
Kwartalnik Gminy Baranów Sandomierski nr 1/2020
ISSN 2450-386X

www.baranowsandomierski.pl                                GAZETA BEZPŁATNA                                  www.kulturalia.pl

BARANÓW  SANDOMIERSKI
        MOJE MIASTO,  MOJA GMINA

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, 

że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym. .
św. Jan Paweł II

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
Drodzy Goście,

życzymy Państwu
aby w tym pełnym obaw czasie,

każdy z nas znalazł chwilę spokoju, 
wolną od trosk i zmartwień,

spędzoną w gronie najbliższych,
pełną wsparcia, ciepła i serdeczności.

Żeby Święta Bożego Narodzenia natchnęły nas wiarą,
a Nowy Rok przyniósł radość życia

 Jerzy Sudoł Jacek Rożek Wacław Smykla     Marek Mazur
  Starosta Wicestarosta    Przewodniczący         Burmistrz 
Tarnobrzeski Tarnobrzeski    Rady Miejskiej     Miasta i Gminy
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W połowie kwietnia, w związku z trwającą 
epidemią COVID-19 oraz kierując się troską 
o stan zdrowia mieszkańców, Samorząd 
Gminy Baranów Sandomierski rozdawał 
mieszkańcom bezpłatne maseczki ochron-
ne, wielokrotnego użytku. Działania te mia-
ły charakter prewencyjny, zabezpieczający 
i ograniczający możliwości rozprzestrze-
niania się koronawirusa COVID 19 wśród 
mieszkańców naszej Gminy. W ramach ak-
cji zakupiono 8500 szt. maseczek za łącz-
ną kwotę 44 642,50 zł. Istotną informacją 
jest fakt, że maseczki zostały zakupione u 
naszych lokalnych producentów, tj.: Aga Fi-
rany z Woli Baranowskiej, Fabryka Firanek 
„WISAN” S.A. w Skopaniu, MARKIZETA 
Solarscy Sp. J. Skopanie oraz firma F.H.U. 
Monika Ślęzak Skopanie, którzy wiedząc, że 
zakup jest realizowany z myślą o mieszkań-
cach Gminy, udzielili Urzędowi Miasta i Gmi-
ny specjalnego rabatu na ten cel.  

Maseczki, które trafiły do rąk mieszkań-
ców Gminy Baranów Sandomierski, wyko-
nane były z bawełny posiadającej certyfikat 
OEKO-TEX, tj. materiału wolnego od sub-
stancji szkodliwych. Zaletą maseczek była 
możliwość ich prania i prasowania, a co za 
tym idzie, mogły być one bezpiecznie uży-
wane po każdorazowej dezynfekcji.

Dystrybucją maseczek w poszczególnych 
miejscowościach zajęli się radni Rady Miej-
skiej i sołtysi, dzięki czemu możliwe było 
sprawne dostarczenie pakietów ochronnych 
do każdego mieszkańca naszej Gminy. 
Każde gospodarstwo domowe otrzymało 

maseczki w ilości 
stosownej do ilo-
ści osób zgłoszo-
nych w deklaracji 
śmieciowej.

Przyłbice dla 
sprzedawców

Walka z korona-
wirusem toczy się 
na każdym polu. 
Coraz większe 
restrykcje i coraz 
więcej obostrzeń 
powoduje, że 
wprowadzane są 
zaawansowane 
przedmioty użyt-
ku codziennego, 
które mogłyby służyć osobom i branżom 
najbardziej narażonym na kontakt z zarazą. 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców Gminy, Samorząd Gminny wyposa-
żył lokalnych przedsiębiorców działających 
na terenie Gminy Baranów Sandomierski, 
w przyłbice ochronne z logo Gminy. Przy-
gotowany sprzęt ochronny trafił do miejsc, 
gdzie mieszkańcy zaopatrują się w różne 
produkty użytku codziennego. 

Laptopy do nauki
Pięćdziesiąt osiem laptopów za kwotę po-

nad stu pięćdziesięciu tysięcy złotych zaku-
pił Samorząd Baranowa Sandomierskiego 
dla uczniów do nauki zdalnej. Na ten cel 
Gmina pozyskała dwie dotacje z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa w ramach Projek-

tu pn. „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfi-
nansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020.

W ramach realizacji pierwszego pro-
jektu zakupiono 35 sztuk laptopów wraz 
ze słuchawkami za kwotę 94 193,40 zł, 
a w ramach drugiego projektu kupiono 
23 laptopy za kwotę 59 983,77 zł. Lapto-

py zostały rozdysponowane do poszczegól-
nych szkół z terenu Gminy Baranów Sando-
mierski, proporcjonalnie do liczby uczniów. 
Sprzęt służy uczniom z rodzin wielodziet-
nych znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialnej, mających techniczne problemy 
z uczestnictwem w zdalnym nauczaniu.

Pomoc dla szpitala
W związku z wprowadzonym stanem epi-

demii na terenie całego kraju oraz ogrom-
nym zapotrzebowaniem placówek opieki 
zdrowotnej w niezbędny sprzęt ochrony 
osobistej pracowników szpitali, dbających 
o zdrowie naszych mieszkańców, Gmina 
Baranów Sandomierski udzieliła wsparcia 
finansowego w wysokości 20 tys. zł na rzecz 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Za-
kładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. 
Dotacja celowa obejmowała zakup środków 
ochronnych, dezynfekujących i sprzętu nie-
zbędnego do przeciwdziałania COVID-19.

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bez-
pieczeństwo apelujemy do mieszkańców 
Gminy Baranów Sandomierski o ścisłe 
przestrzeganie zaleceń, których celem jest 
zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa 
COVID-19.

INFORMACJE

Kilka tysięcy maseczek wielokrotnego użytku trafiło w kwietniu do mieszkańców Miasta i Gminy Baranów San-
domierski. Sprzedawcom, prowadzącym działalność na terenie naszej Gminy samorząd przekazał przyłbice. Dla 
szkół i rodzin wielodzietnych zakupiono laptopy, aby dzieci mogły realizować naukę zdalną. Wszystko po to, aby 
zwiększyć nasze bezpieczeństwo i ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

Walka z koronawirusem trwa
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Gmina Baranów Sandomierski 
wśród najlepszych w Polsce
Gmina Baranów Sandomierski w ostatnich latach osiąga sukcesy w realizacji projektów unijnych. Obrazują to za-
równo nowopowstałe inwestycje na terenie Gminy, jak również ogólnopolskie rankingi uwzgledniające różnego 
typu przedsięwzięcia na terenie województw, powiatów i gmin realizowane ze środków Unii Europejskiej.

W przeprowadzonym rankingu wykorzy-
stania środków europejskich przez samo-
rządy 2014–2019, w kategorii miasteczka 
Gmina Baranów Sandomierskim zajęła 28 
miejsce w kraju, tym samym 2 na podkar-
paciu. 

W latach 2014 - 2019 wydatki ze środ-
ków UE w Gminie Baranów Sandomierski 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca  
wyniosły 2692,45 zł.

Ranking stworzony przez prof. Pawła 
Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską, opu-
blikowany na łamach Pisma Samorządu 
Terytorialnego „WSPÓLNOTA” obejmuje 
wartość wszystkich dotacji unijnych pozy-
skanych przez samorządy w latach 2014– 
2019, bez rozróżnienia na dotacje inwesty-
cyjne i związane z wydatkami bieżącymi. 
Wynik podawany jest w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca.

Jakie inwestycje udało się zrealizować 
w Gminie przy wsparciu środków unijnych? 

Dofinansowano m. in. na: rozbudowę i prze-
budowę kanalizacji 60 km oraz rozbudowę 
oczyszczalni – 50 mln zł, adaptację budynku 
na Środowiskowy Dom Samopomocy - ok. 
1,2 mln zł, termomodernizację obiektów 
oświatowych w Skopaniu, Woli Baranow-
skiej i Ślęzakach oraz mieszkań komunal-
nych w Baranowie Sand. – ok. 5 mln zł, 
przebudowę budynku Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Baranowie Sand. wraz 
z biblioteką i zakupem wyposażenia - 4 mln 
zł, prace remontowe w zabytkowym budyn-
ku kościoła w Ślęzakach - ok. 0,8 mln zł, 
budowę trybuny i rozbudowę hali sportowej 
w Skopanie - 3,2 mln zł.

Łącznie wartość zrealizowanych lub będą-
cych w trakcie realizacji inwestycji, to ponad 
60 mln zł, przy dofinansowaniu sięgającym 
blisko 40 mln zł.

To jednak nie jedyne wyróżnienie dla 
naszej Gminy. W Rankingu Finansowym 
Samorządu Terytorialnego w Polsce w ka-

tegorii gmin miejsko-wiejskich Gmina Bara-
nów Sandomierski zajęła wysokie 42 miej-
sce w Polsce i 2 na Podkarpaciu. To duże 
wyróżnienie dla naszego samorządu, lecz 
przede wszystkim obiektywna ocena wyso-
kiej jakości prac władz Gminy oraz urzędni-
ków samorządowych. To także potwierdze-
nie kompetentnych działań radnych, którzy 
kształtują rozwój Gminy.

Ranking Finansowy Samorządu Teryto-
rialnego w Polsce to jedyne opracowanie 
w kraju, które obejmuje wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego. Jest komplek-
sowe, apolityczne i obiektywne, mierzone 
aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi. 
Pracujący nad nim naukowcy z Uniwersy-
tetu Ekonomicznego w Krakowie przebadali 
prawie 2 800 gmin, miast i powiatów.

Jednocześnie gratulujemy naszym sąsia-
dom z Gminy Padew Narodowa i zaprzyjaź-
nionej Gminie Zaleszany zajęcia wysokich 
miejsc.

Absolutorium  
dla Burmistrza
W dniu 19 sierpnia 2020 roku odbyła się sesja Rady Miejskiej, podczas któ-
rej Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok i udzielili 
votum zaufania oraz absolutorium Burmistrzowi Markowi Mazurowi.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miejskiej 
przyjęto sprawozdanie finansowe za 2019 
rok. Radni zapoznali się z opinią Regional-
nej Izby Obrachunkowej oraz informacją 
o stanie mienia komunalnego.

Uchwała absolutoryjna została poprze-
dzona odczytaniem wniosku i uzasadnie-
nia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz 
uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w sprawie opinii o przedłożonym przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Miejskiej w Barano-

wie Sandomierskim wniosku o udzielenie 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2019 rok. Radni po wysłuchaniu odczy-
tanych wniosków i opinii jednogłośnie prze-
głosowali uchwałę dotyczącą sprawozdania 
oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza 
Marka Mazura.

Absolutorium jest najważniejszą uchwałą 
w roku dla organów wykonawczych samo-
rządu i stanowi roczną ocenę ich pracy.
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Zmienia się baranowski rynek 
W połowie września zakończyły się prace w ramach drugiego etapu modernizacji centrum Miasta Baranów  
Sandomierski. Nasz rynek zmienia swoje oblicze.

Inwestycja realizowana była w ramach 
projektu pn. „Przebudowa sieci dróg ukła-
du komunikacyjnego centrum Miasta Bara-
nów Sandomierski” i została podzielona na  
dwa etapy. 

W ramach drugiego etapu realizowa-
na była przebudowa ul. Rynek na odcin-
ku istniejącej drogi na długości 151mb + 
29mb, a także przebudowano skrzyżo-
wanie z ul. Fabryczną oraz skrzyżowanie 
z ul. Mickiewicza. W ramach prac wyre-

montowano chodniki, krawężniki, zjaz-
dy, parkingi, a także zamontowano nowe 
oświetlenie. Wykonano także fragment 
ścieżki rowerowej wydzielonej z ulicy, dzię-
ki któremu zwiększy się bezpieczeństwo  
rowerzystów.

Efektem przeprowadzonych prac w cen-
trum Baranowa Sandomierskiego jest także 
zmiana organizacji ruchu, wykonana zgod-
nie z wnioskami Rady Osiedla w Baranowie 
Sandomierskim. W związku z powyższym 

prosimy o szczególną uwagę podczas poru-
szania się w centrum miasta.

Jak zapowiadają władze naszej Gminy, 
jest to jednak dopiero początek przebudowy 
centrum Baranowa. W kolejnych etapach 
zostanie całkowicie przebudowana płyta 
rynku zyskując nowy wygląd i nowe funkcje.

Przypomnijmy, że pierwszy etap moder-
nizacji został zakończony w listopadzie 
ubiegłego roku. Polegał na przebudowie 
ulicy Langiewicza na długości 234 mb. 
Prace swoim zakresem obejmowały m. in. 
wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, 
przebudowę skrzyżowania z ul. Fabryczną, 
skrzyżowań z ul. Krótką i ul. Mickiewicza 
oraz przebudowę chodnika. W ramach za-
planowanych prac wyremontowana została 
także ul. Młynowa na długości 94 mb. Po-
łożono także nową nawierzchnię asfaltową, 
przebudowano skrzyżowanie z ul. Zamko-
wą oraz skrzyżowanie z drogą wewnętrzną 
gminną oraz chodnik.

Inwestycja składająca się z dwóch eta-
pów to koszt 781 050,00 zł. Pierwszy etap – 
362 850,00 zł, II etap to blisko 418 200,00 zł. 
Prace budowlane były wykonywane przy 
udziale środków, które Gmina pozyska-
ła z Funduszu Dróg Samorządowych  
w wysokości 532 167,18 zł.
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Miliony na inwestycje  
z Funduszu Inwestycji Lokalnych

W dniu 8 grudnia ogłoszono beneficjentów 
drugiego naboru części konkursowej Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie 
na inwestycje realizowane w całym kraju, 
przyznano 4,35 mld złotych.

W gronie nagrodzonych znalazła się 
Gmina Baranów Sandomierski, która otrzy-
mała dofinansowanie na dwa zadania. Ta 
informacja z pewnością ucieszy rodziców, 
których pociechy kształcą się w przedszkolu 
w Woli Baranowskiej oraz w Zespole Szkół 
i Placówek w Baranowie Sandomierskim.

Pierwsza, zgłoszona do Rządowego 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych inwestycja 
obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku 
przedszkola w miejscowości Wola Baranow-
ska, w ramach której zostanie dobudowana 
duża sala dydaktyczna, zmodernizowane 
zaplecze socjalno-techniczne, zostanie tak-
że zakupione wyposażenie placówki i wy-
konany będzie parking dla rodziców. Obiekt 
posiada aktualnie dwie sale dydaktyczne, 
jedną dla 24 i drugą dla 18 dzieci oraz zaple-
cze techniczne. Tylko dwie sale wpływają na 
to, że do placówki można przyjąć małą ilość 
dzieci, a w niektórych sytuacjach zajęcia 
i tak są przenoszone do sąsiedniego budyn-
ku szkoły. Na tę inwestycję Gmina otrzymała 
1,1 miliona złotych.

Z kolei drugie zadanie polegać będzie na 
głębokiej termomodernizacja budynku Ze-
społu Szkół i Placówek w Baranowie San-
domierskim pełniącego funkcję dydaktyczną 
wraz z przebudową instalacji elektrycznej, 
sanitarnej i odgromowej. Zakres prac obej-
muje ponadto wymianę rynien i rur spusto-
wych, remont schodów zewnętrznych oraz 
montaż instalacji fotowoltaicznej. Wartość 
środków pochodzących z RFIL na to zada-
nie wynosi 2 miliony złotych.

Warto przypomnieć, że w tym roku nasza 
Gmina otrzymała już dofinasowanie z Rzą-
dowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, 

w ramach pierwszego etapu konkursowego, 
w kwocie 4 033 429,00 zł.

Ze środków przyznanych w ramach w dru-
giej transzy mogą być finansowane tylko te 
zadania, na które zostały złożone wnioski. 
Jednak ze środków otrzymanych z pierw-
szej transzy, Gmina już sfinansowała lub sfi-
nansuje w najbliższym czasie m. in. budowy 
dróg, budowę kanalizacji, termomoderniza-
cję budynku remizy OSP w Siedleszczanach 
i Dymitrowie Małym, prace dokumentacyjne, 
a także i wiele innych zadań. 

Była to kolejna edycja Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych, w ramach które-
go na podkarpacie trafi ponad 789 mln zł, 
zarówno w części wnioskowej, jak i konkur-
sowej. W ramach programu powstanie wie-
le ważnych inwestycji realizowanych przez 
samorządy.

Głównym celem programu jest danie im-
pulsu do dynamicznego rozwoju we wszyst-
kich regionach Polski. To szczególnie ważny 
instrument podczas walki z ekonomicznymi 
skutkami pandemii COVID-19. 

W sumie RFIL przekaże jednostkom sa-
morządu terytorialnego 12 mld złotych.

W ramach kolejnej odsłony Rządowego 
Funduszu Inwestycji jednostki samorządu 
terytorialnego mogły wnioskować o środki 
na konkretne zadanie. Nabór trwał do 30 
września br. Podczas oceny wniosków bra-
no pod uwagę takie kryteria jak komplekso-
wość planowanych inwestycji, ogranicze-
nie emisyjności i ingerencji w środowisko, 
uwzględnienie zasad zrównoważonego roz-
woju, pomoc osobom niepełnosprawnym, 
liczba osób, które skorzystają z inwestycji, 
wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom 
żywiołowym, koszt w stosunku do planowa-
nych dochodów samorządu.

– Do naszego województwa trafi 452 
mln zł w ramach drugiej transzy. To ponad 
150 pozytywnie rozpoznanych wniosków 
dotyczących różnych inwestycji, od kwestii 
związanych z remontami oraz budową dróg 
poprzez duże wsparcie dla modernizacji 
szpitali – mówiła wojewoda podkarpacki 
Ewa Leniart.

3,1 mln zł otrzymała Gmina Baranów Sandomierski w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To 
kolejne dofinansowanie do inwestycji realizowanych w naszej Gminie. Na wiosnę z RFIL Gmina pozyskała  
ponad 4 mln zł. 
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Ścieżka rowerowa gotowa

Na terenie Gminy Baranów Sand. w ra-
mach posiadanych środków etapami budo-
wane są ciągi pieszo-rowerowe. Staraniem 
Samorządu w ostatnich latach udało się wy-
budować już kilka kilometrów ścieżek, z któ-
rych mogą korzystać zarówno piesi jak i ro-
werzyści. Po raz kolejny wsparcie finansowe 
przekazał także Zarząd Dróg Wojewódz.

25 sierpnia br. został przekazany plac bu-
dowy pod realizację tego zadania. Kolejny 
odcinek, budowy ścieżki rowerowej przy dro-
dze wojewódz. 872 był realizowany w takiej 
samej technologii, jak wcześniej wykonane 
ścieżki od Woli Baran. do Baranowa Sand., 
czyli w całości z nawierzchni bitumicznej.

W ramach inwestycji powstało 601 mb. 
ścieżki rowerowej od skrzyżowania drogi 
wojewódzkiej z ul. Zachodnią w Woli Bara-
nowskiej w kierunku miejscowości Knapy. 

Wykonana ścieżka poprawi bezpie-
czeństwa pieszych i rowerowych uczestni-
ków drogi. Koszt inwestycji to 782 tys. zł,  
a dofinansowanie 556 tys. zł

Na początku listopada zakończył się kolejny etap inwestycji pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 872 relacji 
rz. Wisła - Baranów Sandomierski - Majdan Królewski – Nisko, polegającej na budowie ścieżki rowerowej z do-
puszczeniem ruchu pieszych. Ścieżka powstała na długości 600 metrów. Inwestycja realizowana była przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przy wsparciu finansowym Gminy Baranów Sandomierski.

Remont grobu wojennego
Gmina Baranów Sandomierski wykonała 

remont grobu wojennego Żołnierzy Wojska 
Polskiego z 1920 r. na cmentarzu parafial-
nym w Baranowie Sand. Koszt remontu 
wyniósł: 14 160 zł, w tym: 4 160 zł dofinan-
sowano ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, a kwotę 10 tys. zł ze 
środków Wojewody Podkarpackiego.

Według relacji świadków, w grobie pocho-
wanych jest trzech żołnierzy polskich, którzy 
zmarli w skutek działań wojennych w szpita-
lu wojskowym w Tarnobrzegu latem 1920 r. 
W 2019 r. mogiłę uznano za grób wojenny, 
w którym są pochowani: lekarz porucznik 
Witold Tor, sierżant sztabowy Kazimierz Ho-
miakiewicz, szeregowiec Adam Sowiński. 

Uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tabli-

cy pamiątkowej i odnowionego 
grobu odbyło się 16 sierpnia 
podczas obchodów 100. rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej. Za-
palono znicze i złożono kwia-
ty, a na koniec uroczystości 
przedstawicielka Rady Osiedla 
odczytała informację na temat 
żołnierzy pochowanych w od-
nowionym grobie.

WYKONAWCĄ ZADANIA BYŁO PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH Z 
MIELCA



7BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2020

INFORMACJE

Nowoczesna hala już cieszy  
miłośników sportu 
Już od tej jesieni miłośnicy sportu mogą korzystać z nowoczesnego obiektu, jakim może poszczycić się Skopanie.  
Zakończyły się już prace przy modernizacji i rozbudowie hali sportowej w Skopaniu. Warto podkreślić, że całko-
wita wartość inwestycji to ponad 3 654 119,00 złotych, z czego ponad 2 mln złotych to środki zewnętrzne.

Miłośnicy sportu z terenu naszej Gminy 
mają już do swojej dyspozycji nowoczesną 
halę sportową w Skopaniu, która już tyl-
ko swoją bryłą przypomina dawny obiekt. 
W środku budynek zmienił się nie do pozna-
nia. Z nowego obiektu cieszą się też zawod-
nicy oraz działacze KS WISAN Skopanie, 
którzy od ubiegłego roku korzystają ze zmo-
dernizowanego stadionu, a teraz spełniły się 
ich marzenia o nowoczesnej hali sportowej.

Niestety, na razie sportowe plany pokrzy-
żowała trwająca pandemia, w związku z tym 
z korzystaniem z nowego obiektu musimy 
poczekać. 

W ramach inwestycji wykonano prace 
związane z rozbudową części południowej 
budynku, gdzie zaplanowano pomieszcze-
nia: siłowni, sali fitness i centrum fizjoterapii. 
Jednocześnie prowadzono prace termomo-
dernizacyjne na istniejącej części budynku. 
Wyremontowano pomieszczenia hali, prze-
budowano wschodnią ścianę frontową oraz 
instalację elektryczną i piorunochronną. 
Wyposażono pomieszczenia siłowni w pro-

fesjonalny sprzęt do ćwiczeń. 
- To jest kompleksowy, wielofunkcyjny 

obiekt sportowy. Obiekt przeszedł bardzo 
dużą metamorfozę. Mieszkańcy Skopania 
pamiętają, jak kiedyś wyglądała hala, która 
ograniczała się tylko do dużej sali sporto-
wej. Teraz do dyspozycji będzie sala fit-
ness na przykład wykorzystywana do zajęć  

tanecznych czy sztuk walki. Każda osoba, 
która będzie chciała tu przyjść i poćwiczyć 
będzie miała szeroki wachlarz możliwości 
do wyboru – mówi Burmistrz Baranowa 
Sand., Marek Mazur.

Na siłowni utworzono około trzydziestu 
stanowisk, które zostały wyposażone w no-
woczesny i niezbędny sprzęt. W sali sporto-
wej zamontowano system wentylacyjny oraz 
oświetlenie ledowe. 

W ramach inwestycji zaplanowano także 
przeszkolenie pracowników z zakresu ob-
sługi wyposażenia hali.

- Obiekt będzie ogólnodo-
stępny, dlatego serdecznie za-
praszam wszystkich mieszkań-
ców Gminy – dodaje Burmistrz. 

W przyszłym roku w specjal-
nie wydzielonej części hali spor-
towej w Skopaniu o powierzchni 
użytkowej 126,96 m kwadr., ma 
nastąpić uruchomienie nowo-
czesnego centrum rehabilitacji. 
W przetargu na najem ww. loka-
lu użytkowego na okres 25 lat, 

który odbył się w połowie roku, wybrana zo-
stała oferta złożona przez „Marcin Hynowski 
FIZJOTERAPIA”.

Prace przy inwestycji trwały od maja 2019 
do września 2020. Ich wykonawcą był Zakład 
Remontowo – Budowlany Roman Olszowy. 
Zadanie zostało zrealizowane w ramach 
Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury 
Sportowej ze środków Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, a także w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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Nowa nawierzchnia
Droga powiatowa biegnąca przez Ślęzaki 

ma nową nawierzchnię asfaltową na odcin-
ku 581 metrów oraz chodnik na długości  
blisko 340 metrów 

Zadanie realizowane było przez powiat 
tarnobrzeski za kwotę blisko 345 tysię-
cy złotych. W związku z tym, że droga 
leży na terenie Gminy Baranów Sando-
mierski, samorząd Gminy partycypował  
w kosztach inwestycji.

Realizacja tego zadania w znacznym 

stopniu przyczyniła się do zwiększenia 
bezpieczeństwa mieszkańców. Skorzystają 
na tym zarówno zmotoryzowani uczestnicy  
ruchu drogowego, jak i piesi.

Do tegorocznych inwestycji realizowanych 
przez powiat, możemy również zaliczyć 
m. in: przebudowę mostu w Ślęzakach oraz 
budowę chodnika w Kaczakach. Wszystkie 
te inwestycje realizowane są przy udziale 
środków z budżetu Gminy w łącznej wyso-
kości 150 tysięcy złotych.

Powstanie nowa sieć 
kanalizacyjna w Skopaniu
14 października Marek Mazur Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski podpisał umowę z Firmą Ekokan-
wod Czyszczoń i Półtorak Spółka Jawna, na realizację kolejnych kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Za to w czerwcu br. Burmistrz podpisał w Urzędzie Marszałkowskim 
umowę na dofinansowanie tej inwestycji. 

Staraniem Samorządu Gmina Baranów 
Sandomierski otrzymała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rolnego na prze-
prowadzenie inwestycji obejmującej budowę 
infrastruktury wodno-ściekowej. Wartość ca-
łego zadania to 1 849 920,00 zł, z czego po-
nad 50 % kosztów całej inwestycji to środki 
zewnętrzne pozyskane przez Gminę.

W ramach etapu I pn. „Budowa i rozbu-
dowa sieci wodociągowej i kanalizacyj-
nej poza granicami aglomeracji” powsta-
nie 1343,40 m sieci wodociągowej oraz 
3244,75 m sieci kanalizacyjnej na terenie 
Skopania, Dymitrowa Dużego i Baranowa 
Sandomierskiego (tzw. Gęsia-Krzywda).

Etap II – „Rozbudowa sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej na ul. Słonecznej w miejsco-
wości Knapy”, będzie polegała na budowie 
sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 
Słonecznej w miejscowości Knapy. Powsta-
nie tam ok. 406,00 m sieci wodociągowej 
i ok. 392 m sieci kanalizacyjnej.

Całe zadanie będzie wykonywane w for-
mule „zaprojektuj i wybuduj”. Formuła ta 
obejmuje fazę projektową, polegająca na 
opracowaniu projektu budowlanego na pod-
stawie posiadanej przez Zamawiającego 
koncepcji funkcjonalno-przestrzennej i do-
kumentacji geotechnicznej oraz fazę wyko-
nawczą, czyli wykonanie określonych robót 
budowlanych w terenie.

Przeprowadzone pracę w przyszłości 
będą niosły wiele korzyści dla mieszkańców 
naszej Gminy. Przede wszystkim zadbamy 
o otaczające nas środowisko naturalne. 
Mieszkańcy pozbędą się uciążliwego zapa-
chu, poprawi się standard życia oraz zmniej-
szą się opłaty za wywóz tzw. szamba.

Zakończenie całości projektu planowane 
jest na jesień 2021 roku.
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Zakończył się kolejny etap największej inwestycji ostatnich lat w Gminie Baranów Sandomierski realizo-
wanej w ramach projektu pn.: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomier-
skim w ramach MOF Tarnobrzeg”. Gotowa jest już rozbudowana i przebudowana oczyszczalnia ścieków  
w Baranowie Sandomierskim.

Ten etap dotyczył prac związanych z roz-
budową i przebudową oczyszczalni ście-
ków. Zakres inwestycji obejmował m. in.: 
zwiększenie przepustowości, przebudowę 
istniejących urządzeń (w tym stary reaktor 
biologiczny) oraz montaż systemu fotowol-
taicznego celem wspomagania zasilania 
oczyszczalni ścieków. 

Inwestycja ta przyczyni się do poprawy 
stanu środowiska naturalnego, czystości 
wód i gleby, a także zwiększy sprawność 
i niezawodność oczyszczalni. Ponadto 
oczyszczalnia została wyposażona w nowo-
czesne urządzenia. Utworzono drogi dojaz-
dowe, chodniki oraz nowe place wyposażo-
ne w oświetlenie led, które pobiera znacznie 
mniej energii eklektrycznej.

Po podłączaniu kolejnych miejscowości 
do gminnej sieci kanalizacyjnej, oczyszczal-
nia będzie mogła przyjąć zwiększoną liczbę 
ścieków. Średni przepływ zmodernizowa-
nej i rozbudowanej oczyszczalni wzrośnie 

niemal dwukrotnie, co pozwoli na przyję-
cie ścieków z Woli Baranowskiej, Knap, 
Skopania i w przyszłości z oczyszczalni  
w Dąbrowicy. 

Dofinansowanie na ten cel Gmina pozy-
skała ze środków zewnętrznych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Podkarpackiego. Inwestycja pro-
wadzona jest przez Firmę: CONTROL PRO-
CESS SILESIA z siedzibą w Katowicach.

Warto wspomnieć, iż zadanie dot. mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków realizowa-
ne było w ramach projektu pn.: ,,Poprawa 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Baranów Sandomierskim w ramach MOF 
Tarnobrzeg”, na który uchwałą Zarządu Wo-
jewództwa Podkarpackiego, w marcu 2018 
roku Gmina otrzymała dofinansowanie na 
blisko 29 mln złotych. 

Projekt obejmuje oprócz zrealizowanej 
już przebudowy i rozbudowy oczyszczal-
ni ścieków, budowę i przebudowę sieci 

kanalizacyjnej na długości 60 km (55 km 
budowa + 5 km modernizacja) w miejsco-
wościach: Wola Baranowska, Dymitrów 
Mały, Baranów Sandomierski, Skopanie  
oraz Knapy.

Zakończyła się rozbudowa 
oczyszczalni ścieków
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Dotychczasowy budynek, w którym swo-
ją remizę mieli ochotnicy z OSP w Dąbro-
wicy zmienił się nie do poznania. Gmina na 
tę inwestycję pozyskała środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 
- 2020 w kwocie 79 479,00 zł. Obiekt będzie 
teraz pełnił nie tylko funkcję remizy OSP, 
ale będzie także miejscem do spotkań kul-
turalnych, prowadzenia licznych inicjatyw 
lokalnych jako dom ludowy, a także będzie 
sprzyjał rozwijaniu pasji do czytania, ponie-
waż w to miejsce przeniesiona zostanie bi-
blioteka z obecnego budynku. 

Na wyposażenie biblioteki uzyskano do-
finasowanie z Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego w kwocie 55 000,00 
złotych. Wartość całej inwestycji rozbudowy 
budynku, to blisko 1,3 mln złotych, z czego 
oprócz pozyskanego dofinansowania dużą 
część stanowią własne środki Gminy.

W ramach inwestycji wykonano m. in.: 
ściany wewnętrzne, stropy, docieplenie 
budynku, zamontowano stolarkę okienną, 
drewnianą konstrukcję więźby dachowej, 

Na części niskiej budynku wykonano do-
cieplenie z wyprawą klejem, natomiast na 
wieży docieplono ściany wraz z tynkiem 
zewnętrznym, dach pokryto blachą dachów-
kowo podobną, w pomieszczeniach ułożono 
przewody kabelkowe instalacji elektrycznej. 

Wykończono każde z pomieszczeń tak, 
aby spełniało wszelkie normy sanitarne 
oraz techniczne. Garaż remizy przysto-
sowany jest na dwa stanowiska dla wo-
zów strażackich. Budynek zyskał większą 
przestrzeń, znalazło się tam miejsce na 
zaplecze, łazienkę, a sala domu ludowego 
pomieści 130 osób. Nowe oblicze zyskał 
również teren wokół budynku oraz wjazd do  
remizy OSP.

Wielofunkcyjny budynek już cieszy oko 
i z pewnością stanie się wizytówką miej-
scowości, a mieszkańcy nie mogą się do-
czekać kiedy będą mogli w pełni z niego 
korzystać i przy jego pomocy aktywnie brać 
udział w życiu społecznym.

W listopadzie zakończyły się także 
prace prowadzone w remizie OSP w Sie-
dleszczanach w ramach zadania pn. „Ter-
momodernizacja i remont budynku remizy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowo-
ści Siedleszczany oraz termoizolacja bu-

dynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w miejscowości Dymitrów Mały”. Głównym 
celem inwestycji była poprawa efektywno-
ści energetycznej budynku, która pozwoli 
na uzyskanie niższych kosztów związanych 

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicy zmieniła swoje oblicze. Zakończyły się już prace budowalne 
na obiekcie, które rozpoczęły się w październiku 2019 roku. Gmina na inwestycję pozyskała środki z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w kwocie 79 479, 00 zł. Gotowe są już także remizy Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Siedleszczanach i Dymitrowie Małym.

Nowe oblicze remiz OSP

REMIZA OSP DĄBROWICA
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REMIZA OSP KACZAKI

REMIZA OSP DYMITRÓW MAŁY

z ogrzewaniem zimą lub chłodzeniem latem 
dzięki wykonanemu ociepleniu stropu, ścian 
zewnętrznych czy wymianie drzwi. Przy oka-
zji wykonanych prac budynek stał się nie 
tylko bardziej energooszczędny, ale zyskał 
również nowy wygląd, m. in. odnowione 
zostały tynki, pomalowano dach, zamon-
towano nowe, automatyczne bramy gara-
żowe, wyremontowano balkon czy schody 
zewnętrzne.

Wartość obydwu inwestycji, to 
185 538,00 złotych. Część środków w wy-
sokości 113 038 złotych została zabezpie-
czona w budżecie Gminy. Jednak, część 
dofinansowania dzięki staraniom strażaków, 
druhowie otrzymali z Powiatu Tarnobrzeskie-
go - 10 tys. zł oraz z Komendy Głównej PSP 
w kwocie 50 000,00 zł. Pozyskane środki zo-
stały przeznaczone m. in. na automatyczne   
bramy garażowe. 

Drugie zadanie dotyczy termoizola-
cji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Dymitrowie Małym, gdzie w ramach za-
dania zostało wykonane docieplenie ścian 
budynku. Teraz remiza nie tylko będzie 
cieszyła oko swoim nowym wyglądem, 
lecz także nowymi udogodnieniami dla jej 
użytkowników. W budynku zamontowane 
zostały także nowe bramy garażowe oraz  
drzwi wejściowe. Zwieńczeniem inwestycji 
było wykonanie podjazdu z kostki brukowej. 
Całość zadania wykonała firma „Matyld –
BUD” z Oleśnicy.

Za to jednostka Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kaczakach podpisała umowę z Fun-
duszem Składkowym Ubezpieczenia Spo-
łecznego Rolników na realizację zadania pn. 
„Wspieranie jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenów wiejskich w ramach 
modernizacji, remontu i rewitalizacji budyn-
ków użyteczności publicznej ratownictwa, 
edukacji dla społeczności lokalnej”.

Dzięki otrzymanej dotacji, przy wsparciu 
posła Zbigniewa Chmielowca, jednostka mo-
gła wyremontować strażnicę. Został odno-
wiony dach remizy, miejscowo uzupełniono 
tynki zewnętrzne wraz z ich pomalowaniem. 
Odnowiono również drewnianą stolar-
kę okienną i zużyte drewniane elementy  
konstrukcyjne dachu wieży

REMIZA OSP SIEDLESZCZANY
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ŚDK przyjazny środowisku 
W budynku Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu w ostatnim czasie zostały zainstalowane panele  
fotowoltaiczne, w celu pozyskania energii elektrycznej na potrzeby funkcjonowania budynku.

Jest to kolejny etap modernizacji znajdu-
jącego się w kiepskim stanie Środowiskowe-
go Domu Kultury. Przypomnijmy, że zakoń-
czony I etap inwestycji polegał na dostawie  
i montażu wyposażenia.

W ramach pierwszego etapu zadania 
zrealizowano: dostawę wyposażenia w za-
kresie nagłośnienia i oświetlenia oraz pro-
jektora laserowego do sali widowiskowej 
Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu 
wraz z montażem opraw oraz osprzętem, 
podłączeniem i uruchomieniem urządzeń 
gotowych instalacji, konfiguracją i szkole-
niem. Zakupiono również 150 sztuk foteli do 
sali ŚDK.

Zakończony już drugi etap zadania pole-
gał na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej 
o mocy 4 kWp na budynku domu kultury 
w Skopaniu zgodnie z oceną możliwości 
wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do 
wytwarzania energii elektrycznej.

Zastosowanie potencjału energetycznego 
pochodzącego ze słońca ma wiele zalet.  
Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu 
budynku będzie stanowił układ zasilający 
placówkę w darmową energię elektryczną. 

Nowo założona instalacja już działa i pro-
dukuje energię eklektyczną, czego następ-
stwem będzie zmniejszenie rachunków za 

prąd. Wykorzystując innowacyjne technolo-
gie w ramach inwestycji przyczyniamy się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz 
zmniejszenia zanieczyszczeń.

Wartość zrealizowanego już I i II etapu 
prac to 495 639,20 zł. Dofinansowanie na 
ten cel pozyskano z Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Powstanie pomnik Orła Piastowskiego
W dniu 21 września br. podpisano dwie 

umowy na wykonanie pomnika Orła Pia-
stowskiego z rozpostartymi skrzydłami wraz 
z tablicą pamiątkową, wykonaną z brązu. 
Całość nawiązywać będzie do ważnej histo-
rycznie daty dla Baranowa Sandomierskie-
go, informującej o nadaniu praw miejskich 
przez Króla Kazimierza Wielkiego.

Orzeł z rozpostartymi skrzydłami stanowi 
alegorię wolnego i niepodległego państwa 
polskiego i ma być pomnikiem na miarę wol-
nej Polski. W szponach będzie trzymał akt 
nadania praw miejskich dla Baranowa Sand. 

Forma piastowska orła wynika z faktu, że 
to właśnie król z rodu Piastów nadał prawa 
miejskie. Poprzez powyższe pomnik będzie 
łączył dwa aspekty narodowy i lokalny. Pod-
kreślając nierozerwalny związek naszych 
terenów z Rzeczypospolitą.

Zostanie również zagospodarowany te-
ren wokół pomnika. Powstaną dwa maszty 
flagowe o wysokości 8 metrów oraz tablica 
informacyjna z mikroinstalacją. Dzięki wy-
konaniu tych prac, które są częścią całej 
przebudowy centrum Baranowa Sandomier-
skiego, zyskamy miejsce na uroczystości 

gminne i państwowe.
Inwestycja realizowana jest w ramach 

zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Woli Baranowskiej oraz Bara-
nowie Sandomierskim” realizowanego w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Planowane zakończenie prac związanych 
z zagospodarowaniem przestrzeni publicz-
nej w Baranowie Sandomierskim przewidy-
wane jest na I kwartał 2021 roku.



13BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2020

INFORMACJE

Prace melioracyjne na rowach
Pod koniec września zakończyły się prace konserwacyjne rowów melioracyjnych w Baranowie Sandomierskim. 
W pierwszej połowie roku podobne prace przeprowadzono także w Skopaniu.

Konserwacja urządzeń melioracyjnych 
była niezbędna do zapewnienia nieza-
wodności ich działania. Wykonane prace 
w znacznym stopniu przyczynią się do po-
prawy nadmiaru spływu wód opadowych. 
Rejonowy Związek Spółek Wodnych, jako 
wykonawca zrealizował zadanie w terminie 
27.08 - 22.09.2020r.

Przedmiotem odbioru były prace w miej-
scowości Baranów Sandomierski związane 
z konserwacją rowu Nr - 5 wraz z dopływem, 
o łącznej długości 1830 mb. Drugi odbiór 
z konserwacji rowu melioracji szczegółowej 
odbył się w Ślęzakach na rowie Nr - 1 „Łu-
czek”. Wykonano tam prace konserwacyjne 
na długości 900 mb wraz z oczyszczeniem 
przepustu drogowego. Prace obejmowały 
koszenie skarp oraz likwidację roślin ko-
rzeniących się w dnie rowów. Wykonano 
również odmulenie cieków i oczyszczenie 
z namułu przepustów rurowych, za pomocą 
odpowiedniego sprzętu. 

Wartość całkowita przeprowadzonych 
tu prac wyniosła 24 188,54 zł, z czego po-
nad 50 % środków zostało dofinansowane 

z Gminnej Spółki Wodnej 
w Baranowie Sandomier-
skim. Zakończone prace 
odebrano bez zastrzeżeń. 

Nie były to jednak jedyne 
prace, jakie przeprowadzo-
no w tym roku. Na początku 
czerwca komisja w składzie 
przedstawicieli wykonaw-
cy, Urzędu Miasta i Gminy 
w Baranowie Sandomier-
skim, Zarządu Gminnej 
Spółki Wodnej w Baranowie 
Sandomierskim oraz sołty-
sa sołectwa Skopanie doko-
nała wizji terenowej mającej 
na celu zbadania zakresu 
i jakości wykonanych robót 
na urządzeniach melioracji  
szczegółowej.

Przedmiotem odbioru 
były prace w miejscowości 
Skopanie związane z kon-
serwacją rowu Nr - 13 „Fa-
bryczny” oraz rowu Nr - 1 
„Suchorzowski” łącznie na 
długości 2170 mb. Prace obejmo-
wały koszenie skarp oraz likwida-
cję roślin korzeniących się w dnie 
rowów. 

Wykonano również odmulenie 
cieków i oczyszczenie z namu-
łu przepustów rurowych za po-
mocą odpowiedniego sprzętu. 
Wartość całkowita zadania pn.: 
„Konserwacja rowów melioracji 
szczegółowej Gminnej Spółki 
Wodnej na terenie Gminy Ba-
ranów Sandomierski” wyniosła 
19 824,94 zł, z czego ponad 50 
% środków zostało dofinanso-
wane z Gminnej Spółki Wodnej  
w Baranowie Sandomierskim.
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Nowe linie autobusowe  
pomiędzy gminami
Od początku sierpnia mieszkańcy dwóch gmin: Nowa Dęba i Baranów Sandomierski zostali połączeni na nowo 
komunikacją PKS. Odtworzone i nieco zmodyfikowane linie autobusowe pozwolą na dojazdy do pracy i do szkół.

Połączenia udało się zrealizować dzięki 
staraniom władz powiatu tarnobrzeskiego 
oraz dzięki tarnobrzeskiemu PKS-owi.

- W sierpniu zainteresowanie tymi połą-
czeniami jest niewielkie, ale jak zacznie się 
rok szkolny będzie ono na pewno bardzo 
przydatne - mówi prezes PKS w Tarnobrze-
gu Edward Bujak. - Mieszkańcy tych obydwu 
gmin często pytali o te kursy, cieszę się więc, 
że są. Wszystko to mogło się udać dzięki za-
angażowaniu starostwa powiatowego, które 
podpisało z Wojewodą Podkarpackim umo-
wę o środki finansowe na ten cel. 

Źródłem finansowania dopłat do prze-

wozów są środki z Funduszu Rozwoju  
Przewozów Autobusowych.

Przewoźnik zobowiązany jest do uzna-
wania ulg ustawowych przy zakupie bile-
tów jednorazowych i miesięcznych. Przez 
budżet Powiatu przechodzić będą środki 
dla przewoźnika z tytułu rekompensaty za 
utracone przychody. Źródłem finansowa-
nia będą środki, których dysponentem jest  
Marszałek Województwa.

Jak zaznacza prezes PKS, pieniędzy 
z funduszu wystarczy do końca roku, ale 
obie strony tego przedsięwzięcia dekla-
rują chęć kolejnych rozmów w sprawie  

przedłużenia umowy.
Nowe kursy autobusowe pozwalają na 

podróże z Siedleszczan (gm. Baranów 
Sandomierski) do Nowej Dęby, przez Ba-
ranów Sandomierski, Dąbrowicę, Marki, 
Kaczaki, Rozalin oraz z Woli Baranowskiej 
do Nowej Dęby przez Dąbrowicę, Ślęzaki,  
Marki i Kaczaki.

Przy wsparciu środków z ww. programu 
Samorząd Gminy uruchomił linie autobuso-
we dowożące dzieci do szkół podstawowych 
na terenie Gminy.

Źródło: www.tarnobrzeski.pl 

Przekazanie samochodów
Jednostka OSP Durdy w 2019 roku pozyskała od Straży Granicznej samochód marki Renault Trafic. Gmina 
w 2020 roku zadysponowała środki na remont pojazdu. Obecnie już wyremontowany 9-osobowy samochód pożar-
niczy włączono do podziału bojowego jednostki OSP. Będzie on służył jako lekki samochód kwatermistrzowski 
z przeznaczeniem na przewóz osób i rzeczy.

Tym samym samochód marki VW 
Transporter będący na stanie jednostki 
OSP Durdy trafił do GZUP w Baranowie  
Sandomierskim. 

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej 
przyjmując ten samochód zastąpi wysłu-
żony, ponad 40-letni pojazd marki ŻUK. 
Samochód wykorzysta do przewozu  pra-
cowników, narzędzi oraz pomp. 

W późniejszym czasie, po przystoso-
waniu go do potrzeb zakładu (m. in. po-
przez montaż haka) będzie zastosowany 
do przewozu agregatów oraz przyczepki  
z minikoparką.

W oficjalnym przekazaniu pojazdów 
wzięli udział m. in. Marek Mazur - Burmistrz 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
Prezes OSP Durdy - Józef Lewicki, Tomasz 
Solarski - kierownik GZUP, Teresa Mazur 
- Radna Rady Miejskiej oraz Piotr Ruła -  
sołtys sołectwa Durdy.
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Kolejne zmodernizowane  
drogi w Gminie

Na początku grudnia zakończono pro-
cedury odbiorowe modernizacji dróg gmin-
nych w miejscowościach Knapy, Suchorzów  
oraz Durdy. 

Inwestycja została podzielona na dwa 
odrębne zamówienia. Przedmiotem pierw-
szej części była modernizacja drogi gminnej 
w miejscowości Knapy. Nowa nawierzchnia 
asfaltowa o długości 218 mb pojawiła się na 
ulicy Akacjowej. Z kolei w miejscowości Su-
chorzów, na ul. Górka został położony asfalt 
o długości 183 mb. 

Drugie zamówienie dotyczyło drogi w Dur-
dach. Tu przeprowadzone prace polegały 
na wyprofilowaniu drogi i położeniu warstwy 
kamienia. Nowa nawierzchnia o szerokości 
3,5 m ciągnie się na odcinku 410 mb.

Koszt inwestycji szacuje się na 
36 353,63 zł. Na jej realizację Fundusz 
Sołecki przeznaczył 23 tys. zł, natomiast 
pozostała kwota 13 353,63 zł pochodzi-
ła z budżetu Gminy. Wykonawcą robót 
było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
Sp. z o. o. w Mielcu, które udzieliło pięcio-
letniej gwarancji. W sumie w ramach zada-
nia zostało zmodernizowane ponad 800 mb 
dróg gminnych.

Nowa nawierzchnia z pewnością zwięk-
sza komfort jazdy, ale także wpłynie na po-
prawę bezpieczeństwa podróżujących, co 
jest zdecydowanie najważniejszym czynni-
kiem drogowych inwestycji w naszej Gminie. 

INFORMACJE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ba-
ranowie Sandomierskim przeznaczył część 
środków pozyskanych w ramach progra-
mu „Infrastruktura domów kultury” reali-
zowanego ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, na zakup 
nowego wyposażenia do filii bibliotecznej  

w Dąbrowicy.
Dofinansowanie obejmowało zakup 

regałów oraz mebli biurowych, które koń-
cem listopada zostały dostarczone do 
nowej biblioteki. Jako wykonawcę zada-
nia, w wyniku złożenia najkorzystniejszej 
oferty, wybrano Przedsiębiorstwo Produk-
cyjno-Handlowe „ROL-MOT” Sp. z.o.o. 
Dzięki sprawnej pracy, dokonano monta-
żu i wraz z końcem listopada zakończono 
prace w bibliotece.

Na wyposażenie biblioteki uzyskano 
dofinansowanie z Ministerstwa w kwocie 
55 000,00 złotych.

Mamy nadzieję, że nowe miejsce prze-
znaczone dla miłośników czytelnictwa, 
będzie miejscem przyjaznym, a miesz-
kańcy z chęcią będą odwiedzać mury no-
wej Biblioteki w Dąbrowicy.

W nowej siedzibie biblioteka w Dąbrowicy zmienia swoje oblicze i wzbogaca się o nowe wyposażenie.

Biblioteka w Dąbrowicy  
z nowoczesnym wyposażeniem
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Pięknieje miejsce integracji 
w Ślęzakach 
O kolejne urządzenia zabawowe dla najmłodszych mieszkańców wzbogaciło się miejsce integracji w Ślęza-
kach. Gmina otrzymała dofinansowania ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego na wykonanie  
zadania pn.: „Dostosowanie miejsca integracji społecznej w miejscowości Ślęzaki do osób w różnym wieku  
poprzez utworzenie placu zabaw”- etap II.

Ruszył kolejny etap Podkarpackiego Pro-
gramu Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Gmi-
na Baranów Sandomierski znalazła się na 
liście 71 gmin, które skorzystały z dofinan-
sowania ze środków budżetu Województwa 
Podkarpackiego na wykonanie zadania pn.: 
„Dostosowanie miejsca integracji społecznej 
w miejscowości Ślęzaki do osób w różnym 
wieku poprzez utworzenie placu zabaw”- 
etap II. 

W ramach zadania zamontowano trzy 
urządzenia w Ślęzakach tj. karuzelę, huś-
tawkę ważkę oraz zestaw zabawowy. Do-
datkowo zamontowana została dwustronna 
lampa solarna. Całkowita wartość inwestycji 
oszacowana jest na 21 000 zł.

Był to kolejny etap programu, który rozpo-
czął się w 2017 roku kiedy uporządkowano 
i zagospodarowano teren przy oczku wod-
nym na działce nr ewid. 698/5 obok Sklepu 
GS SCH w Ślęzakach. Wykonano ogrodze-
nie, zamontowano ławki parkowe oraz drew-
niany pomost na grobli przy stawie. W 2018 
roku wzbogacono utworzone rok wcześniej 
miejsce w urządzenia siłowni zewnętrznej, 
dodatkowe ławki oraz palenisko.

W ramach zadania powstało miejsce 

pamięci o miejscowości Ślęzaki, w którym 
zamontowano cztery dwustronne tablice 
pamiątkowe, prezentujące historię miejsco-
wości, jej walory turystyczne, najważniej-
sze zabytki oraz informacje o jej wybitnych 
mieszkańcach. Wokół pomostu, który po-

wstał w ramach I etapu 
zamontowano barierkę, 
wykonano dodatkowe 
dojście dla pieszych, 
a nad głównym wej-
ściem zamontowano 
bramę wjazdową.

W 2019 roku dzięki 
pozyskanym środkom 
z budżetu Wojewódz-
twa Podkarpackiego  
w ramach Podkarpackie-
go Programu Odnowy 
Wsi na lata 2017-2020 
udało się doposażyć 

miejsce integracji i aktywizacji społecznej 
w urządzenia placu zabaw - huśtawka, pia-
skownica oraz obiekty małej architektury tj.: 
ławki parkowe i lampy solarne.

Pod koniec września tego roku odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu, w którym 
wzięli udział m. in. Ewa Draus - Wice Mar-
szałek Województwa Podkarpackiego, Jerzy 
Sudoł - Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, 
Jacek Rożek - Wice Starosta Powiatu Tar-
nobrzeskiego oraz Marek Mazur - Burmistrz 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.

W wydarzeniu oprócz zaproszo-
nych gości wzięli udział mieszkańcy 
sołectwa, którzy zgodnie podkreślali, 
że miejsce to jeszcze cztery lata temu 
stanowiło nieużytek psujący estetykę miej-
scowości, a w chwili obecnej zachęca do 
wspólnej integracji i spędzania czasu na  
świeżym powietrzu.
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Zmiana władzy w sołectwach 
W związku z zakończeniem kadencji 2015-2020, na początku sierpnia mieszkańcy naszej Gminy wybierali nowych 
sołtysów i przewodniczących Osiedli. Burmistrz Gminy Marek Mazur i Przewodniczący Rady Miejskiej Wacław 
Smykla, podziękowali ustępującym sołtysom i przewodniczącym osiedli podczas sierpniowej sesji Rady. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83/2020 
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów San-
domierski z dnia 22 czerwca 2020 roku, 
w dniu 2 sierpnia 2020 odbyły się wybory 
sołtysów oraz przewodniczących zarządów 
osiedli na terenie Miasta i Gminy Baranów  
Sandomierski. 

Niedzielne głosowanie trwało od godz. 
8.00 do godz. 15.00. Mieszkańcy naszej 
Gminy głosowali w 13 obwodowych komi-
sjach wyborczych. Podczas wyborów oby-
watelski obowiązek wypełniło 1890 miesz-
kańców Gminy na 9268 uprawnionych.

Podczas wyborów na sołtysów/przewod-
niczących zarządów osiedli oddano łącznie 
1862 ważnych głosów. Po sprawnie przepro-
wadzonym głosowaniu wyniki przedstawiają 
się następująco: Miasto Baranów Sando-
mierski – Kazimierz Ślęzak 108 głosów za, 
Osiedle Skopanie – Edward Rusin 119 gło-
sów za, Dąbrowica – Grzegorz Chmielo-
wiec 185 głosów za (Łukasz Byczek – 133 
głosy), Dymitrów Duży – Jarosław Twórz 58 
głosów za (Grzegorz Ciździel – 47 głosów, 
Waldemar Chwieja – 43 głosy), Dymitrów 
Mały – Magdalena Kosztur 71 głosów za, 
Kaczaki – Stanisław Bzorek 112 głosów za 

(Ryszard Trela – 70 głosów), Knapy – An-
drzej Sudoł 121 głosów za (Józef Lis – 43 
głosy), Marki – Teodora Babiuch 84 głosy 
za, Skopanie Wieś - Łukasz Żyguła 116 gło-
sów za (Tomasz Michno – 96 głosów, Doro-
ta Smykla – 46 głosów, Janusz Durda – 9 
głosów), Siedleszczany – Helena Farbisz 68 
głosów z), Suchorzów – Iwona Surowiec 62 
głosy za, Ślęzaki – Grzegorz Białas 55 gło-
sów za, Wola Baranowska – Łukasz Sipiora  
177 głosów za. 

W związku z brakiem zgłoszeń kandyda-
tów na sołtysa Sołectwa Durdy głosowanie 
w tej miejscowości nie odbyło się.

Gratulujemy kandydatom wyrównanej ry-
walizacji podczas tegorocznych wyborów. 
Zwycięzcom  gratulujemy, życząc wytrwa-
łości, sukcesów i satysfakcji z pełnionej 
funkcji. Burmistrz Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski dziękuje mieszkańcom za 
obywatelską postawę i oddanie głosów 
w wyborach, a członkom Obwodowych Ko-
misji Wyborczych za sprawną pracę pod-
czas pełnienia obowiązków.

Podczas sierpniowej sesji Rady Miej-
skiej, władze Gminy Baranów Sandomierski 
podziękowały ustępującym sołtysom oraz 

przewodniczącym Zarządów Osiedli za pra-
cę na rzecz gminnej społeczności. Burmistrz 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski - 
Marek Mazur i Przewodniczący Rady Miej-
skiej - Wacław Smykla wręczyli ustępującym 
sołtysom i przewodniczącym pamiątkowe 
statuetki oraz drobne upominki za rzetelne, 
godne i uczciwe wypełnianie obowiązków 
oraz zaangażowanie w rozwój każdego 
z sołectw na terenie Gminy. 

Władze Gminy życząc dalszych sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym podkreślili, 
że to dzięki pracy i poświęceniu sołtysów 
i przewodniczących wizerunek poszczegól-
nych sołectw na terenie Gminy stale się po-
prawia. Z dnia na dzień nasze miejscowości 
są piękniejsze, dzięki czemu przyciągają 
coraz więcej turystów. 

W dniu 29 września 2020 roku w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim 
odbyło się spotkanie nowo wybranych Sołty-
sów i Przewodniczących Zarządów Osiedli. 

Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia 
tablic urzędowych oraz pamiątkowych przy-
pinek pins z logo Gminy Baranów Sando-
mierski dla każdego z Sołtysów i Przewod-
niczących Zarządów Osiedli. 

Podczas spotkania głównymi tema-
tami były bieżące sprawy poszczegól-
nych miejscowości oraz rozbieżności 
pomiędzy liczbą zameldowanych 
mieszkańców Gminy, a liczbą wybor-
ców ujętych w wykazie z kartoteki ak-
tualnych mieszkańców. 

W związku z powyższym podjęto 
decyzję o wdrożeniu działań przez 
Sołtysów i Przewodniczących Zarzą-
dów Osiedli zachęcających mieszkań-
ców do zameldowania się na terenie 
naszej Gminy. W ramach działań, 
planowane jest wprowadzenie loterii 
meldunkowej dla osób, które zamel-
dują się na terenie Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski.

INFORMACJE
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Ruszyły kontrole  
segregacji odpadów 
komunalnych
W związku z ustawowym obowiązkiem segregacji odpadów, na terenie 
Gminy Baranów Sandomierski rozpoczyna się kontrola w zakresie prze-
strzegania przez mieszkańców zasad segregacji odpadów komunalnych. 

Sprawdzane będą pojemniki na odpady 
zmieszane czy nie znajdują się w nich od-
pady, które podlegają selektywnej zbiórce, 
tj. w szczególności: odpady ulegające bio-
degradacji, popiół, plastik, papier, szkło,  
odpady budowlane. 

Kontrole będą przeprowadzane przez pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy oraz pra-
cowników firmy odbierającej odpady. Z prze-
prowadzonej kontroli zostanie sporządzony 
protokół oraz dokumentacja fotograficzna. 
O wynikach kontroli właściciel nieruchomo-
ści zostanie poinformowany na piśmie.

Zgodnie z Uchwałą nr XXIV/187/20 Rady 
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim 
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego 
segregowania odpadów komunalnych, wła-
ścicielowi nieruchomości naliczona zostanie 

w drodze decyzji kara pieniężna w formie 
podwyższonej opłaty, stanowiąca 4-krot-
ność stawki podstawowej, tj. 120,00 zł mie-
sięcznie od jednego mieszkańca.

Przypominamy, że nieprzestrzeganie 
przez mieszkańców Gminy zasad segre-
gacji, czyli wrzucanie do pojemników na 
odpady zmieszane, w szczególności: od-
padów ulegających biodegradacji, popiołu, 
plastiku, papieru, szkła, odpadów budowla-
nych znacząco zwiększa koszty funkcjono-
wania systemu gospodarowania odpadami  
komunalnymi w Gminie.

W związku z powyższym, aby uniknąć 
wyższych opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi prosimy mieszkańców 
Gminy o przestrzeganie obowiązku selek-
tywnego zbierania odpadów.

Program „Moja woda”

Program skierowany jest do osób fizycz-
nych będących właścicielami lub współ-
właścicielami nieruchomości, na której 
znajduje się budynek mieszkalny jednoro-
dzinny. Program realizowany będzie w la-
tach 2020-2024. Termin naboru wniosków 
jest ciągły i trwa od dnia 01.07.2020 r. do 
dnia 31.05.2024 r. lub do czasu rozdyspono-
wania puli środków. 

Osoby zainteresowane złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie w ramach w/w Pro-
gramu powinny: założyć konto w Portalu 
Beneficjenta na stronie beneficjent.wfosigw.
rzeszow.pl (nie dotyczy podmiotów posia-
dających już konto w Portalu Beneficjenta). 

Po aktywacji konta będzie można się zalo-
gować i korzystać z portalu. Po zalogowa-
niu w Portalu Beneficjenta należy pobrać, 
a następnie wypełnić aktywny formularz 
PDF wniosku o dofinansowanie dostępny 
w menu jako pozycja „PROGRAMY I KON-
KURSY” odnośnik „Formularze wniosków” 
lub pozycja menu „MOJA WODA” odnośnik 
- Formularz wniosku. 

Po zakończeniu wypełniania należy 
sprawdzić poprawność wpisanych danych. 
Kolejno należy wysłać wypełniony for-
mularz wniosku do Funduszu za pomocą  
„SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF” - dostęp-
nej w Portalu Beneficjenta oraz wydrukować 

wypełniony formularz wniosku, podpisać 
i dostarczyć wraz z dokumentami wymie-
nionymi w spisie wymaganych załączników, 
znajdującym się na ostatnich stronach for-
mularza wniosku, do Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 
35-025 Rzeszów w godzinach jego pracy tj. 
7:30-15:30.

Szczegółowe informacje na temat Progra-
mu, znajdziecie Państwo na stronie WFOŚi-
GW: https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/
ogloszenie-o-naborze

Od dnia 1 lipca 2020 roku trwa nabór wniosków do Programu ,,Moja Woda’’. Głównym celem programu jest ochro-
na zasobów wody m. in. poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz 
wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

W październiku rozpoczęła się realizacja 
inwestycji „Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Woli Baranowskiej” w ramach 
zadania pn.: Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej w Woli Baranowskiej oraz Bara-
nowie Sandomierskim” realizowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Inwestycja obejmuje wykonanie pola pia-
skowego oraz dużego trawnika. Dzięki temu 
miejscowość zyska miejsce integracji dla 
mieszkańców, gdzie organizowane będą im-
prezy plenerowe. 

Ponadto zaplanowane są nasadzenia 
drzew liściastych i wykonanie łąki kwietnej, 
co przyczyni się do poprawy estetyki tego 
miejsca. Mieszkańcy będą mogli korzy-
stać ze ścieżki spacerowo-rekreacyjnej od 
strony północnej i zachodniej wraz z placy-
kiem. Całość inwestycji uzupełni wykonanie 
oświetlenia, dostawa i montaż elementów 
małej architektury oraz wykonanie miejsc 
postojowych. 

Kolejna 
inwestycja 

INFORMACJE
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Nowy samochód dla  
podopiecznych Warsztatów
Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomierskim mają do dyspozycji nowy samochód mar-
ki Ford Transit MCA 2.0, którym będą mogli bezpiecznie i komfortowo dojeżdżać na zajęcia. Zakup pojazdu moż-
liwy był dzięki dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Dotychczasowy samochód Warsztatu 
Terapii Zajęciowej w Baranowie Sandomier-
skim ma już swoje lata, używany był od 2013 
roku, dziennie pokonując blisko 200 km, 
przewożąc 36 podopiecznych. Koszty jego 
utrzymania zaczęły rosnąć i stały się zbyt 
wysokie ze względu na co raz częstsze na-
prawy. Dla bezpieczeństwa i komfortu pod-
opiecznych potrzebny był nowy pojazd i tu 
z pomocą przyszedł Powiat Tarnobrzeski.

29 lipca 2020 roku została podpisana 
umowa pomiędzy Powiatem Tarnobrzeskim 
a Gminą Baranów Sandomierski o dofinan-
sowanie projektu w ramach programu: „Pro-
gram wyrównywania różnic między regiona-
mi III” – obszarach D, F. Umowa dotyczyła 
realizacji dwóch projektów: 

- Obszar D – zakup samochodu 9-osobo-
wego typu „mikrobus” ze specjalnym przy-
stosowaniem do przewozu dwóch osób na 
wózkach inwalidzkich wraz z rampą najaz-
dową, 

- Obszar F – przeciwdziałanie degradacji 
infrastruktury istniejących warsztatów terapii 
zajęciowej, poprzez wykonanie prac remon-
towych wraz z modernizacją instalacji CO 

w siedzibie WTZ w Baranowie Sand.
W wyniku przeprowadzonego zapyta-

nia ofertowego na dostawę samochodu 
w ramach obszaru D zakupiono pojazd 
marki Ford Transit MCA 2.0. 26 listopada 
2020 roku samochód został przekazany do 
Warsztatu Terapii Zajęciowej z nadzieją, że 
będzie służył długo i niezawodnie.

Koszt samochodu to 157 440,00 zł.  

Dofinansowanie pozyskane przez 
Gminę wynosi 119 440,00 zł, czego 
90 000,00 zł przeznaczono na zakup po-
jazdu, a 29 440,00 zł na realizację projektu  
w Obszarze F.

Stary samochód WTZ zostanie prze-
kazany do użytku Gminnego Zakładu  
Użyteczności Publicznej.

Strażacy zakupili nowy sprzęt

Przedstawiciele jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych z Gminy Baranów San-
domierski, druh Jan Baran (OSP Skopa-
nie), druh Lesław Badawika (OSP Dymitrów 
Mały), druh Grzegorz Chmielowiec (OSP 
Dąbrowica), druh Tomasz Magda (OSP Mar-
ki) oraz  druh Piotr Byczek ( OSP Wola Bara-
nowska) w dniu 24 września 2020r. podpisali 
umowy, na spotkaniu w Komendzie Powia-
towej Państwowej Straży w Tarnobrzegu.  

Dzięki pozyskanym środkom druhowie 
zakupili brakujący sprzęt, który jest niezbęd-
ny do wykonywania czynności w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zakup 
zwiększył zdolności operacyjne jednostek, 
a przede wszystkim poprawi  bezpieczeń-
stwo mieszkańców.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Baranów Sandomierski otrzymały dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na doposażenie, celem zwiększenia potencjału 
technicznego. W tym gronie znalazły się OSP: Dąbrowica, Dymitrów Mały, Marki, Skopanie oraz Wola Baran.

INFORMACJE
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Senior aktywny w pełni życia i sił
Od lipca seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim w ramach Rządowego Progra-
mu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 realizowali inicjatywę pt. „Senior aktywny 
w pełni życia i sił”. W ramach inicjatywy odbyło się wiele ciekawych spotkań i wydarzeń. Część zajęć odbyła się 
w świecie rzeczywistym, a część ze względu na obostrzenia sanitarne na platformie internetowej.

Podczas warsztatów z rękodzieła wyko-
rzystując papierową wiklinę seniorzy samo-
dzielnie wykonali małe formy dekoracyjne, 
a młode pokolenie poznawało dawne czasy 
podczas wyplatania koszyków wiklinowych. 
Ciekawe warsztaty z edukacji regionalnej 
odbyły się w Drygulcu. Serowarnia „Sery 
Sandomierskie od Dziedzica” podczas zajęć 
„Od łąki po stół” zaprezentowała procesy 
powstawania serów, dojrzewania i sposoby 
osiągania wysokiej jakości. Seniorzy zwie-
dzili również „Winnicę sandomierską”- w Gó-
rach Wysokich, dowiedzieli się jak  uprawiać 
winorośl i produkować wina. Pobyt w Ula-
nowie, odwiedzenie miasteczka flisaków, 
domów retmanów oraz jedynego w Polsce 
muzeum Flisactwa Polskiego zaowocowały 
poznaniem ciekawego życia dawnych flisa-
ków. Miłą atrakcją był spływ galarami nurtem 
Sanu oraz poczęstunek flisacki.

Czy seniorzy powinni dbać o swoje zdro-
wie i kondycję fizyczną? Ćwiczenia w ba-
senie z wodami siarczkowymi w Solcu, na 
siłowni napowietrznej, w zaciszu domowym 
podczas tańców z panią Kasią i jogi z panią 
Sławką okazały się receptami na sprawne 
i długie życie seniora.

Jak należy dbać o urodę w każdym wie-
ku? To temat warsztatów kosmetycznych, 
podczas których kosmetyczka udzieliła wie-
lu wskazówek dotyczących dbania o swoją 

twarz, ręce i nogi, by zawsze były piękne 
i zdrowe. Seniorzy wykonali proste zabiegi 
kosmetyczne i makijaż dzienny. 

Życie potrafi zaskoczyć każdego w każdej 
sytuacji. Zajęcia z samoobrony pokazały, iż 
przede wszystkim liczy się nieokazywanie 
strachu i zachowanie zimnej krwi. Trenerzy 
pokazali proste sposoby radzenia sobie 
w sytuacjach zagrożenia podczas zajęć 
z samoobrony. 

Spotkanie z dietoterapeutą przybliżyło 
zagadnienia na temat zdrowego odżywia-
nia się, wpływu diety na nasz mózg oraz 
tego jak racjonalnie się odżywiać, aby  
być zdrowym. 

Podczas zajęć z informatykiem seniorzy 
nauczyli się jak można poruszać się w świe-
cie wirtualnym i przetestowali do czego 
służą komunikatory internetowe. Samo-
dzielnie założyli sobie profil zaufany, poznali 
możliwości korzystania z usług: e-zdrowie, 
e-pacjent, e-recepta, e-finanse, e-urząd, 
e-dokument. Założyli własne konto Gmail, 
obsługiwali platformę Google Classroom, 
założyli konto na Facebooku i korzystali 
z aplikacji Messenger. 

Seniorzy z UTW ze względu na obostrze-
nia sanitarne uczestniczyli online w spek-
taklach teatralnych „Klimakterium i już” oraz 
w „Wieczorze rosyjskim” w Teatrze Buffo. 

Podczas realizacji inicjatywy odbyły się 
bardzo ciekawe wykłady: 
„Przemiany terytorialno-hi-
storyczne na terenie gminy 
Baranów Sandomierski”, 
Dziedzictwo kulturowe – kul-
tura lasowiacka na terenie 
Baranowszczyzny – tradycje 
obrzędowe” oraz „Przyczyny, 
objawy i postępowanie w wy-
branych stanach zagrożenia 
życia i zdrowia”. 

Obostrzenia związane 
z pandemią sprawiły, że nie-
które zadania zostały zreali-

zowane w inne niż pierwotnie zakładane 
sposoby. Wyzwoliły kreatywność, sprawiły 
że seniorzy uruchomili dodatkowe pokłady 
ciekawości świata, pogłębili swe umiejęt-
ności korzystania z internetu, podobnie jak 
dzieci i młodzież uczestniczyli w zajęciach 
„on-line”, znajdując tym samym wspólną 
platformę porozumienia z młodymi ludźmi.

INFORMACJE



21BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2020

OSP w Dymitrowie Małym 
,,Działa Lokalnie’’
Projekt realizowany przez strażaków z Dymitrowa Małego został dofinansowany ze środków programu „Działaj 
Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce 
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Fundacje Fundusz Lokalny SMK. Jednostka na stworzenie kroniki pozyskała do-
finansowanie w kwocie 2240 zł.

Koordynator projektu Magdalena Kosztur 
aktywnie angażując się w realizację zada-
nia, po złożonym w maju wniosku o dotację, 
rozpoczęła pracę nad tekstami do kroniki. 
Dzięki temu w ramach projektu udało się 
spisać najnowszą historię jednostki. 

W tym samym czasie, podczas 6-mie-
sięcznego projektu zbierano różne informa-
cje na temat jednostki. Poszukiwano zdjęć, 
ulotek, wycinek z gazet, dyplomów, infor-
macji w Internecie i książkach. Działania te 
sprawiły, że dotychczasowe zbiory znacznie 

się poszerzyły.
Projekt obok wymiaru hi-

storyczno-edukacyjnego miał 
wymiar społeczny. Jednak ze 
względu na długą i ciekawą hi-
storię jednostki nie udało się do-
trzeć do początków powstania 
Straży w Dymitrowie, miała na 
to wpływ m.in. sytuacja epide-
miologiczna. Utrudniła ona tak-
że spotkania w grupach mające 
na celu tworzenie kroniki i po-

szukiwania nowych wo-
lontariuszy chętnych do 
pracy nad spisaniem historii straży. 
W związku z tym praca nad kroniką 
odbywała się wyłącznie w domach 
uczestników projektu i polegała na 
chronologicznym uporządkowaniu 
zdjęć, przygotowaniu tekstów i wy-
konaniu grafiki.

Dzięki zaangażowaniu i pochła-
niającej mnóstwo czasu pracy 

mieszkańcy Dymitrowa Małego, a przede 
wszystkim strażacy zyskali spisaną księgę 
pięknej historii, która w przyszłości będzie 
odzwierciedleniem wytężonej pracy straża-
ków z Dymitrowa Małego.  

Szczególne podziękowania jednostka 
składa Magdalenie Kosztur – koordynatorce 
i pomysłodawczyni  projektu, która zaprojek-
towała całą kronikę.

INFORMACJE

Plastik nie do pieca  
– piec nie do plastiku
W ostatnich dniach odczuwamy znacznie obniżoną temperaturę powietrza. Mroźne wieczory i poranki nie dały 
nam wyboru, więc sezon na ogrzewanie domów ruszył pełną parą. Rzadko jednak zauważamy problem zanieczysz-
czenia powietrza, który doskwiera szczególnie w sezonie grzewczym.

Przyjemnie jest poczuć ciepło bijące z do-
mowego kaloryfera, piecyka lub kominka, 
pamiętajmy przy tym jednak, że to co wrzu-
camy do pieca ma wielkie znaczenie. 

Ważne, aby znalazło się tam tylko to co 
powinno, odpady i śmieci z gospodarstwa 
domowego niech wylądują w przeznaczo-

nych na to workach. Spalanie niewłaściwych 
materiałów ma duży, negatywny wpływ na 
środowisko, które jest zatruwane. Spalać 
możemy: węgiel kamienny, ekogroszek, bry-
kiet drzewny, pellet, suche i nieimpregnowa-
ne drewno.

Niestety, świadomość negatywnych skut-

ków spalania m. in. plastików w piecach 
czy przydomowych kotłowniach jest w spo-
łeczeństwie ciągle bardzo niska. Dlatego 
też apelujemy do mieszkańców o rozsądek 
i o to, byśmy wspólnie zadbali o środowisko 
a przy tym o naszych bliskich i nas samych 
bo przecież oddychamy tym czym palimy.



22 BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2020

WYDARZENIA

Wyróżnienia dla Zasłużonych 
dla Rolnictwa 
Z inicjatywy Burmistrza Baranowa Sandomierskiego Marka Mazura, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nadał  
pięciu rolnikom z terenu naszej Gminy odznaki honorowe „Zasłużony Dla Rolnictwa”. Wnioski o nadanie tytułu 
,,Zasłużonego dla Rolnictwa’’ były składane w lipcu 2019 roku, a już w sierpniu przyznano wyróżnienia. 

Podczas ubiegłorocznego Gminnego 
Święta Plonów w Baranowie Sandomier-
skim uhonorowano pięciu rolników z terenu 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, któ-
rzy na co dzień pracują na roli. W ostatnich 
dniach czerwca 2020r. na Zamku w Bara-
nowie Sandomierskim odbyło się uroczyste 
wręczenie zasłużonym rolnikom legitymacji 
oraz odznak.

Odznaki „Zasłużony dla rolnictwa”  
otrzymali: 

Katarzyna Kubicka z Siedleszczan, która 
prowadzi rodzinne gospodarstwo rolne o po-
wierzchni ok. 2 ha gruntów położonych na 
terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zaj-
muje się hodowlą pszczół i posiada 24 ule. 
Posiadane grunty rolne stanowią łąki.

Jan Babiński z Baranowa Sandomierskie-
go, posiadający gospodarstwo o łącznej po-
wierzchni 40 ha gruntów własnych i wydzier-
żawionych, w tym 6,5 ha sadów położonych 
na terenie Gminy Baranów Sandomierski. 
Uprawia pszenicę i jęczmień. Dysponuje 
kombajnem i innym sprzętem rolniczym.

Grzegorz Leszkowicz z Dymitrowa Du-
żego, prowadzący rodzinne gospodarstwo 
rolne o łącznej  powierzchni 15 ha gruntów 

własnych i wydzierżawionych, w którym 
prowadzi hodowlę bydła rasowego w ilości 
5 sztuk rasy mięsnej limousine na rozmno-
żenie. Ponadto zajmuje się hodowlą trzody 
chlewnej – rocznie stanowi to ok 160 sztuk. 
Swoje życie związał z wsią i z działalnością 
rolniczą. Jego praca jest wzorem dla młode-

go pokolenia rolników.
Janusz Paź z Dymitro-

wa Małego, który wraz 
z żoną prowadzi gospo-
darstwo o łącznej po-
wierzchni 29ha gruntów 
własnych i wydzierża-
wionych, położonych na 
terenie Gminy Baranów 
Sandomierski oraz Gmi-
ny Padew Narodowa. 
Posiada hodowlę bydła 
w ilości 50 sztuk. Ponad-
to zajmuje się hodowlą 
trzody chlewnej – rocznie 

stanowi to ok. 120 sztuk. Uprawia pszenicę 
i jęczmień. Dysponuje kombajnem i innym  
sprzętem rolniczym.

Adam Pietrzyk z Suchorzowa. Pan Adam 
jest rolnikiem indywidualnym, prowadzą-
cym rodzinne gospodarstwo rolne. Od naj-
młodszych lat pomagał w gospodarstwie 
rodziców. Obecnie posiada 35 ha gruntów 
własnych i wydzierżawionych. Uprawia 
pszenicę, pszenżyto i owies. Dysponuje 
sprzętem rolniczym w szerokim zakresie.

Aktu odznaczenia dokonali Poseł Zbi-
gniew Chmielowiec oraz Burmistrz Mia-
sta i Gminy Baranów Sandomierski  
Marek Mazur.

Cieszymy się, że ciężka praca naszych 
rolników została po raz kolejny doceniona. 
Dziękujemy za wkład w rozwój rolnictwa 
na terenie Gminy Baranów Sandomierski 
oraz za przekazywanie dobrych praktyk  
przyszłym pokoleniom.
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Lasowiackie Żniwa
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie Sandomierskim realizuje zadanie „Etno Polska 2020” współfi-
nansowane z Narodowego Centrum Kultury i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Kół Gospodyń 
Wiejskich, grup zorganizowanych oraz osób prywatnych, rodzin z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
oraz okolicznych miejscowości, pod nazwą Lasowiackie Żniwa.

Głównym celem projektu jest powrót do gi-
nących tradycji naszego regionu. Na różne-
go rodzaju imprezach plenerowych często 
Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje, 
biorące czynny udział w tych wydarzeniach 
(np. w prezentacji swoich regionalnych po-
traw, rękodzieła itp.) ubierają się w stroje 
nie mające nic wspólnego z prezentowanym 
przez siebie regionem. Prawie wszędzie 
elementami tychże strojów są popularne 
motywy: kaszubskie, krakowskie, góralskie, 
rzadziej rzeszowskie. Mało która grupa pre-
zentuje się w strojach lasowiackich, czyli 
w jakich chodzili nasi przodkowie. 

Nasze stroje są bardzo skromne, jak lud 
z którego pochodzimy. Nie mamy powodu 
wstydzić się, ani się odcinać od własnych 
korzeni tylko dlatego, że to był biedny na-
ród. To nasi pradziadkowie i dziadkowie 
wyrwali tę ziemię, na której żyjemy Puszczy 
Sandomierskiej. To oni bardzo ciężką  swo-
ją pracą wykarczowali drzewa, żeby ziemię 
uprawiać, budować zakłady pracy i w koń-
cu kształcić swoje ukochane dzieci, aby im 
było lżej. Dlatego należą im się pomniki za 
ich spracowane ręce, przeorane bruzdami 
od słonecznej spiekoty twarze, za to kim  
dzisiaj jesteśmy. 

Nasi przodkowie nie mieli lekkiego życia, 
ale mieli w sercach radość. Pracując czy 
świętując śpiewali „śpiwki lasowiackie”, czyli 
piosenki. Ich słowa były bardzo proste, ale 
pełne optymizmu, radości, o równie prostych 
melodiach, trafiających nie tylko do ucha, 
ale również do serca. Oni również po ze-
branych plonach umieli podziękować za nie 
Panu Bogu, niosąc z pieśnią na ustach do 
kościołów wieńce wyplatane z najpiękniej-
szych kłosów zbóż, ziół i kwiatów, z których 
wypływały i trzepotały na wietrze kolorowe 
wstążki. Dlatego w ramach realizowanego 
projektu nie może więc zabraknąć warszta-
tów śpiewu tradycyjnego, obrzędowych śpi-
wek żniwnych lub dożynkowych. 

Zwieńczeniem tych wszystkich warszta-

tów był konkurs pt.: „Najpiękniejszy trady-
cyjny wieniec dożynkowy”, gdzie wszyscy 
uczestnicy mogli prezentować wyplecione 
wieńce i przygotowane śpiewki. W ostat-
nią niedzielę sierpnia odbył się konkurs, 
którego celem było kultywowanie tradycji 
naszego regionu – ręczne wykonywanie 
tradycyjnego wieńca dożynkowego, popu-
laryzacja twórczości, przekazywanie i roz-
wój zdolności i umiejętności artystycznych, 
aktywizacja społeczeństwa do wspólnego 
świętowania święta plonów oraz integracja  
międzypokoleniowa.

Przygotowane wieńce oceniała komisja 
w składzie: Jolanta Dragan – Kustosz Mu-
zeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Anna 
Grabowska – p.o. Dyrektor Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Baranowie San-
domierskim, Barbara Grott – Radna Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski.

Komisja była zachwycona wysokim pozio-
mem konkursu, estetyką wykonania, zasto-
sowaniem materiałów zgodnych z regulami-
nem oraz dużym zainteresowaniem (aż 14 
grup prezentowało swoje dzieła). 

Komisja postanowiła przyznać następu-
jące nagrody: I miejsce - 2 równorzędne 

I nagrody dla Koła Gospodyń Wiejskich 
„Dąbrowianki” z Dąbrowicy i Koła Gospodyń 
Wiejskich z Baranowa Sandomierskiego 
„Lasowiaczki”. II miejsce - 3 równorzęd-
ne II nagrody dla Kazimiery Malinowskiej 
z Siedleszczan, Koła Gospodyń Wiejskich 
z Durdów, Sołectwa Zaduszniki. III miejsce: 
2 równorzędne III nagrody dla Sołectwa Dy-
mitrów Mały, Sołectwa Suchorzów. IV miej-
sce - 3 równorzędne IV nagrody dla Koła 
Gospodyń Wiejskich w Ślęzakach, Koła 
Gospodyń Wiejskich w Kaczakach, Grupy 
Wieńcowej z Wojkowa. V miejsce - 4 rów-
norzędne V nagrody dla Koła Gospodyń 
Wiejskich ze Skopania, Anny Kulig ze Sko-
pania, Koła Gospodyń Wiejskich z Marków,  
Sołectwa Przykop.

Komisja wyraziła podziękowanie dla orga-
nizatora – MGOK w Baranowie Sandomier-
skim za bardzo sprawne przeprowadzenie 
konkursu oraz skierowała słowa podzięko-
wania do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz do Narodowego Centrum 
Kultury za wsparcie finansowe realizacji ca-
łego zadania, a w szczególności konkursu 
wieńcowego.

           B. Sroczyńska, kg
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Uniwersytet Samorządności 
w Baranowie Sandomierskim
Mając na uwadze potrzeby mieszkańców powiatu tarnobrzeskiego, Gmina Baranów Sandomierski zrealizowała 
cykl ogólnodostępnych zajęć  pn. „Organizacja wykładów i zajęć praktycznych w ramach koncepcji Uniwersytetu 
Samorządności”.

Projekt zrealizowany został w ramach 
koncepcji „Uniwersytetu Samorządności” 
objętej „Podkarpackim Programem Odno-
wy Wsi na lata 2017-2020” dofinansowa-
nym ze środków budżetu Województwa  
Podkarpackiego.

Celem projektu było poszerzenie wiedzy 
mieszkańców poprzez uczestnictwo w wy-
kładach, warsztatach i zajęciach praktycz-
nych. Inicjatywy edukacyjne odbywały się 
w ramach czterech bloków tematycznych: 
samorządowo-obywatelskim, ekologicznym, 
etnograficznym oraz  bloku zajęć praktycz-
nych, w ramach których przeszkolono ponad 
120 osób.

Zajęcia odbywały się w Miejsko- Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Baranowie  
Sandomierskim.

Narodowe Święto Niepodległości
Udział w tak ważnej uroczystości jest potwierdzeniem wielkiego szacunku i wdzięczności wobec Polaków, którzy 
walczyli o wolną i Niepodległą Ojczyznę. Jest to wyraz wielkiej wdzięczności i ogromnego szacunku wobec Pola-
ków, którzy w walce poświęcili to co najcenniejsze dla każdego człowieka - oddali swoje życie, z miłości do kraju 
i wiary w zwycięstwo.

Główne uroczystości 102. Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę odbyły się 11 listopada w Baranowie Sandomierskim. 
Tegoroczne obchody rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystą Mszą 
Świętą w intencji Ojczyzny w kościele pw. Ścięcia Świętego Jana 
Chrzciciela w Baranowie Sandomierskim. Po zakończonej Mszy Świę-
tej i przemarszu na baranowski rynek, złożono kwiaty i znicze pod 
tablica pamiątkową usytuowana na budynku Urzędu Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski.

Kwiaty pod tablicą złożyli zaproszeni na tą wyjątkową uroczystość 
goście. W gminnych uroczystościach 102. Rocznicy Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę, wzięli udział m. in. Wicestarosta Jacek Ro-
żek, Przewodnicząca Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Krystyna Rusin, 
Samorządowcy Gminy Baranów Sandomierski, przedstawiciele jedno-
stek organizacyjnych z terenu Gminy Baranów Sandomierski oraz jed-
nostki OSP Baranów Sandomierski. Na zakończenie Obchodów Od-
zyskania Niepodległości wszyscy uczestnicy odśpiewali Hymn Polski.

WYDARZENIA
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19 dni przeciwko przemocy 
i krzywdzeniu dzieci

Dla szkoły bezpieczeństwo dzieci i mło-
dzieży jest bardzo ważne o czym świad-
czą podejmowane coroczne działania na 
rzecz dobra dziecka. W tym roku szkolnym 
podjęto w ramach kampanii wiele działań: 
uczniowie brali udział w Dniu bez przemocy,  
pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą 
świetlicy przeprowadziły zajęcia na temat 
Praw Dziecka oraz konkurs plastyczny, on-
line przygotowano wizualizację z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Tolerancji a społecz-

ność szkolna  utworzyła  własną 
definicję tolerancji.

Wśród uczniów przeprowa-
dzono również pogadankę  na 
temat agresji i przemocy oraz 
jak się przed nią bronić, wyko-
nano także gazetkę ścienną do-
tyczącą krzywdzenia dzieci. Pe-
dagog szkolny ponownie przez 
elektroniczny dziennik przesłał 
do uczniów numery telefonów 
zaufania gdzie szukać pomocy 
oraz udostępnił je na szkolnym 
Facebooku.  

Kampania ta, została zainicjowana w 2011 
roku przez szwajcarską fundację o na-
zwie Women’s World Summit Foundation 
(WWSF). Symbolem kampanii jest poma-
rańczowa wstążka. Pomarańczowy, to ko-
lor ostrzegawczy, a prowadzone w ramach 
kampanii działania mają właśnie ostrzegać, 
zwracać uwagę, uczyć widzieć więcej i le-
piej. W Polsce działania kampanii od wielu 
lat koordynuje Fundacja po DRUGIE, za-

chęcając placówki i instytucje pracujące 
z dziećmi i młodzieżą do włączania się w or-
ganizację i prowadzenie działań, które mają 
wspierać ideę kampanii – budowanie świata 
bezpiecznego, spokojnego, bez przemocy.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „19 dni przeciwko przemocy i krzyw-
dzeniu dzieci”. Od 1 do 19 listopada w szkole prowadzone były zajęcia z uczniami uświadamiające im problem 
przemocy i krzywdzenia dzieci.

W akcję włączył się Marek Barszcz Za-
stępca Burmistrza, Tomasz Solarski p.o. 
kierownika GZUP-u, Lasowiaczki, ucznio-
wie baranowskiej szkoły podstawowej wraz 
z nauczycielami, podopieczni Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Knapach wraz 
z wychowawcami oraz mieszkańcy. Nie 
zabrakło również pracowników MGOK, któ-
rzy po raz kolejny zachwycili starannie do-
branymi charakteryzacjami, zadbali również 
o oprawę tego wydarzenia, przygotowując 

specjalnie na tę okazję muzykę i scenerię, 
która wprowadziła widzów i czytających 
w odpowiedni klimat.

Wydarzenie rozpoczęła Anna Grabowska 
p.o. dyrektor MGOK-u, która wraz z Markiem 
Barszczem Zastępcą Burmistrza, powitała 
uczestników i zachęcała do wspólnego czy-
tania. Pierwsze słowa „Balladyny” na bara-
nowskim Rynku, usłyszeć można było tuż po 
godzinie 11:00. Czytanie przerywał tylko od 
czasu od czasu dźwięk dzwoneczka, który 

oznaczał zmianę czytelnika. Tegorocznej 
edycji Narodowego Czytania towarzyszył 
kiermasz książek.

Narodowe Czytanie odbyło się pod ho-
norowym patronatem Pary Prezydenckiej. 
Mamy nadzieję, że wpisana w kalendarz wy-
darzeń akcja zagości na długie lata w Gmi-
nie Baranów Sandomierski. W ten sposób 
promując czytelnictwo wśród mieszkańców, 
zachęcamy do sięgania po największe dzie-
ła polskiej literatury.

Czytali „Balladynę”
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i działająca przy nim biblioteka po raz kolejny zaprosiła mieszkańców do 
akcji Narodowego Czytania.

WYDARZENIA
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Zwycięzcy ekowyzwania
14 września Firma Herlitz ogłosiła konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
zachęcający do podjęcia działań na rzecz otaczającego nas środowiska.

Zadanie konkursowe polegało na wybo-
rze miejsca w okolicy szkoły (lub innego, 
dowolnego miejsca), które było zaśmiecone, 
zrobienie zdjęcia przed akcją, a następnie 
uporządkowanie miejsca przy użyciu ręka-
wiczek i worków i zrobienie zdjęcia z efek-
tami pracy.

W konkursie postanowili wziąć udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach. 

W ramach akcji pod 
opieką pani Elżbie-
ty Dul wychowan-
kowie wyposażeni 
w worki i rękawiczki 
posprzątali las. Ko-
lejno wykonali zdję-
cia i przesłali zgło-
szenie do konkursu. 
Inicjatywa została 
doceniona przez 
jury przyznając II 
miejsce, za wykona-
nie najciekawszych 
zdjęć oraz uzbiera-
nie największej ilości śmieci.

Klasyfikacja ogólna konkursu przedstawia 
się następująco: pierwsze miejsce - Ekolo-
giczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. J. Tu-
wima w Bielawie pod opieką pani Anny Mi-
zerackiej-Nowak - liczba punktów: 240 (220 
punktów za worki i 20 punktów za kreatyw-
ność), drugie miejsce - Szkoła Podstawowa 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślę-
zakach pod opieką pani Elżbiety Dul - liczba 
punktów: 210 (190 punktów za worki i 20 
punktów za kreatywność), miejsce trzecie - 
Zespół Szkół im. Kryptologów Poznańskich 

w Luboniu pod opieką pani Katarzyny Konic-
-Kosmali - liczba punktów: 105 (190 punk-
tów za worki i 15 punktów za kreatywność).

Cieszmy się, że najmłodsi mieszkańcy 
Gminy Baranów Sandomierski dbają o śro-
dowisko i dokładają wszelkich starań, by 
nasza planeta była czysta. Szkoła Podsta-
wowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Ślęzakach zajmując miejsce na podium, 
otrzymała nagrodę w formie zestawu arty-
kułów papierniczych o wartości 1000,00 zł. 
Serdecznie gratulujemy.

Do zawodów zgłosiło się sześć dwuoso-
bowych załóg. Półkilometrowa trasa, którą 
mieli pokonać kajakarze rozpoczynała się 
od przeprawy promowej w górę rzeki i z po-
wrotem. Bezkonkurencyjną załogą okazali 
się kajakarze z Mysłowic, Krzysztof Wojtasz-
czyk oraz Jacek Paris. Zwycięzcy otrzymali 
pamiątkowy dyplom oraz puchar. Wszyscy 

uczestnicy wiślanych zmagań kajakowych 
otrzymali dyplomy oraz drobne upominki.

Podczas uroczystości nad Wisłą odbył się 
również chrzest drewnianej łodzi - Wienia-
wa. Sześcioipółmetrowa jednostka pływają-
ca zakupiona została w ramach programu 
Działaj Lokalnie przez Towarzystwo Histo-
ryczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel” 

z Baranowa Sandomierskiego. Nazwa łodzi 
nawiązuje do herbu rodziny Leszczyńskich 
dawnych właścicieli zamku w Baranowie 
Sandomierskim, a matką chrzestną trady-
cyjnej drewnianej łodzi została pani Anna 
Krempa.

  ciąg dalszy na str. 27

Wiślane zmagania
W połowie września odbyły się Pierwsze Regaty Wiślane o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sando-
mierski. Organizatorzy uroczystości Towarzystwo Historyczne Ziemi Baranowskiej „Mały Wawel” wspólnie z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Baranów Sandomierski oraz OSP Baranów Sandomierski zadbali o niepowtarzalną  
atmosferę i szereg atrakcji.
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Akcja „Jestem widoczny  
– jestem bezpieczny”
Jesień to pora, kiedy dni stają się coraz krótsze, coraz częściej występuje mgła i opady atmosferyczne. Będąc pieszym 
uczestnikiem ruchu należy pamiętać o elementach odblaskowych. Jednak niejednokrotnie wracając po zmierzchu 
zapominamy o tym małym, choć jakże ważnym elemencie często ratującym ludzkie życie.

Trwająca już 15 lat akcja prewencyjna 
pn. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” 
m. in. ma za zadanie zapoznać najmłod-
szych uczestników ruchu z obowiązującymi 
zasadami bezpieczeństwa. Asp. Stanisław 
Ciba, prowadzący spotkania w szkołach 
przypomniał uczniom o korzyściach wynika-
jących z noszenia elementów odblaskowych 
przy ubraniu oraz tornistrach. Wspominając, 
że jest to niesamowicie istoty element ubio-
ru.  W ramach akcji uczniowie klas pierw-
szych zapoznali się z bezpieczeństwem na 
drogach oraz zasadami bezpiecznego poru-
szania się ulicami miast. Szczególna uwagę 
poświęcił  zasadom bezpiecznej drogi do 
i ze szkoły. Udzielił także uczniom najważ-
niejszych informacji, jak należy zachować 
się, gdy zaczepi ich obca osoba.

Podczas spotkania z policjantem dzieci 
miały możliwość przymierzenia czapki po-
licyjnej i kamizelki kuloodpornej oraz zapo-
znania się z wyposażeniem osobistym funk-

cjonariusza tj.: kajdanki oraz pałka policyjna.  
Ponadto uczniowie mogli zadawać pytania, 
dzielić się swoimi spostrzeżeniami oraz do-
świadczeniami.

Zdecydowanie największą uwagę dzieci 

przykuły opowiadania o codziennej pracy 
Policji. Szczególnie ciekawiło je, jak można 
zostać policjantem. Na zakończenie akcji 
wszyscy uczniowie otrzymali opaskę odbla-
skową i plan lekcji.

dalszy ciąg ze str. 26
Po uroczystym chrzcie Wieniawy, z wiśla-

nego brzegu można było przyglądać się pa-
radzie wszystkich łodzi i kajaków biorących 
udział w imprezie. Wodniacy skupieni w sto-
warzyszeniu Napędzani Wisłą, członkowie 
TKKF Siarka z Tarnobrzega, strażacy OSP 
Siedleszczany oraz wodniacy z Baranowa 
Sandomierskiego zaprezentowali swoje jed-
nostki na wodzie.

Ostatnim punktem imprezy było uroczy-
ste złożenie kwiatów i zniczy przy tablicy 
pamiątkowej w bazie WOPR w Baranowie 
Sandomierskim. Samorządowcy, mieszkań-
cy Gminy Baranów Sandomierki członko-
wie TKKF Siarka z Tarnobrzega, wodniacy 
zrzeszenie w partnerstwie Napędzani Wisłą 
po odśpiewaniu hymnu narodowego uczcili 
pamięć bohaterów z 1939r.
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Akcja KS Wisan Skopanie
Do akcji #wspieramklubiszpital KS Wisan Skopanie dołączył w maju 2020 roku. Podczas trwania akcji kibice 
i sympatycy mogli kupować koszulki swojego ulubionego klubu. Z każdej zakupionej koszulki 20% wartości zo-
stało przekazane na rzecz klubu, z kolei za każde wydane 100 zł sklep ZINA przekazał pięć maseczek ochronnych 
do szpitala.

Dzięki sprzedaży koszulek, Wisan otrzy-
mał wsparcie finansowe, jednocześnie 
wspierając Szpital w Nowej Dębie. W ra-
mach akcji zawodnicy i kibice klubu mogli 
zakupić spersonalizowane koszulki w dwóch 
wersjach: niebieskiej oraz zielonej. Ozdobio-
ne herbami i hasłem akcji stanowiły nie tylko 
promocję Klubu, lecz przede wszystkim ele-
ment wsparcia. Sprzedaż odbywała się za 
pośrednictwem oficjalnego sklepu Ziny.

Prowadzona inicjatywa zakończyła się 
wraz z końcem czerwca. Niesamowite za-
angażowanie kibiców Klubu Sportowego 
Wisan pokazało, że piłka łączy nie tylko 
w grze, ale również poza boiskiem. W ra-
mach akcji kupiono 83 koszulki z herbem 
klubu na łączną kwotę 5727,00 zł. To wielki 
sukces na arenie ogólnopolskiej, ponieważ 
pod względem sprzedanych koszulek, Klub 
zajął 2 miejsce w kraju. Dzięki dobroczynno-
ści kibiców, piłkarzy, sympatyków 1145,40 zł 
trafiło na konto Wisanu, a do Szpitala w No-
wej Dębie 286 maseczek ochronnych.

Gratulujemy KS Wisan Skopanie wielkiego 

sukcesu przeprowadzonej akcji. Szczególne 
podziękowania należą się dla koordynatora 
akcji Pana Tomasza Kryszpina. Jednak to 
dzięki Państwu, podjęte działania przewyż-
szyły najśmielsze oczekiwania organizato-

rów. Dziękujemy za wsparcie i włączenie się 
do tak szczytnego celu. Po raz kolejny kibice 
udowodnili, że mają wielkie serca, a trudne 
chwile motywują ich do działania.

SPORT

Pierwszy w historii mecz młodzików

Marek Mazur, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomier-
ski wraz z Wiesławem Szlęzakiem, Prezesem Klubu Sportowe-
go Wisan zainaugurowali historyczny mecz życząc wytrwałości 
i sukcesów młodym sportowcom. Nie zabrakło również słów 
uznania dla trenera. Z rąk Burmistrza kapitan drużyny młodzików 
odebrał puchar na pamiątkę pierwszych Rozgrywek Ligowych 
młodzików KS WISAN 2020/2021 oraz komplet piłek.

Pierwszy gwizdek rozpoczął piłkarskie zmagania. Podczas 
meczu nie zabrakło prawdziwych emocji. Na trybunach słychać 
było głośny doping. Młodzi sportowcy, jak prawdziwi zawodowcy, 
walczyli do ostatnich minut. Rozgrywany mecz Wisan Skopanie 
– Słowianin Grębów zakończył się remisem 1:1. Zawodnik KS 
Wisan Alan Majda zdobył pierwszą historyczną bramkę w roz-
grywkach ligowych. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów drużynie młodzików.

W sobotę 12 września na stadionie KS Wisan w Skopaniu odbyły się pierwsze Rozgrywki Ligowe młodzików 
KS WISAN 2020/2021. Pierwszy gwizdek można było usłyszeć w samo południe.
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Gminna Akademia Sportu  
Baranów Sandomierski
Gmina Baranów Sandomierski może z pewnością poszczycić się wspaniałą infrastrukturą sportową w posta-
ci nowoczesnych obiektów, takich jak hale, boiska czy stadion. Aby wspierać sportowców i sprzyjać rozwo-
jowi sportowego ducha wśród mieszkańców powołano do życia Stowarzyszenie Gminna Akademia Sportu  
Baranów Sandomierski. 

Wielu mieszkańców Gminy, a zwłaszcza 
Baranowa Sandomierskiego, oczekiwało 
bowiem inicjatywy ukierunkowanej na re-
aktywowanie systematycznej działalności 
sportowo – rekreacyjnej. Stowarzyszenie 
swoim zasięgiem chce objąć wszystkie 
chętne osoby z terenu nie tylko samego 
Baranowa Sandomierskiego, ale również  
całej Gminy. 

Zarząd stowarzyszenia zaprasza rów-
nież do współpracy wszystkie chętne osoby 
i organizacje spoza terenu Gminy Bara-
nów Sandomierski. Przykładem może być 
współdziałanie z panem Adamem Maślan-
ką, trenerem lekkoatletyki z tarnobrzeskie-
go Klubu Biegacza „Witar”. Pan Adam trzy 
razy w tygodniu prowadzi treningi z dzieć-
mi i młodzieżą na terenie baranowskiego  
stadionu lekkoatletycznego. 

Obecnie w ramach działalności klubu zna-
lazły się trzy dyscypliny: piłka nożna, lekko-
atletyka i kajakarstwo. Niemniej jednak nie 
jest to ostateczna oferta, gdyż w zależności 
od zapotrzebowania będzie możliwe powo-
łanie innych sekcji sportowych. 

Oczywiście głównym podmiotem dzia-
łalności klubu są dzieci i młodzież, gdyż 
jednym z głównych celów statutowych jest 
odkrywanie i stymulowanie młodych ta-
lentów sportowych. Jednocześnie należy 
dodać, że oferta nie jest adresowana tylko 
i wyłącznie do najmłodszych, gdyż star-
si pasjonaci aktywności fizycznej mogą 
udzielać się w sekcji Old Boys, natomiast 
kajakarstwo uprawiane jest w wyjątkowej –  
rodzinnej atmosferze. 

Cały czas trwają zapisy do poszczegól-
nych sekcji, szczegóły można znaleźć na 
profilu Akademii na Facebooku. Dla wszyst-
kich osób należących do Gminnej Akademii 
Sportu kierowana jest bogata oferta: treningi 
z wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą, 
udział w turniejach i meczach towarzyskich, 

wyjazdy na rozgrywki ekstraklasy oraz re-
prezentacji Polski, szkółki wakacyjne, obozy 
sportowe, pikniki rodzinne oraz dobra zaba-
wa i miło spędzony czas z innymi w ramach 
integrowania społeczności lokalnej. Gmin-

ną Akademię Sportu wspiera liczna grupa  
lokalnych sympatyków. 

Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszyst-
kich chętnych do współpracy zarówno spor-
towej, jak i organizacyjnej. 
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Wędkarska rywalizacja

W pierwszym dniu przeprowadzono eli-
minacje o Puchar Zastępcy Burmistrza Mia-
sta i Gminy Baranów Sandomierski Marka 
Barszcza. Wśród zawodników największą 
ilość ryb złowił Marek Lulek otrzymując 5400 
punktów, drugie miejsce wywalczył Grze-
gorz Kułacz z 4300 pkt., a trzecie Stanisław 
Kułacz zdobywając 2250 pkt.

Drugiego dnia w godzinach porannych 
rozegrano zawody o Puchar Prezesa Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego nr 8 
w Baranowie Sandomierskim. Trzy pierw-
sze miejsca ponownie zajęli zwycięzcy 
z dnia poprzedniego z wynikami: Grzegorz 
Kułacz - 5840 punktów, drugie miejsce Sta-
nisław Kułacz - 2310 pkt. i trzecie Marek  
Lulek - 2120 pkt.

Za to w niedziele popołudnie do rywaliza-
cji stanęli najmłodsi wędkarze. Zawody tra-
dycyjnie rozgrywano w trzech kategoriach 
Junior Starszy, Junior Młodszy i Młodziki.

W najstarszej kategorii wiekowej zwy-
ciężył Mateusz Kułacz z 2330 pkt. Kolej-
ne miejsca należały do dziewczyn, drugie  

miejsce Natalia Kułacz z 1760 pkt, a trzecie 
Julia Tarasińska z 1000 pkt. W kategorii Ju-

nior Młodszy na najwyższym stopniu podium 
stanął Łukasz Chwałek z 1700 pkt. Tuż za 
nim znalazł się Bartosz Krępa z 1200 pkt, 
a trzecia była Alicja Kotlińska z 1000 pkt. 
Wśród Młodzików najwięcej punktów uzy-
skał Antoni Wójcik - 1130 pkt. Drugie miej-
sce przypadło Jakubowi Komadzie - 1100 
pkt, a trzecie Maii Komadzie - 1000 pkt.

Na zwycięzców czekały puchary, dyplo-
my i medale, które wręczyli: Marek Barszcz 
Zastępca Burmistrza, Piotr Chwałek Prezes 
Koła PZW nr 8 oraz Henryk Róg Radny Rady 
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim.

Mimo niespodzianek pogodowych i ryby 
która „kiepsko brała” wszystkim uczestni-
kom humor dopisywał. Organizatorzy za-
dbali o ciepły posiłek, słodycze dla dzieci 
oraz dla wszystkich uczestników o nagrody 
rzeczowe i pamiątkowe medale. Zwycięz-
com i wszystkim uczestnikom serdecznie 
gratulujemy oraz dziękujemy strażakom 
z OSP w Baranowie Sandomierskim za 
przygotowanie grilla.

W tym roku zawody wędkarskie, które odbyły się w dniach 18 i 19 lipca, miały nieco poszerzoną formułę  
o kategorie indywidualne dla dorosłych i dla dzieci. Zawody odbywały się w dwóch turach, w godzinach poran-
nych i popołudniowych. W sumie w obu dniach wzięło w nich udział 110 osób.
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Zbawienny wpływ kwiatów na 
zdrowie seniora
Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Baranowa Sandomierskiego w ramach projektu pn.: „Podkarpackie 
Inicjatywy Lokalne 2020” poznawali świat kwiatów, ich rolę w życiu codziennym człowieka oraz sens obcowania 
z nimi. Seniorzy podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez doświadczonego kucharza poznali możli-
wości wykorzystania kwiatów w żywieniu rodziny. 

Ciekawe zestawienia produktów żywno-
ściowych, ich wyszukany smak i estetyczny 
widok zadziwił wielu uczestników warszta-
tów. Wspaniałym doświadczeniem estetycz-
nym był wyjazd do ogrodu na Rozstajach 
w Młodzawach Małych. Przepiękne i uro-
kliwe miejsce położone na stoku wąwozu. 
Są tu oczka wodne porośnięte roślinnością 
wodną, cudowne niespotykane kwiaty, to 
niespotykany raj dla osób kochających ro-
śliny. Seniorzy uczestniczyli w wykładzie 
przybliżającym znaczenie hortiterapii w ży-
ciu człowieka i wpływu roślin na nasze zdro-
wie. Studenci zapoznali się z kalendarzem 
prac ogrodniczych oraz z rodzajami upraw 
i sposobami pielęgnacji roślin. Aranżowanie 
przestrzeni ogrodowej, tak aby zieleń pozy-
tywnie wpływała na samopoczucie człowie-
ka, już nie jest im obce. 

Ogrodnictwo jest naturalną formą wspo-

magania terapii leczniczej, 
psychoterapii i rehabilitacji. 

Hortiteriapia to nowa-
torski sposób rehabilitacji, 
jest praktykowany w na-
szym kraju od niedawna. 
Jako uzupełniająca forma 
standardowych metod 
terapeutycznych łączy 
w sobie wiele tradycyjnych 
sposobów leczenia: ergo-
terapię, aromaterapię, fito-
terapię, arteterapię i chro-
moterapię.

Wykład był cudowny, 
a tuż po nim seniorzy 
mogli się wykazać zdol-
nościami artystycznymi 
w zakresie układania man-
dali (mozaiki z żywych 

kwiatów), które po-
zwalają na świet-
ny auto-trening. 
Pomaga on wejść 
w głąb siebie, uciec 
od trudnych myśli,  
uspokoić się. 

Niezapomnianym 
doświadczeniem były 
warsztaty w zakre-
sie wykorzystania 
kwiatów w kosme-
tyce - własnoręczne 
tworzenie kwiatowych 
kosmetyków do użyt-
ku własnego. 

Dzięki uczestnictwu w zajęciach se-
niorzy będą wiedzieć, że kwiaty to 
nie tylko piękny widok i przyjemny za-
pach, ale również lekarstwo dla zdrowia  
fizycznego i duchowego. 

Hortiterapia może uzdrowić ich poprzez 
cudowną, dającą wiele radości uprawę kwia-
tów. Doda energii, poprawi humor, pomoże 
w depresji i oczyści powietrze ze szkodli-
wych substancji. 

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku w Baranowie Sandomierskim potrafią 
ugościć cudownymi daniami z dodatkiem 
kwiatów w otoczeniu kwietnych mozaik, 
bukietów polnych kwiatów, przy herbatce  
z płatków róży.
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Wspólna zabawa wnuków  
z dziadkami
„Gdzie wnuki nie mogą, dziadkowie pomogą”, to impreza kojarzona z pożegnaniem lata oraz wspólnym – mię-
dzypokoleniowym spotkaniem na stadionie lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim. „Kochamy warzywa 
i owoce” – to myśl przewodnia tegorocznej odsłony imprezy dofinansowanej z budżetu Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych w Baranowie Sandomierskim.

Pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka 
Kultury i Biblioteki w Baranowie Sandomier-
skim jako organizatorzy starali się, by im-
preza odbyła się z zachowaniem wszelkich 
procedur bezpieczeństwa, dlatego dzieci 
zostały podzielone na małe 3-4 osobowe 
grupy, na które czekało pięć różnych sta-
nowisk zadaniowych. W każdym punkcie 
drużyna miała rozwiązać krzyżówkę, rebus 
lub diagram przyrodniczo-ogrodniczy. Do-
datkowo dzieci smakowały cząstki owoców 
i warzyw, budowały największą i najbar-
dziej stabilną wieżę, rozpoznawały kształty 
poprzez dotyk owoców i warzyw. Był też 
akcent muzyczny – nauka piosenki o wita-
minkach oraz „pranie owocowe” zawiesza-
ne na sznurku. Uczestnicy musieli także 
ułożyć hasło z rozsypanych liter, a potem  
wykonać plakat.

Specjalne stanowisko przygotowano 
dla najmłodszych uczestników, którzy ry-
sowali, wycinali, malowali i sklejali swoje 
ulubione owoce, by zawiesić je na drzew-
ku wieloowocowym. Składali również 
układanki warzywne na czas i tańczyli  
„owocowe abecadło”. 

Jak się później okazało, zarówno dzie-
ci jak ich dziadkowie i rodzice byli bardzo 
zadowoleni z promocji jedzenia warzyw 

i owoców, gdyż jest to jednak problem w 
domowej diecie. Opiekunowie naszych 
uczestników, tytułowi dziadkowie, poma-
gali swoim pociechom. Dzieciom najbar-
dziej podobało się cukierkowo-owocowe 
pranie oraz klocki konstrukcyjne - patyczki, 
które rozbudziły ich wyobraźnię i ducha  
rywalizacji między drużynowej. 

Tradycją tego wydarzenia jest głośne czy-

tanie dużego fragmentu książeczki związa-
nej z myślą przewodnią imprezy, tak więc 
pracownicy MGOK-u przeczytali z podzia-
łem na role słynny wiesz Jana Brzechwy 
– „Na straganie”. Na dzieci czekał też  
drobny poczęstunek.  

    kg


