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Podsumowanie kadencji 
samorządu w obiektywie
Wkrótce dobiega końca kadencja samorządu 2014 – 2018. Jak zmieniała się nasza Gmina? Nowe drogi, kanalizacja, zmodernizo-
wane budynki, doposażone placówki, nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne oraz wiele innych inwestycji zrealizowanych ze 
środków Gminy, jak i w bardzo dużej części przy dofi nansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Samorządu 
Województwa Podkarpackiego, i wielu innych instytucji. Poniżej przedstawiamy zdjęcia zrealizowanych inwestycji poczynając od 
roku 2015 do jesieni 2018. W niektórych przypadkach prezentujemy zdjęcia pokazujące nie tylko efekt końcowy inwestycji, ale 
sytuację poprzedzającą jej rozpoczęcie. W przygotowanej fotorelacji znajdziecie Państwo także zdjęcia z ważnych wydarzeń z życia 
naszej Gminy, m. in. Dni Baranowa Sandomierskiego, obchodów Dnia Strażaka, Dożynek, Święta Niepodległości i wielu innych. 
Zapraszamy do obejrzenia.

2014 - 2018

rok 2015

BUDOWA PSZOK W SKOPANIU

KONCERT KU CZCI PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 
PT. „NIEZŁOMNI WIERNI DO KOŃCA” 

ULICA SIKORSKIEGO W SKOPANIU PRZED MODERNIZACJĄ

REMONT ŚLUZY TRZCIANEK NA WIŚLE

ULICA SIKORSKIEGO W SKOPANIU PO PRZEBUDOWIE

REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE W DĄBROWICY
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2014 - 2018

NOWY PLAC APELOWY PRZED SZKOŁĄ W ŚLĘZAKACH

CHODNIK W SIEDLESZCZANACH

NOWY CHODNIK W DĄBROWICY

DNI BARANOWA SANDOMIERSKIEGO DNI BARANOWA SANDOMIERSKIEGO – ZESPÓŁ BACIARY

NOWOWYBUDOWANY CHODNIK W SUCHORZOWIEDOŻYNKI GMINNE W MARKACH

I ROCZNICA POWSTANIA CHÓRU CHORUS FAMILIARIS W WOLI 
BARANOWSKIEJ
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2014 - 2018
rok 2016

BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO - ROWEROWEJ PRZY DW872 W WOLI 
BARANOWSKIEJ - ETAP I

BUDOWA OBWODNICY KNAP - ETAP II

PRZEDSZKOLE W WOLI BARANOWSKIEJ PO MODERNIZACJI

NOWOROCZNE KOLĘDOWANIE NA ZAMKU W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIEM

STARE I „WYSŁUŻONE” WITACZE

GRUNTOWA DROGA W KNAPACH PRZED BUDOWĄ 
OBWODNICY

BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. POPIEŁUSZKI W SKOPANIU

MODERNIZACJA PRZEPUSTU NA KANALE DYMITROWSKO - 
MŁODOCHOWSKIM

NOWE WITACZE
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2014 - 2018

BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI NAPOWIETRZNEJ 
W DYMITROWIE DUŻYM

ROZBIÓRKA PUSTOSTANÓW W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM

TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLA W DĄBROWICY

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. MIELECKIEJ 
W SKOPANIU

MIĘDZYNARODOWY WYŚCIG KOLARSKI „SOLIDARNOŚCI” DNI BARANOWA SANDOMIERSKIEGO - ZESPÓŁ RED LIPS

DOŻYNKI GMINNE W KNAPACH

NOWA NAWIERZCHNIA DROGI NA RYNKU 
W BARANOWIE SANDOMIERSKIM
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2014 - 2018
rok 2017

PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z MODERNI-
ZACJĄ DROGI W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

BUDOWA RYNNY ZRZUTOWEJ PRZY STANOWISKU POMPOWYM 
W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

TERMOMODERNIZACJA REMIZY OSP W DURDACH

SPOTKANIE NOWOROCZNE W SKOPANIU PRACE KONSERWACYJNE ROWÓW MELIORACYJNYCH

NIEDZIELA PALMOWA – KONKURS PALM WIELKANOCNYCH

NOWA DROGA WILCZYSKA W DYMITROWIE DUŻYM
DROGA WILCZYSKA W DYMITROWIE DUŻYM PRZED 
MODERNIZACJĄ

ZMODERNIZOWANY PRZEJAZD KOLEJOWO – DROGOWY 
W KNAPACH 

MIEJSKO - GMINNE OBCHODY DNIA STRAŻAKA - POŚWIĘCENIE 
SZTANDARU OSP ŚLĘZAKI
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2014 - 2018

WISŁA 2017 – WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM

IV ULICZNY BIEG PAPIESKI

DNI BARANOWA SANDOMIERSKIEGO - RAY WILSON/GENESSIS
I PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM - NA ZDJĘCIU GMINNA ORKIESTRA DĘTA

WIZYTA GIMNAZJALISTÓW W BRUKSELI

„CZWORAKI” PO TERMODERNIZACJIZANIEDBANE „CZWORAKI” PRZED MODERNIZACJĄ

PRZEBUDOWANA UL. ZAMKOWA OSIEDLE
UL. ZAMKOWA OSIEDLE W BARANOWIE SANDOMIERSKIM 
PRZED PRZEBUDOWĄ

WISŁA 2017 – WOJEWÓDZKIE ĆWICZENIA W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM
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2014 - 2018

DOŻYNKI GMINNE W DĄBROWICY – W ŚRODKU STAROSTOWIE 
DOŻYNKOWI DOŻYNKI GMINNE W DĄBROWICY

PRZEDSZKOLE W SKOPANIU PO TERMOMODERNIZACJI

NOWE OBLICZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOPANIU

TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY W WOLI BARANOWSKIEJ
TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNE-
GO W ŚLĘZAKACH

PRZEDSZKOLE W SKOPANIU PRZED ROZPOCZĘCIEM 
INWESTYCJI

SZKOŁA W SKOPANIU PRZED REMONTEM

AKTYWNY SENIOR W BARANOWIE SANDOMIERSKIM ODNOWA WSI ŚLĘZAKI - ETAP I 



9BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  PAŹDZIERNIK 2018

2014 - 2018

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

OSP DYMITRÓW MAŁY ZWYCIĘZCĄ OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU FLORIANY

WIGILIA LASOWIACKA

rok 2018

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE 

INAUGURACJA OBCHODÓW 1OO-LECIA ODZYSKANIA NIEPOD-
LEGŁOSCI W SZKOLE W ŚLĘZAKACH 

NOWA TŁOCZNIA ŚCIEKÓW W SIEDLESZCZANACH

NOWE DROGI ASFALTOWE W GMINIE

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE W KWOCIE 
29 MLN ZŁ NA ROZBUDOWĘ KANALIZACJI W GMINIE
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2014 - 2018

CENTRUM REKREACJI W DURDACH

ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE
STARY BLOK OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO KOMPLEKSOWEJ 
PRZEBUDOWY

PRZEBUDOWA ULICY „DO WIEŻY” W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM

NOWA SIEDZIBA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 
W KNAPACH             BUDYNEK ŚDS PRZED PRZEBUDOWĄ

MODERNIZACJA STADIONU KS WISAN W SKOPANIU

UMOCNIENIE SKARPY GRĘBOSZÓW W DYMITROWIE MAŁYM
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2014 - 2018
BUDOWA DROGI W CIĄGU ULIC MICKIEWICZA I SŁOWACKIEGO W SKOPANIU

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI DLA BURMISTRZA MARKA MAZURA

DEBATA OŚWIATOWA

TURNIEJ SOŁECTW O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY 
BARANÓW SANDOMIERSKI

FESTIWAL DZIECKO W FOLKLORZE

DNI BARANOWA SANDOMIERSKIEGO - KONCERT SARSY

RENOWACJA XVIII-WIECZNEJ KAPLICZKI CHRYSTUSA 
FRASOBLIWEGO
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2014 - 2018

NOWY PARKING PRZY PRZEDSZKOLU W DĄBROWICY

TZW. OSA W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W DĄBROWICY OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MARKACH

OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W SKOPANIU OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W WOLI BARANOWSKIEJ

STARY PLAC ZABAW W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

PRZEBUDOWA BUDYNKU PO SPÓŁDZIELNI W BARANOWIE 
SANDOMIERSKIM NA NOWĄ BAZĘ GZUP

145 MIKROINSTALACJI OZE NA TERENIE GMINY

USZCZELNIANIE STARYCH KAMIONKOWYCH KANAŁÓW 
KANALIZACYJNYCH 
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2014 - 2018

BUDOWA REMIZY OSP WRAZ Z MODERNIZACJĄ ŚWIETLICY 
W SKOPANIU XX WOJEWÓDZKA SPORTOWA SPARTAKIADA ŚDS

Kościół w Ślęzakach pięknieje. W świątyni pw. Wniebowzięcia NMP, 
będącej zabytkową perełką naszej Gminy, trwają prace konserwatorskie. 
Obejmują one renowację drewnianego modrzewiowego stropu kasetono-
wego wraz z odtworzeniem zdobień i złoceń. Modernizacja odbywa się 
pod nadzorem konserwatorskim, ponieważ obiekt jest wpisany do rejestru 
zabytków województwa podkarpackiego. Roboty prowadzone są przez 
parafi ę w partnerstwie z Gminą. Wartość tego zadania wynosi 648 812 zł, 
natomiast kwota dofi nansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego to ponad 550 tys. zł. Prace potrwają do 
końca października br.

Kościół pochodzi z 1873 roku. Świątynia jest klasycystyczna, posiada 
układ bazylikowy. Wnętrze jest jednonawowe, ze stropem płaskim i drew-
nianym plafonem podzielonym na kasetony, w każdym z nich znajduje się 
rzeźbiona rozeta (drewniane i pozłacane). 

Wniosek o dofi nansowanie zweryfi kowany pozytywnie
Nie od dzisiaj wiadomo, że budynek hali sportowej w Skopaniu wymaga generalnego remontu. Nie tylko z zewnątrz, ale również 
wewnątrz, widoczny jest bieg czasu oraz częsta eksploatacja tego miejsca.

Hala sportowa, to jeden z najbardziej wyeksplo-
atowanych obiektów w Gminie, a zweryfi kowany 
pozytywnie w Ministerstwie Sportu i Turystyki wnio-
sek o dofi nansowanie jej remontu jest pierwszym 
krokiem w realizacji gruntownej modernizacji i prze-
budowy całego obiektu.

Przypomnijmy, że zakres zadania na realizację, 
którego otrzymano z Ministerstwa dofi nansowanie 
w kwocie 750 tyś zł obejmuje kompleksowy remont 
budynku hali sportowej wraz z zapleczem technicz-
no-sanitarnym, w tym m.in. przebudowę instalacji 
oświetleniowej, wymianę pokrycia dachu oraz prace 
termomodernizacyjne budynku.

W celu kompleksowej modernizacji obiektu i po-
prawy jego funkcjonalności, w połowie września 
został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Podkarpackiego, wniosek na 2 część za-
dania obejmujący rozbudowę (od strony południo-
wej) obiektu hali sportowej. W dobudowanej części 
planuje się utworzenie siłowni, sali fi tness oraz cen-
trum fi zjoterapii. Wskazany zakres inwestycji jest 
częścią wspólnego projektu gmin Baranów Sand., 
Tarnobrzeg, Gorzyce i Nowa Dęba. 

Koszt zaplanowanych prac szacuje się na kwotę 
około 3 mln zł, z czego wnioskowane dofi nansowa-
nie ze środków zewnętrznych to blisko 2 mln zł.

Renowacja kościoła

INFORMACJA O STANIE FINANSOWYM GMINY NA KONIEC KADENCJI
Zadłużenie Gminy Baranów Sandomierski na początku roku 2015 - 8 159 000 zł.

Planowane zadłużenie na koniec roku 2018 - 1 850 000 zł.
Przez 4 lata kadencji, Samorząd Gminy spłacał średnio 1 577 000 zł długu rocznie. 

Dochody Gminy w roku 2015 - 36 840 262,42 zł.
Planowane dochody w roku 2018 - 66 534 889,67 zł.
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Nie do poznania zmienił się Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Baranowie Sand. Zadanie to 
realizowane jest w ramach projektu partnerskiego 
pn.„Rozwój infrastruktury oraz oferty kulturalnej 
na terenie gmin Baranów Sandomierski i Gorzyce 
wchodzących w skład Miejskiego Obszaru Funkcjo-
nalnego Tarnobrzeg”, którego liderem jest Gmina 
Baranów Sandomierski. Projekt jest dofi nansowany 
w ramach działania 4.4 Kultura RPO WP na lata 
2013-2020. 

Przebudowa i modernizacja MGOK-u wraz z bi-
blioteką (te prace zostały zakończone) kosztowała 
4 030 773 zł. Prace objęły m. in. budowę nowej 
sceny, z nowoczesnymi kulisami wyposażonymi 
w profesjonalny osprzęt. Wykonano profesjonal-
ną reżyserkę dźwięku i światła. Zakupiono nowo-
czesne estradowe oświetlenie i nagłośnienia. Do 
przebudowanej sali widowiskowej zakupiono nowe 
fotele, ktrych teraz jest 200. Powstało również małe 
studio nagraniowe, dzięki czemu będzie możliwość 
rejestrowania występów. Z reżyserką i studiem są-
siaduje nowy magazyn kostiumów. Za sceną zna-
lazły się dwie, wyposażone w podstawowe sprzęty 
i wyciszone, salki prób z zapleczem sanitarnym. 
Prace remontowe swoim zakresem objęły również 
znajdującą się w MGOK-u bibliotekę. Dzięki ge-
neralnej przebudowie oraz zakupowi wyposażenia 
zwiększyła się oferta kulturalna dla całej społeczno-
ści Gminy Baranów Sandomierski.

Dobiegają końca również prace przy budowie sali 

sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli 
Baranowskiej. W 2016 roku Gmina Baranów 
Sandomierski podpisała umowę z Minister-
stwem Sportu i Turystyki na dofi nansowanie 
tej inwestycji. To zadanie realizowane jest na pod-
stawie pozwolenia na budowę z dnia 27.05.2016 r.

W ramach tej inwestycji wybudowano salę wraz 
z pełnym zapleczem socjalno-technicznym. Obiekt 
o wymiarach 19 x 36m, kubaturze: 6359,53 m sze-
śc., powierzchni netto: 811,68 mkw. oraz wysokości 
10,40 m, posiada pełnowymiarowe boisko do gry 
w koszykówkę i piłkę siatkową, ponadto wyposa-
żony został w trybuny na ok. 130 miejsc. Obiekt 
będzie pełnił funkcję dydaktyczną dla uczniów Ze-
społu Szkół w Woli Baranowskiej, a po zajęciach 
lekcyjnych będzie udostępniany wszystkim zainte-
resowanym, według przyjętego regulaminu.

Wartość inwestycji, to 3 256 000 zł. Kwota dofi -
nansowania z MSiT wynosi 900 000 zł, zaś środki 
własne: 2 356 000 zł

2014 - 2018

HALA SPORTOWA OD WEWNĄTRZ

NOWA HALA SPORTOWA Z ZEWNĄTRZ

Inwestycje na fi niszu
Dobiegają końca prace budowlane na dwóch ważnych projektach realizowanych przez Gminę. Pierwszy, to przebudowa i moder-
nizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim, a drugi – budowa hali sportowej w Woli Baranowskiej.

OSTATNIE DNI PRAC NAD WYGLĄDEM NOWEJ WIDOWNI MGOK-U

TAK NIEDAWNO JESZCZE WYGLĄDAŁ MGOK

PRZEZ KILKA MIESIĘCY PRACE SZŁY PEŁNĄ 
PARĄ
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AKTUALNOŚCI

Upamiętnili „Polski Wrzesień”
W połowie września w Woli Baranowskiej odbyła się kolejna uroczystość  wpisująca się w obchody setnej rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a po 
niej dyrektor Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, 
Marta Janczura przywitała zaproszonych gości 
i uczestników spotkania. Odczytała również list, któ-
ry na tę okoliczność wystosowała Ewa Draus, radna 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Następnie 
głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Baranów San-
domierski, Marek Mazur, który w czasie wystąpienia 
zwrócił uwagę na szczególny charakter, na wielo-
wymiarowość obchodów 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości, w tym na pamięć o tragedii polskiego 
września 1939 r., a także odczytał list od Marszałka 
Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla. 
Kolejnym mówcą był poseł na Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej, Zbigniew Chmielowiec. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił szczególną wagę spotkań pa-
triotycznych w lokalnych społecznościach, których 
zadaniem jest budowanie społeczeństwa obywatel-
skiego i umacnianie tożsamości narodowej.

 Następnym punktem programu był montaż słow-
no-muzyczny nawiązujący do tragicznych wydarzeń 
z września 1939 roku, w wykonaniu uczniów i absol-
wentów Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej. Wier-
sze, piosenki oraz fragmenty wspomnień pozwoliły 
przybliżyć nam choć trochę grozę tamtych chwil.

 Po montażu słowno-muzycznym nadszedł 
czas na zaprezentowanie tańców narodowych. 
Mogliśmy podziwiać kujawiaka i oberka w wyko-
naniu uczniów klas V – VII, krakowiaka w wyko-
naniu dzieci ze szkoły fi lialnej w Durdach oraz 

poloneza w wykonaniu tegorocznych absolwentów 
gimnazjum .

 Po tańcach nadszedł czas na koncert pieśni 
patriotycznych, które zaprezentował chór „Chorus 
Familiaris”, soliści – członkowie chóru oraz ab-
solwenci naszej szkoły. Chórzyści ubrani w stroje 
nawiązujące do epoki, brawurowym wykonaniem 
pieśni żołnierskich oraz tych śpiewanych na ulicach 
okupowanej Warszawy, przenieśli nas w ten nieła-
twy czas. 

Kolejnym punktem programu było rozstrzygnię-
cie szkolnych oraz gminnych konkursów plastycz-
nych oraz fotografi cznych, wręczenie nagród i dy-

plomów uczestnikom oraz ich opiekunom. Ważnym 
elementem wzbogacającym tę patriotyczną uroczy-
stość była obecność przedstawicieli Żołnierzy Obro-
ny Terytorialnej Kraju oraz przedstawicieli Jednostki 
Wojskowej - 16 Batalionu Saperów w Nisku, którzy  
zaprezentowali wozy bojowe oraz sprzęt saperski.

Gwoździem programu był pokaz namiastki 
walk żołnierzy w wykonaniu Grupy Rekonstruk-
cyjno- Historycznej im. Wojciecha Lisa "Mściciel" 
z Mielca. Ostatnim punktem programu był poczę-
stunek wszystkich uczestników uroczystości trady-
cyjną grochówką oraz słodkościami przygotowany-
mi przez mamy naszych uczniów.

Podpisano umowy na kolejne inwestycje 
W sierpniu podpisano umowy na kolejne zadania 

realizowane na terenie Gminy Baranów Sand. 
Pierwsza z inwestycji dotyczy termomoderniza-

cji Świetlicy Wiejskiej w Skopaniu, którą wykona 
FHU ALEX DOROTA PAŹ, za kwotę 79 575,49 zł. 
Zakres prac obejmuje m. in. docieplenie ścian ze-
wnętrznych wraz z cokołem, docieplenie stropu nad 
parterem, wymianę stolarki okiennej czy demontaż 
oraz ponowny montaż rur spustowych wraz z uzu-
pełnieniem obróbek blacharskich. Termin zakończe-
nia prac  wyznaczono na 15 października br. Na to 
zadanie Gmina pozyskała dotację z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w wysokości 46 090,14 zł.

Kolejnym zadaniem jest remont i moderni-
zacja dróg gminnych, którą wykona ROBSON 
z Sandomierza. Inwestycja została podzielona 
na 3 części. I CZĘŚĆ „Remont drogi dz. nr ewid. 
1535/1 i 1572/1 „Do Borku” wraz z remontem 
przepustu w miejscowości Dąbrowica”. W ramach 
prac zostanie wykonana nawierzchnia z kamienia 
oraz remont przepustu. Wartość robót wyniesie 
85 177,50 zł. Prace zostaną dofi nansowane w 80% 
ze środków z budżetu państwa w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych.
II CZĘŚĆ „Modernizacja drogi zlokalizowanej na 

działce nr ewid. 1617/1 w sołectwie Ślęzaki”. Zakres 
prac obejmuje wykonanie nawierzchni z kamienia 
za łączną kwotę 25 852,14 zł. III CZĘŚĆ „Moderni-
zacja drogi zlokalizowanej na działce nr ewid. 517/3 
i 517/8 w sołectwie Ślęzaki”. W ramach prac zosta-
nie wykonana nawierzchnia z kamienia za kwotę 
29 212,50 zł. Tak samo jak w części II, również i te 
prace będą dofi nansowane w 100% ze środków 
Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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Baranowscy Strażnicy Ziemi
Tańce-zielońce, recyklingowe potwory, ekologiczne kamienice, wspólne czytanie… Na zakończenie wakacji odbyła się siódma edy-
cja międzypokoleniowej imprezy „Gdzie wnuki nie mogą, Dziadkowie pomogą”.

Tegoroczne spotkanie organizowane przez bi-
bliotekę i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury odbyło 
się pod hasłem „Strażnik ziemi”, a tematem prze-
wodnim była ekologia i recykling. Wszystkie gry 
i zabawy nawiązywały do tych zagadnień. Dzieci, 
a także babcie i dziadkowie bawili się na stadionie 
lekkoatletycznym w Baranowie Sandomierskim. 

Uczestnicy wydarzenia nauczyli się tańców: 
wody, słońca i lasu. Mogli nawet poskakać po 
kałużach i wcielić się w rolę szumiących drzew. 

Piknik był też okazją, by nauczyć się robić gigan-
tyczne bańki mydlane. Mali artyści wzięli też udział 
w warsztatach plastycznych, w wyniku których po-
wstały ekologiczne kamieniczki ze sklepami, parkin-
gami, salami ćwiczeń, a nawet warsztatem samo-
chodowym. Papierowo-recyklingowe miasteczko 
można oglądać na wystawie w MGOK-u. 

Nie zabrakło też sportu - dzieci na czas po-
konywały bardzo skomplikowany tor przeszkód. 
Poradziły sobie jednak świetnie ze wszystkimi 

utrudnieniami. Po zawodach mogły zaś odpocząć 
słuchając opowieści o strażniku ziemi. Bajkę prze-
czytali Zastępca Burmistrza Marek Barszcz oraz 
Ola Solarska. Lektura zakończyła się uroczystym 
ślubowaniem, podczas którego dzieci przyrzekły 
dbać o ziemię i środowisko naturalne.

Podczas mini pleneru malarskiego uczestnicy 
rysowali postacie Strażnika Ziemi. Materiały recy-
klingowe posłużyły zaś do tworzenia ekologicznych 
stworów. Zwykłe pudełka, zakrętki, rurki, gaze-
ty i inne materiały zamieniły się w czułki, włosy, 
nosy i stopy. Dzieci, rodzice i dziadkowie wykazali 
się tu niezwykłą kreatywnością, a zabawa zaab-
sorbowała nawet Zastępcę Burmistrza, który ra-
zem z dziećmi stworzył sympatycznego stworka. 
Maluchy mogły też poszaleć na dmuchanej zjeżdżal-
ni, było malowanie buziek, nie zabrakło słodyczy 
i niespodzianek.

Spotkanie było kolejnym etapem projektu reali-
zowanego przez MGOK pod hasłem „Jestem EKO-
-logiczny” promującego recykling i ekologię. Piknik 
odbył się dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gmi-
ny Baranów Sandomierski oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także 
Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, za co or-
ganizatorzy składają serdeczne podziękowania.

„W sieci bez barier”- trwa nabór
W związku z realizacją projektu „W sieci bez barier” serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski, do 
wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach, które będą się odbywały w dwóch modułach.

Pierwszy „Rodzic w internecie"- Moduł adre-
sowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest 
przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka 
w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania 
z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Drugi 
„Moje fi nanse i transakcje w sieci" - Moduł przezna-
czony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć 
się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, fi nanso-
we i urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Celem projektu jest poprawa umiejętności ko-
rzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych 
wśród mieszkańców Gminy. Grupą docelową są 
mieszkańcy Gminy, którzy w chwili przystąpienia 

do projektu ukończyli 25 rok życia, w tym oso-
by niepełnosprawne, nieposiadające kompe-
tencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane 
kompetencje cyfrowe.

Rekrutacja na szkolenia potrwa do 19 paździer-
nika br. W przypadku wolnych miejsc zostanie uru-
chomiona rekrutacja uzupełniająca. Formularze 
zgłoszeniowe można pobrać ze strony internetowej, 
bądź otrzymać w Urzędzie w pokoju nr 8.

Szkolenia odbywać się  będą od poniedziałku 
do piątku (zajęcia raz w tygodniu), w godz. 14-17 
lub 17-20 oraz w soboty w godz. 10-13 lub 13-16 
w dwóch edycjach: 29 października 2018 r. - 4 

stycznia 2019 r. oraz 7 stycznia 2019 r. - 1 marca 
2019 r., w wybranych placówkach Gminy Baranów 
Sandomierski.

 Gmina Baranów Sand. przystąpiła do projektu 
"W sieci bez barier" realizowanego w ramach Osi 
Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeń-
stwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Projekt jest dofi nansowany ze środków Unii Euro-
pejskiej. Wartość dofi nansowania wynosi 73 920  zł.
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Po raz kolejny na terenie Gminy Baranów San-
domierski realizowany jest projekt dla starszych 
mieszkańców. Stowarzyszenie Tor Rozwoju pozy-
skało na ten cel fundusze z Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego 
programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych. 

- Cieszymy się, że po raz kolejny ministerstwo 
doceniło nasz projekt, który znalazł się bardzo 
wysoko w rankingu ogólnopolskim – mówi Piotr 
Ruła, prezes stowarzyszenia. – Poprzednie edycje 
pokazały, że jest to działanie bardzo pożyteczne 
i uczestnicy wiele z niego wynoszą. Najważniejsze, 
że mogą wyjść z domu, spotkać się z innymi, żyć 
aktywniej. 

Dzięki dofi nansowaniu dwie 20-osobowe grupy 
seniorów – mieszkańców Skopania i Woli Bara-
nowskiej w wieku 60+ przez kilka miesięcy będzie 
uczestniczyć w zajęciach i wielu atrakcjach, które 
przewiduje projekt. We wrześniu uczestnicy mieli 
możliwość zadbania o swoją kondycję fi zyczną 
podczas gimnastyki, którą poprowadziła Marta 
Kaczmarek. W kolejnych miesiącach przewidziano 
teatr, rękodzieło oraz kulinaria. Wszystkie warsztaty 
poprowadzą doświadczeni instruktorzy. 

Warszawska wycieczka
W ramach projektu przewidziano także inne 

atrakcje. W połowie września seniorzy i wolonta-
riusze wyjechali na wycieczkę do Warszawy, gdzie 
zwiedzili Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Obiekt na wszystkich zrobił ogromne wrażenie. 
Mogli m.in. obejrzeć fi lm pokazujący jak bardzo 
zniszczona została stolica, wejść do kanału podob-
nego do tego, jakim uciekali powstańcy, czy obej-
rzeć broń zrobioną z kawałków żelaza i pompki od 
roweru.

- Była to niezwykła lekcja historii – mówi pani Kry-
styna. – Dzięki tej wizycie mogłam dowiedzieć się 
o wielu szczegółach, o których nie miałam pojęcia. 
Kiedyś w szkole nas nie uczyli o wielu sprawach, 
nie mówiło się np. o motywach Stalina, czy dlacze-
go nikt nam wtedy nie pomógł. 

Uczestnicy przyznali, że po zwiedzeniu muzeum 
trochę inaczej spojrzą na Warszawę - jako na mia-
sto, które przestało istnieć, ale odrodziło się z gru-
zów.

Kolejnym punktem programu były odwiedziny 
w sejmie. Tam spotkał się z seniorami poseł Zbi-

gniew Chmielowiec, który oprowadził grupę i opo-
wiedział o pracy Parlamentu, o tym, jak wygląda 
dzień posła, czym zajmują się komisje itp. Była to 
też okazja, by porozmawiać o bieżących sprawach, 
które nurtują mieszkańców naszej gminy, zwłasz-
cza tych starszych, jak np. dostępność lekarzy spe-
cjalistów, czy programy dla wsi.

Seniorzy mogli także obserwować obrady z gale-
rii sejmowej i zajrzeć w miejsca, które zwykle oglą-
damy w wiadomościach telewizyjnych, np. słynny 

sejmowy korytarz, którym przemykali posłowie 
i ministrowie. Uczestnicy wycieczki odwiedzili na-
wet takie miejsca, które na ogół są niedostępne dla 
zwiedzających, np. kaplicę w podziemiach Nowego 
Domu Poselskiego. Znajdują się tutaj relikwie św. 
Jana Pawła II oraz patronki życia poczętego św. 
Joanny Beretty Molli, a także obraz patronki parla-
mentarzystów Matki Bożej Trybunalskiej. 

Po południu zaś był czas na spacer po starym 
mieście i zdjęcia pod Kolumną Zygmunta, czy przed 
Zamkiem Królewskim. 

W planach jest jeszcze wyjazd na koncert do Fil-
harmonii Podkarpackiej, odbędzie się także Dzień 
Seniora i spotkanie z ciekawym gościem. 

Integracja międzypokoleniowa
W projekcie uczestniczą także wolontariusze 

młodzieżowi, ponieważ założenie jest takie, by in-
tegrować pokolenia. Młodzież także bardzo chętnie 
przyłączyła się do projektu, wzięła udział w szko-

leniu, aktywnie uczestniczyła także w przygotowa-
niach do pierwszego spotkania.

- To jest istota projektów takie, jak ASOS, by 
uczyć się od siebie nawzajem, zbliżać do siebie 
młodszych i starszych – mówi Burmistrz Marek 
Mazur, który patronuje przedsięwzięciu. – Na te-
renie naszej gminy mieszka wielu seniorów, dla 
których chcemy stworzyć szerszą ofertę zajęć, 
zaktywizować ich. Cieszę się, że oni sami coraz 
chętniej włączają się w tworzenie takich projektów, 

zgłaszają własne pomysły, a także aktywnie w nich 
uczestniczą. 

Projekt „Baranów Sandomierski 60+” został dofi -
nansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej ze środków Programu Rządowego 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020, Priorytet II. Aktywność społeczna 
promująca integrację wewnątrz- i międzypokole-
niową.

    rd

Aktywni seniorzy
Będą ćwiczyć, grać na scenie, malować, gotować, podróżować. Ruszyła kolejna 
edycja projektu dla baranowskich seniorów. 
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Rolnicze święto w Durdach
Były podziękowania, prezentacje pięknych wieńców, folkowa zumba, pełne humoru przyśpiewki, tradycyjne przysmaki i zabawa 
do białego rana. W Durdach odbyły się dożynki Gminy Baranów Sandomierski.

Kilkaset osób zgromadziło się w Durdach, by 
podziękować za tegoroczne plony. Na to uroczyste, 
największe rolnicze święto przybyli tu rolnicy z całej 
Gminy i okolic. Barwny korowód na czele z Gminną 
Orkiestrą Dętą z Baranowa Sandomierskiego udał 
się do kościoła na uroczystą mszę, a po niej wszy-
scy zebrali się na placu przed odnowionym Centrum 
Rekreacji. Gości powitał sołtys wsi Piotr Ruła, który 
podkreślił znaczenie pracy rolnika oraz nawiązał do 
rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości.

- Nie byłoby Polski bez polskiego chłopa – mówił 
gospodarz dożynek. - Dlatego w roku obchodów 
rocznicy 100-lecia odzyskania przez kraj niepodle-
głości, pamiętajmy jak wielką rolę w walce o wolną 
ojczyznę odegrała wieś, rolnicy. Oddajmy im hołd 
z okazji tego narodowego jubileuszu i pamiętaj-
my o ich patriotyzmie, który wyraża się do dziś w 
miłości do Boga i ziemi, by powstać mógł „chleb 
nasz powszedni”. 

Burmistrz Marek Mazur w swoim przemówieniu 
dziękował za plony, a także podkreślił, jak wielką 
rolę w życiu społecznym pełni wieś. Chwalił także 
gospodarzy i uczestników za chęć podtrzymywania 
tradycji i świetną organizację wydarzenia.

- Patrząc na efekty waszego wysiłku mogę śmia-
ło powiedzieć, że duch w narodzie nie ginie. To na-
pawa otuchą i nadzieją – powiedział włodarz gminy.

W tym roku honorową funkcję starostów dożyn-
kowych pełnili reprezentanci Durdów Krystyna Sło-
wik i Józef Białek. Po powitaniu nastąpiło tradycyjne 
dzielenie przyniesionego przez nich bochna chle-
ba. Wraz z Burmistrzem chlebem tym częstowali 
uczestników poseł Zbigniew Chmielowiec, radna 

sejmiku podkarpackiego 
Ewa Draus, wicestarosta 
Krzysztof Pitra, przewod-
niczący Rady Miejskiej 
Wacław Smykla oraz soł-
tys Piotr Ruła. Podczas 
części ofi cjalnej wręczo-
no także odznaki „Za-
służony dla Rolnictwa”, 
przyznane przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
na wniosek Burmistrza. 
Otrzymali je: Antoni Dur-
da i Aleksander Białek 
z Woli Baranowskiej, 
Stanisław Czechura 
i Łukasz Myszka z Durdów oraz Dariusz Smykla 
z Knapów. Wręczono także statuetkę „Zasłużony 
dla Miasta i Gminy Baranów Sandomierski”. Kapi-
tuła tego zaszczytnego wyróżnienia zdecydowała, 
że w tym roku otrzyma je Ochotnicza Straż Pożarna 
z Dymitrowa Małego. 

Wyjątkowe wyróżnienie zostało także wręczone 
radnej sejmiku wojewódzkiego pani Ewie Draus, 
która otrzymała statuetkę „Anioła Dobroci” od sołec-
twa Durdy. W uzasadnieniu Burmistrz podkreślił, że 
pani radna jak mało kto sprzyja Gminie, służy radą, 
wsparciem, podpowiedzią. Wymienił wiele inwesty-
cji i projektów zrealizowanych dzięki jej pomocy. 
Radna Teresa Mazur dodała, że „Anioł Dobroci” to 
symboliczne podziękowanie za serce i przychyl-
ność, na jaką zawsze mieszkańcy mogą liczyć. 

W części obrzędowej 12 sołectw zaprezentowało 
swoje wieńce dożynkowe, czyli „kop-
ki”. Były to wyjątkowo pomysłowe 
konstrukcje, tradycyjne, ale i bardzo 
nowoczesne. Można było tam zna-
leźć - oprócz zboża, owoców i kwia-
tów - także konie, pszczoły, bociany, 
koty, a nawet… światłowód. Nieśli 
je oddelegowani mieszkańcy ubrani 
w stroje ludowe lub ich wariacje, np. 
gorsety i… spodnie dzwony, czy ró-
żowe kapelusze oraz kijki do Nordic 
Walking. Zgromadzeni mogli nie tylko 
podziwiać kunszt osób, które wieńce 
wyplatały, ale także posłuchać za-

bawnych śpiewek ułożonych specjalnie na tę okazję 
o gościach owymi kopkami obdarowanych. Wśród 
nich zawsze są postacie, które zasłużyły się danej 
społeczności, aktywnie w niej działają, pomagają 
jej. W gronie laureatów byli przedsiębiorcy, radni, 
działacze, społecznicy, m.in. wicestarosta Krzysztof 
Pitra, Stowarzyszenie Gaj z Woli Baranowskiej, czy 
OSP w Knapach. Najdłuższą śpiewkę z wylicze-
niem wszystkich zasług ułożyli mieszkańcy Durdów 
dla Burmistrza Marka Mazura. Dziewczyny zarzuci-
ły włodarzowi wieniec kwiatów na szyję i porwały do 
tańca. Wyjątkowy był także wieniec przygotowany 
przez Durdy dla Burmistrza – w kształcie orła w ko-
ronie (na zdjęciu po lewej). 

Do tradycji należy także przekazanie wiechy go-
spodarzom następnych dożynek. Wiemy już zatem, 
że za rok organizatorem będzie Baranów Sando-
mierski. Przewodniczący Rady Osiedla Kazimierz 
Ślęzak odebrał wiechę od sołtysa.

Każdy z uczestników dożynek mógł skosztować 
pysznych potraw, które zostały przygotowane przez 
mieszkańców w ramach warsztatów kulinarnych. Na 
podłogę wskoczyły także uczestniczki zajęć tanecz-
nych organizowanych przez Stowarzyszenie Tor 
Rozwoju. Dziewczyny zaprezentowały… folko-zum-
bę. Skoczne rytmy porwały do tańca kopkowych i 
innych uczestników dożynek. Było także wspólne 
zdjęcie, chleb ze smalcem i ogórkiem, koncert 
Kapeli Padwianie, były animacje, gry i zabawy dla 
dzieci, dmuchańce oraz zabawa do białego rana.

    rd
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Kultura ze 
wsparciem
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury z powodzeniem 
sięga po zewnętrzne środki. W tym roku to ponad 
100 tys. zł.

„Lasowiackie gusła” końcem września znalazły się na liście wnio-
sków pozytywnie ocenionych przez Narodowe Centrum Kultury. To 
już czwarty wniosek MGOK-u w tym roku, który zyskał dofi nansowa-
nie. Dzięki temu placówka podejmuje ciekawe inicjatywy. Tym razem 
ośrodek zrealizuje projekt w ramach programu pod nazwą Kultura – 
Interwencje 2018. EtnoPolska, który ma na celu dofi nansowanie za-
dań wzmacniających lokalne tożsamości kulturowe i zwiększających 
uczestnictwo w kulturze. 

Głównymi bohaterkami projektu będą Lasowiaczki, które przygotują 
widowisko obrzędowe „Lasowiackie gusła”. Spektakl zostanie nagrany 
oraz sfotografowany. W ramach tego zadania zostaną zaprojektowane 
i uszyte stroje lasowiackie, a także powstaną rekwizyty i scenogra-
fi a. Efekty tej pracy będzie mógł oglądać każdy odwiedzający MGOK 
dzięki wystawie zdjęć, a także dzięki udostępnieniu w internecie oraz 
na płytach fi lmu. Dofi nansowanie tego projektu wyniesie 10 tys. zł.

Także kilka innych inicjatyw w tym roku zostało docenionych przez 
zewnętrzne instytucje. MGOK pozyskał kilka dotacji z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W połowie czerwca odbył się Fe-
stiwal „Dziecko w Folklorze”, którego organizacja została dofi nanso-
wana kwotą 40 tys. zł. W jubileuszowym, 25. festiwalu uczestniczyło 
pół tysiąca małych ludowych artystów z całej Polski. Warto dodać, że 
rok wcześniej na ten cel także udało się zdobyć wsparcie Ministra 
w wysokości 20 tys. zł. 

Końcem czerwca w Baranowie Sandomierskim po raz drugi odbył 
się Przegląd Orkiestr Dętych z udziałem grup muzycznych z Pod-
karpacia oraz województwa świętokrzyskiego. Poprzedził go cykl 
warsztatów dla muzyków oraz kapelmistrzów. Także to wydarze-
nie odbyło się dzięki wsparciu z MKiDN. Ośrodek pozyskał dotację 
w wysokości 30 tys. zł.

Również baranowska orkiestra dęta zyskała nowe instrumen-
ty dzięki ministerialnemu wsparciu z Funduszu Promocji Kultury na 
kwotę 27 tys. zł. Za te pieniądze zostały już zakupione instrumenty: 
2 saksofony altowe, 2 klarnety, 3 trąbki, tuba, puzon, bęben, czynele 
i werble pochodowe, a także wyposażenie komputerowe.

Łącznie w tym roku baranowski ośrodek pozyskał zatem 107 tys. zł.
Biblioteka działająca w MGOK-u regularnie poszerza swój księgo-

zbiór dzięki środkom zewnętrznym. W zeszłym roku udało się zakupić 
ponad 270 nowych pozycji książkowych dzięki dotacji w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Biblio-
tekę Narodową. W tym roku także trwają zakupy nowych wydawnictw. 
Dofi nansowanie wynosi 5800 zł.

      rd

Po dwóch latach od powstania Gmin-
na Orkiestra w Baranowie Sandomier-
skim może się już pochwalić kilkoma 
wspaniałymi występami. Kilkudziesię-
cioosobowa grupa muzyków z terenu 
gminy i okolic ćwiczy pilnie pod skrzy-
dłami Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury i coraz częściej uczestniczy w róż-
nych wydarzeniach w roli gwiazdy. 

- W tym roku wzięliśmy udział między 
innymi w II Przeglądzie Orkiestr Dętych, 
na którym nasza orkiestra była gospo-
darzem – mówi kapelmistrz Marek Ko-
sior. – Wcześniej zadbaliśmy o oprawę 
uroczystości jubileuszu 160-lecia OSP 
w Baranowie Sandomierskim, Dni 
Skopania, później dożynek gminnych 
w Durdach, odpustu w Sulisławicach, 
czy ostatnio Wojewódzkiej Spartakiady 
Środowiskowych Domów Samopo-
mocy. Mamy już kolejne zaproszenia. 
Pracujemy nad repertuarem na Święto 
Niepodległości.

Pomysł stworzenia orkiestry okazał 
się strzałem w dziesiątkę. Od początku 
gorąco starał się o stworzenie takiej gru-
py muzycznej Burmistrz Marek Mazur.

- Jest to niepowtarzalna okazja, by 
większa grupa młodych, zdolnych ludzi 
mogła zdobywać edukację muzyczną 
– mówi Burmistrz. – Dlatego zainicjo-

wałem ten pomysł, który poparli radni, 
przekazując pieniądze na zakup pierw-
szych instrumentów. 

Wspomniane instrumenty przed dwo-
ma laty zostały przekazane dzieciom 
i młodzieży, a następnie młodzi muzycy 
rozpoczęli naukę od podstaw. Z czasem 
dołączyli do nich bardziej doświadczeni 
muzycy oraz osoby dorosłe.

- Ale to wciąż trochę za mało – mówi 
dyrektor MGOK-u Renata Domka. – Im 
więcej orkiestra gra, tym częściej słyszę 
pytania, czy jeszcze można się do niej 
dołączyć. Dlatego konieczny był zakup 
kolejnych instrumentów. Napisaliśmy 
wniosek do Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, został oceniony 
pozytywnie i w efekcie otrzymaliśmy 
dofi nansowanie z Funduszu Promocji 
Kultury na kwotę 27 tys. zł netto. Za te 
pieniądze zostały już zakupione instru-
menty: 2 saksofony altowe, 2 klarnety, 
3 trąbki, tuba, bęben, czynele i werble 
pochodowe oraz puzon. Projekt obej-
muje także zakup wyposażenia kompu-
terowego.

Warto dodać, że niemal wszystkie 
instrumenty mają już swoich użytkowni-
ków. Ośrodek poszukuje jeszcze chęt-
nych do gry na tubie i puzonie.

Cała wartość projektu to 33 800 zł.

Trąbią, bębnią 
i maszerują

Baranowska orkiestra koncertuje, kupuje instrumenty i poszerza 
swój skład. 
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Baranów Sandomierski, w siedzibach wydawcy 
oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach

na terenach sołectw.

Zespół Obrzędowy Lasowiaczki przywiózł worek nagród z ogólnopolskiego 
festiwalu „Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej.

W tym roku już po raz 52. do Bukowiny Tatrzańskiej w połowie sierpnia zjecha-
ły folklorystyczne zespoły, gawędziarze i instrumentaliści z 11 województw całej 
Polski, a nawet z zagranicy: z Chicago i Słowacji. Odbył się tu Festiwal Folkloru 
Polskiego „Sabałowe Bajania”. Lasowiaczki z sukcesami biorą w nim udział od 
kilkudziesięciu lat. 

Tym razem najwyższą nagrodę, czyli pierwsze miejsce i Dużą Spinkę Góralską 
w kategorii gawędziarzy dorosłych zdobyła Barbara Sroczyńska, która zachwyciła 
komisję konkursową swoją opowieścią o gusłach lasowiackich. Drugie miejsce 
w kategorii solistów młodzieżowych zajęła z kolei Aleksandra Solarska. Zaśpie-
wała śpiwki pt. „Lasowiacka jo se” i „Mój wionecku rucianowy”. Z kolei Zofi a Wydro 
została uhonorowana wyróżnieniem za śpiwki weselne w kategorii solista dorosły. 

W tegorocznej edycji Festiwalu wzięło udział ok. pół tysiąca uczestników: 
instrumentalistów, solistów, grup śpiewaczych, gawędziarzy, starostów i drużb 
weselnych oraz pytacy. Folklorystyczni artyści przez kilka dni występowali na 
konkursowej scenie Domu Ludowego w kategoriach dorosłych, młodzieżowych 
i dziecięcych. Występy oceniała komisja konkursowa składająca się z etnografów, 
etnologów, językoznawców pod przewodnictwem mgr Aleksandry Boguckiej.

Wyjazd Lasowiaczek na festiwal był możliwy dzięki wsparciu Burmistrza 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski Marka Mazura, za co Zespół składa 
serdeczne podziękowanie.    

Docenili Lasowiaczki

Na baranowskim rynku czytaliśmy dzieło Stefana Żeromskiego w ramach ogólnopolskiej akcji 
Narodowego Czytania. Akcji towarzyszył kiermasz książek za złotówkę. Częstowano także pysz-
ną szarlotką.

W piękny wrześniowy poniedziałek na baranowskim rynku stanęła dziwna budowla – szklany 
dom. Był to prototyp obiektu występującego w książce Stefana Żeromskiego, lekturze tegoroczne-
go Narodowego Czytania, czyli „Przedwiośniu”. W urządzonym jak dawny salon szklanym domku 
uczestnicy akcji czytali tę ciekawą, ale i trudną książkę. Akcję rozpoczęła dyrektor Renata Domka, 
która zachęciła wszystkich do sięgnięcia po tę lekturę także poza akcją. Pierwszym czytającym 
był Burmistrz Marek Mazur, który z kolei podziękował młodzieży, za to, że postanowiła zmierzyć 
się z trudną książką i po raz kolejny bierze udział w akcji. Po Burmistrzu „Przedwiośnie” czyta-
li także uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej i opiekunowie, przedsiębiorcy, rękodzielnicy, 
wspomniana młodzież, pracownicy MGOK-u oraz inni mieszkańcy gminy.   

„Przedwiośnie” w szklanym domu


