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BARANÓW  SANDOMIERSKI
        MOJE MIASTO,  MOJA GMINA

Radosnego Alleluja!
„Niegdyś na godach weselnych wodę zamieniłeś w najlepsze wino,  

a teraz, wracając z Otchłani, dowiodłeś większej potęgi i większego 
jeszcze dokonałeś cudu: przemieniłeś śmierć w życie, krzyż w chwałę, 

matczyne łzy w radość, a strach uczniów w nieprzemijającą radość”.
Tomasz à Kempis

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
Drodzy Goście,

z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej Nocy życzymy Państwu
dużo miłości, spokoju oraz zadumy w gronie rodzinnym.

Niech zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie,
będzie dla Was źródłem radości i umocnieniem wiary

w sens zmagań z trudnościami, jakie stawia przed Nami
rzeczywistość dnia powszedniego

 Jerzy Sudoł Jacek Rożek Wacław Smykla     Marek Mazur
    Starosta Wicestarosta    Przewodniczący          Burmistrz 
Tarnobrzeski Tarnobrzeski     Rady Miejskiej     Miasta i Gminy

„Panie wszystko się zmieniło. 
Śmierć jest pokonana, 
niebo się otworzyło…” 

Szanowni Państwo! 
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę,

 by zmartwychwstały Chrystus 
nadzieją i miłością wypełnił nasze serca. 

Niech utwierdza naszą wiarę 
w zwycięstwo dobra nad złem, 

życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. 
Niech w naszych oczach 

będzie zawsze widoczny blask 
nadziei zmartwychwstania. 

Zbigniew Chmielowiec
Poseł na Sejm RP
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W połowie stycznia br. w Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim, 
odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Miejskiej, 
której głównym punktem obrad było głosowanie 
nad projektem tegorocznego budżetu Gminy. 

Radni jednogłośnie uchwalili budżet Gminy  
Baranów Sand. na 2019 rok. Jego projekt wraz 
z uzasadnieniem przedstawiła Skarbnik Alina 
Zasadnia. Wcześniej projekt budżetu pozytywnie 
zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa 
wskazując, że jest on opracowany w sposób bar-
dzo staranny, kompletny, przejrzysty, wewnętrz-
nie spójny oraz zgodny z wymaganiami obowią-
zującego prawa. Projekt dokumentu pozytywnie 
zaopiniowały także wszystkie komisje stałe Rady 
Miejskiej. 

W roku 2019 wydatki budżetu Gminy zapla-
nowano w kwocie: 84 911 523,97 zł, natomiast 
dochody wyniosą 73 559 445,00 zł. 

Największy udział w wydatkach będą stanowi-
ły inwestycje, na które w 2019 roku Gmina zapla-
nowała kwotę ponad 37 mln zł. Natomiast naj-
ważniejszym zadaniem inwestycyjnym budżetu 
z planowanym dofinansowaniem środków z Unii 
Europejskiej jest poprawa gospodarki wodno- 
ściekowej w aglomeracji Baranów Sandomierski. 

Jak podkreślił Burmistrz Marek Mazur – duża 
część wydatków inwestycyjnych w tegorocznym 
budżecie wiąże się z rozbudową kanalizacji sa-
nitarnej na obszarze Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski. Jest to zadanie, które będzie reali-
zowane nie tylko w tym, ale również w kolejnym 
roku. Aktualnie blisko końca są już prace z tym 
związane na terenie Baranowa Sand., natomiast 
cały czas trwają roboty w Dymitrowie Małym. 

Lada dzień ruszą też prace w miejscowościach 
Wola Baranowska i Skopanie. 

To jednak nie wszystkie inwestycje. Jedno-
cześnie Gmina będzie realizować inne zadania 
inwestycyjne jak: dokończenie ścieżki pieszo-
-rowerowej od miejscowości Skopanie do skrzy-
żowania dróg wojewódzkich nr 872 i 985 (w Ba-
ranowie Sand.) czy modernizację hali sportowej 
w Skopaniu. Koszt modernizacji i rozbudowy hali, 
to ok. 4 mln zł. W obiekcie powstanie m. in. salka 
do fitnessu, siłownia oraz centrum fizjoterapii.

W wydatkach inwestycyjnych uwzględniono 
również koszty opracowania dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę i budowę drogi gminnej 
na Osiedlu Piastowskim w Skopaniu (27 tys. zł), 
termomodernizację budynku OSP Knapy (16 tys. 
zł), rozbudowę i przebudowę wraz z termomo-
dernizacją budynku OSP Dąbrowica (46 tys. zł) 
oraz na budowę ścieżki rowerowej z dopuszcze-
niem ruchu pieszych przy DW 872 (80 tys. zł). 

Pozostałe środki przeznaczone zostały na 

wiele drobniejszych zadań inwestycyjnych re-
alizowanych we wszystkich miejscowościach 
w zakresie budowlanym, modernizacyjnym czy 
remontowym. Na ten rok zostały również zabez-
pieczone środki na modernizacje dróg gminnych 
i powiatowych na łączną sumę ponad 1 mln zł. 

Zaplanowane wydatki na zadania oświatowe, 
to 16 mln zł, z czego subwencja oświatowa po-
kryje 10 mln zł. Na pomoc społeczną przewidzia-
no przeszło 2,6 mln zł, a na świadczenia rodzin-
ne 12 mln zł, z czego 7,1 mln zł to świadczenie 
„500+”, a 300 tys. zł - „Dobry start” - wyprawka 
szkolna. Na działalność kulturalną zabezpieczo-
no kwotę ponad 1,5 mln zł.

Lwią część dochodów stanowią środki po-
zyskane w ramach programów finansowych 
z udziałem środków europejskich. Jest to rekor-
dowe 27 645 708,00 zł. Pozostała część to wpły-
wy z podatków – ponad 12,5 mln zł oraz z innych 
rozliczeń takich jak np. subwencje z budżetu 
państwa. 

AKTUALNOŚCI

Rekordowy budżet na rok 2019 
uchwalony 
Blisko 85 mln zł wyniosą w tym roku wydatki Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, a ponad 73,5 mln zł dochody. Aż 37 mln zł 
zaplanowano na same inwestycje. Rekordowe ponad 27,6 mln zł trafi do budżet Gminy ze środków unijnych. Tegoroczny budżet 
jest kolejnym przyjętym jednogłośnie przez Radę Miejską. 

PODCZAS STYCZNIOWEJ SESJI RADNI JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘLI PROJEKT BUDŻETU

Pomogą rolnikom wypełnić wniosek 
Burmistrz Miasta i Gminy Baranów Sando-

mierski informuje, iż w roku bieżącym pracownicy 
Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
świadczyć będą pomoc w wypełnianiu wniosków 
o bezpośrednie dopłaty obszarowe. Pomoc bę-
dzie mogła być udzielana jedynie przy osobistym 
udziale zainteresowanych, po okazaniu dowo-

du osobistego. Przypominany, że od 2018 roku 
wnioski są wypełniane wyłącznie w formie elek-
tronicznej. Rolnicy, którzy chcą uzyskać pomoc: 
posiadający e-konto zobowiązani są przedstawić 
login i hasło; nie posiadający e-konta zobowią-
zani przedłożyć numer identyfikacyjny gospo-
darstwa (numer EP), 8 ostatnich cyfr numeru 

rachunku bankowego (numer rachunku banko-
wego zgodny z numerem w ewidencji producen-
tów), kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego 
z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018.

Pomoc będzie udzielana w Punkcie Obsługi 
Klienta od dnia 25.03.2019 r. w godzinach pracy 
Urzędu, tj. 7:30-15:30. 
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AKTUALNOŚCI

Powstaje kanalizacja sanitarna
Pełną parą idą prace przy największej inwestycji w historii naszej Gminy, jaką jest „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej  
w aglomeracji Baranów Sandomierskim w ramach MOF Tarnobrzeg”. Inwestycja realizowana jest jednocześnie w miejscowościach:  
Baranów Sandomierski, Dymitrów Mały, Skopanie oraz Wola Baranowska. 

W Baranowie Sandomierskim na ul. Okulickie-
go, Podzamcze, Krakowska i Borowa, wykonane 
zostało już 100% zadania. Obecnie trwają prace 
przy przyłączaniu poszczególnych domów do no-
wej sieci kanalizacji. Rozbudowywana i moder-
nizowana jest również oczyszczalnia ścieków, 
gdzie na ukończeniu są roboty związane z budo-
wą zadaszenia poletka osadowego. Trwają prace 
przy budowie nowego sitopiaskownika oraz robo-
ty remontowe w budynku socjalnym. 

Zakończono już prace związane z uszczelnia-
niem kolektorów sanitarnych metodą bezwyko-
pową w Baranowie Sandomierskim na długości 
blisko 1000 mb i w Skopaniu na długości prze-
szło 1300 mb, a także modernizację dwóch prze-
pompowni. 

Na ukończeniu są również prace budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Dymitrowie Małym. W ra-
mach tego zadania wykonanych zostało przeszło 
3600 metrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
blisko 1200 m kanalizacji sanitarnej tłocznej. 
Wbudowanych zostało 220 szt. studni oraz uło-
żonych blisko 900 mb rur osłonowych na koli-
zjach z innymi sieciami. Po zakończeniu robót 
na sieci pozostanie do wykonania przypięcie po-

szczególnych posesji do sieci 
kanalizacji sanitarnej.

W Skopaniu dobiegają koń-
ca roboty związane z budową 
kolektora tłocznego o długości 
około 4 km, tzw. bypass, który 
przekieruje ścieki ze Skopa-
nia, Woli Baranowskiej i Knap 
bezpośrednio do oczysz-
czalni ścieków w Baranowie 
Sand. W dalszej kolejności 
wykonawca planuje prace na 
Osiedlu Zachód, Skopaniu 
Górka, ul. Międzywodzie i Gra-
nica, z przekroczeniem torów 
w dwóch miejscach. Łącznie 
do wykonania jest 16 km sieci 
z czterema przepompowniami 
i jedną tłocznią. 

Zaczną w II kwartale
W Woli Baran., zgodnie z przedstawionym har-

monogramem przez wykonawcę, prace powinny 
się rozpocząć w II kwartale 2019 roku. Obecnie 
trwa przygotowanie do wejścia na plac budowy 
i zatwierdzane są karty materiałowe. W ramach 

tego zadania do wybudowa-
nia jest przeszło 28 km sieci 
grawitacyjnej i 5,5 km sieci 
kanalizacji sanitarnej tłocz-
nej z dziewięcioma sztukami 
pompowni i jedną tłocznią 
wraz kolektorem przerzuto-
wym ścieków w Knapach. 

Punkt Obsługi
Interesanta 
W związku z trwającymi 

pracami budowy kanalizacji 
sanitarnej na terenie Gminy, 
został uruchomiony Punkt 
Obsługi Interesanta, któ-
ry znajduje się w budynku 
obok Punktu Aptecznego na 
ul. Wschodniej 10 w Woli 
Baran. W Punkcie, będzie 
można uzyskać informacje na 
wszelkie zapytania związane 

z realizacją w/w inwestycji, jak również będą 
przyjmowane pisma oraz wnioski mieszkańców 
dotyczące wykonywania przedmiotowego zada-
nia. Biuro jest czynne w: poniedziałek: godz. 7:00 
- 11:00, środa: godz. 13:00 - 17:00, piątek: godz. 
11:00 - 15:00. 

Inwestycja za 50 mln zł
Zadanie kanalizacyjne pn.: “Poprawa go-

spodarki wodno-ściekowej w aglomeracji 
Baranów Sandomierskim w ramach MOF 
Tarnobrzeg” uchwałą Zarządu Województwa 
Podkarpackiego, w marcu 2018 roku otrzymało 
dofinansowanie na blisko 29 milionów złotych. 
Projekt obejmuje budowę i przebudowę sieci ka-
nalizacyjnej na długości 60 km (55 km budowa 
+ 5 km modernizacja) w miejscowościach: Wola  
Baranowska, Dymitrów Mały, Baranów Sando-
mierski, Skopanie oraz Knapy. 

W ramach zadania przebudowana i roz-
budowana zostanie oczyszczalnia w Bara-
nowie Sandomierskim, aby mogła przyjąć 
zwiększoną ilość ścieków po podłączeniu 
kolejnych miejscowości do gminnej sieci ka-
nalizacyjnej. Ta największa w najnowszej  
historii Gminy Baranów Sandomierski inwesty-
cja szacowana na 50 mln zł, planowana jest do  
zakończenia do października 2020 r. 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W DYMITROWIE  
MAŁYM.

BUDOWA ZADASZENIA POLETKA OSADOWEGO – OCZYSZ-
CZALNIA ŚCIEKÓW W BARANOWIE SANDOMIERSKIM.
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AKTUALNOŚCI

Wniosek o scalenia gruntów 
w Woli Baranowskiej złożony 
30 stycznia Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu złożyło w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, wniosek 
o dofinansowanie zadania scalenia gruntów w miejscowości Wola Baranowska, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020. Wyniki konkursu o przyznanie środków na realizację zadania, będą znane na przełomie maja i czerwca 2019 r. 

Dotychczas liczba kompletnych wniosków 
właścicieli gruntów w miejscowości Wola Ba-
ranowska, w których wyrażono zgodę na prze-
prowadzenie postępowania scaleniowego w tej 
miejscowości wynosi 484, na łączną powierzch-
nię 706,5554 ha, co stanowi 52,57 % ogólnej 
powierzchni gruntów obrębu Wola Baranowska. 

Scalanie gruntów rolnych, przeprowadza-
ne jest na podstawie Ustawy z dnia 26 marca 
1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów. Zgodnie 
z Polską Normą PN-R-04151:1997, zabieg ten 
definiowany jest jako zespół działań projekto-
wych i technicznych, których celem jest tworze-
nie korzystniejszych warunków gospodarowania 
w rolnictwie przez: poprawę struktury obszarowej 
gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie 
rozłogu gruntów, dostosowanie granic nierucho-
mości do systemu urządzeń melioracji, dróg oraz 
rzeźby terenu. 

Scalanie to zabieg przekształcający układ 
powierzchniowy gruntów rozdrobnionych i roz-

mieszczonych w szachownicy, a także nadmier-
nie wydłużonych w regularnie ukształtowane 
działki odpowiadające racjonalnemu użytkowa-
niu. W procesie scalenia następuje również znie-
sienie enklaw i półenklaw, usystematyzowanie 
granic, wydzielanie terenów pod zabudowę oraz 
zaprojektowanie funkcjonalnego układu komu-
nikacyjnego i prawidłowego ukształtowania roz-
łogu gruntów z jednoczesnym powiększeniem 
powierzchni gospodarstw rolnych. 

Wskazane wyżej cele połączone są z celami 
z zakresu ochrony środowiska oraz poprawy wa-
lorów rekreacyjnych i krajobrazowych wsi, które 
osiąga się poprzez transformację gruntów rol-
nych, ich zalesienia, ochronę cennych przyrodni-
czo miejsc, budowę ścieżek rowerowych i szlaków  
spacerowych. 

Wymienione powyżej elementy, łącząc ze sobą 
funkcje: produkcyjną, środowiskową i kulturową 
obszarów wiejskich, wzmacniają potencjał tych 
obszarów i dają szansę na zwiększenie dochodów  

rodzin rolniczych. 
Scalenie gruntów jest działaniem ogólnospo-

łecznym, które ma przynieść korzyść całej wspól-
nocie mieszkańców danej wsi, tym niemniej, 
zgodnie z zapisami ww. Ustawy, indywidualne 
interesy wszystkich uczestników scalenia, są tak-
że zabezpieczone. Zgodnie z art. 8 ust. 1 tejże 
Ustawy, w przypadku zmiany lokalizacji działki, 
w związku z połączeniem jej z inną tego same-
go właściciela, bądź przybliżeniem jej do działki 
siedliskowej, uczestnik scalenia lub wymiany 
otrzymuje grunty o równej wartości szacunkowej 
w zamian za grunty dotychczas posiadane. 

Czekamy zatem na ogłoszenie wyników kon-
kursu, a Państwa którzy posiadają grunty na te-
renie Woli Baranowskiej i jeszcze nie podpisali 
wniosku o przeprowadzenie scalenia, zachę-
camy do składania deklaracji, ponieważ proces 
scalenia gruntów ma przede wszystkim służyć 
mieszkańcom i właścicielom działek i to im ma 
przynieść korzyści.

Jelcz 422 dla OSP Kaczaki
Kolejny ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy zasilił jedną z jednostek OSP działających na terenie Gminy Baranów  
Sandomierski.

Z początkiem marca do jednostki 
OSP Kaczaki trafił Jelcz - ciężki sa-
mochód ratowniczo - gaśniczy, który 
wcześniej służył w pododziale bojo-
wym JRG w Nowej Dębie. Poprzedni 
taki pojazd, którym jeździli ochotnicy 
z Kaczak, był już mocno wyeksplo-
atowany i przeszedł na zasłużoną 
emeryturę.

Jelcz 422, to rocznik 2000, z napę-
dem 4x2 i silnikiem wysokoprężnym z 
doładowaniem o mocy 243 KM (178 
kW). Posiada zbiornik wody o po-
jemności 5000 litrów, zbiornik śr. pia-
notwórczego: 500 litrów,  dwuzakre-

sową autopompę Rosenbauer NH30 
o wydajności 2400 litrów/minutę.

Jako dodatkowe wyposażenie po-
siada działko wodno-pianowe 8/16/24 
Spec-Poż, szperacz pogorzeliskowy, 
maszt oświetleniowy 2x1000W. Sy-
gnalizację dźwiękową pojazdu two-
rzą: dwie lampy pojedyncze w sys-
temie LED LBL 10T (kabina), lampa 
pojedyncza stroboskopowa Elektra 
LBX (tył), dwie lampa kierunkowa pul-
sacyjna Wesem, dwa głośniki tubowe, 
modulator Zura 1120, dodatkowy sy-
gnał pneumatyczny Hella Highway. 
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Pomoc finansowa w ramach ONW, to dopłaty wyrównawcze, które mają 
na celu zapewnienie ciągłości rolniczego użytkowania ziemi, a tym samym 
utrzymanie żywotności obszarów wiejskich, zachowanie walorów krajobra-
zowych, promocję rolnictwa przyjaznego dla środowiska oraz zapobieganie 
wyludnieniu. Obszary ONW, to tereny, na których produkcja rolnicza jest 
utrudniona ze względu na warunki naturalne, ale także występuje tu możli-
wość nadmiernego wyludnienia. 

Zgodnie z nowym unijnym rozporządzeniem obszary ONW  
zostały podzielone na 3 grupy: 1 - strefy nizinne, 2 - strefy górskie, 3 - 
obszary ze specyficznymi utrudnieniami. W związku z tym, ministerstwo 
po kilku latach prac i konsultacji z różnymi instytucjami tj. Instytutem 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Instytutem Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Krajową Stacją Chemiczno-
-Rolniczą, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz głów-
nym Lekarzem Weterynarii, opracowało listę obszarów spełniających 
nowe obszary ONW, które w głównej mierze oparte są o tzw. kryterium  
biofizyczne. 

Idąc tokiem pewnego uproszczenia, prawdopodobnie gdyby nie zamek 
w Baranowie, który jest atutem turystyczno-krajobrazowym, to można 
mniemać, że sam Baranów Sandomierski również mógłby być zakwalifi-
kowany jako strefa ONW.  Na nowej liście znalazły się wszystkie miejsco-
wości z Gminy Baranów Sandomierski (wyłączając miasto Baranów San-
domierski). Dzięki temu rolnicy składając wniosek o dopłaty bezpośrednie, 
mogą ubiegać się o dodatkową płatność wynikającą z lokalizacji działki  

na obszarze ONW. 
Przypomnijmy, że nowe stawki płatności będą objęte degresywnością 

wynikającą z deklarowanego obszaru do płatności ONW według obecnych 
zasad, czyli: od 1 ha do 25 ha – 100%, od 25,01 do 50 ha – 50%, od 
50,01 do 75 ha – 25% płatności, powyżej 75 ha płatność ONW nie będzie  
przysługiwała. 

AKTUALNOŚCI

300 tys. zł promesy dla Gminy  
Gmina Baranów Sandomierski otrzymała jedną z sześćdziesięciu promes dla samorządów na remont lub odbudowę infrastruktury 
zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Do naszej Gminy trafiło z budżetu państwa aż 300 tysięcy 
złotych. Promesę z rąk Wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego odebrał Burmistrz Marek Mazur.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone na 
trzy inwestycje. Dzięki dotacji możliwy będzie  
remont drogi gminnej nr 100060R w miejscowo-
ści Marki - Ślęzaki, gdzie zaplanowano wykona-
nie nawierzchni z kamienia, na długości 600 mb. 

Kolejną inwestycją będzie przebudowa odcin-
ka sieci wodociągowej na ul. Kościuszki w Bara-
nowie Sandomierskim na długości 300 mb. 

Dzięki pozyskanym środkom wykonany zo-
stanie także remont drogi w Skopaniu (ul. Ce-
gielniana). W ramach prac zrobiona zostanie 
nawierzchnia z kamienia, na długości ponad  
400 mb. 

Kwota udzielonej pomocy finansowej wynosi 
300 tys. zł, nie więcej jednak niż 80% wartości 
zadania po udzieleniu zamówienia publicznego.

Dobra wiadomość dla rolników
Od 2019 roku będą obowiązywały nowe sposoby wyznaczania ONW. Zmiany dotyczą głównie obszarów zakwalifikowanych do 
ONW typu nizinnego oraz ONW ze specyficznymi utrudnieniami. 
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WYDARZENIA

Ćwiczyli ratowanie na lodzie
Pod koniec stycznia na zbiorniku wodnym ,,Wąsik’’ położonym na zwałce w Dąbrowicy przeprowadzono ćwiczenia  
doskonalące z zakresu ratownictwa lodowego. Podczas ćwiczeń druhowie z jednostek OSP Siedleszczany, Wola Baranowska,  
Dąbrowica i Suchorzów wspólnie ze strażakami Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP w Tarnobrzegu doskonalili techniki  
stosowane podczas ratowania osób poszkodowanych, pod którymi załamał się lód. 

Pierwszym punktem ćwiczeń było omówie-
nie zasad BHP oraz zaznajomienie z zasadami 
funkcjonowania sprzętu. Aby móc ratować, nale-
ży wiedzieć jak samemu sobie poradzić w takiej 
sytuacji. 

W myśl zasady 5D (dowołaj, dosięgnij, dorzuć, 
dowiosłuj, dopłyń) skupiono się na możliwościach 
najbezpieczniejszych dla ratowników, tj. instru-
owanie poszkodowanego jak ma się wydostać, 
podanie poszkodowanemu np. połączonych kilku 
drabin nasadkowych oraz wykorzystanie koła i linki  
ratunkowej. 

Ponadto druhowie zapoznali się z możliwo-
ściami i technikami działań na saniach lodowych 
oraz doskonalili umiejętności jazdy w trudnym 
terenie na quadzie. 

Wyróżnienie dla trenera Wisanu
Szkoleniowiec Wisanu Skopanie, Janusz Hynowski, został wyróżniony zaszczytnym tytułem trenera roku podczas Gali  
Piłkarskiej Podokręgu Stalowa Wola. Tytuł „Najlepszy Samorząd” powędrował do Gminy Baranów Sandomierski, a odebrał go 
Marek Barszcz, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy. 

Pod koniec stycznia w Stalowej Woli odbyło się 
spotkanie noworoczne prezesów klubów piłkar-
skich podokręgu Stalowa Wola (powiat: niżański, 
tarnobrzeski, stalowowolski) wraz z działaczami 
i władzami samorządowymi. Gminę Baranów 
Sandomierski reprezentowali prezesi niemalże 
wszystkich klubów sportowych z terenu Gminy, 
z działaczami i osobami wspierającymi sport 
w naszej Gminie. 

Spotkanie miało na celu podsumowanie roz-
grywek piłkarskich w 2018 roku rozgrywanych 
w podokręgu piłki nożnej Stalowa Wola. Podczas 
spotkania prezes Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej Mieczysław Golba wręczył odznaczenia 
najlepszej drużynie, najlepszemu zawodnikowi, 
najlepszemu trenerowi, najlepszemu młodzie-
żowcowi oraz zasłużonym działaczom. 

Z przyjemnością pragniemy poinformować,  

że laureatem nagrody w kategorii „Trener Roku” zo-
stał szkoleniowiec Wisanu Skopanie – pan Janusz  
Hynowski. Gratulujemy.  

Jedną z nagród otrzymała również Gmina  
Baranów Sandomierski, która została wyróż-
niona w kategorii – „Najlepszy Samorząd”. Po-
dziękowania i statuetkę w imieniu Gminy przyjął 
z rąk Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwości Marcina Warchoła, Zastępca Burmi-
strza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski –  
Marek Barszcz. 

Wszystkim piłkarzom, kadrze szkoleniowej, 
zarządom, Prezesom klubów sportowych, spon-
sorom i działaczom serdecznie dziękujemy za 
zaangażowanie w rozpowszechnianiu zdro-
wego stylu życia na terenie Gminy Baranów  
Sandomierski. 
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Zakup tak nowoczesnego samochodu możli-
wy był dzięki pozyskaniu środków z różnych źró-
deł, w tym z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji – 335 tys. zł, Komendy Głównej 
PSP w Warszawie (dotacja KSRG) – 300 tys. 
zł, Gminy Baranów Sandomierski – 300 tys. zł, 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – 100 tys. zł, Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie – 100 tys. zł, Wojewódzkie-
go Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu – 
10 tys. zł. 

Wóz jest obecnie najnowocześniejszym cięż-
kim wozem strażackim w województwie pod-
karpackim, który ze względu na potencjał i wy-
posażenie będzie używany do każdego rodzaju 
zdarzeń, na terenie nie tylko Gminy Baranów 
Sand., ale również powiatu i województwa. 

Nowy wóz strażacki na swoim wyposażeniu 
posiada: zbiornik na wodę o pojemności 5 tys. li-
trów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemno-
ści 500 litrów (wydajność autopompy 3600 litrów 
wody/ minutę), linię szybkiego natarcia, aparaty 
ochrony dróg oddechowych, defibrylator AED, 
zestaw hydrauliczny „WEBER” do ratownictwa 
technicznego i drogowego, kombinezon ochron-
ny na osy i szerszenie, kombinezon pilarza, torbę 

PSP R1 wraz z osprzętem oraz różnego rodza-
ju pilarki i przecinarki, opryskiwacz spalinowy, 
pompy szlamowe i pływające, drabiny, czujniki, 
detektory prądu i gazu, całą armaturę wodno 
– pianową oraz wentylator oddymiający wraz 
z osprzętem do zabezpieczania miejsc wypadku. 
Auto posiada sorbenty do neutralizacji. Ponadto 
ma na wyposażeniu dwie wyciągarki (przód i tył), 

zaś całe oświetlenie pojazdu zostało wykonane 
w technologii LED. W kabinie zamontowano ra-
diostacje przenośne oraz lampki z ładowarkami. 
Pojazd jest również wyposażony w dwa maszty 
oświetleniowe, z czego jeden jest wbudowany 
w samochód, zaś drugi przenośny/mobilny. 

„Powitanie” nowego wozu strażackiego, było 
wyjątkowe m. in. ze względu na przygotowaną 
specjalnie na ten dzień scenerię. Podczas wjaz-
du auta odpalono race oraz symbolicznie prze-
cięto biało- czerwoną wstęgę. Zebrani miesz-
kańcy oraz zaproszeni goście, mogli również 
obejrzeć pokaz fajerwerków. 

W wydarzeniu wzięli udział m. in.: Poseł na 
Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, Wicemarsza-
łek Województwa Podkarpackiego Ewa Draus, 
Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP 
w Rzeszowie st. bryg. Andrzej Babiec, Burmistrz 
Marek Mazur, Komendant Miejski PSP w Tar-
nobrzegu mł. bryg. Marian Róg, Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Baranowie Sand. Wacław 
Smykla wraz z Radnymi, Prezesi i Naczelnicy 
jednostek OSP z terenu Gminy, Sołtys Sołectwa 
wraz z Radą, sponsorzy i sympatycy jednostki 
OSP oraz przybyli na to wyjątkowe wydarzenie  
mieszkańcy. 

WYDARZENIA

Nowy samochód dla OSP  
Wola Baranowska 
Wyjątkowy prezent z końcem ubiegłego roku trafił do jednostki OSP Wola Baranowska. Do remizy „wjechał” nowy ciężki  
samochód ratowniczo-gaśniczy z napędem na cztery koła marki SCANIA P 370 4x4 o mocy 370 KM z automatyczną skrzynią biegów  
(na podwoziu nowej generacji), który został zakupiony za blisko 1 mln 145 tys. zł.
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AKTUALNOŚCI

Skorzystaj z nieodpłatnej  
pomocy prawnej 
Punkt udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Baranowie Sandomierskim działa w Urzędzie Miasta i Gminy Baranów  
Sandomierski, ul. gen. L. Okulickiego 1, we wtorek w godz. od 8:00 do 12:00 oraz w piątek w godz. od 8:00 do 12:00. Zgłoszenia 
na termin wizyty przyjmowane są telefonicznie pod numerem: tel. 15 811 85 81 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 
- poinformowanie osoby fizycznej, zwanej da-

lej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie 
prawnym oraz o przysługujących jej uprawnie-
niach lub spoczywających na niej obowiązkach, 
w tym w związku z toczącym się postępowaniem 
przygotowawczym, administracyjnym, sądowym 
lub sądowo-administracyjnym lub, 

- wskazanie osobie uprawnionej sposobu roz-
wiązania jej problemu prawnego lub, 

- sporządzenia projektu pisma w sprawach, 
o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism 
procesowych w toczącym się postępowaniu przy-
gotowawczym lub sądowym i pism w toczącym 
się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub, 

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie 
od kosztów sądowych lub ustanowienie pełno-
mocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub 
ustanowienie adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika patentowego 
w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz 

poinformowanie o kosztach postępowania i ry-
zyku finansowym związanym ze skierowaniem 
sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje 
spraw związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do roz-
poczęcia tej działalności. 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obej-
muje działania dostosowane do indywidualnej 
sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do pod-
niesienia świadomości tej osoby o przysługują-
cych jej uprawnieniach lub spoczywających na 
niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym 
rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrze-
by, sporządzanie wspólnie z osobą uprawnioną 
planu działania i pomoc w jego realizacji. Nie-
odpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje 
w szczególności porady dla osób zadłużonych 
i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz 
zabezpieczenia społecznego. 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne porad-

nictwo obywatelskie przysługuje: osobie upraw-
nionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów  
odpłatnej pomocy prawnej. 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nie-
odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne 
oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosz-
tów odpłatnej pomocy prawnej. 

Do złożenia oświadczenia wymagany jest 
numer PESEL. W przypadku braku numeru  
PESEL - numer paszportu albo innego dokumen-
tu stwierdzającego tożsamość. 

Sezon na „wypalanie traw” 
Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie - to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. 
Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń bowiem przeko-
nanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Jest to jednak 
całkowicie błędne myślenie. 

Rzeczywistość wskazuje, że wypalanie traw 
prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych 
zmian w środowisku naturalnym – ziemia wyjała-
wia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, 
naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymi-
lacja azotu z powietrza. Do atmosfery przedosta-
je się szereg związków chemicznych będących 
truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypa-
lanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, 
które niejednokrotnie prowadzą niestety także do 
wypadków śmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju 
zdarzeniach śmierć ponosi kilkanaście osób. 

Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślin-
ności, która ze względu na występujące w tym 
czasie okresy wegetacji stanowi doskonałe 

podłoże palne, co w zestawieniu z dużą aktyw-
nością czynnika ludzkiego w tym sektorze, skut-
kuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 
94% przyczyn ich powstania odpowiedzialny  
jest człowiek. 

Wypalanie łąk, trzcinowisk i zakrzaczeń po-
woduje również śmierć organizmów, żyjących 
w wierzchnich warstwach gleby, o istnieniu któ-
rych większość z nas nawet nie wie, a których 
obecność wpływa na właściwą kondycję gle-
by. Giną małe zwierzęta. Zniszczeniu ulegają 
też miejsca lęgowe ptaków, a pożary stanowią 
szczególnie poważne zagrożenie dla przedsta-
wicieli gatunków gnieżdżących się na ziemi lub 
w zaroślach. Ofiarami stają się także większe 

zwierzęta leśne, takie jak sarny, jelenie czy dziki, 
a nawet zwierzęta domowe. 

Ci, którzy mimo wszystko chcą ryzykować, 
muszą również liczyć się z konsekwencjami. 
O tym, że postępowanie takie jest niedozwolone 
mówi m. in. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r., poz. 142 
z późn. zm.), art. 124. „Zabrania się wypalania 
łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przy-
drożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk 
i szuwarów”. Art. 131 pkt. 12: „Kto wypala łąki, 
pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... – 
podlega karze aresztu albo grzywny”.
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AKTUALNOŚCI

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciąż-
liwością dla ludzi ważne jest, by właściciele swo-
ich pupili pamiętali o obowiązkach wobec zwie-
rząt, a w szczególności o: 
• zapewnieniu właściwych warunków  

bytowania; 
• zapewnieniu niezbędnych szczepień  

ochronnych; 
• dopilnowaniu, aby zwierzę było jak najmniej 

uciążliwe dla otoczenia (np. nie biegało bez-
pańsko po ulicach, nie wychodziło poza pose-
sję, nie kłusowało); 

• wyposażeniu w smycz i w zależności od rasy 
swojego psa również w kaganiec wychodząc 
z nim na spacer. 
W związku z licznymi interwencjami miesz-

kańców, iż psy stanowiące własność gospodarzy 
poszerzają grono wałęsających się bezpańsko 
psów, które zagrażają bezpieczeństwu dzieci 
oraz in nych mieszkańców, przypominamy że 
wszyscy właściciele psów zobowiązani są do ich 
zamykania na terenie swoich posesji. W przy-

padku, gdy właściciel wałęsającego się psa jest 
znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która 
ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzial-
nego właściciela zwierzęcia. Zgodnie z art. 77 
Kodeksu Wykroczeń „Kto nie zachowuje zwy-
kłych lub nakazanych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 
250 zł albo karze nagany”. 

Czynnikiem wskazującym na to, że zwierzę 
jest bezdomne nie może być tylko fakt, że zwie-
rzę pojawia się o odpowiednich porach w danej 
okolicy, bowiem takie przypadki są szczegól-
nie liczne w okresie godowym zwierząt. Całe  
watahy psów potrafią czuwać przy nierucho-
mości, na terenie której przebywa suka w rui. 
Niewskazane jest, by w tym czasie dokarmiać 
wałęsające się psy, zamykać je na terenie swo-
jej nieruchomości oraz nadgorliwie zgłaszać in-
terwencję do Urzędu. Zwierzę, które nie będzie 
dokarmiane w końcu samo odejdzie i wróci do 
swojego opiekuna. Nie można zapominać o tym, 
że w większości przypadków wałęsające się psy 

lub koty mają opiekunów, jednak szybko przy-
zwyczajają się do miejsca, gdzie zapewniono im 
schronienie i „smaczniejsze” wyżywienie. W przy-
padku potwierdzonej bezdomności zwierzęcia 
(przez Sołtysa oraz Policję), Gmina podejmie in-
terwencję wyłapania zwierzęcia i odwiezienia do  
schroniska.  

Należy pamiętać, iż pieniądze wydatkowane 
na odławianie i oddawanie rzekomo bezpańskich 
zwierząt do schroniska idą z NASZYCH kieszeni, 
uszczuplając tym samym budżet Gminy. Środ-
ki przeznaczone na ochronę zwierząt mogłyby 
być przeznaczone na inne ważne cele m. in.: 
drogi, chodniki, oświetlenie, place zabaw, orliki  
sportowe, pomoc socjalną itd. 

Z wysokością opłat za usługi wetery-
naryjne oraz innymi kosztami związanymi 
z wyłapywaniem wałęsających się zwie-
rząt, można zapoznać się na stronie Gminy  
www.baranowsandomierski.pl.

Apel do Mieszkańców!

Strach przed chlewnią
Mieszkańcy Dymitrowa Małego protestują przeciwko planom budowy w ich miejscowości chlewni na blisko dwa tysiące świń. 
Byłaby to jedna, z pięciuset, jakie mają powstać w całej Polsce. Przeciw inwestycji są także mieszkańcy Dymitrowa Dużego, a także 
Baranowa Sandomierskiego.  

Temat budowy chlewni trafił w lutym na sesję 
Rady Miejskiej. Radni podczas obrad przyjęli sta-
nowisko, w którym sprzeciwiają się tej inwestycji. 

- Przemysłowa hodowla zwierząt nie jest 
obojętna dla społeczeństwa. Dzieje się tak ze 
względu na uciążliwy odór, zanieczyszczenie 
powietrza, wód powierzchniowych oraz hałas. 
Duża koncentracja odchodów zwierzęcych sta-
nowi zagrożenie biologiczne. Ponadto miesz-
kańcy okolicznych miejscowości muszą się liczyć 
z realnym spadkiem wartości działek. Taka inwe-
stycja wpłynie też negatywnie na jakość dróg. 
Wszystkie te czynniki blokują możliwość rozwoju 
turystyki i mieszkalnictwa. Budowa wielkopo-
wierzchniowych chlewni nie wpisuje się w żaden 
z celów strategicznych rozwoju Gminy Baranów 
Sandomierski. Zgodnie ze Strategią Rozwo-
ju Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na 
lata 2016-2020, w obszarze przedsiębiorczości 
i rozwoju gospodarczego stwierdzono potrzebę 
ukierunkowania rozwoju gospodarczego Gminy 
na wykorzystanie potencjału turystycznego –  

czytamy w dokumencie. 
Protestują nie tylko Radni, ale przede wszyst-

kim mieszkańcy Dymitrowa Małego, którzy oba-
wiają się smrodu, zniszczenia lokalnych dróg 
oraz zanieczyszczenia. 

Chlewnię na 1996 stanowisk chce w Gminie 
wybudować prywatny inwestor. Byłaby zloka-
lizowana na obrzeżach Dymitrowa Małego,  
ok. 400 m od zabudowań. Inwestycja miałaby 
powstać w ramach programu Gobarto 500, który 
zakłada budowę 500 takich chlewni na terenie 
kraju. Jak tłumaczył podczas sesji Rady, Piotr 
Karnas z Gobarto, dzięki programowi rolnicy, 
a także osoby niezwiązane z branżą, mogą roz-
począć hodowlę tuczników na skalę przemysło-
wą. Firma gwarantuje stały odbiór od hodowców 
oraz zapewnia wsparcie techniczno–meryto-
ryczne. Przedstawiciel firmy Gobarto zapewniał 
także, że mieszkańcy nie odczują uciążliwo-
ści związanych z hodowlą bardziej, niż ma to  
miejsce w przypadku wiejskiego chowu. Zapew-
niać ma to odpowiednia wentylacja budynku, 

chów bezściółkowy, odpowiednie żywienie zwie-
rząt. Aby przekonać mieszkańców, firma chce 
pokazać, jak działają podobne obiekty w Wielko-
polsce lub Opolskim.  

Inwestor ma pozytywną opinię sanepidu, 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony  
Środowiska w Rzeszowie.

Na dzień oddania gazety do druku, w Urzędzie 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski dobiega-
ło końca procedowanie, tzw. decyzji środowisko-
wej. Został już zgromadzony cały materiał dowo-
dowy w sprawie, jednakże zgodnie z określonymi 
w KPA zasadami postępowania administracyjne-
go, w tym zasadą obiektywizmu i bezstronności, 
burmistrz do momentu wydania decyzji nie może 
oficjalnie zajmować stanowiska i wypowiadać 
opinii w sprawie. Naruszenie zasady bezstronno-
ści mogłoby skutkować wykluczeniem z postępo-
wania i przekazaniem sprawy do rozstrzygnięcia 
innemu organowi. 
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XIX Gminny Turniej Sportowy 
o Pucharek Burmistrza 
Jak co roku, podczas zimowych ferii, zorganizowano Gminny Turniej Sportowy o Pucharek Burmistrza Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski. Była to już dziewiętnasta edycja zawodów z udziałem najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Organizatorem 
turnieju był Zespół Szkół w Baranowie Sandomierskim. 

W tym roku młodzi sportowcy rywalizowali ze 
sobą w grze zespołowej w „dwa ognie”. Oprócz 
wysokiej sprawności fizycznej zawodnicy mu-
sieli wykazać się umiejętnością gry w zespole. 
Z wielkim poświęceniem i determinacją walczyli 
o wygraną. Wspólnie przeżywali smak zwycię-
stwa i gorycz porażki w prawdziwej sportowej 
rywalizacji. 

Po zaciętej rywalizacji na najwyższym stopniu 
podium stanęła drużyna Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Ks. J. Twardowskiego w Baranowie 
Sandomierskim. Tuż za nią uplasował się ze-
spół z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana  
Pawła II w Skopaniu, a trzecie miejsce zaję-
ła ekipa z Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach. 
Czwarte i piąte miejsce zajęły odpowiednio 
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Batalionów 
Chłopskich w Dąbrowicy oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Generała Władysława Sikor-
skiego w Woli Baranowskiej. 

Po głównej części zawodów odbyły się roz-

grywki w piłkę nożną. Inicjatorem tej części 
zawodów jest w ostatnich latach pan Krzysztof 
Stawiarski. Do tych rozgrywek, także przystąpi-
ło 5 drużyn. Pod czujnym okiem sędziowskim, 
podobnie jak wcześniej, na zasadzie każdy 
z każdym rozegrano emocjonujące spotkania  

piłkarskie. 
W piłkarskich rozgrywkach triumfowa-

li uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Skopaniu. 
Drugie miejsce zajęła Publiczna  
Szkoła Podstawowa im. Ks. J. 
Twardowskiego w Baranowie 
Sandomierskim, a na najniższym 
stopniu podium stanęli uczniowie 
Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Ślę-
zakach. Czwarte 
miejsce wywalczyła 
Publiczna Szkoła 
Podstawowa im.  
Batalionów Chłop-

skich w Dąbrowicy, a piąte Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Genera-
ła Władysława Sikorskiego w Woli  
Baranowskiej. 

Nagrody uczestnicy za-
wodów odebrali z rąk fun-

datora - Burmistrza Marka Mazura. Każda  
z drużyn otrzymała pamiątkowe dyplomy, nato-
miast nagrodą za I miejsca w obu kategoriach 
były puchary, a za kolejne miejsce - dwie piłki.

Burmistrz pogratulował i podziękował wszyst-
kim uczestnikom i organizatorom. Nie obyło się 
również bez pamiątkowych zdjęć i gratulacji. Po 
zawodach na wszystkich miłośników sportowych 
zmagań czekał smakowity poczęstunek. 
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Baranowscy seniorzy zasiądą 
w studenckich ławach 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim rozpoczyna działalność. 28 lutego odbyła się uroczysta inauguracja. 

Uroczystości rozpoczęły się nabożeństwem w kościele parafialnym  
w Baranowie Sandomierskim. Dalsza część programu odbyła się w sali 
widowiskowej MGOK-u. Na uroczystość przybyło wielu znakomitych 
gości, którzy na ręce Prezes Stowarzyszenia Teresy Żyguły złożyli słu-
chaczom UTW gratulacje i życzenia. Głos zabrali m. in. poseł Zbigniew 
Chmielowiec, wicemarszałek Ewa Draus, wicestarosta Jacek Rożek oraz 
burmistrz Marek Mazur. 

Podczas spotkania podpisano także porozumienia z uczelniami, które 
objęły Uniwersytet swoim patronatem: Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Tarnobrzegu oraz Państwową Wyższą Szkołą Wschodnioeuro-
pejską w Przemyślu. Szkoły te będą organizować zajęcia i wykłady dla 
baranowskich studentów. Tego dnia odbył się także pierwszy wykład pt. 
„Młodzi duchem, dojrzali doświadczeniem i wiekiem”. Wygłosiła go mgr 
Bożena Andrychowicz.  

Uroczystości uświetniła Gminna Orkiestra Dęta oraz chór Chorus  
Familiaris. Inauguracja zakończyła się degustacją pączków i słodkości  
ufundowanych przez Sponsorów. 

Baranowski UTW powstał końcem zeszłego roku. Zainteresowanie 
jego działalnością jest bardzo duże. Zgłosiło się ponad 70 seniorów. Jak 
tłumaczy prezeska zarządu UTW Teresa Żyguła, wystarczy tylko wypełnić 
deklarację. 

- Słuchaczem UTW może być osoba w wieku 50+, nieaktywna zawo-
dowo. I to właściwie jedyne warunki – mówi pomysłodawczyni inicjatywy. 
– Najważniejsza jest chęć wyjścia z domu, potrzeba działania, spędzania 
aktywnie czasu, realizowania pasji i zainteresowań.  

W gminie od kilku lat realizowane są zajęcia dla seniorów, które orga-
nizuje MGOK oraz stowarzyszenie Tor Rozwoju, głównie w ramach Rzą-
dowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych. Organizowane 
są zajęcia ruchowe, kulinarne, plastyczne, artystyczne, wycieczki itp. 
Uczestniczyły w nich grupy seniorów z Baranowa Sandomierskiego, Sko-
pania, Woli Baranowskiej, czy Durdów. Uniwersytet pozwoli rozszerzyć tę 
działalność na całą gminę i stworzy możliwość uczestniczenia w różnych 
formach aktywności także dla osób, które nie brały udziału w projektach. 

Zajęcia w ramach UTW odbywać się będą głównie w budynku MGOK-
-u. W planach jest też organizacja wyjazdów, wycieczek, plenerów, warsz-
tatów itp. aktywności. Wciąż można jeszcze zgłosić swój udział. Chętni 
znajdą deklarację w MGOK-u lub na stronie internetowej www.kulturalia.
pl. Tam także znajduje się aktualny harmonogram zajęć.  

      Rd 

Uniwersytet serdecznie dziękuje Sponsorom 
za ufundowanie poczęstunku: 

- GS w Baranowie Sandomierskim 
- Marcinowi Madejowi PPHU Madej 

- Cukierni „Sokołowski” Dąbrowa Tarnowska. 

TERESA ŻYGUŁA PODPISUJE POROZUMIENIE Z UCZELNIAMI.

INAUGURACJA DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU TRZECIEGO  
WIEKU

BURMISTRZ MAREK MAZUR WRĘCZA GRATULACJE TERESIE  
ŻYGULE, PREZES ZARZĄDU UTW.
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Taneczny jubileusz w MGOK-u 
Były kwiaty, wspomnienia, gratulacje, ale przede wszystkim – dużo radości i tańca. Tak można podsumować jubileusz 20-lecia 
zespołów tanecznych działających w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. 

Dwa koncerty taneczne odbyły się z okazji 
jubileuszu zespołów Perełki i Nowe Pokolenie, 
które od 20 lat prowadzi instruktorka Katarzyna 
Gwoździowska. Na scenach w Baranowie San-
domierskim i Skopaniu wystąpiło ok. stu tancerzy 
w wieku od 4 do 20 lat. Motywem przewodnim 
był las, w którym rosną jagódki i grzybki, można 
zbierać żołędzie i kwiaty, ale też dzieją się prze-
różne historie, mieszkają tam złe czarownice, 
harcują krasnale i inne bajkowe postacie… 

- Te koncerty to był taki przegląd, tego, co  
zrobiliśmy z naszymi tancerzami przez 20 lat, 

oczywiście w wielkim skrócie – mówi instruktor-
ka Katarzyna Gwoździowska. – Bardzo cieszy 
mnie, że co roku przychodzą do nas nowe osoby, 
które chcą rozpocząć swoją przygodę z tańcem, 
wykształcają wrażliwość, pasję, zyskują umiejęt-
ność wyrażania emocji. Nawet jeśli w dorosłym 
życiu już nie tańczą, te wartości zostają w nich na 
zawsze. A są i takie osoby, które z tańcem zwią-
zały się zawodowo.  

Koncerty były też okazją do wspomnień. 
Najstarsze tancerki, które dawno temu skoń-
czyły edukację taneczną w baranowskim domu  

kultury, specjalnie na tę okazję odświeżyły układy 
taneczne, które przygotowywały jako kilku- i na-
stolatki. Brawurowo zaprezentowały je na scenie 
przy aplauzie widowni. 

Jak na jubileusz przystało, nie mogło zabraknąć 
tortu. Były też pamiątkowe medale, które otrzy-
mali wszyscy tancerze, były kwiaty, gratulacje  
i fajerwerki. 

Jubileuszowe koncerty zostały dofinansowa-
nie z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.   

    rd 
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Premiera pełna śmiechu! 
Zaskakujące zwroty akcji, błyskotliwy humor i długie brawa na stojąco – tak w skrócie wyglądał wieczór premiery nowego  
spektaklu grupy Pozytywnie Skopani. 

Grupa teatralna działająca w Skopaniu przy  
baranowskim MGOK-u przygotowała kolejny 
świetny spektakl. Poprzednia sztuka „Next ex” 
cieszyła się dużą popularnością i aktorzy po-
kazywali ją w kilkudziesięciu miejscowościach. 
Wszędzie wzbudzała entuzjazm i zbierała pozy-
tywne recenzje. Grupa postanowiła pójść za cio-
sem i znów sięgnąć po wesołą komedię familijną. 
Ponownie padło na tekst Juliusza Machulskiego. 
I ponownie szykuje się hit! 

Premiera sztuki pt. „Matka brata mojego syna” 
odbyła się 26 stycznia w Środowiskowym Domu 
Kultury w Skopaniu, gdzie na co dzień grupa się 
spotyka. Spektakl oglądał nadkomplet widzów,  

którzy żywo reagowali na scenariuszowe twisty,  
Taneczny jubileusz w MGOK-u komediowe gagi 
i aktorską brawurę. Salwy śmiechu co i rusz prze-
rywały błyskotliwe dialogi, wystawiając powagę 
grających na poważną próbę. Akcja rozgrywa się 
w szpitalnej sali, gdzie trafił senior rodu, popular-
ny pisarz Wincenty Laskus. Cała rodzina zbiera 
się wokół jego łóżka i tu rozgrywa się komedia 
pomyłek i rodzinnych swad. 

Oprócz znanych już twarzy Pozytywnie Sko-
panych: Agaty Dobrowolskiej, Pawła Dobro-
wolskiego, Mateusza Załuski, czy Wojciecha 
Gwoździowskiego, mogliśmy podziwiać dwie 
debiutantki: Dorotę Witas i Marzenę Hynowską. 

Widzowie przyjęli je bardzo ciepło, a i same  
aktorki poradziły sobie na scenie świetnie.  

Spektakl zakończył się gorącymi oklaskami na 
stojąco, kwiatami i podziękowaniami.  

Pokaz w Skopaniu był pierwszym z dwóch pre-
mierowych wieczorów. Kolejny odbył się w nie-
dzielę 3 lutego w MGOK-u w Baranowie Sando-
mierskim. Tu zainteresowanie było tak duże, że 
zabrakło miejsc dla wszystkich chętnych. Widzo-
wie długo oklaskiwali i gratulowali artystom.  

W związku z ogromnym zainteresowaniem 
sztuką, wkrótce odbędą się kolejne pokazy. Gru-
pa planuje także odwiedzić okoliczne domy kul-
tury. Szczegóły będzie można znaleźć na stronie 
MGOK-u www.kulturalia.pl. 

    rd 
	 	 Fot.	Radosław	Delimata	
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Zespół Od Drugiej Strony na  
baranowskiej scenie 
Za nami już rockowy wieczór w MGOK-u. W niedzielę 17 marca wystąpiła grupa O.D.S.

Zespół zaprezentował kilkanaście 
własnych kompozycji z gatunku alter-
natywnego rocka z elementami ska i je-
den cover. Na zakończenie muzycy 
zagrali piosenkę „Zegarmistrz światła”  
Tadeusza Woźniaka w nowej aranżacji. Pod-
czas całego koncertu nie zabrakło porządne-
go gitarowego grania, odrobiny szaleństwa, 
żartu, prowokacji, ale i melancholii, przede 
wszystkim jednak - dobrej zabawy! Zupełnie 
nowy image – ciekawy i oryginalny zaprezen-
tował wokalista grupy Marcin Raś, który wy-
stąpił w… domowych bamboszach, lekarskim 
kitlu z napisem ODS na plecach i lenonkach 
na nosie. Do tego nawiązał bardzo dobry 
kontakt z publicznością, żartował, biegał, za-
czepiał i prowokował. Ale przede wszystkim 

zaimponował widzom bardzo ekspresywnym, 
głębokim, ciekawym wokalem.  

Choć grupa istnieje od niedawna, dorobiła 
się już niemałej grupy fanów, którzy tłumnie 
przybyli do ośrodka kultury. A nawet przygo-
towali transparenty z wizerunkiem wokalisty. 
Nie pozwolili zespołowi odejść ze sceny bez 
bisów.  

Przypomnijmy, grupę O.D.S. tworzą: Mar-
cin Raś – wokal, Andrzej Gwoździowski – gi-
tara, Marek Marchewicz – bas, Tomasz Mrzy-
głód – perkusja, Krzysztof Gwoździowski 
– gitara, Jacek Jamrozy – klawisze, chórki: 
Aleksandra Solarska i Iga Pańczyk. W planie 
są kolejne koncerty. Wiadomo już na pewno, 
że w połowie wakacji wystąpią w Dworze na 
Wichrowym Wzgórzu.   rd 
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Smażyli, skakali, nagrywali na 
baranowskich feriach 
Były faworki, trampoliny, słuchowisko, karaoke, spotkanie z gośćmi, a także mnóstwo śmiechu i dobrej zabawy. Kulturalne  
ferie za nami! 

Baranowski MGOK, jak co roku zapro-
sił dzieci z okolicy na szereg zajęć pod-
czas ferii. Spotkania dla nich odbywały się 
w Baranowie Sandomierskim i Skopaniu. In-
struktorzy ośrodka zaprosili uczestników do 
wspólnej zabawy, tworzenia, gotowania, mu-
zykowania, podróżowania. W zajęciach wzię-
ło udział blisko 100 dzieci w wieku od kilku do  
kilkunastu lat. 

W ramach feryjnych spotkań dzieci uczest-
niczyły w zajęciach plastycznych i rękodzieła,  

wykonywały m. in. lasowiackie wycinanki, 
wspólnie budowały karmnik dla różnobarwnych 
ptaków, wykonywały także laurki dla gości spe-
cjalnych. Owymi gośćmi byli strażacy z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu, którzy opo-
wiedzieli o tym, jak zachować bezpieczeństwo 
podczas zabaw zimowych, jak unikać niebez-
piecznych sytuacji, a także co robić, kiedy dzieje 
się coś złego. Dzieci miały także możliwość po-
znania zasad udzielania pierwszej pomocy oraz  
ćwiczyły na fantomie sztuczne oddychanie. 

Podczas ferii odbyły się także bardzo lubia-
ne przez wszystkich zajęcia kulinarne. Tłusty  
czwartek blisko, zatem dzieci samodzielnie  
wykonywały chrust, a następnie ze smakiem pa-
łaszowały słodkie przysmaki. Wszyscy zgodnie 
przyznali, że wyszły wspaniałe! A po jedzeniu 
uczestnicy szybko spalili nadprogramowe kalorie 
podczas zabaw muzycznych i ruchowych.  

Ferie zakończyły się piątkową wycieczką do 
parku trampolin do Rzeszowa, gdzie każdy mógł 
zostać akrobatą oraz sobotnim balem przebie-
rańców w Skopaniu, gdzie z kolei każdy mógł 
zostać… każdym!  

Równocześnie grupa młodych mieszkańców 
uczestniczyła w warsztatach pod nazwą „Robimy 
słuchowisko radiowe”. Zajęcia zorganizowała Fun-
dacja Teatr Wyobraźni. Podczas spotkań powstał 
scenariusz, dzieci dowiedziały się, jak tworzyć 
dźwięki, jak budować głosem swoją rolę, a następ-
nie w baranowskim studiu nagrały słuchowisko.  
Audycja z udziałem dzieci jest montowa-
na i wkrótce będzie można jej posłuchać  
w internecie. W planie jest jeszcze wycieczka do 
Teatru Polskiego Radia w Warszawie. 

Kulturalne ferie zostały dofinansowane ze 
środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych.  

    rd 
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Anielskie śpiewy rozbrzmiały 
w MGOK-u 

Grają od dwóch lat 
Nasza orkiestra gra już dwa lata! Z tej okazji w MGOK-u końcem roku odbyło się spotkanie, w którym oprócz członków zespołu, 
uczestniczyły także całe orkiestrowe rodziny. 

Spotkanie, które odbyło się w MGOK-u 
11 grudnia było okazją do integracji, ale przede 
wszystkim do zaprezentowania postępów, jakie 
Gminna Orkiestra Dęta poczyniła w ciągu dwóch 
lat pracy. Zespół zaprezentował się na nowej 
scenie sali widowiskowej. Usłyszeliśmy kolędy, 
piosenki patriotyczne, marsze oraz… rock’n’drol-
la i wiązankę piosenek Demisa Roussosa. Jak 
wyjaśnił dyrygent Marek Kosior, orkiestra wciąż 
się rozwija, poszerza swój repertuar, także 
o utwory popularne. Mini koncert zakończył się 
burzą braw, a nawet bisami.  

W spotkaniu uczestniczył burmistrz Marek Ma-
zur, który przekazał wyrazy uznania dla wszyst-
kich młodych artystów, pogratulował talentu 
i zaangażowania, a także życzył wielu sukcesów. 
Z kolei Marek Kosior, dyrygent orkiestry podzię-
kował rodzicom za wspieranie wysiłków swoich 
pociech i czuwanie nad rozwojem ich umiejętno-
ści muzycznych. Podziękowania i życzenia zło-
żyła również dyrektor MGOK-u Renata Domka. 

Gminna Orkiestra Dęta została zawiązana 
przed dwoma laty w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury z inicjatywy burmistrza Marka Mazura. 

Rada gminy prze-
kazała fundusze 
na zakup kilku-
nastu instrumen-
tów, następnie 
przeprowadzono 
nabór. W ciągu na-
stępnych miesięcy 
młodzi mieszkańcy 
gminy mogli na-
uczyć się gry od 
podstaw. Z cza-
sem do orkiestry 
dołączyły także 
osoby dorosłe. 

W 2018 roku zakupiono kolejnych 12 instru-
mentów, dzięki dofinansowaniu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Fundu-
szu Promocji Kultury. Wraz z nowym rokiem  
artystycznym naukę rozpoczęły kolejne osoby.  
Dzisiaj orkiestra liczy blisko 30 muzyków, zarów-
no dzieci, jak i młodzież oraz dorośli.  

W tym roku orkiestra już sporo koncertowała. 
Między innymi zadbała o oprawę uroczystości 

jubileuszu 160-lecia OSP w Baranowie Sando-
mierskim, dożynek gminnych w Durdach, odpu-
stu w Sulisławicach, Wojewódzkiej Spartakiady 
Środowiskowych Domów Samopomocy. Wzięła 
także udział w II Przeglądzie Orkiestr Dętych 
oraz uroczystościach z okazji 100. rocznicy od-
zyskania niepodległości.  

    rd 

Koncert kolęd i pastorałek „Ola i Schola”, wręczenie nagród laureatom konkursu „Tradycyjna Choinka” oraz występ – niespo-
dzianka – tak wyglądał ostatni styczniowy weekend w MGOK-u. 

Piękne kolędy i pastorałki w śmiałych, cieka-
wych aranżacjach można było usłyszeć 27 stycz-
nia w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim.  
Wystąpili młodzi mieszkańcy miasta, na co 
dzień pracujący w Scholi pod okiem Aleksandry 
Solarskiej. Zjawiskowe widowisko zgromadziło 
nadkomplet uczestników, którzy długo oklaski-
wali artystów i nie chcieli ich puścić ze sceny  
bez bisu. 

Młodzi artyści, którzy tak zachwycili publicz-
ność to: Amelia Łukasiewicz, Marysia Łukasie-
wicz, Ula Wilczyńska, Dagmara Wilczyńska, 
Zuzanna Świstek, Angelika Wiącek, Oliwia Pluta, 
Oliwia Romańczuk, Ula Polit, Klaudia Szlęzak, 
Natalia Kopeć, Wiktor Kopeć, Karolina Moty-

ka, Natalia Kułacz – gitara, Adam Sadecki 
– akordeon, pianino, Aleksandra Solarska – 
dyrygentka. Koncert poprowadził Wojciech 
Gwoździowski. 

Po występie Scholi nastąpiło wręczenie 
nagród laureatom Gminnego Konkursu Pla-
stycznego „Tradycyjna Choinka 2018”. Wy-
niki tego konkursu można znaleźć na stronie 
internetowej MGOK-u www.kulturalia.pl. 

W dalszej części programu wystąpił zespół 
– niespodzianka przygotowana specjalnie 
dla wszystkich uczestników tego wieczoru przez 
księdza proboszcza Andrzeja Machowicza. 
Z koncertem folkowych i biesiadnych piosenek 
wystąpili górale z Radłowa – duet Ścianki. 

    rd 
	 	 Fot.	Radosław	Delimata	
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Pamiętają o Babci Hani 
Dwa lata temu zmarła Anna Rzeszut – współzałożycielka Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki w Baranowie Sandomierskim. Jej 
rodzina i przyjaciele spotkali się w rocznicę śmierci, by uczcić jej pamięć i powspominać Babcię Hanię. 

Anna Rzeszut – twórczyni ludowa, propaga-
torka kultury lasowiackiej, wieloletnia kierownicz-
ka Zespołu Obrzędowego Lasowiaczki zmarła 
15 stycznia 2017 roku. W rocznicę jej śmierci 
w baranowskim MGOK-u spotkała się rodzina 
Babci Hani, członkowie Zespołu Obrzędowe-
go Lasowiaczki a także przyjaciele i sympatycy 
zespołu, w tym m. in. przedstawiciele Muzeum 
Okręgowego w Sandomierzu wraz z dyrektorem 
Dominikiem Płazą. Na początek wszyscy odwie-
dzili grób Anny Rzeszut, gdzie zapalno znicze 
i pomodlono się zarówno za nią, jak też za dusze 

innych zmarłych Lasowiaczek, w tym za Marię 
Kozłową, która przed laty zaszczepiała miesz-
kańcom miłość do kultury lasowiackiej.  

Wieczór ten był także okazją do obejrze-
nia archiwalnego filmu – wywiadu pt. „Świat 
według Babci Hani”, który przed kilkoma laty 
powstał z udziałem uczniów tutejszej szkoły. 
Nagranie udostępnił Krzysztof Stawiarski, po-
mysłodawca projektu udokumentowania spo-
tkania dzieci z niezwykłą artystką ludową. Babci 
Hania opowiada o swoich haftach, prezentuje 
jak zrobić wycinankę, tłumaczy z czego szyto  

kiedyś stroje lasowiackie, mówi o swojej miłości 
do kultury lasowiackiej, o tym, jak ważne jest 
jej pielęgnowanie i przekazywanie kolejnym  
pokoleniom.  

Uczestnicy wieczornicy podkreślali, że  
dzięki temu dokumentowi poczuli, jakby Babcia 
była z nimi. Nie zabrakło wspomnień i aneg-
dot związanych z barwną postacią współza-
łożycielki Lasowiaczek. Rozmowy trwały do  
późnego wieczora... 

    rd 

Dzień Pamięci o Ofiarach  
Holokaustu 

W Baranowie Sandomierskim uczczono pa-
mięć mieszkańców gminy wymordowanych 
w czasie II wojny światowej. Pomodlono się na 
dawnym żydowskim cmentarzu, a w MGOK-u 
odbył się wykład. 

Gmina włączyła się w obchody Dnia Pamię-
ci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu po 
raz trzeci. Podobnie, jak w latach poprzednich 
uczestnicy spotkania udali się na dawny żydow-
ski cmentarz, gdzie pomodlono się zmarłych 
mieszkańców gminy. 

Z kolei w MGOK-u odbył się wykład na te-
mat kultury i obyczajowości żydowskiej, który  

wygłosił Zbigniew Józef Tobiasiewicz – chasyd, 
opiekun synagogi w Dynowie, działacz spo-
łeczny. Towarzyszył mu Marek Rączka, który 
również dzielił się z uczestnikami swoją wiedzą  
i przemyśleniami. 

Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu ob-
chodzi się 27 stycznia. Odbywały się po raz 11. 
Uroczystości na Podkarpaciu trwały przez kilka 
dni. Zostały zorganizowane pod patronatem  
Marszałka Władysława Ortyla.  

     
    Rd 
	 	 	 Fot.	M.	Mitka	
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Spooky Wooky Wooky na  
baranowskiej scenie 
Po raz kolejny w sali MGOK-u 10 lutego zgromadził się komplet widzów, tym razem na koncercie młodego rapera  
Kacpra Smykli pt. „Kontrast”.

Artysta zaprezentował kilkanaście au-
torskich kawałków w klimatach reggae 
i rap. W tych utworach, które powstawały 
na przestrzeni kilku ostatnich lat dzieli się 
ze słuchaczami swoimi spostrzeżeniami 
na temat życia, miłości, codzienności.  

- Całą moją osobę można odnaleźć na 
trakach, piosenkach których piszę - tłu-
maczy muzyk. -Wszystkie pomysły, tok 
myślenia oraz mój odbiór rzeczywistości 
zapisuję na pięciolinii. Tworzę reggae rap 
- wewnętrznie podzielony i jednocześnie 
kompletny, jak Yin i Yang. Spooky Wooky 
Wooky - Yang - to ta pozytywna i ciepła, 
pełna energii nasłoneczniona strona, zaś 
Yin - S.M.Y.K. - to zacienione miejsce, 
pełne emocji wypływających ze smutnych 
życiowych doświadczeń i wrażeń. Stąd 
ten tytułowy KONTRAST. 

Do wspólnego występu artysta za-
prosił także gości. Towarzyszyły mu 
wokalistki: Ola Solarska i Iga Pań-
czyk, brawurowi tancerze, czyli grupa 
FLASH z Ewą Plutą i Anią Tymków, 

a także Michał „Soljah” i Łukasz  
„Tarzan” Obara. W roli konferan-
sjera wystąpił zaś Damian „Wujek”  
Wojciechowski.  

Był to pierwszy z cyklu koncer-
tów organizowanych przez baranow-
ski MGOK pod wspólnym hasłem  
„Na scenę!”.  

- Pomysł tego koncertu powstał po 
koncercie z okazji Święta Niepodległo-
ści, na którym Kacper zaprezentował 
swój numer pt. „Nieznany żołnierz” 
– tłumaczy dyrektor MGOK-u Renata 
Domka. - Krótki, ale przejmujący występ 
został bardzo dobrze przyjęty przez pu-
bliczność. Wtedy też pojawiła się idea 
kontynuowania amatorskich występów 
lokalnych artystów w większym za-
kresie. My udostępniamy salę, sprzęt 
i obsługę techniczną, a początkujący 
muzycy mogą zaprezentować swoją 
twórczość na scenie przed szerszą  
publicznością. W planie są kolejne kon-
certy z tego cyklu.   rd 

Świętowali Dzień Kobiet
„Ko biety bez to warzys twa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez ko biet głupieją…” – taki cytat Antoniego Czechowa przyświecał  
tegorocznym obchodom Dnia Kobiet zorganizowanym przez Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów Rencistów  
i Inwalidów w Baranowie Sandomierskim.

9 marca w baranowskiej remizie zebrały się 
delegacje 7 kół terenowych z Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski i 3 z Gminy Padew Na-
rodowa, a także zaproszeni goście. Wśród nich 
byli: Ignacy Bienia – przedstawiciel Zarządu Okr. 
z Rzeszowa, Wacław Smykla – przewodniczący 
Rady Miejskiej, Marek Barszcz - zastępca Bur-
mistrza, Alina Zasadnia – skarbnik Gminy, rad-
ny Henryk Róg oraz Renata Domka – dyrektor 
MGOK-u.

Uroczystość poprowadził i jako pierwszy złożył 
życzenia zebranym paniom Przewodniczący Za-
rządu Rejonowego Józef Ciejka. W dowód uzna-
nia Zarząd Rejonowy wyróżnił także 14 pań za 

ofiarną pracę  na rzecz kół terenowych 
i Zarządu Rejonowego. Podziękowania 
otrzymały: Babiuch Teodora, Bonach 
Maria, Domka Renata, Kołek Antonina, 
Kaczak Janina, Kułacz Alina, Gwoź-
dziowska Danuta, Mitkiewicz Maria, Po-
kutecka Janina, Rączka Maria, Roma-
nek Stanisława, Serwon Maria, Turbak 
Elżbieta i Wydro Zofia.

Były kwiaty, słodkości, upominki ufun-
dowane przez Fabrykę Firanek Wisan 
oraz wspólnie odśpiewane „Sto lat”. 
Uroczystość wzbogacił występ młodzieżowy 
z MGOK-u w Baranowie Sand. Spotkaniu towa-

rzyszył również kiermasz prac rękodzielniczych 
wykonanych przez podopiecznych Warsztatów 
Terapii Zajęciowej.   Fot.	M.	Durda
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Rapowali o Wyklętych 
To była wyjątkowa, bo hiphopowa lekcja historii. 3 marca w MGOK-u wystąpili 

Tadek Firma Solo i baranowscy raperzy. 
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych w Baranowie Sandomierskim obcho-

dzony był nietypowo. Z tej okazji MGOK zorganizował rapowy koncert. Wystąpił  
Tadeusz Polkowski, czyli Tadek Firma Solo z repertuarem poświęconym Żołnierzom  
Wyklętym. Artysta przybliżył uczestnikom koncertu szereg historii i sylwetek boha-
terów antykomunistycznego podziemia oraz opowiadał o okolicznościach, w jakich 
walczyli, ich motywach i kontekście historycznym. Wieczór ten był także okazją do 
porozmawiania o patriotyzmie i współczesnej sytuacji politycznej. Po występie moż-
na było kupić książki Tadka oraz zdobyć jego autograf. 

Koncert gościa poprzedziły występy baranowskich młodych raperów. Z własnymi 
utworami o tematyce patriotycznej wystąpili Kuba Chwałek – Helek z towarzysze-
niem Oli Solarskiej, a także Kacper Smykla – Spooky Wooky Wooky. W ich autor-
skich utworach znalazły się także lokalne akcenty, dotyczące m.in. Hieronima Deku-
towskiego „Zapory”, czy Babci Hani – lasowiaczki Anny Rzeszut. 

Koncert został dofinansowany ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych.     rd 


