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BARANÓW  SANDOMIERSKI
        MOJE MIASTO,  MOJA GMINA

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski
przed nami najpiękniejszy okres w roku,
niech więc czas Świąt Bożego Narodzenia 
odrodzi w nas spokój, har�onię i radość.

W naszych domach niech zagości prawdziwie rodzinna at�osfera,
peł�a ciepła, wzr�szeń i radosnych chwil.
Aby nie zabrakło przy świąteczny� stole 

zrozumienia i wzajemnej życzliwości.

Kolejny zaś, 2019 rok niech obdar�je Państ�a 
pomyślnością i szczęściem.

Niech speł�ią się plany i marzenia.

 Jerzy Sudoł Jacek Rożek Wacław Smykla     Marek Mazur
    Starosta Wicestarosta    Przewodniczący          Bur�ist�z 
Tar�obrzeski Tar�obrzeski     Rady Miejskiej     Miasta i Gminy

„Zrodzony na sianie, w pół�roku stajenki,
śpi w ramionach Marii Jezus malusieńki.
Świętą noc złocista g�iazda opromienia.

Gromadzą się wokół przyjazne st�orzenia.
Lulajże Jezuniu snem cichy�, szczęśliwy�.

Obdarz nas radością i szczęściem prawdziwy�”

Z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia 

życzę niepowtarzalnej at�osfer�
i wszelkiej pomyślności, 

a radość, pokój oraz poczucie pr��at�ego i zawodowego 
speł�ienia niech towarzyszą przez cał� 2019 rok.

Zbig�iew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
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Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Miejskiej, 
do czasu wyboru przewodniczącego, prowadził 
Radny Senior czyli najstarszy wiekiem radny obec-
ny na sesji, którym jest Tadeusz Kaczak. Po zło-
żeniu ślubowania przez radnych, przystąpiono do 
wyboru przewodniczącego. Zgłoszono tylko jedną 
kandydaturę - Wacława Smykli. W głosowaniu taj-
nym kandydat otrzymał 15 głosów „za”. W krótkim 
wystąpieniu nowy przewodniczący podziękował za 
zaufanie i wybór oraz złożył zapewnienie, że będzie 
godnie reprezentował Radę Miejską. Następnie 
Rada Miejska w głosowaniu tajnym dokonała wy-
boru dwóch wiceprzewodniczących. Zostali nimi: 
Janusz Wilk oraz Edward Rusin.

Następnym punktem było ślubowanie Marka 
Mazura - na Burmistrza Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski. W swoim pierwszym przemówieniu 
w nowej kadencji, Burmistrz pogratulował radnym 
zaufania jakim obdarzyli ich mieszkańcy Gminy 
oraz zaznaczył, jak ważne jest pogłębianie tego 
zaufania poprzez ciężką i systematyczną pracę. Po 
złożeniu gratulacji nowemu Burmistrzowi, przewod-
niczący Wacław Smykla zakończył obrady pierw-
szej sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Baranowie 
Sandomierskim. 

Znowelizowana ustawa o samorządzie wprowa-
dza zmiany dot. trwania kadencji, którą wydużono 
z 4 do 5 lat. Nowością jest także dwukadencyjność, 

co znaczy, że od tych wyborów ta sama osoba może 
być burmistrzem nie więcej niż dwie kadencje.

Wartym podkreślenia jest również fakt, że se-
sja była po raz pierwszy transmitowana na żywo. 
Zgodnie z nowelizacją ustawy samorządowej od 
pierwszej sesji nowej kadencji, wszedł obowiązek 
transmisji obrad rady. W nowych przepisach za-
strzeżono, że głosowania jawne na sesjach rady 
będą musiały odbywać się za pomocą urządzeń 

umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imienne-
go wykazu głosowań radnych. W tym celu zakupio-
no niezbędny sprzęt, tak aby każdy zainteresowany 
mógł na bieżąco śledzić sesje Rady. Transmisje 
będą mogli Państwo śledzić online na utworzonym 
do tego celu kanale na youtube. 

Bieżące informacje dotyczące obrad-
sesji dostępne są na naszym portalu 
www.baranowsandomierski.pl

AKTUALNOŚCI

Burmistrz i nowa Rada Miejska 
złożyli ślubowanie
W poniedziałek 19 listopada w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, odbyła się pierwsza, uroczysta 
sesja nowo wybranej Rady Miejskiej. Zgodnie z porządkiem obrad ślubowanie złożyło 15 radnych oraz Burmistrz Marek Mazur.

PO RAZ PIERWSZY KADENCJA SAMORZĄDU TRWAĆ BĘDZIE 5 LAT RADNI PODCZAS SESJI KORZYSTAĆ BĘDĄ Z TABLETÓW

BURMISTRZ MAREK MAZUR 19 LISTOPADA ROZPOCZĄŁ SWOJĄ DRUGĄ KADENCJĘ
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AKTUALNOŚCI
Podziękowania

Szanowni Państ�o, Mieszkańcy Gminy Baranów Sandomierski
 Prag�ę serdecznie podziękować i pog�at�lować wszystkim Państ�u udział� w tegorocznych wyborach 
samorządowych, czego efektem jest wysoka, bo blisko 55 % fr ekwencja w Naszej Gminie. Wasz w nich liczny udział, świadczy o t��, 
że sprawy Naszej Małej Ojczyzny są dla Was ważne, a przez to nasza, samorządowców praca, nabiera właściwego sensu i znaczenia.
 Chciałby� również, serdecznie podziękować za głosy poparcia oddane na moją osobę. Zaufanie, któr�� mnie 
Państ�o obdarzyli t�akt�ję nade wszystko, jako zobowiązanie do dalszej ciężkiej i sumiennej pracy na rzecz Gminy. 
Deklar�ję, że uczy�ię wszystko co w mojej mocy, aby Nasza Mała Ojczyzna była dla Nas wszystkich powodem do dumy 
i sat�sfakcji.
               Z wy�azami szacunku
                       Marek Mazur
        Bur�ist�z Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Jubileusz Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Knapach
Pod koniec listopada zaszczytny jubileusz dwudziestolecia działalności świętował Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach. 
Była to okazja do wielu wzruszeń, wspomnień, ale i życzeń kolejnych lat aktywnej działalności na rzecz mieszkańców.  

Historia placówki rozpoczęła się w 1998 roku, 
w budynku przy ulicy Zamkowej w Baranowie San-
domierskim. Tam przez dwadzieścia lat instytucja 
służyła wsparciem i opieką osobom z niepełno-
sprawnością intelektualną oraz zaburzeniami psy-
chicznymi z terenu Gminy Baranów Sandomierski 
oraz gmin ościennych. Uczestnicy mogli przez ten 
czas liczyć na aktywizację społeczną poprzez róż-
norodne zajęcia, treningi umiejętności, wycieczki, 
ciekawe spotkania i wydarzenia artystyczne, spor-
towe czy rozrywkowe. W sierpniu bieżącego roku 
Środowiskowy Dom Samopomocy zmienił siedzibę 
na obiekt po byłej Szkole Podstawowej w Knapach.

W spotkaniu jubileuszowym udział wzięli przedsta-
wiciele administracji rządowej oraz lokalnych władz 

samorządowych: Wicewojewoda 
Podkarpacki Lucyna Podhalicz, Dy-
rektor Wydziału Polityki Społecznej 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódz-
kiego Małgorzata Dankowska, Wi-
cestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego 
Jacek Rożek, Kierownik Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Tarnobrzegu Ewa Kędzierska, 
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski Marek Mazur, Za-
stępca Burmistrza Marek Barszcz, 
Skarbnik Gminy Alina Zasadnia. Po-
nadto obecni byli: Burmistrz Miasta i Gminy w latach 
2010-2014 Jacek Hynowski, Przewodniczący Rady 

Gminy Baranów Sandomierski 
w czasie, kiedy został utworzony 
ŚDS - Maciej Mądrzak. Zapro-
szeni byli również Dyrektorzy 
i Kierownicy zaprzyjaźnionych 
ŚDS-ów, Dyrektorzy Szkół, Kie-
rownicy MGOPS i WTZ oraz ka-
dra, uczestnicy i rodziny uczest-
ników ŚDS w Knapach.

Uroczystość nie mogła się 
obejść się bez podziękowań dla 
Kierownika jednostki Danuty Fa-
larz, dla kadry Środowiskowego 
Domu Samopomocy, dla uczest-

ników oraz dla wielu osób, które na co dzień wspie-
rają działalność placówki. Podziękowanie za efekty 
dwudziestoletniej pracy oraz życzenia dla kadry 
i uczestników ŚDS złożyli m. in. wicewojewoda pod-
karpacki Lucyna Podhalicz oraz Dyrektor WPS Mał-
gorzata Dankowska. Charakter pracy kadry Środo-
wiskowego Domu Samopomocy podkreślił w swoim 
podziękowaniu Burmistrz Marek Mazur, odwołując 
się do poniższych słów Jana Pawła II: „Człowiek jest 
wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest 
i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi.”

Po ofi cjalnych podziękowaniach był czas na 
wspomnienia, jubileuszowy tort, rozmowy oraz za-
bawę taneczną przy dźwiękach orkiestry.

Z OKAZJI JUBILEUSZU NIE MOGŁO ZABRAKNĄĆ TORTU

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE UCZESTNIKÓW
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AKTUALNOŚCI

Otwarcie nowej hali i pasowanie 
pierwszoklasistów

18 października br. stało się faktem i Gmina 
Baranów Sandomierski ma nowoczesną halę spor-
tową. O godzinie jedenastej przecięto bowiem biało 
- czerwoną wstęgę, symbolicznie otwierając podwo-
je nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Zespole 
Szkół w Woli Baranowskiej. Pierwszą uroczystością 
szkolną na nowej sali było ślubowanie pierwszaków 
i ich pasowanie na uczniów. Pasowaniu przyglądała 
się całą społeczność szkolna, rodzice pierwszo-
klasistów, jak również zaproszeni goście na czele 
z Burmistrzem Markiem Mazurem.

Budynek hali o wymiarach 31,5x18,75m wraz 
z łącznikiem, który scalił istniejący budynek z nową 
halą ma powierzchnię 733m kwadr., a dla porów-
nania, istniejąca powierzchnia zabudowy szkoły 
wynosi 855m kwadr. Hala posiada pełnowymiaro-

we boisko do gry 
w koszykówkę i pił-
kę siatkową oraz 
boisko do piłki 
ręcznej i tenisa 
ziemnego. 

Została wyposa-
żona w tablicę wy-
ników i w trybuny na 
132 miejsca z moż-
liwością składania 
pierwszego rzędu. 
Dzięki wyposaże-
niu hali sportowej 
w kotarę dzielącą 
salę na pół, możli-

we będzie prowadzenie dwóch zajęć wychowania 
fi zycznego jednocześnie. Wszystkie pomieszczenia 
hali jak i zaplecza socjalnego 
zostały wyposażone w oświetle-
nie LED i mechaniczny system 
wentylacji.

W łączniku pomiędzy istnieją-
cym budynkiem szkoły, a nową 
halą powstała nowa kotłownia – 
zapewniająca niezależne ogrze-
wanie hali i zaplecza hali, ma-
gazynek na sprzęt porządkowy, 
magazynek na sprzęt sportowy, 
klatka schodowa, pomieszcze-
nie instruktora WF wraz z sanita-

riatem instrukto-
ra oraz hall wejściowy do budynku.

Dotychczasowa sala gimna-
styczna została zaadaptowana pod 
pomieszczenia socjalne nowej hali 
sportowej. Dzięki temu powstały 
oddzielne szatnie dla dziewcząt 
i chłopców z zapleczem sanitar-
nym wyposażonym m. in. w kabiny 
prysznicowe, umywalki i wc, osob-
ne WC dla niepełnosprawnych jak 
i dla dziewcząt i chłopców. Część 

hali została wykorzystana jako korytarz służący do 
komunikacji pomiędzy szkołą, a nową halą sporto-
wą. Dodatkowo w starej hali udało się wygospoda-
rować małą salkę, około 40m kwadr., pod siłownię 
lub zajęcia fi tness.

W celu umożliwienia dostępu osobom niepeł-
nosprawnym przed wejściem do budynku został 
wykonany podjazd dla niepełnosprawnych oraz wy-
dzielone nowe miejsca parkingowe. Wokół budynku 
zagospodarowano zieleń, powstały nowe ciągi ko-
munikacyjne i wymieniono część ogrodzenia.

W związku z tym, że oddanie sali gimnastycznej 
zbiegło się z obchodami 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę Niepodległości, w celu upamiętnie-
nia tego wydarzenia w dniu otwarcia ofi cjalnie 
został odsłonięty napis na ścianie głównej nowo 
wybudowanej sali gimnastycznej o treści „DUMNI 
Z NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI.”  

W ramach dofi nansowania na budowę obiektu, 
Gmina Baranów Sandomierski otrzymała w 2016 
roku z Ministerstwa Sportu i Turystyki 900 tys. zł. 
Zadanie zostało zrealizowane przez fi rmę budowla-
ną REM-BUD-I Bronisław Drąg z siedzibą w Stalo-
wej Woli za kwotę 3 256 000 zł.

Obiekt będzie pełnił funkcję dydaktyczną dla 
uczniów Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej oraz 
po zajęciach lekcyjnych będzie udostępniany 
wszystkim zainteresowanym według przyjętego 
regulaminu.   mb

Na nową halę sportową czekali nie tylko uczniowie Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej, ale i cała społeczność Gminy 
Baranów Sandomierski. Nie od dziś wiadomo, że jedyna do tej pory hala sportowa w Skopaniu, jest niewystarczająca i mocno 
wyeksploatowana biegiem czasu. 
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WYDARZENIA

Stulecie Niepodległej Polski
Cykl listopadowych uroczystości związanych z Obchodami 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę zainaugurowała 
Akademia Niepodległości, która odbyła się 9 listopada w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skopaniu. 

Podniosłość i wzruszenie - w taki sposób mó-
wili o występie uczniów w tym dniu zaproszeni 
goście. Chwilę później w Domu Ludowym w Woli 
Baranowskiej odbył się koncert pt. „Z pieśnią przez 
dzieje Polski”, w którym udział wziął chór „Chorus 
Familiaris”.

Następnego dnia w Skopaniu w Parku Osie-
dlowym, miejscowa społeczność uczestniczyła 
w Ognisku Patriotycznym, które zorganizował Ze-
spół Szkół w Skopaniu wraz z Radą Osiedla. Ogni-
sko było inicjatywą Burmistrza, który wyraził nadzie-
ję na to, że taki sposób spędzania czasu, wpisze się 
na stałe w kalendarz patriotycznych, listopadowych 
wydarzeń. Pomimo wieczornego chłodu, nikt nie 
narzekał, ponieważ każdy mógł skorzystać z cie-
płej herbaty, wojskowej grochówki oraz kiełbasek, 

których było pod do-
statkiem. Uczestnicy 
ogniska, wspólnie 
śpiewali patriotyczne 
pieśni i dumnie spę-
dzali ten sobotni czas.

 Główne uroczy-
stości 100. Rocznicy 
Odzyskania Niepod-
ległości przez Polskę 
odbyły się 11 listopada 
w Baranowie Sando-
mierskim. Obchody 
rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji 
Ojczyzny w kościele pw. Ścięcia Św. Jana Chrzci-
ciela. Po zakończonej Mszy Świętej i przemarszu 

na baranowski rynek, 
wspólnie odśpiewano 
hymn, przy akompania-
mencie gminnej orkie-
stry dętej.

Udział w tak ważnej 
uroczystości jest po-
twierdzeniem wielkiego 
szacunku i wdzięcz-
ności wobec Pola-
ków, którzy walczyli 
o wolną i Niepodległą 
Ojczyznę. Jest to wy-
raz wielkiej wdzięcz-
ności i ogromnego 

szacunku wobec Polaków, którzy w walce poświęcili 
to, co najcenniejsze dla każdego człowieka - oddali 
swoje życie, z miłości do kraju i wiary w zwycię-
stwo. Dzieje naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczę-
śliwe i spokojne tak jak obecnie. Częściej życiu 
naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed 
wrogiem sąsiadem, niewola i walka o wolność. 
Wiemy, że nie jest idealnie, bo nigdzie tak nie ma, 
ale dzisiaj możemy mówić, że żyjemy w bezpiecz-
nym i przede wszystkim wolnym kraju - podkreślał 
Burmistrz, Marek Mazur

Następnie odsłonięta została pamiątkowa tablica, 
którą wmurowano w ścianę Urzędu Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski. Tablicę poświęcono tym, 
którzy swoim życiem, walką i pracą zbudowali nie-
podległą Rzeczpospolitą. Kwiaty pod tablicą złożyli 
zaproszeni na tą wyjątkową uroczystość goście. 

Warto podkreślić, że wieńce i kwiatowe wiązanki, 
po zakończonej uroczystości, zostały przewiezione 
na cmentarze, znajdujące się na obszarze Gminy, 
gdzie złożono je na grobach poległych żołnierzy, 
walczących o niepodległą Polskę. W gminnych uro-
czystościach 100. Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości przez Polskę, wzięli udział m. in. poseł na 
sejm RP - Rafał Weber, Radna Sejmiku Wojewódz-
twa Podkarpackiego - Ewa Draus, samorządowcy 
powiatu tarnobrzeskiego oraz Gminy, delegacje 
szkół, przedstawiciele jednostek organizacyjnych 
z terenu Gminy oraz jednostki OSP.

Tego dnia, w samo południe, w Baranowie Sand.
(przy promie) przywitani zostali uczestnicy II Wiśla-
nego Rejsu Niepodległości. Do Baranowa przypły-
nęło 7 łodzi. Wspólnie odśpiewano hymn państwo-
wy, spotkanie było również okazją do chrztu łodzi 
„Wawrzyniec”.

OGNISKO PATRIOTYCZNE W SKOPANIU

II WIŚLANY REJS NIEPODLEGŁOŚCI
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WYDARZENIA

Mamy szczęście, że żyć nam 
przyszło w kraju nad Wisłą…
Śpiewem, tańcem, kwiatami i smakowitym tortem – świętowaliśmy 100. urodziny wolnej Ojczyzny.

Blisko stu artystów wystąpiło 11 listopada z kon-
certem „Po nutach do Niepodległej” na nowej scenie 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie 
Sandomierskim. Dodatkową okazją do hucznego 
świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości 
było otwarcie wyremontowanej sali widowiskowej.

Przy wejściu wszystkich gości witała Gminna 
Orkiestra Dęta, która zaprezentowała wiązankę pio-
senek żołnierskich. Niedzielny występ poprzedziły 
warsztaty rękodzieła, w których wzięły udział dzieci 
i młodzież oraz seniorzy z terenu niemal całej gminy. 
Na zajęciach powstały setki bibułkowych kwiatów, 
które otrzymywał każdy wchodzący na salę uczest-
nik koncertu. Natomiast sceną zawładnęli miesz-
kańcy gminy i okolic, absolwenci szkół, nauczyciele, 
uczniowie, animatorzy kultury. Wśród artystów byli 
wokaliści, instrumentaliści, chór Chorus Familiaris, 
grupa taneczna FLASH, zespół INTERIM.

W ramach projektu stworzona została oryginal-
na scenografi a, nowe aranżacje utworów, autorska 
choreografi a i układy taneczne. Można było usły-
szeć teksty Andrzeja Bursy, Władysława Bełzy, 
Jonasza Kofty, czy Wojciecha Młynarskiego, a tak-
że znane pieśni i piosenki, m.in. „Rota”, „Nie pytaj 
o Polskę”, „Nie żałuję”, „Arahja”, czy „Do proste-
go człowieka”. Aranżacje większości utworów 
opracował Arkadiusz Chwałek.

Kilka piosenek 11 listopada miało swoją premie-
rę. Ich twórcami są utalentowani mieszkańcy gminy. 
Bardzo ciekawe hiphopowe utwory zaprezentowali 
Jakub Chwałek (Helek) i Wiktor Nowak („Nie pytaj 
o nią”) oraz Kacper Smykla („Nieznany żołnierz”), 
ale także trio Marcin Raś, Andrzej i Krzysztof Gwoź-

dziowscy („Wolność najważniejszą jest…”).
Niezwykle przejmujące były także układy tanecz-

ne w wykonaniu grupy tanecznej FLASH z cho-
reografi ą autorstwa Ewy Pluty oraz wzruszająca 
tragiczna historia przerwanej wojną miłości, którą 
tańcem opowiedziała Katarzyna Gwoździowska do 
muzyki z fi lmu „Polskie drogi” A. Kurylewicza.

Dużo kontrowersji wzbudziła postać buntownika 
kontestującego przejawy tradycyjnego patriotyzmu, 
który ostatecznie jednak staje w jednym rzędzie 
ze wszystkimi artystami i uczestnikami, śpiewając 
„Ja to mam szczęście, że w tym momencie żyć mi 
przyszło w kraju nad Wisłą, ja to mam szczęście…” 
W rolę niepokornego wcielił się brawurowo Marcin 

Raś. Objawieniem dla wielu widzów był także wy-
stęp Piotr Pluty ze wspomnianą piosenką „Tango 
na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, której re-
fren stał się motywem przewodnim całego koncertu. 
Wspaniale zaprezentowali się także młodzi wokali-
ści oraz świetny zespół instrumentalny.

Patriotyczny wieczór zakończył się długimi owa-
cjami, wspólnym śpiewaniem i tortem.

Środki na realizację koncertu pozyskało Stowa-
rzyszenie Tor Rozwoju z budżetu Województwa 
Podkarpackiego w ramach programu „Niepodległa: 
wczoraj dzisiaj jutro”.

    Rd
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Nowoczesna sala widowiskowa 
w MGOK-u już otwarta!
Wielkim niepodległościowym koncertem otwarto wyremontowaną salę widowiskową baranowskiego MGOK-u.

Blisko stu artystów wystąpiło z koncertem „Po 
nutach do Niepodległej” na nowej scenie Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie San-
domierskim. Była to okazja do zaprezentowania 
w pełni możliwości, jakie stworzyła modernizacja 
ośrodka i uświetnienia uroczystości z okazji rocznicy 
100-lecia odzyskania niepodległości.

W obecności artystów, mieszkańców gminy 
i zaproszonych gości, uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonał poseł Zbigniew Chmielowiec, bur-
mistrz Marek Mazur, zastępca Marek Barszcz, 
przewodniczący rady miejskiej Wacław Smykla, 
dyrektor MGOK-u Renata Domka oraz młody 
perkusista Szymon Chemel. Miejsce poświęcił 

ks. proboszcz Andrzej Machowicz.
Sala została wyremontowana od podstaw: po-

wstała nowa scena i widownia, zamontowano 200 
wygodnych foteli, kurtyny, oświetlenie, nagłośnienie 
i mechanikę sceniczną. Są też wygodne pomiesz-
czenia do realizowania prób, garderoba oraz reży-
serka, a także studio nagrań.

Ważnym elementem projektu było dostosowanie 
akustyczne. – Zależało nam na tym, by sala speł-
niała wysokie wymagania, ponieważ prowadzimy 
tu różnego rodzaju działalność: koncerty, zajęcia 
artystyczne, spektakle, spotkania, pokazy, kon-
kursy, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Chcieliśmy, 
by sala była uniwersalna i dostosowana do tej 

różnorodności, by artysta mógł w pełni zaprezento-
wać swój talent, a widz – komfortowo w tych wyda-
rzeniach brać udział – tłumaczy dyrektor ośrodka 
Renata Domka.

Przypomnijmy, że przed kilkoma miesiącami 
została także odebrana wyremontowana bibliote-
ka działająca w MGOK-u. Baranowska książnica 
zyskała m.in. nowe regały, meble i komputery, 
powstały nowe pomieszczenia socjalne oraz od-
dział dla dzieci. Wybudowano także podjazd dla 
niepełnosprawnych.

Zadanie zostało zrealizowane jako projekt 
partnerski Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 
Tarnobrzeg, którego liderem jest Gmina Baranów 
Sandomierski, przy współudziale parafi i w Ślęza-
kach i gminy Gorzyce.

 Projekt został dofi nansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska natu-
ralnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.4 
Kultura. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 
4 mln 900 tys. zł.

W koncercie „Po nutach do Niepodległej” wystą-
piło blisko stu artystów: wokaliści, instrumentaliści, 
chór Chorus Familiaris, Gminna Orkiestra Dęta, 
grupa taneczna FLASH, zespół INTERIM. Patrio-
tyczna gala została zorganizowana we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Tor Rozwoju, które pozy-
skało na ten cel dotację z budżetu Województwa 
Podkarpackiego.   rd

  fot.: Tomasz Młyniec
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Kilka tygodni temu został Pan wicestarostą. 
To duże wyróżnienie dla Pana?

Dla mnie jest to wielkie wyróżnienie i jednocze-
śnie podsumowanie mojej dotychczasowej dzia-
łalności społecznej. Korzystając ze sposobności 
chciałbym bardzo gorąco podziękować tym wszyst-
kim którzy oddali głos na listę PiS, a w szczegól-
ności na moją osobę. Dzięki temu udało się osią-
gnąć bardzo dobry wynik wyborczy, co umożliwiło 
zawiązać koalicję programową i jako przedstawiciel 
naszej Gminy dostałem propozycję objęcia bardzo 
zaszczytnej funkcji samorządowej – Wicestarosty 
Powiatu Tarnobrzeskiego. 

Baranów Sandomierski ma silnego reprezen-
tanta w starostwie. Gmina może liczyć na Pana 
wsparcie?

Podejmując decyzję o starcie w wyborach do 
Rady Powiatu Tarnobrzeskiego miałem na celu 
dobro i rozwój całego powiatu, w tym mojej Gmi-
ny. Mogę z całą odpowiedzialnością zadeklarować 
wspieranie Pana Burmistrza we wszystkich działa-
niach, które służyć będą rozwojowi Gminy Baranów 
Sandomierski. 

W ostatnich, ale i wcześniejszych wyborach 
samorządowych, uzyskał Pan bardzo dobry wy-
nik. Cieszy się Pan dużym zaufaniem ze strony 
mieszkańców naszej Gminy.

Jest to miłe, gdy ludzie dostrzegają moje zaan-
gażowanie i pracę. Szczególnie gorąco dziękuję 
mieszkańcom mojej parafi i za obdarzenie mnie za-
ufaniem i poparciem.

Jakie zadania stawia Pan przed sobą w nowej 
roli? Jakie będą Pana priorytety?

Aby móc realizować zamierzone cele musimy 
pozyskiwać w większej ilości środki unijne, rządo-
we oraz z Województwa Podkarpackiego.

Jeśli chodzi o priorytety to na pewno podejmo-
wanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa 
mieszkańców m. in. poprzez modernizację dróg 
powiatowych: (budowa nowych chodników, par-
kingów, ścieżek pieszo-rowerowych i przeprowa-
dzenie koniecznych remontów chodników, dróg, 
mostów i przepustów), wspieranie naszej placówki 
opiekuńczej w Skopaniu – Dom Dziecka. Wśród 
priorytetowych działań nie możemy zapomnieć 
o aktywnym wspieraniu Szpitala Powiatowego 
w celu poszerzenia usług medycznych oraz ich 
jakości i dostępu do usług medycznych, a także 
wspieraniu rozwoju szkolnictwa ponadpodstawo-
wego. Jestem otwarty na wszystkie propozycje 
zgłaszane przez radnych różnych szczebli oraz 
inne osoby i instytucje, które służyć będą miesz-
kańcom naszego powiatu. Jeśli chodzi o naszą 
Gminę, to na pewno należy dołożyć wszelkich 
starań, aby dać możliwość scaleń w Woli Baranow-
skiej oraz przejąć drogę „Przez Zwałkę”, która łączy 
znaczną część Gminy z TSSE.

Od czego będzie chciał Pan zacząć?
W pierwszej kolejności trzeba przeanalizować 

obecnie już realizowane projekty, a także te, które 
były opracowywane lub miały być przygotowane do 
realizacji oraz zrobić diagnozę, co jest najważniej-
sze. Uważam, że należy przede wszystkim podjąć 
pilne prace nad projektem budżetu na 2019 rok.

Do niedawna był Pan dyrektorem Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach. Trudno 

było pożegnać się ze szkołą?
Ze względu na objęcie funkcji wicestarosty, 

musiałem niestety zrezygnować z pracy w szko-
le. Pyta Pani czy trudno się pożegnać ze szkołą? 
W tej szkole przepracowałem 34 lata, które pozo-
stały w mojej pamięci. Pierwsze dni po rezygnacji 
z funkcji dyrektora były bardzo trudne tym bardziej, 
że mieszkam na wprost szkoły. Choć nie jestem już 
czynnym nauczycielem, to ta szkoła jest mi bliska. 
Ja związałem się ze szkołą i zawsze będę wspierał 
działania Zespołu w Ślęzakach.

Dziękuję za rozmowę i życzę powodzenia

Rozmowa z Jackiem Rożkiem - Wicestarostą Tarnobrzeskim, do niedawna dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Ślęzakach.

Festiwal na Styku Kultur
W dniu 28-go października w renesansowym 

Zamku w Baranowie Sandomierskim odbył się Fe-
stiwal na Styku Kultur. W ramach wydarzenia przed-
stawiono bogaty program artystyczny związany 
z kulturą i tradycją ludową. Deszczowe i chłodne nie-
dzielne popołudnie ocieplił występ wokalny zespołu 
„Młodzi Jaślaniacy” oraz występ lokalnego Zespołu 
Obrzędowego „Lasowiaczki”. 

W repertuarze zabrzmiała tradycyjna muzyka 
ludowa z wykorzystaniem dawnych instrumentów 

muzycznych. Dla wszystkich miłośników te-
atru przygotowano spektakl „Pan Tadeusz 
z M-3” w wykonaniu Krakowskiego Teatru 
Komedia.

Dla fanów motoryzacji przygotowano 
pokaz strażacki w wykonaniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Baranowa Sandomierskie-
go. Uczestnicy festiwalu mogli wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych połączonych z de-
gustacją tutejszych, regionalnych potraw. 

Dziękuję za zaufanie
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Powstanie kanalizacja sanitarna
w Woli Baranowskiej
W ciągu dwóch lat w Woli Baranowskiej powstanie kanalizacja. Długo wyczekiwana przez mieszkańców, ale i długo planowa-
na i skrupulatnie przygotowana przez władze Gminy inwestycja wchodzi w kolejny etap, czyli fi zyczne wykonanie sieci. Koszt 
inwestycji, to blisko 19 mln zł.

Po kilku latach ciężkiej pracy nad do-
kumentacją techniczną, dokumentacją 
aplikacyjną do wniosku o dofi nansowanie, 
uzgodnieniami z właścicielami poszcze-
gólnych posesji, postępowaniem przetar-
gowym wyłaniającym wykonawcę robót 
budowlanych, podpisana została umowa 
na wykonanie prac przy budowie sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Woli Baranowskiej. 
Jest to zwieńczenie pewnego etapu prac 
i jednocześnie rozpoczęcie kolejnego, 
związanego z fi zycznym wykonaniem sieci.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wola Baranowska to po-
nad 26 km rurociągu grawitacyjnego, 4 km 
rurociągu tłocznego oraz 9 sztuk przepom-
powni. Zadanie obejmuje także wykona-
nie połączenia kanalizacji z miejscowości 
Knapy wraz ze zmianą kierunku przepływu 
ścieków w stronę rozbudowywanej oczysz-
czalni ścieków w Baranowie Sandomier-
skim. Zlikwidowana zostanie istniejąca 

kontenerowa oczyszczalnia ścieków 
w Knapach, krok ten ma na celu zmniej-
szenie kosztów funkcjonowanie systemu 
oczyszczania ścieków w Gminie.

Inwestycja prowadzona będzie przez 
Konsorcjum Firm: Lider - Przedsiębior-
stwo Budowlano-Handlowe „ADMA”- bis 
Spółka jawna Józef Adamczyk, Stani-
sław Adamczyk, Partner Konsorcjum: 
Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Re-
montowo-Budowlany, Partner Konsor-
cjum: Przedsiębiorstwo Budowlano-In-
żynieryjne ADMA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Partner Konsor-
cjum: Przedsiębiorstwo Budowlano In-
żynieryjne Tomasz Adamczyk. Łączna 
kwota inwestycji to blisko 19 mln zł. 
Planowany termin zakończenia realiza-
cji budowy określony został na jesień 
2020 roku.

UMOWY JUŻ PODPISANE, WIĘC CZAS NA ICH REALIZACJĘ

MIESZKAŃCY WOLI BARANWSKIEJ OD LAT CZEKALI NA TĘ 
INWESTYCJĘ

Świetlica w Skopaniu gotowa
W ostaniach dniach października dobiegły końca prace przy termomodernizacji budynku świetlicy w Skopaniu. 

W ramach zaplanowanych prac 
wykonane zostało ocieplenie stropu 
nad parterem, ocieplenie ścian ze-
wnętrznych oraz częściowo wymie-
niono stolarkę okienną. Udało się tak-
że zrobić drobne obróbki blacharskie.

Realizacja inwestycji możliwa 
była dzięki pozyskanemu dofi nanso-
waniu, w wysokości prawie 60%, ze 
środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie. Pozostała część 

kwoty pochodziła z budżetu Gminy 
Baranów Sandomierski 

Całkowity koszt inwestycji, to 
79,5 tys. zł, natomiast środki pozy-
skane z dofi nansowania, to blisko 
46 tys. zł. Zadanie zostało zreali-
zowane przez fi rmę FHU ALEX, 
która na wszystkie prace 
udzieliła sześćdziesięcio miesięcznej 
gwarancji.
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Szlakiem Pomników Przyrody
Gmina Baranów Sandomierski posiada długą i bogatą historię, niestety na przełomie stuleci utraciła wiele z naturalnych walorów 
przyrody. Ostatnimi elementami pierwotnej Puszczy Sandomierskiej, która niegdyś porastała te obszary są ustanowione pomniki 
przyrody, jako jedne z elementów najwyższej formy ochrony przyrody.

Przez miejscowości: Baranów Sandomierski, 
Skopanie, Dąbrowica, Ślęzaki, Kaczaki, Marki oraz 
Durdy- przebiega ponad 25 kilometrowa trasa, na 
której zlokalizowanych jest 10 pomnikowych drzew. 
Przy każdym z nich zamontowana została tablica 
informacyjna, mówiąca o historii oraz wartościach 
przyrodniczych poszczególnego gatunku. 

Taka forma oznaczenia pozwoli mieszkańcom 
i turystom przebywającym na terenie naszej Gmi-
ny zapoznać się z tą istotną i ważną formą ochrony 
przyrody, równocześnie poznając gatunki drzew 
i ciekawostki z nimi związane. Najstarszym drze-
wem na trasie ścieżki jest dąb szypułkowy, którego 
wiek szacuje się na około 300 lat.

W ramach zadania w miejscowości Durdy po-
wstała również altana edukacyjna, gdzie poza zwy-
kłym odpoczynkiem, odwiedzający mają możliwość 
zapoznania się z historią i walorami przyrodniczymi 
obszarów Natury 2000, przedstawionymi na dużej 
tablicy usytuowanej obok altany.

„Szlakiem Pomników Przyrody” to inicjatywa oby-
watelska zrealizowana przez mieszkańców sołec-
twa Durdy, przy współpracy z Gminą Baranów San-
domierski, tarnobrzeskim oddziałem Ligi Ochrony 
Przyrody i lokalnymi fotografami. Projekt w całości 
został sfi nansowany ze środków Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ze strony www.nadwisla24.pl

Międzypokoleniowa impreza integracyjna, zajęcia taneczne, kurs cukierniczy i mnóstwo innych atrakcji – to wszystko czekało na 
uczestników projektu „Aktywny Senior”.

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Rzeszowie, Stowarzyszenie 
„Tor Rozwoju”, wspólnie ze Stowarzyszeniem Jaśla-
ny, zrealizowało zadanie zrzeszające ze sobą trzy 
powiaty: tarnobrzeski, mielecki oraz kolbuszowski.

W ramach zadania „Aktywny Senior” w Durdach, 
zorganizowano zajęcia taneczne/ruchowe, warsz-
taty z rękodzieła oraz kurs cukierniczy. Zakupiono 
profesjonalne lustro do zajęć tanecznych oraz uszy-
to spódnice z motywem ludowym.

By podkreślić rolę integracji mię-
dzypokoleniowej oraz wzmocnić 
więzi między osobami w różnym 
wieku, w sierpniu zorganizowano 
dwudniową międzypokoleniową im-
prezę integracyjną trzech powiatów, 
podczas której nie zabrakło wspól-
nej zabawy przy rodzinnych ani-
macjach muzycznych i konkursach 
oraz wieczornej zabawy tanecznej. 
Dla najmłodszych były bezpłatne 

dmuchane zjeżdżalnie oraz plac za-
baw. Była to okazja do prezentacji 
ciast i ciasteczek wykonanych na 
warsztatach cukierniczych. 

Podsumowaniem projektu było 
zorganizowanie 7 października, Dnia 
Seniora oraz obchodów 100 rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. Uroczy-
stość rozpoczęła się Mszą Świętą 
z udziałem pocztów sztandarowych. 
Podczas części artystycznej swoje 

umiejętności zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy 
Durdów. Dyrektor Niepaństwowej Szkoły Muzycz-
nej I stopnia z Tarnobrzega przygotował program 
muzyczny, który wykonał podczas koncertu z udzia-
łem uczniów szkoły. Całej uroczystości przygrywała 
kapela „Młodzi Jaślaniacy”. 

Za to w powiecie mieleckim, Stowarzyszenie 
Jaślany przeprowadziło cykl zajęć ruchowych oraz 
11 listopada zorganizowało podsumowanie pro-
jektu połączone ze  świętowaniem „Dnia Seniora” 
i wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych 
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

Tor Rozwoju dla wszystkich
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Sukcesy karateków
Młodzi sportowcy z Gminy Baranów Sando-

mierski odnoszą kolejne sukcesy w międzyna-
rodowych turniejach. Pod koniec października 
bardzo dobry występ podczas Polish Open 
Kyokushin Tournament zanotowali Natalia 
Paczyńska, Konrad Mystek oraz Kamil Pluta, 
którzy w swoich kategoriach wiekowych zajęli 
miejsce drugie – Natalia i Konrad oraz trzecie 
– Kamil. W turnieju wystartowało 130 zawod-
ników z 17 klubów z Polski, Łotwy i Ukrainy. 

Kolejne sportowe sukcesy przyszły 

w pierwszy grudniowy weekend podczas 
Otwartego Pucharu Europy OYAMA IKF w Ra-
domiu. Konrad Mystek (III miejsce-kat. junior 
starszy - 60 kg), Natalia Paczyńska (III miej-
sce-kat. juniorka młodsza - 50 kg) oraz Kamil 
Pluta (zakończył rywalizację w eliminacjach, 
miejsce IV- VIII), osiągnęli bardzo dobre rezul-
taty. W zawodach wzięli udział przedstawicie-
le z 13 krajów, m. in.: Kanady, USA, Ukrainy, 
Rosji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Polski.

UWAGA!
Zgodnie z Zarządzeniem nr 160/2018 

Burmistrza Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski, informujemy, że w dniu 
24 grudnia br., tj. w Wigilię, Urząd 
Miasta i Gminy Baranów Sando-
mierski będzie nieczynny. 

W zamian za ten dzień wolny, Urząd 
będzie czynny w sobotę, 29 grud-
nia 2018 roku.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie 
przepraszamy.

„W sieci bez barier”
Wystartował kolejny projekt realizowany przez Gminę Baranów Sandomierski, a skierowany do mieszkańców, którzy mogą pod-

nieść swoje umiejętności, tym razem z obsługi komputera. Chętnych nie brakuje.

W związku z realizacją projektu grantowego 
pn: „W sieci bez barier”, Gmina Baranów Sando-
mierski prowadzi bezpłatne szkolenia dla miesz-
kańców, którzy ukończyli 25 rok życia, z zakresu 
obsługi komputera i internetu. Obecnie trwa I edy-
cja szkoleń, która rozpoczęła się 19 listopada 
i potrwa do 9 stycznia 2019 roku. Zajęcia to cykl 8 
spotkań, które odbywają się raz w tygodniu oraz 
co drugą sobotę w miejscowościach: Skopanie, 
Baranów Sandomierski, Wola Baranowska, Dur-
dy, Dąbrowica oraz Ślęzaki. Na szkolenia oprócz 
ludzi mających na co dzień styczność z interne-
tem, uczęszcza również wiele osób starszych, 
które dzięki organizowanym spotkaniom, będą 
mogły nauczyć się nie tylko podstawowej obsługi 
komputera, ale też załatwiać wiele spraw bez wy-
chodzenia z domu, za pośrednictwem internetu.

Zajęcia prowadzone są w module pn: „Moje 
fi nanse i transakcje w sieci”, gdzie zakres tema-
tyczny został dostosowany do poziomu wiedzy 
kursantów. Szkolenia prowadzone są przez wy-
kwalifi kowaną kadrę instruktorską w 12-osobo-
wych grupach.

Rekrutacja na II edycję szkoleń
Kolejna edycja zajęć wystartuje od połowy 

stycznia 2019 roku, dlatego serdecznie zapra-
szamy i zachęcamy wszystkich mieszkańców 
Gminy, chcących doskonalić swoje umiejętności 
z zakresu obsługi komputera oraz internetu do za-
pisów. Aby zgłosić się do udziału w bezpłatnych 

szkoleniach należy wypełnić 
formularz składający się z 6 za-
łączników, a następnie złożyć, 
w zaklejonej kopercie z do-
piskiem „Formularz zgłosze-
niowy do udziału w projekcie 
W SIECI BEZ BARIER”, w po-
koju nr 8 w tutejszym urzędzie. 
Więcej informacji mogą Pań-
stwo uzyskać pod nr telefonu: 
811-85-81 (wew 110).

Celem projektu jest popra-
wa umiejętności korzystania 
z Internetu, w tym z e-usług pu-
blicznych wśród mieszkańców 
Gminy Baranów Sandomierski. Grupą docelową 
są mieszkańcy Gminy, którzy w chwili przystą-
pienia do projektu ukończyli 25 rok życia, w tym 
osoby niepełnosprawne, nieposiadające kompe-
tencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane 
kompetencje cyfrowe.

Gmina Baranów Sandomierski przystąpiła do 
projektu "W sieci bez barier" realizowanego w ra-
mach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje 
społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkole-
niowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfro-
wa na lata 2014-2020. Projekt jest dofi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej. Wartość dofi nanso-
wania wynosi 73 920,00 zł.
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Uczniowie klas I-III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Baranów Sandomierski zakończyli realizację programu pn. „Umiem 
Pływać”, trwającego od lutego do listopada 2018 roku. 

Program został zrealizowany dzięki dotacji przy-
znanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwo-
cie 43 200 przy udziale środków samorządowych 
w wysokości 35 440 zł. 

Każdy z 240 uczestników w okresie trwania na-
uki zrealizował 20 godzin zajęć zdobywając tym 

samym cztery sprawności, a mianowicie Rybkę, 
Fokę, Nurka i Delfi nka. Dzieci na zajęcia były dowo-
żone do najbliżej usytuowanych placówek, a są to 
pływalnie w Samorządowym Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Nowej Dębie i Miejskim Ośrodku Sportu 
i Rekreacji im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Pły-
walnie w pełni wyposażone są w sprzęt niezbędny 
do nauki.

Na basenie 15-osobowe grupy dzieci przebywały 
pod opieką ratowników. Zajęcia były prowadzone 
przez wyspecjalizowanych instruktorów, którzy 
posiadają odpowiednie kwalifi kacje i uprawnienia 
zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem.

Wolontariusze sprawowali opiekę nad uczestni-
kami podczas dojazdu na basen, jak również służyli 
im pomocą w trakcie pobytu, a także w drodze po-
wrotnej z basenu.

Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć nauki pły-
wania instruktorzy przeprowadzili z uczestnikami 
pogadankę nt. właściwego zachowania w wodzie 

oraz szczegółowo omówili zasady bezpieczeństwa 
podczas zajęć i pobytu w wodzie.

Wielu uczniów dzięki udziałowi w zajęciach 
miało możliwość doskonalenia swoich umiejętno-
ści pływackich. W zajęciach uczestniczyli również 
uczniowie, którzy dopiero rozpoczęli swoją przy-
godę z wodą ćwicząc intensywnie, by osiągnąć 
jak najlepsze rezultaty, co potwierdziły później 
sprawdziany umiejętności. Systematyczne zajęcia 
w wodzie przyczyniły się do skorygowania wad 
postawy u uczniów, a także utrwaliły w dzieciach 
nawyk systematycznego uczestnictwa w zajęciach 
sportowych. Dzięki pogadankom rozpoczynającym 
zajęcia uczniowie zapoznali się z zasadami bez-
piecznego zachowania w akwenach wodnych.

Mamy nadzieję, że zakończone zajęcia będą 
procentowały w przyszłości i przyczynią się do re-
gularnego doskonalenia zdobytych przez uczniów 
umiejętności. 

Pływają jak rybki

Prezentacja publikacji o Suchorzowie 
W niedzielne popołudnie, 9 grudnia, w Domu Ludowym w Suchorzowie, odbyło się zakończenie projektu realizowanego przez 
Stowarzyszenie na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej i Rozwoju Przedsiębiorczości w Gminie Baranów Sandomierski 
„Sokół”, a mianowicie zaprezentowano publikację pt. „Suchorzów w 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości”. 

Koordynator projektu Małgorzata Król - Prezes 
Stowarzyszenia „Sokół”, przybliżyła historię po-
mysłu oraz przebieg samego procesu tworzenia 
publikacji. Następnie czytano wybrane fragmenty 
z broszurki - czytającymi byli obecni na sali.

Niektóre zapisy o Suchorzowie i jego miesz-
kańcach, ożywiły obrazy zapomniane, a warte 
wspomnień, niektóre rozbawiły obecnych. Były 
też takie, które wprawiły w zadumę. Piękną opra-
wę artystyczną wydarzeniu, nadał chór „CHORUS 
FAMILIARIS”. Największe wrażenie na słuchaczach 
zrobiła „Rota”, podkreślająca dodatkowo charakter 
patriotyczny spotkania i samego projektu.

Dla osób tworzących publikację oraz dla spon-
sorów zostały przygotowane podziękowania. Na-
stępnie, przy kawie i dobrym cieście, miały miejsce 
rozmowy, rozważania i fi lozofi czne przemyślenia 
o tym, że pamięć jest ulotna, a co zapisane na 

papierze, to przetrwa wieki. Przy okazji 
prezentacji publikacji, obecni uskładali 
500 zł, na rzecz Hospicjum Św. Ojca Pio 
w Tarnobrzegu.

Realizacji pomysłu napisania publika-
cji pt. „Suchorzów w 100-lecie odzyska-
nia przez Polskę Niepodległości” była 
możliwa dzięki pracy wolontariuszy, po-
mocy sponsorów oraz dofi nansowaniu 
ze środków Programu „Działaj Lokalnie” 
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj 
Lokalnie przy Fundacji Fundusz Lokalny 
SMK. Projekt był współfi nansowany rów-
nież przez samorząd Województwa Pod-
karpackiego, Powiat Stalowowolski oraz 
Gminę Baranów Sandomierski.
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Przegląd pojazdów i sprzętu silnikowego miał 
na celu sprawdzenie stanu utrzymania pojazdów, 
ich stanu technicznego pod względem konserwacji 

oraz sprawności wszyst-
kich urządzeń i specjali-
stycznego sprzętu.

Do przeglądu zgło-
siło się 13 jednostek 
OSP z terenu Gminy, 
które mają na wyposa-
żeniu 21 samochodów 
pożarniczych. Przeglą-
du dokonała komisja 
z Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Po-
żarnej w Tarnobrzegu, 
której przewodniczył 

kapitan Daniel Myszka - Zastępca Komendanta 
PSP w Tarnobrzegu. Komisja wysoko oceniła przy-
gotowanie samochodów i sprzętu oraz dbałość 

przez kierowców – konserwatorów, którzy w sposób 
profesjonalny przyczyniają się do przedłużenia eks-
ploatacji pojazdów pożarniczych, motopomp, pomp 
szlamowych, agregatów prądotwórczych, pił do 
drewna, betonu, stali itp.

Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomier-
ski Marek Mazur oraz Komendant Miejsko - Gmin-
ny ZOSP RP w Baranowie Sandomierskim dh 
Józef Bereski dziękują kierowcom - konserwatorom 
oraz naczelnikom jednostek OSP z terenu Gminy 
za zaangażowanie w przygotowanie samochodów 
i sprzętu do przeglądu. - Sprzęt, który codziennie 
użytkują nasi strażacy jest wysokiej klasy i należy-
cie zadbany i przygotowany do każdej akcji. Wy-
soka ocena z Państwowej Straży Pożarnej wynika 
właśnie z tego, jak nasi strażacy profesjonalnie dba-
ją o powierzony im sprzęt - dodaje Burmistrz.

AKTUALNOŚCI

Nowy fantom dla Zespołu 
Szkół w Skopaniu
Na początku października uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Skopaniu uczestniczyli w instruktażowym pokazie 
pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym, zaprezentowanym przez druha OSP w Skopaniu Pawła Brożynę. 

Uczniowie z dużym zaangażowaniem wykonywali na 
fantomie szkoleniowym zabieg resuscytacyjny. Następ-
nie układali poszkodowanego w pozycji bezpiecznej 
– bocznej ustalonej. W trakcie pokazów przypomnia-
no dzieciom zasady ruchu drogowego, poruszania się 
pieszego i rowerzysty po drodze. Nowoczesny sprzęt 
z pewnością będzie często wykorzystywany w szkole 
i wpłynie na poprawę edukacji naszych wychowanków 
w kwestii dobrego przygotowania do udzielania pierw-
szej pomocy poszkodowanym.

Szkoła składa serdeczne podziękowania dla dy-
rektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Tarnobrzegu – Marka Ożgi, za cenny prezent oraz 
inicjatywę. W spotkaniu uczestniczył również Marek 
Mazur - Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sando-
mierski oraz Iwona Walczyk - przedstawiciel OSP 
w Skopaniu.

    MK DRUH PAWEŁ BROŻYNA PRZEPROWADZIŁ PROFESJONALNY INSTRUKTAŻ

Przegląd pojazdów pożarniczych
W dniu 22 października br., w remizie OSP w Woli Baranowskiej został przeprowadzony coroczny przegląd samochodów 
pożarniczych oraz sprzętu i wyposażenia operacyjnego będącego na stanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski.
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Szkolni wolontariusze z wizytą 

Pod koniec października wolontariusze Szkolnego Koła CARITAS 
w Baranowie Sandomierskim pod opieką ks. P. Zyśko i p. D. Szlę-
zak odwiedzili podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Eduka-
cyjnego „Radość Życia” dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej 
w  Sandomierzu.

Celem spotkania było uwrażliwienie uczniów na chorobę 
i szacunek do osób niepełnosprawnych, rozwijanie empatii 
oraz tolerancji. Szkolni wolontariusze uczestniczyli we Mszy 
Świętej, uroczystym pasowaniu na ucznia klasy pierwszej 
szkoły podstawowej i ślubowaniu uczniów Szkoły Specjalnej 
Przysposabiającej do Pracy. Najważniejsi w tym dniu ucznio-
wie Ośrodka „Radość Życia”, otrzymali od uczniów baranow-
skiej szkoły upominki przekazane przez Urząd Miasta i Gminy 
w Baranowie Sandomierskim.

Chroń środowisko – nie 
pal śmieci w piecu! 

Jak co roku w sezonie grzewczym wra-
ca problem spalania odpadów komunal-
nych w piecach grzewczych. Wiele osób 
nie zdaje sobie sprawy jakie niesie to za 
sobą niebezpieczeństwo. Nie tylko zatru-
wamy środowisko ale przede wszystkim 
niszczymy zdrowie naszych dzieci, swoje 
i bliskich.

Najczęściej palone są: plastiki, gumy, 
obuwie, opony, lakierowane i malowane 
meble, kartony po napojach i mleku, a tak-
że ubrania. Spalanie tych przedmiotów 
powoduje wydzielanie się trujących sub-
stancji, takich jak dioksyny i furany, tlenki 
siarki, węgla, azotu oraz metale ciężkie.

W trakcie spalania śmieci w niskich 
temperaturach do atmosfery trafi ają nie-
bezpieczne substancje i metale ciężkie, 
które przenikają do wnętrza domów wy-
wołując choroby układu oddechowego, 
alergie, choroby trzustki, wątroby i nerek 
oraz nowotwory. 

Spalanie na przykład 1 kilograma od-
padów z polichlorku winylu PVC (butelki 
plastikowe, folie itp.) wytwarza aż 280 li-
trów gazowego chlorowodoru, który z parą 
wodną tworzy kwas solny. Z kolei 1 kilo-

gram poliuretanów (gąbki, uszczelki czy 
podeszwy butów) daje od 30 do 50 litrów 
cyjanowodoru, czyli tzw. kwasu pruskiego. 

Poza tym spalanie wilgotnych odpadów 
grozi zatkaniem przez mokrą sadzę prze-
wodów kominowych. Skutek? Cofa się tle-
nek węgla i może dojść do zatrucia. Pro-
blem jest bardzo poważny, bo jak wynika 
z raportu Komisji Europejskiej, co roku na 
choroby wywołane złym stanem powietrza 
umiera aż 28 tys. Polaków.

Warto dodać, że spalanie śmieci jest 
też niezgodne z prawem. Wiele osób nie 
zdaje sobie sprawy, że grożą za to dotkli-
we kary fi nansowe. 

Pamiętajmy, że spalanie odpadów 
komunalnych jest zabronione: ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t. j. 
Dz. U. Z 2016 r. poz. 1987)- art. 191 cyt. 
Ustawy „Kto, wbrew zakazowi termicznie 
przekształca odpady poza spalarnią odpa-
dów lub współspalarnią odpadów podlega 
karze aresztu albo grzywny”. Za łamanie 
tego zakazu przewidziana jest grzywna do 
5000 zł.

Po raz kolejny Gmina Baranów Sandomierski włączyła się 
w obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległo-
ści. Tym razem zorganizowano akcję sadzenia 100 drzew 
miododajnych. Samorządowcy odpowiedzieli w ten sposób 
na inicjatywę Zarządu Województwa Podkarpackiego i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Rzeszowie. Na lokalizację wybrano miejsce 
przy zbiorniku rekreacyjnym w Suchorzowie, gdzie w akcję 
sadzenia drzewek zaangażowali się lokalni mieszkańcy i samo-
rządowcy. Posadzono 30 szt. lipy drobnolistnej, 30 szt. robinii 
akacjowej oraz 40 szt. kasztanowca zwyczajnego.

Realizacja tego projektu jest jedną z form nowoczesnego pa-
triotyzmu. Obchodzone w tym roku stulecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości jest doskonałą okazją do zazielenienia lo-
kalnej przestrzeni. Przy okazji jest szansą na zwrócenie uwagi na 
potrzebę stałej dbałości o środowisko naturalne Naszej Ojczyzny.

100 drzew 
na 100-lecie 
Niepodległości
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Centrum integracji Ślęzaki
Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Województwa Podkarpackiego udało się zakończyć realizacje zadania mającego na celu 
integrację i aktywizację mieszkańców w miejscowości Ślęzaki.

28 listopada br. podczas ogniska integracyjnego 
w Ślęzakach, ofi cjalnie otwarto nowopowstałe miej-
sce integracji i aktywizacji społecznej wraz z miej-
scem pamięci. Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
Ewa Draus, Wicestarosta Powiatu Tarnobrzeskiego 
Jacek Rożek, Burmistrz Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski Marek Mazur, Radny Rady Miejskiej 
Tadeusz Kaczak oraz Sołtys miejscowości Ślęzaki 
Tadeusz Urbaniak. 

Dzięki pozyskanym środkom z budżetu Woje-
wództwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackie-
go Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 udało 
się doposażyć utworzone w ubiegłym roku miejsce 

integracji i aktywizacji społecznej w urządzenia 
siłowni zewnętrznej, dodatkowe ławki oraz 
palenisko. 

W ramach zadania powstało miejsce pamięci 
o miejscowości Ślęzaki, w którym zamontowano 
cztery dwustronne tablice pamiątkowe, prezentują-
ce miejscowość „wczoraj i dziś”, a w szczególności 
jej historię, walory turystyczne, najważniejsze za-
bytki oraz informacje o jej wybitnych mieszkańcach. 

Pomost, który wykonany został w ramach I etapu 
zadania zyskał dodatkową barierkę. Ponadto wy-
konano dodatkowe dojście dla pieszych w postaci 
przepustu, a nad głównym wejściem zamontowa-
no bramę wjazdową zachęcającą wszystkich do 

wspólnej integracji i aktywnego spędzania czasu 
na świeżym powietrzu.

Podkreślić należy, że miejsce, gdzie niedawno 
lokalna społeczność spotkała się przy wspólnym 
ognisku, jeszcze dwa lata temu stanowiło nieużytek 
psujący estetykę centrum miejscowości. 

W 2017 r. w ramach I etapu zadania uporząd-
kowano teren wokół stawu i częściowo zago-
spodarowano. Wykonano ogrodzenie, zamonto-
wano ławki parkowe oraz drewniany pomost na 
grobli przy stawie. 

Zrealizowane zadanie jest efektem opracowanej 
w 2017 roku, przez mieszkańców miejscowości 
Ślęzaki SOŁECKIEJ STRATEGII ROZWOJU WSI.

MIEJSCE PRZED REALIZACJĄ ZADANIA

MIEJSCE PO REALIZACJI I ETAPU ZADANIA
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MIEJSCE PO REALIZACJI II ETAPU ZADANIA

ZDJĘCIA Z OGNISKA INTEGRACYJNEGO NA OTWARCIE CENTRUM
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Otworzyliśmy Krainę Fantazji
Królewny, kotki, kowboje i inne baśniowe postacie otworzyły nowy oddział dla dzieci w baranowskiej bibliotece.

Doroczny wieczór bajek i baśni zgromadził 
w MGOK-u kilkadziesiąt fantastycznych postaci. 
Przeważały wśród nich królewny, ale były też motyl-
ki, króliczki, czy biedronki, był i Spiderman, rycerz, 
książę, Indianin, a nawet sam Czerwony Kapturek. 
Całe to zacne grono oddawało się rozrywkom i za-
bawom. Dzieci rozwiązywały trudne bajkowe za-
gadki, mierząc się z pytaniami typu: kim był Jaś dla 
Małgosi, czy gdzie mieszkała Calineczka. Maluchy 
wykonały też samodzielnie zakładki do książek – 
„sówki pomarańczówki”. Nietypowa barwa owych 
sów – pomarańczowa – wzięła się od koloru, który 
dominuje w bibliotece. Każde dziecko mogło sobie 
zakładką zabrać do domu na pamiątkę.

Tymczasem mamusie i tatusiowie także nie 
próżnowali. Przygotowali dla swoich pociech po-
kaz taneczny, który następnie w przebraniu zapre-
zentowali swoim pociechom. Zaskoczone dzieci 
entuzjastycznie kibicowały rodzicom i nagrodziły ich 
gromkimi brawami.

Wszyscy mali goście mieli także niecodzienną 
okazję, by uroczyście otworzyć oddział dziecięcy 
biblioteki. Otrzymali nożyczki i wspólnie przecięli 
pomarańczową wstęgę. W środku, oprócz ksią-
żek czekały na nich setki baloników. Nie zabrakło 
także słodyczy, a nawet był dziecięcy szampan. 
Na koniec maluchy udekorowały biblioteczną ladę 
kolorowymi literkami.

Bibliotekarki otrzymały także od czytelników 
piękny prezent: ręcznie wykonany łapacz snów.

Imprezie towarzyszyła zbiórka karmy dla 
bezdomnych piesków. Udało jej się zebrać 
kilkadziesiąt kilogramów. Dary zostaną przekazane 

do schroniska dla zwierząt.
Baranowska biblioteka została wyremontowana 

w ramach projektu modernizacji MGOK-u. Prace 
trwały kilka miesięcy i obejmowały wymianę insta-
lacji, posadzki, stolarki drzwiowej. W wyniku prze-
budowy powstało zaplecze socjalne, nowe toalety 
i kącik dla dzieci.

Oddział dziecięcy dotychczas znajdował się 
na sali ogólnej, był trudno dostępny dla małych 
czytelników. Dlatego w wyniku remontu stworzono 
pomieszczenie specjalnie dla nich. Znajdują się tu 
bajeczki, baśnie i opowieści dla dzieci od najmłod-
szych lat. Jest tu także stolik i kolorowe krzesłka 

oraz pufki, gdzie dzieci mogą rysować, poczytać 
na miejscu lub pobawić się pluszakami. Dodat-
kowo dwa regały przybrały kształt postaci z bajki: 
krasnala i jeżyka. Kolejną atrakcją dla najmłodszych 
jest magnetyczna ścianka. Można po niej rysować 
kredą albo przyklejać magnesy.

W ramach modernizacji biblioteki zakupiono tak-
że nowe regały, szafy, stoliki, biurka, krzesełka, ladę 
biblioteczną oraz komputery. Nareszcie biblioteka 
jest dostępna dla niepełnosprawnych – wybudowa-
no także podjazd. Obiekt zyskał także nowoczesny 
design: dzisiaj jest tam biało-szaro-pomarańczowo.

    rd
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KULTURA

Wieczór lasowiackich guseł
Dawne lasowiackie wierzenia i obyczaje były tematem sobotniego spotkania w baranowskim MGOK-u. Tego dnia odbyła się 
premiera fi lmu i otwarcie wystawy „Lasowiackie gusła”.

Film i wystawa powstały w wyniku projektu, któ-
ry Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury realizuje wraz 
z Zespołem Obrzędowym Lasowiaczki od począt-
ku października. Najpierw zostały zaprojektowane 
i uszyte stroje lasowiackie. Powstały z szarej, lnia-
nej tkaniny, na wzór dawnych ubrań lasowiaków.

– Lasowiaczki mają stroje odświętne, haftowane, 
ale większość naszych obrzędów była częścią zwy-
kłego codziennego rytmu żyia – tłumaczy Barbara 
Sroczyńska, kierowniczka zespołu. – Brakowało 
nam właśnie takich strojów codziennych, robo-
czych. Dzięki nim teraz możemy jeszcze wierniej 
odtwarzać dawne zwyczaje i obrzędy.

Od razu Lasowiaczki postanowiły nowe stroje za-
prezentować w praktyce. Przygotowały scenariusz 
i nakręciły fi lm. Dzięki uprzejmości Muzeum Kultury 
Ludowej w Kolbuszowej, zdjęcia odbyły się w cha-
cie w skansenie. Film nakręciła Agencja Artystycz-
na ATANER Mariusza Dyszlewskiego.

Film pt. „Lasowiackie gusła” został zaprezento-

wany w sobotę zgro-
madzonej w MGOK-u 
publiczności i spotkał 
się z dużym entu-
zjazmem. Nagranie 
utrwalono na płytach, 
zostanie także udo-
stępnione w interne-
cie. Będzie służyć ce-
lom edukacyjnym oraz 
promocyjnym.

Na planie fi lmowym 
obecny był też fotograf 
Radosław Delimata, 
który dokumentował 
pracę artystów. Spotkanie było okazją do otwarcia 
wystawy tych zdjęć, które można już oglądać w ga-
lerii emgok. Fotografi e będą stanowić stałą ekspo-
zycję w holu ośrodka kultury.

– Lasowiaczki od lat bardzo dużo podróżują, 
występują na różnych 
scenach, ich występy 
zostały kilkakrotnie 
nagrane, sfotografo-
wane – mówi dyrek-
tor MGOK-u Renata 
Domka. – Wszystkie 
te profesjonalne zdję-
cia i fi lmy realizowały 
jednak na ogół inne 
jednostki, a chcieliśmy 
wreszcie mieć swoje 
reprezentacyjne ma-
teriały promocyjne. 

Udało się dzięki temu projektowi.
W ramach tego samego zadania powstał też 

baner, służący Lasowiaczkom podczas występów. 
Przedstawia wnętrze lasowiackiej izby, które stano-
wić będzie tło spektakli.

Projekt został dofi nansowany ze środków Naro-
dowego Centrum Kultury w ramach programu „Kul-
tura – Interwencje 2018. EtnoPolska”.

Organizatorzy składają serdeczne podzię-
kowania: Muzeum Kultury Ludowej w Kol-
buszowej za udostępnienie pomieszczeń, 
Agencji Artystycznej ATANER: Mariuszowi 
Dyszlewskiemu, Kamilowi Furtakowi oraz 
Krzysztofowi Trościńskiemu za profesjonalne wy-
konanie naszego fi lmu, Radosławowi Delimacie za 
piękne fotografi e.   

    rd
          Zdjęcia: Radosław Delimata

Dzień Seniora z żartem i piosenką
Uczestnicy projektu ASOS, wolontariusze i zaproszeni goście bawili się 15 

listopada na Dniu Seniora, który odbył się w Domu Ludowym w Woli Bara-
nowskiej. Wieczór rozpoczął występ Amatorskiego Teatru Dorosłych „Ucie-
cha” z GOK-u w Grochowem. Było też wspólne śpiewanie i granie, tańce 
i zabawa do późnego wieczora! Był to kolejny etap projektu „Baranów Sando-
mierski 60+” realizowanego przez Stowarzyszenie Tor Rozwoju ze środków 
ASOS 2018.
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Wybory Burmistrza Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski

W wyborach spośród 2 kandyda-
tów, większą liczbę głosów - 3107, otrzy-
mał MAZUR Marek zgłoszony przez KW 
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ. 

PITRA Krzysztof Piotr zgłoszony przez KWW 
WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY otrzymał 
2232 głosy.

W wyborach wzięło udział 5427 wyborców, co 
stanowi 54,80% uprawnionych do głosowania.

Wybory do Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim

W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty 
do głosowania) 5410 osób, to jest 54,63% upraw-
nionych do głosowania. Największą frekwencję 
uzyskano w okręgu nr 9 (sołectwo Suchorzów, 
Siedleszczany) i wyniosła ona 62.87%. W każdym 
okręgu wybierano jednego radnego. 

Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach
• Okręg wyborczy nr 1: RÓG Henryk Jan KWW 

WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY - 242 głosy
• Okręg wyborczy nr 2: BIAŁEK Mariusz Marek, 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 183 głosy,
• Okręg wyborczy nr 3: SMYKLA Wacław 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 154 głosy,
• Okręg wyborczy nr 4: GROTT Barbara Krystyna 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 148 głosów,
• Okręg wyborczy nr 5: MAZUR Teresa Henryka 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 216 głosów,
• Okręg wyborczy nr 6: LIS Jan KW PRAWO 

I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 141 głosy,
• Okręg wyborczy nr 7: CHWIEJA Waldemar 

KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY - 100 
głosów,

• Okręg wyborczy nr 8: SERWAN Mirosław 
Krzysztof KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 142 
głosy,

• Okręg wyborczy nr 9: STĘPIEŃ Waldemar 
KWW WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ DLA GMINY - 237 
głosów,

• Okręg wyborczy nr 10: JARZĘBSKI Ryszard 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 178 głosów,

• Okręg wyborczy nr 11: MARCHEWICZ Anna 
KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 160 głosów,.

• Okręg wyborczy nr 12: RUSIN Edward 

Wyniki wyborów samorządowych

Wybory do Rady Powiatu 
Tarnobrzeskiego - dane ogólne

Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomier-
ski wybierali swoich przedstawicieli do Rady Powia-
tu w okręgu nr 1, z którego mandat mogły uzyskać 
4 osoby na wszystkich 17 radnych Rady. Podział 
na okręgi wyborcze pokrywa się z granicami ad-
ministracyjnymi poszczególnych gmin Powiatu Tar-
nobrzeskiego, co oznacza że każda gmina stanowi 
odrębny okręg wyborczy.

Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 1:
• lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzy-

skała 1 mandat; radnym z tej listy został wybrany:
― HYNOWSKI Jacek - 571 głosów; zrzekł się 

mandatu i jego miejsce w Radzie zajęła kolejna oso-
ba z tej samej listy, która uzyskała najwięcej głosów, 
czyli TOMANEK Arkadiusz Piotr - 161 głosów

• lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
uzyskała 2 mandaty; radnymi z tej listy zostali :

― ROŻEK Jacek - 830 głosów,
― RUSIN Krystyna - 609 głosów;

• lista nr 12 ― KWW POROZUMIENIE POWIATU 
TARNOBRZESKIEGO uzyskała 1 mandat; radnym 
z tej listy został wybrany:

― PLUTA Mirosław Stanisław - 558 głosów

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 311 głosów,.
• Okręg wyborczy nr 13: KACZAK Tadeusz 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 216 głosów,
• Okręg wyborczy nr 14: WILK Janusz Andrzej 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 363 głosy,
• Okręg wyborczy nr 15: SIPIORA Łukasz Jacek 

KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 252 głosy.

Wybory do Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego - dane ogólne

Zgodnie z podziałem Województwa Podkar-
packiego na okręgi wyborcze, mieszkańcy Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski głosowali w trzecim 
okręgu (miasto Tarnobrzeg, powiaty: kolbuszowski, 
niżański, stalowowolski, tarnobrzeski), z którego 
wybierano 5 radnych.

Wyniki wyborów w okręgu trzecim:
• lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZE-

SNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 man-
dat; radnym z tej listy został wybrany:

― SZLĘZAK Andrzej Kazimierz - 12 427 głosów, 

• lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 
uzyskała 4 mandaty; radnymi z tej listy zostali 
wybrani:

― DRAUS Ewa Maria - 14 048 głosów,
― ROMANIUK Bogdan Piotr - 15 451 głosów,
― DZIUBIŃSKI Jan - 9 538 głosów,
― PIECH Kamila Barbara - 10 697 głosów.


