogrodnictwa Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. 

Już drugą kadencję jestem radną z okręgu 
Janowice – Faliszowice – Krzeczkowice i peł-
nię funkcję wiceprzewodniczącej Rady Gmi-
ny Samborzec. Działam w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Janowic, które jest moim „trzecim 
dzieckiem”.

Najlepszym relaksem jest dla mnie praca 
w ogrodzie. Dużą przyjemność sprawia mi też 
czytanie. Uwielbiam komedie Barei i stare pol-
skie seriale. Nie przejdę obojętnie obok filmów 
z De Niro, Meryl Streep czy Alem Pacino.

Jestem dumna ze swojego chłopskiego po-
chodzenia i tego, że jestem z Janowic, z San-
domierszczyzny. Rolnicy i sadownicy z tego 
regionu to ludzie twardzi, odważni i praco-
wici, ale gdy trzeba, pokazują miękkie serca. 

Rafał Zioło 
Mam 44 lata. Miesz-

kam w Bogorii Skotnickiej. 
Od ponad 20 lat wspólnie 
z żoną Anną prowadzimy 
8,5-hektarowe gospodar-
stwo sadownicze położo-

ne w całości w gminie Samborzec. Jestem 
właścicielem przedsiębiorstwa RAJSAND 
zajmującego się pośrednictwem i handlem 
hurtowym owocami i warzywami. 

Mam dwoje dzieci. Syn Cezary jest stu-
dentem Akademii Górniczo-Hutniczej oraz 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 
Córka Kornelia to tegoroczna maturzystka 
I LO Collegium Gostomianum w Sando-
mierzu.

 Umiejętność, wiedza, doświadczenie oraz 
dostępność programów typu „Młody Rolnik” 
czy „PROW 2007-2013” w istotny sposób 
wpłynęły na rozwój mojego gospodarstwa. 
Wybudowałem obiekt magazynowo-chłod-
niczy, założyłem intensywne sady jabłoniowe 
oraz wyposażyłem gospodarstwo w sprzęt 
niezbędny w produkcji sadowniczej.

Wśród wielu zainteresowań na pierwszym 
miejscu wymieniłbym alternatywne techno-
logie w produkcji sadowniczej. Ze sportu 
najbardziej lubię piłkę nożną oraz sporty zi-
mowe.

Gospodarze 
XXX Wojewódzkiego 
Święta Kwitnącej Jabłoni
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GORZYCZANY cd.
173. Ciężkim okresem dla pierwszych ogrodów
Był rok tysiąc dziewięćset dwudziesty ósmy,
Kiedy to na skutek śniegów i mrozów
Drzewa przemarzły i drogi w zaspach zawisły.

174. Międzywojenne lata choć trudne
Dla wsi Gorzyczany pomyślne były,
Tkano tkaniny, kopano studnie,
W olejarni oleje się tłoczyły.

175. Działały sklepy, kuli kowale,
Bo koni wciąż przybywało,
Krawcowe szyły modne detale,
A społeczeństwo się rozwijało.

176. Radio łączyło ludzi ze światem,
Choć tylko jedno ono wtedy było,
Przed tym radiowym aparatem 
Pół wsi się gromadziło.

177. Druga wojna wielkie straty uczyniła,
Tak w całym kraju, jak i w Gorzyczanach,
Ale odbudowa ludzi zjednoczyła,
Dodając wartości w nowych przemianach.

178. Dziedziny życia się odradzały
A Gorzyczany, jako wieś wzorowa,
Wcześniej elektryfikacji się doczekały
I szybsza była ekonomiczna odnowa.

179. Ośrodek Zdrowia działalność wznowił,
Stomatolog i poczta funkcjonowała,
W dwóch sklepach każdy zaopatrzenie zrobił,
A płeć piękna salonik fryzjerski miała.

180. Koło Gospodyń działalność wznowiło,
Huczne zabawy ludzi weseliły
I w pole też się szybciej jeździło,
Bo drogi coraz lepsze były.

181. Mechanizacja naprzód ruszyła,
Ciągników przybyło i samochodów,
Linia gazowa życie ułatwiła,
Przybyło w prywatnych domach telefonów.

182. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte
Rozwój Gorzyczan zahamowały,
Jeden tylko Kościół stanowił wyjątek,
Nawet w stagnacji – dostojny, wspaniały.

183. Wiara ojców ludzi jednoczyła,
Stanem wojennym nie przygaszona,
Co roku w Częstochowie wieś się modliła,
Na nocnym czuwaniu w parafii zjednoczona.

cdn. 
Ewa Juda

Prezentacje uczestników oceniało jury 
w składzie: Sebastian Mazur – dyrektor 
Gminnego Ośrodka Kultury w Samborcu 

(przewodniczący), Robert Soja – dyrektor 
Zespołu Placówek Oświatowych w Chobrza-
nach, Barbara Kossak – nauczyciel języka 

angielskiego w Zespole Publicznych Placó-
wek Oświatowych w Samborcu oraz Tomasz  
Tomaszewski – dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej „Gama” w Sandomierzu. 

W pierwszej kategorii wiekowej klas I-III 
zwyciężyła Joanna Kasprzak. W kategorii 
klas IV-VI pierwsza nagroda powędrowała do 
Magdaleny Bisztygi. Pierwsze miejsce wśród 
gimnazjalistów zajęła uczennica  Aleksandra 
Lipiec. W kategorii liceum jury najwyżej oce-
niło występ Klaudii Skrzypczak.

Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każ-
dej kategorii otrzymali atrakcyjne nagrody, 
m.in. kursy języka angielskiego w Szkole Języ-
ków Obcych „Bingo” w Sandomierzu, ufun-
dowane przez wójta gminy Samborzec, kurs 
nauki na wybranym instrumencie w Centrum 
Edukacji Artystycznej „Gama” w Sandomierzu 
ufundowany przez jego dyrektora, puchary, 
książki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Samborcu. 

Dziękujemy szkołom oraz rodzicom za przy-
gotowanie uczniów, a wszystkim uczestnikom 
konkursu serdecznie gratulujemy wspaniałych 
prezentacji. 

Po angielsku śpiewająco
3 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach odbył się pierw-

szy gminny Konkurs Piosenki Angielskiej. Był to pierwszy konkurs wokalny 
zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu przy współpracy 
z Zespołem Placówek Oświatowych w Chobrzanach.

W siedzibie Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych 
w Samborcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze dwa miejsca przypadły 
uczniom szkoły w Zawierzbiu. Zajęli je kolejno Karol Kołodziej, Justyna 
Nowak, Tomasz Ogrodnik. Wśród gimnazjalistów triumfowali reprezen-
tanci Publicznego Gimnazjum w Samborcu. Miejsce pierwsze zajęła Anna  
Jędrzejewska, drugie Patryk Lewandowski, trzecie Jakub Obrębski. 
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsza okazała się Patrycja 
Ciemięga z Liceum Ogólnokształcącego w Chobrzanach. Kolejne miejsca 
również przypadły uczniom tej szkoły. Drugie zajął Piotr Lasota, trzecie 
natomiast Jakub Brzyszcz.

Uczestnicy, którzy stanęli na podium, zakwalifikowali się do eliminacji 
powiatowych. Organizatorem OTWP był Zarząd Gminny Związku OSP RP 
w Samborcu, a nagrody ufundowane zostały przez gminę Samborzec.

Zapobiegają pożarom

W tym roku do konkursu na najpiękniejszą palmę zgłoszono 60 palm, 
które jury oceniało w ośmiu kategoriach. W kategorii palmy indywidualne 
klas I-III najwyżej oceniono palmę Pauliny Krutys. Wśród uczniów star-
szych klas podstawówki I miejsce zdobył Piotr Legierski, natomiast w ka-
tegorii gimnazjalistów – Joanna Grębowiec i Julia Zioło. I miejsce wśród 
dorosłych twórców indywidualnych przypadło Renacie Sendrowicz.

Kategorię palmy grupowe podzielono na trzy podkategorie. W pierw-
szej oceniano palmy sołeckie, stowarzyszeniowe oraz przygotowane 
przez KGW i WTZ, a I miejsce zdobyło Stowarzyszenie „Gorzyczany  
z Sercem dla Ludzi”. Palma Szkoły Podstawowej w Zawierzbiu była, 
w opinii jury, najpiękniejsza spośród zgłoszonych przez szkoły i klasy. Naj-

wspanialszą „palmę rodzinną” wykonali Mateusz i Maciej Bajakowie 
wspólnie z babcią. Jak co roku wyłoniono również „palmę publiczności”. 
Została nią palma Stowarzyszenia „Gorzyczany z Sercem dla Ludzi”. 

Do Konkursu na Najpiękniejszy Stół Wielkanocny Gminy Samborzec 
przystąpiły cztery stowarzyszenia. Aranżację przygotowaną przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Chobrzanach jury oceniło najwyżej. 

Dyplomy i bony pieniężne ufundował Gminny Ośrodek Kultury 
w Samborcu. Podczas uroczystości wręczenia nagród zgromadzeni go-
ście mieli przyjemność podziwiać wystawę rękodzieła pani Ireny Guźli. 

Najpiękniejsza 
i najpiękniejszy

Zgodnie z wieloletnią tradycją Niedziela Palmowa upłynę-
ła pod znakiem rozstrzygnięcia konkursów na najpiękniejszą 
palmę wielkanocną oraz najpiękniejszy stół wielkanocny.

Wśród zaproszonych gości znalazła się rów-
nież delegacja z gminy Samborzec: wójt Witold 
Surowiec, przewodniczący rady Mieczysław 
Piątek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
Sebastian Mazur oraz pracownik ośrodka kul-
tury Aleksandra Abramczyk, a także człon-
kinie Koła Gospodyń Wiejskich w Zajeziorzu 
wraz z sołtysem tej miejscowości Andrzejem 
Skrzypczyńskim. 

Po przywitaniu gości, którego dokonali bur-
mistrz Sandomierza Marek Bronkowski, dyrektor 
Muzeum Okręgowego dr Dominik Abłamowicz 
oraz kustosz muzeum Iwona Łukawska, na-

stąpiło poświęcenie koszy wielkanocnych przy-
gotowanych przez każdą z gmin. Jak co roku 
pięknie przystrojone kosze obfitowały w trady-
cyjne pokarmy.  

W programie spotkania było także widowi-
sko teatralno-muzyczne przygotowane przez 
MGOKiS w Koprzywnicy. 

XVIII Śniadanie Wielkanocne
Jak co roku w przeddzień Niedzieli Palmowej na Zamku w Sandomierzu odbyło 

się tradycyjne Śniadanie Wielkanocne. Do wspólnego świętowania dyrektor Muzeum 
Okręgowego zaprosił reprezentacje ośmiu gmin powiatu sandomierskiego. 

Gmina Samborzec 
otrzymała od Minister-
stwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji promesę wysokości 124 
tys. zł przeznaczoną na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych.

Uroczyste przekazanie promesy miało 
miejsce 20 lutego w Kielcach. Z rąk wo-
jewody świętokrzyskiej Agaty Wojtyszek 
odebrał ją wójt gminy Witold Surowiec. 

Decyzją ministra spraw wewnętrznych 
i administracji gmina otrzymała pomoc na 
realizację w 2017 roku zadania pod nazwą: 
„Przebudowa drogi gminnej nr 373094 T 
Gorzyczany – Pastwiska o długości 752 
metrów”. 

Ministerstwo 
pomaga


