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Przedstawiamy 
gospodarzy
XXXI Wojewódzkiego 
Święta Kwitnącej Jabłoni

Małgorzata Boczek

Mam 49 lat. Razem z mężem prowadzę 
9-hektarowe gospodarstwo sadownicze 
w Zajeziorzu. Uprawiamy głównie jabło-
nie, ale mamy również wiśnie.

Mieszkamy z dwiema córkami. Starsza 
jest mężatką i ma córeczkę, młodsza na-
tomiast uczy się w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego w Cho-
brzanach.

Oprócz pracy w gospodarstwie zajmuję 
się też produkcją kwiatów balkonowych. 
Działam również w Kole Gospodyń Wiej-
skich w Zajeziorzu i śpiewam w zespole 
„Przelaski”, prowadzonym przez Annę 
i Jacka Przybyszów. 

Wojciech Kapuściński

Mam 42 lata. Jestem sadownikiem, 
mam gospodarstwo jabłoniowe o po-
wierzchni 11 hektarów.

Mieszkam w Gorzyczanach z żoną, 
dwójką dzieci i teściami. Mam 15-letniego 
syna, który pomaga mi w pracach w go-
spodarstwie, i młodszą córeczkę. Mam 
nadzieję, że w przyszłości oboje będą 
uczestniczyć w sadowniczych pracach, 
jednak na razie skupiają się na nauce.

Jestem też wiceprezesem Grupy Sa-
downiczo-Warzywniczej „Złoty Sad” 
w Samborcu. Prowadzimy działalność 
związaną z produkcją i sprzedażą jabłek. 
Wolny czas poświęcam rodzinie.
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W projekcie bierze udział 12-osobowa grupa młodzieży 
z Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Sambor-
cu. Ma on pomóc w zdobyciu wiedzy w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, umiejętności szybkie-
go i skutecznego reagowania. 

Pierwszy etap projektu to cykl zajęć z pierwszej po-
mocy, prowadzonych przez ratownika medycznego 
Grzegorza Rokosza. Dzięki dofinansowaniu został zaku-
piony zestaw fantomów do nauki resuscytacji. Kolejnym 
etapem projektu będą spotkania w szkołach na terenie 
gminy Samborzec na przełomie maja i czerwca, które 
samodzielnie poprowadzi Młodzieżowa Grupa Ratowni-
cza. Spotkania z uczniami szkół będą dotyczyły nie tylko 
pierwszej pomocy, ale również zagadnień związanych 
z bezpieczeństwem podczas wakacji.

– Uczymy się wiele na temat pierwszej pomocy, przez 
co w przyszłości będziemy mogli komuś pomóc. Zajęcia 
z panem ratownikiem są bardzo interesujące i pożyteczne. 
Wzbogacamy wiedzę i dowiadujemy się dużo na temat 
resuscytacji krążeniowo oddechowej – mówi członkini 

MGR Paulina Klimek. Alicja Zagórska dodaje na-
tomiast: – Bardzo podoba mi się nauka pierwszej 
pomocy na fantomach. 

Projekt przewiduje również wyjazd studyj-
ny z udziałem młodzieży, a także pokazy MGR 
podczas imprez plenerowych, m.in. podczas 
Wojewódzkiego Święta Kwitnącej Jabłoni oraz 
Gminnego Dnia Dziecka.

– Cieszę się, że będziemy mogli podzielić się 
naszą wiedzą z innymi. Nie żałuję, że zgłosiłam 
się do projektu – komentuje Aleksandra Saja.

Działania projektowe potrwają do lipca 2018 r. 

Rolnicze źródło
8 kwietnia w Chobrzanach odbyło się uroczyste poświęcenie nowo 

wybudowanego ekologicznego ujęcia wody, które ma służyć mieszkań-
com do celów rolniczych. 

Gości uroczystości powitała sołtys wsi Chobrzany Grażyna Kra-
sowska-Sado. Poświęcenia ujęcia dokonał wikariusz parafii św. Jana 
Ewangelisty w Chobrzanach, ks. Bartosz Skoczylas. 

Inicjatorem budowy ujęcia był radny Rady Powiatu Sandomierskiego 
Roman Dragan. Powstało ono dzięki pomocy wójta gminy Samborzec 
Witolda Surowca, Rady Gminy, a także Starostwa Powiatowego i jego 
pracowników. Wykonawcami inwestycji byli: Jerzy Garnuszek, Mieczy-
sław Siemaszko i Ernest Paprocki.

Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu otrzy-
mał dofinansowanie ze środków Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności w ramach programu 
Równać Szanse 2017 na realizację projektu pn. 
„Młodzieżowa Grupa Ratownicza z Samborca”,.

Młodzi ratują

Prezentacje konkursowe oceniało jury w skła-
dzie: Sebastian Mazur – dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury (przewodniczący), Barbara Kos-
sak – nauczyciel języka angielskiego w Zespole 
Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu, 
Tomasz Tomaszewski – dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej „Gama” w Sandomierzu oraz Leszek 
Kiciński – nauczyciel języka angielskiego w Zespole 
Placówek Oświatowych w Chobrzanach. 

Uczestnicy rywalizowali w czterech kate-
goriach wiekowych. Wsród uczniów klas I-III 
pierwsze miejsce zdobyła Zuzanna Bona, drugie 
Rozalia Bona, trzecie zaś Natalia Osowska i Ja-
kub Wojterski. Wyróżnienie otrzymała Paulina 
Dereń. W kategorii klas IV-VI jury najwyżej oce-
niło występ Joanny Kasprzak, na drugim miejscu 
uplasowała się Aleksandra Czarnecka, trzecia 
była Maria Mazur. W kategorii gimnazjum I miej-
sce wyśpiewała Wiktoria Krakowiak, II nagroda 
powędrowała do Amelii Korony, a trzecia była 
Magdalena Płaza. Wśród licealistów pierwsze 
miejsce zajęła Klaudia Skrzypczak, drugie Diana 
Juda, natomiast trzecie – Piotr Nowaczek. 

Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i na-
grody rzeczowe ufundowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury. Zdobywcy pierwszych miejsc 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami 
ufundowanymi przez Zespół Placówek Oświa-
towych w Chobrzanach. Specjalną nagrodę, 
dwumiesięczny kurs nauki w Centrum Edukacji 
Artystycznej „Gama”, przyznano Amelii Koronie. 
Nagrodę tę ufundował i wręczył wójt Witold 
Surowiec. Kolejną nagrodę, dwumiesięczny kurs 
nauki na wybranym instrumencie, zdobyła Joan-, zdobyła Joan-
na Kasprzak. Nagrodę tę ufundował dyrektor 
Centrum Edukacji Artystycznej „Gama” w San-
domierzu Tomasz Tomaszewski. 

Serdecznie gratulujemy nie tylko zwycięz-
com konkursu, ale wszystkim uczestnikom. 
Dziękujemy szkołom, nauczycielom oraz ro-
dzicom za przygotowanie uczniów. Szczegól-
ne podziękowanie kierujemy do pana Roberta 
Soi, dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych 
w Chobrzanach, za współorganizację konkursu 
oraz udostępnienie szkoły, a pani Monice Zim-
nickiej za przygotowanie fotorelacji.

Po angielsku śpiewająco
11 kwietnia w Zespole Placówek Oświatowych w Chobrzanach odbył się II Konkurs Piosenki 

Angielskiej. Wzięło w nim udział 23 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz liceum 
z terenu naszej gminy. 

W Niedzielę Palmową rozstrzygnięto Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną oraz Konkurs na Najpiękniejszy 
Stół Wielkanocny Gminy Samborzec. 24 marca delegacja z naszej gminy uczestniczyła w tradycyjnycm Śniadaniu Wiel-
kanocnym na Zamku w Sandomierzu. 

W wielkanocnym klimacie 
Do konkursu na najpiękniejszą palmę zgłoszono aż 76 

palm. Jury wybrało 32 prace w ośmiu kategoriach. Do konkur-
su na najpiękniejszy stół wielkanocny przystąpiły cztery sto-
warzyszenia. Do zadań uczestników konkursu należało przy-
gotowanie dekoracji tematycznej i nakrycia stołu dla czterech 

osób. Piękne aranżacje stanowiły ozdobę sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy od godzin porannych. Jury w składzie: Iwona 
Łukawska – przewodnicząca, Ewa Drzazga oraz Sebastian 
Mazur zmierzyło się z niezwykle trudnym zadaniem. Po ob-
radach postanowiło przyznać I miejsce Stowarzyszeniu Dobro 
Wspólne Jachimowic,  II miejsce – Kołu Gospodyń Wiejskich 
z Chobrzan, III – Stowarzyszeniu Gorzyczany z Sercem dla Lu-
dzi. Wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia Przyjaciół Janowic. 

Już po raz dziewiętnasty Muzeum Okręgowe w Sando-

mierzu zorganizowało imprezę, popularyzującą zwyczaje 
i obrzędy związane z obchodami Wielkiego Tygodnia oraz 
świąt wielkanocnych, która zgromadziła reprezentacje gmin 
z powiatu sandomierskiego. Gości powitał pełniący obo-
wiązki dyrektora Muzeum Okręgowego w Sandomierzu dr 
Andrzej Przychodni. 

Atrakcją, która wzbudziła największe zainteresowanie 
gości, była wystawa koszy wielkanocnych przygotowanych 
przez gminy powiatu sandomierskiego. 

Kosz wielkanocny naszej gminy po raz kolejny przygoto-
wało Koło Gospodyń Wiejskich z Zajeziorza. Specjalnie na 
tę okoliczność mieszkańcy sołectwa Ryłowice przygotowali 
okazałą palmę w barwach narodowych.

Trojaczki 
w naszej gminie!

Państwo Katarzyna i Tomasz Chmiel z Chobrzan zostali szczęśli-
wymi rodzicami trojaczków. To pierwsze w historii trojaczki w gminie 
Samborzec.

Wiktoria, Oliwia i Stanisław przyszli na świat 19 lutego w Szpitalu 
Uniwersyteckim w Krakowie. Pierwsze tygodnie życia maleństwa spę-
dziły w inkubatorach. 

Chociaż trojaczki to niewątpliwie potrójne szczęście, to również po-
trójne obowiązki i wydatki. Wsparcie dla młodych rodziców zadeklarował 
wójt Witold Surowiec. Właśnie z jego inicjatywy zakupiono nowoczesny, 
wielofunkcyjny wózek dla całej trójki. 10 kwietnia wójt Witold Surowiec 
wraz ze swoim zastępcą Ewą Drzazgą oraz kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej Lidią Łukiewicz odwiedzili państwa Chmielów. Nowym miesz-
kańcom naszej gminy wójt życzył, aby rosły zdrowo, a rodzicom dużo 
wytrwałości i wielkiej radości ze swoich pociech.


