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Kulturalny projekt podpisany
Umowa o dofinansowanie została uroczyście podpisana podczas wizyty marszałka Władysława Ortyla w Ba-
ranowie Sandomierskim. Teraz wszyscy w napięciu czekają na wyłonienie wykonawcy robót.

PROJEKTY W REALIZACJI

W czerwcu została podpisana umowa dofi-
nansowania modernizacji MGOK-u w ramach 
partnerskiego projektu, którego Gmina Bara-
nów Sandomierski jest liderem. To duży sukces 
Gminy – projekt opiewa łącznie na blisko 4 mln 
900 tys. zł i będzie realizowany w ramach Miejskie-
go Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Tarnobrzeg 
razem z Parafią w Ślęzakach i Gminą Gorzyce.

Umowa została uroczyście podpisana pod-
czas uroczystej konferencji prasowej w galerii 
MGOK--u, gdzie spotkali się sygnatariusze: Wła-
dysław Ortyl – Marszałek Województwa, Marek 
Mazur – Burmistrz Miasta i Gminy Baranów San-
domierski oraz partnerzy projektu: Michał Dzióba 
– proboszcz parafii w Ślęzakach i Lucyna Maty-
ka – Zastępca Wójta Gminy Gorzyce. 

Władysław Ortyl podkreślił, że takie projek-

ty są istotą działania lokalnych samorządów. 
– Należy stawiać na porozumienie, tworzenie 
ciekawej oferty w regionie i takie projekty za-
wsze będą miały poparcie województwa – mó-
wił. – Cieszę się, że jest to projekt realizowany 
w ramach nowego mechanizmu jakim jest MOF. 
Gmina Baranów dobrze współpracuje z Urzę-
dem Marszałkowskim i umiejętnie korzysta ze 
środków pomocowych.

Także burmistrz Marek Mazur podkreślał, że 
działalność samorządu opiera się na współpracy 
i dobrych relacjach ze wszystkimi szczeblami sa-
morządu oraz sąsiadami. – Dzięki realizacji pro-
jektu możliwe będzie stworzenie spójnej, szero-
kiej oferty kulturalnej i turystycznej – powiedział. 
– Gmina Baranów Sandomierski otwiera się na 
współpracę z innymi. Realizujemy jasną strate-
gię pozwalającą rozwijać naszą Gminę na wielu 
płaszczyznach, budować kapitał społeczny, two-
rzyć przyjazne miejsce do życia, podnosić atrak-
cyjność turystyczną nie tylko na naszym terenie, 
ale także – dzięki porozumieniom z ościennymi 
samorządami – w skali całego regionu.

Gmina ogłosiła niedawno trzeci przetarg 
na modernizację po trudnościach związanych 

z wyłonieniem wykonawcy inwestycji. W pierw-
szym przetargu nie zgłosił się żaden chętny, 
a w drugim oferowane ceny przekraczały o około 
1 mln zł zaplanowany budżet. Po konsultacjach 
i rozmowach z potencjalnymi zleceniobiorcami 
trzeci przetarg być może pozwoli wyłonić wyko-
nawcę modernizacji MGOK-u. 

W ramach projektu każdy z trzech beneficjen-
tów zrealizuje własną inwestycję. Największy 
zakres robót zaplanowany został w MGOK-u. 
Będzie to gruntowna przebudowa sali widowi-
skowej i zaplecza, zakup wyposażenia oraz re-
mont biblioteki wraz z budową podjazdu dla nie-
pełnosprawnych. Szczegółowo o modernizacji 
pisaliśmy w poprzednim numerze kwartalnika. 
Całkowita wartość tej części projektu to około 
3,5 mln zł, z czego 3 mln zł to dofinansowanie. 

Projekt został dofinansowany ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Podkarpackiego. Całkowita 
wartość projektu wynosi blisko 4 mln 900 tys. 
zł. Wkład własny to suma ponad 900 tys. zł – 
uczestnicy ponoszą go proporcjonalnie do kwoty 
dofinansowania.                                    rd, red

Jest dotacja na OZE dla mieszkańców
Fotowoltaika, pompy ciepła, kotły na biomasę – już niebawem 124 gospodarstwa 
z terenu Gminy Baranów Sandomierski będą cieszyć się nowymi źródłami energii. 

Gmina Baranów Sandomierski otrzyma do-
finansowanie na zakup i montaż odnawialnych 
źródeł energii (OZE). Wraz z sześcioma innymi 
samorządami z powiatu tarnobrzeskiego i  luba-
czowskiego (gmina wiejska Lubaczów, gmina 
miejska Lubaczów, Gorzyce, Horyniec-Zdrój, 
Narol, Nowa Dęba) Gmina złożyła wniosek o do-
finansowanie instalacji OZE dla mieszkańców. 
Wniosek ten, którego liderem jest gmina wiejska 
Lubaczów, był jednym z 69 wniosków złożonych 
z terenu całego województwa podkarpackiego. 
Warto zaznaczyć, że jedynie 19 z nich ma przy-
znane dofinansowanie. Wartość projektu dla 
Gminy Baranów Sandomierski wynosi ponad 
2 mln zł, a całkowita wartość zadania dla wszyst-

kich samorządów to niemal 16 mln zł.
W naszej Gminie 124 mieszkańców zadekla-

rowało chęć montażu OZE, z czego 116 to insta-
lacje fotowoltaiczne, 21 to pompy ciepła, a 10 to 
kotły na biomasę.

Mieszkańcy, którzy zgłosili deklaracje przystą-
pienia do projektu dotyczącego instalacji odna-
wialnych źródeł energii podpisali właśnie umowy 
projektowe. Teraz lider projektu – gmina wiejska 
Lubaczów ogłosi postępowanie, które wyłoni wy-
konawcę do montażu urządzeń. Instalacja OZE 
planowana jest w przyszłym roku.

Otrzymana przez Gminę dotacja pokryje 
część kosztów nowych źródeł energii odnawial-
nej. Druga część to wkład własny mieszkańców. 

Wysokość wkładu z tytułu uczestnictwa w pro-
jekcie, wynosić będzie 30% kosztów netto danej 
instalacji plus całość należnego podatku VAT 
od tej inwestycji. Dzięki udziałowi w projekcie 
mieszkańcy zaoszczędzą, a Gmina będzie bar-
dziej ekologiczna.
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PROJEKTY W REALIZACJI

Siedleszczany z kanalizacją
Podpisano umowy w sprawie budowy kanalizacji w Siedleszczanach: umowę o dofinansowanie 
z Marszałkiem oraz umowę z wykonawcą inwestycji. Budowa sieci ma potrwać do lipca przyszłego roku. 

Rozpoczynają się prace związane z budową 
sieci kanalizacyjnej w kolejnej miejscowości 
naszej Gminy – w Siedleszczanach. W ramach 
projektu zostanie stworzona sieć kanalizacji sa-
nitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, do 
której należą przepompownie ścieków i tłocznia 
z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym. 
Rozbudowana i przebudowana zostanie również 
sieć wodociągowa. 

Aby wyobrazić sobie zakres inwestycji warto 
zwrócić uwagę na ilość odbiorców infrastruktury 
kanalizacyjnej, której ona dotyczy – 320 osób, 
a także infrastruktury  wodociągowej – 180  osób. 

Długość projektowanej do budowy sieci kanali-
zacyjnej  wynosi 5,4 km. Przebudowywana sieć 
wodociągowa będzie miała długość 1,3 km, 
a budowana – 0,3 km. Wartość inwestycji po 
przetargu to 2 mln 53,5 tys. zł. Planowany termin 
zakończenia prac to lipiec przyszłego roku.

Na tę inwestycję pozyskano dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwo-
ta wsparcia wynosi około 1 mln zł. Środki z tego 
programu są przeznaczone na realizację zadań 
kanalizacyjnych w obszarach znajdujących się 
poza tzw. aglomeracjami, czyli wyodrębniony-
mi obszarami zwartej zabudowy zapisanymi 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych. 

Urząd Marszałkowski ogłosił już konkurs w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego  na 
dofinansowanie zadań kanalizacyjnych w obsza-
rach tzw. aglomeracji. W Gminie Baranów San-
domierski tym obszarem objęte są miejscowości: 
Baranów Sandomierski, Skopanie, Wola Bara-
nowska, Knapy i Dymitrów Mały. Gmina w ramach 
trwającego naboru zamierza zgłosić projekt, który 
kompleksowo rozwiąże problem kanalizacji na 
tym obszarze. Przewidywana wartość inwestycji 
to 40 mln. Prace projektowe są na ukończeniu.

Budowa hali trwa
Rozpoczęły się prace związane z budową 
hali sportowej w Woli Baranowskiej.

Czworaki
w remoncie

W połowie lipca 
podpisano umowę 
z firmą Rem-Bud-I 
ze Stalowej Woli, 
która wybuduje 
halę gimnastycz-
ną przy Zespole 
Szkół w Woli Ba-
ranowskiej.  Budowa ma potrwać do końca października 2018 roku. 

Szczegółowo o budowie hali pisaliśmy w ostatnim numerze kwartalnika 
z ubiegłego roku. Przypomnijmy. W Woli Baranowskiej powstanie pełnowy-
miarowa sala gimnastyczna między innymi do koszykówki i piłki siatkowej 
z trybunami na około 130 miejsc siedzących. Jej wielkość jest optymalna 
względem potrzeb mieszkańców. Będzie to jednokondygnacyjny budynek 
z przedsionkiem, połączony ze szkołą za pomocą łącznika. Istniejąca obec-
nie sala gimnastyczna zostanie przekształcona na zaplecze socjalno-tech-
niczne z wydzielonym pomieszczeniem na siłownię. W adaptowanej części 
istniejącego budynku pojawią się: sanitariaty, w tym oddzielne dla osób 
niepełnosprawnych, szatnie męskie i damskie wraz z węzłami sanitarnymi, 
pomieszczenie techniczne, magazyn na sprzęt porządkowy. W budowanym 
właśnie obiekcie znajdować się będą: sala gimnastyczna, pokój i łazienka 
instruktora, magazyn.

Inwestycja okazała się konieczna z uwagi na zbyt duże obłożenie hali 
w Skopaniu. Jej lokalizacja wynika z liczby mieszkańców Woli Baranowskiej 
i jej centralnego położenia w stosunku do innych miejscowości Gminy. Koszt 
budowy to ponad 3 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków 
pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Trwa remont tzw. czworaków, czyli wielorodzinnych budynków komunal-
nych zlokalizowanych przy ul. Zamkowej. W czerwcu podpisano umowę 
z wykonawcą - firmą Widbud z Jadachów. Trzy obiekty mieszkalne mają 
docieplane ściany fundamentowe, ściany zewnętrzne i strop oraz wymie-
niane okna i drzwi. 

Remontowane budynki o numerach 23, 25 i 27 są zlokalizowane na tere-
nie układu urbanistyczno-krajobrazowego Baranowa Sandomierskiego ob-
jętego ochroną konserwatorską. Inwestycja niewątpliwie poprawi estetykę 
miasta i jego atrakcyjność turystyczną. Prace potrwają do końca listopada.

Koszt termomodernizacji to ponad 681 tys. zł. Inwestycja jest współfinan-
sowana w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pod-
karpackiego, a w 15% ze środków własnych Gminy Baranów Sandomierski.

Trwają prace modernizacyjne trzech budynków 
komunalnych przy ulicy Zamkowej w Baranowie S.
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INWESTYCJE

Informacje 
w skrócie

Siłownia zewnętrzna 
i trybuna w Skopaniu

Gmina stara się o dofinansowanie poprawy 
infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę si-
łowni zewnętrznej oraz montaż trybuny na sta-
dionie w Skopaniu. W ramach operacji planuje 
się budowę siłowni zewnętrznej składającej 
się z 8 elementów rekreacyjnych, takich jak or-
bitrek, wioślarz, prasa nożna, biegacz, ławecz-
ka, trenażer, prasa ręczna oraz twister, wraz 
z  elementami małej architektury (trzy ławki, 
dwa kosze na śmieci oraz tablica informacyj-
na) w parku osiedlowym w Skopaniu. Projekt 
obejmuje również montaż trybuny na terenie 
boiska rekreacyjnego obok Środowiskowego 
Domu Kultury.

Boisko wielofunkcyjne 
w Suchorzowie

W miejscowości Suchorzów planowana 
jest budowa nowego boiska wielofunkcyjne-
go w pobliżu zbiornika wodnego, na działce 
o numerze ewidencyjnym 852/5. Pod koniec 
czerwca złożono wniosek o dofinansowanie 
tego projektu w ramach środków Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich do Lasowiac-
kiej Grupy Działania. Inwestycja połączona 
jest z inną – odnowieniem nawierzchni boiska 
w Markach.

Nowa nawierzchnia 
boiska w Markach

Na boisku w Markach planowana jest zmia-
na i montaż nowej nawierzchni w ramach 
poprawy infrastruktury rekreacyjnej. Finanso-
wanie inwestycji przewidziane jest z udziałem 
środków pomocowych z Lasowiackiej Grupy 
Działania. Złożono już wniosek o udzielenie 
wsparcia na to zadanie w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ra-
mach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich. Wniosek obejmuje 
także budowę boiska w Suchorzowie.

Centrum Rekreacji 
– to brzmi dumnie!
Złożono wniosek, który przewiduje przebudowę i ocieplenie Domu 
Wiejskiego w Durdach oraz jego adaptację na Centrum Rekreacji.

Oczko integruje
Teren przy oczku wodnym w Ślęzakach został zagospodarowany i upo-
rządkowany w ramach tworzenia miejsc integracji dla mieszkańców.

12 maja Gmina złożyła wniosek o pomoc fi-
nansową z budżetu Samorządu Województwa 
na ,,Utworzenie miejsca integracji i aktywizacji 
społecznej w miejscowości Ślęzaki”. Dotacja 
w wysokości 10 tys. zł została przyznana i pod 
koniec lipca podpisano umowę w ramach Pod-
karpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 
2017-2020. Stanowi ona około 40% wartości 
wszystkich przewidzianych prac. Inwestycję zre-
alizowano za kwotę 24,6 tys. zł brutto. 

Zakres robót zapisany we wniosku obejmuje 
zagospodarowanie i uporządkowanie terenu 
przy oczku wodnym obok sklepu GS w Ślęza-
kach. Wykonawcą prac był Zakład Usług Le-
śnych z Alfredówki, z którym podpisano umowę 
10 sierpnia. Prace zostały już zakończone i ode-
brane.

Warto podkreślić wsparcie i zaangażowanie 
Ewy Draus, radnej Sejmiku Województwa w re-
alizację tego zadania.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie pro-
jektu przebudowy i ocieplenia budynku Domu 
Wiejskiego w Durdach. W ramach tej inwestycji 
planowana jest adaptacja parteru budynku na 
Centrum Rekreacji. Zapisane w projekcie zada-
nia obejmują szereg dużych prac budowlanych. 
Wykonanie ocieplenia ma obejmować ściany ze-
wnętrzne i fundamenty, planuje się też wymianę 
okien i drzwi zewnętrznych. Wewnątrz budynku 
zaplanowano przebudowę pomieszczeń: węzła 
kuchennego, zaplecza technicznego i trzech 
toalet, w tym jednej przystosowanej dla osób 
niepełnosprawnych. Wykonane mają być nowe 
instalacje: elektryczna, gazowa, wodno-kanali-
zacyjna i centralnego ogrzewania. Zaplanowano 
także tynkowanie ścian, malowanie, odnowienie, 

wymianę i wykonanie nowej posadzki w budyn-
ku oraz przebudowę wejścia, która obejmowała 
będzie budowę klatki prowadzącej do Centrum 
Rekreacji

Remont ma przyczynić się do znacznego ob-
niżenia kosztów eksploatacji budynku, poprawy 
jego funkcjonalności, oraz dostosowania do 
norm przeciwpożarowych, BHP, oraz sanitar-
nych. Poprawi się komfort korzystania z obiektu, 
zwłaszcza w okresie zimowym. W przyszłości 
natomiast planowana jest realizacja drugiego 
etapu inwestycji, związana z dostosowaniem 
poddasza do potrzeb Centrum Rekreacji.

O dofinansowanie Gmina stara się w Sto-
warzyszeniu „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy 
Sandomierskiej”.
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INWESTYCJE

Projekt dla Skopania
Hala sportowa w Skopaniu i Środowiskowy Dom Kultury mają szansę na modernizację 
dzięki współpracy Gminy z innymi samorządami.

W ramach projektu partnerskiego Miejskiego 
Obszaru Funkcjonalnego Tarnobrzeg dotyczą-
cego rewitalizacji zdegradowanych obszarów 
Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa 
Sandomierskiego i Gorzyc nasza Gmina zgłosi-
ła inwestycję pod nazwą „Rozbudowa i przebu-
dowa infrastruktury hali sportowej w Skopaniu 
oraz Domu Kultury w Skopaniu – wraz z roz-
wojem nowych funkcji społecznych i gospodar-
czych tych obiektów”. 

Zgodnie z zapisami projektu infrastruktura 

hali sportowej w Skopaniu ma zostać rozbudo-
wana. Planowane są także zakupy dodatkowe-
go wyposażenia odpowiadającego potrzebom 
użytkowników. Stworzony ma być komplekso-
wy program działań rekreacyjno--sportowych 
adresowanych do mieszkańców, np. zawody 
sportowe, nowe rodzaje stałych zajęć rekre-
acyjnych, realizowanych na bazie infrastruktury 
hali.

Środowiskowy Dom Kultury w Skopaniu rów-
nież ma szansę na remont w ramach projektu. 

Zakłada on także zakup dodatkowego wypo-
sażenia, dzięki czemu budynek będzie mógł 
pełnić nowe funkcje, np. turystyczne. Stworzo-
ny zostanie nowy program działań ŚDK, np. 
koncerty i inne wydarzenia muzyczne, nowe 
rodzaje stałych zajęć kulturalnych.

Nabór wniosków ma nastąpić w IV kwarta-
le bieżącego roku. Dzięki współpracy Gminy 
w ramach MOF Tarnobrzeg szanse na otrzy-
manie środków pomocowych na tę inwestycję 
są duże. 

Estetycznie i bezpiecznie
Uczniowie z terenu naszej Gminy powitali nowy rok szkolny w wyremontowanych budynkach.

Podczas tegorocznych wakacji trwały inten-
sywne prace remontowo-budowlane w obiek-
tach oświatowych. 

W Szkole Podstawowej w Woli Baranow-
skiej odwoniono świetlicę na piętrze budynku 
oraz zabudowano wystające elementy instalacji 
centralnego ogrzewania na korytarzu głównym 
parteru budynku. W przedszkolu w Dąbrowicy 
wymieniono panele oraz dołożono płytki we 
wszystkich pomieszczeniach budynku. Wy-
konano szpachlowanie, malowanie ścian we-
wnętrznych, wymieniono instalację elektryczną 
i centralnego ogrzewania. W budynku przed-
szkola w Skopaniu również wykonano nowe 
podłogi z paneli i odświeżono ściany wewnątrz 
budynku.

Środki na materiały do wykonania tych prac 
pochodziły z budżetu gminy, funduszy sołec-

kich, a remonty wykonane zostały przez pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy, Grupy Robót 
Publicznych oraz Gminnego Zakładu Użytecz-
ności Publicznej.

W celu zabezpieczenia wyremontowanego 
budynku Przedszkola w Skopaniu od strony 
parkingu powstało nowe ogrodzenie z paneli 
przemysłowych. Wykonawcą była firma Owbet 
Wojciech Pyziński z Padwi Narodowej.

Ponadto na elewacjach budynków szkół pod-
stawowych oraz przedszkoli w Woli Baranow-
skiej i w Skopaniu zamontowane zostały nowe 
napisy informacyjne, w ramach zakończenia 
projektu termomodernizacji obiektów oświato-
wych. Nowe oznaczenia pozytywnie wpłynęły 
na estetykę budynków.
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AKTUALNOŚCI

Radny już głosuje
Piotr Chwałek został nowym radnym po przeprowadzeniu 
wyborów uzupełniających.

Wybory uzupełniające do Rady Miej-
skiej w Baranowie Sandomierskim od-
były się w jednym okręgu wyborczym. 
Zarządzono je w związku z rezygnacją 
radnego Zenona Hynowskiego.

Zgłosiło się dwóch kandydatów – 
Krzysztof Pawlik i Piotr Chwałek. Miesz-
kańcy Baranowa Sandomierskiego z ulic: 
gen. Okulickiego, Kwiatowej, Mickiewi-
cza, Ogrodowej, Podzamcze, Wenecja, 
Zamkowej i Zamkowej Osiedle 6 sierpnia 
wybierali nowego członka rady. Frekwen-
cja wyniosła 29%, oddano 177 głosów, 

pięć było nieważnych. Krzysztof Pawlik 
zdobył 78 głosów mieszkańców, a Piotr 
Chwałek – 94 i został tym samym nowym 
radnym okręgu wyborczego nr 1. 

24 sierpnia w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury odbyła się pierwsza 
sesja Rady Miejskiej w nowym składzie. 
Obrady sesji zostały poprzedzone zło-
żeniem ślubowania przez nowo wybra-
nego radnego. Po zaprzysiężeniu Piotra 
Chwałka nastąpiła dalsza część obrad 
sesji. Radni uzupełnili składy osobowe 
komisji stałych rady o nowego radnego.

Budżet bez uwag
Radni jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Baranów Sandomierski.

30 czerwca na sesji Rady Miejskiej 
Burmistrz Marek Mazur przedstawił 
sprawozdanie z wykonania budżetu 
Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
za 2016 rok. Radni zapoznali się też z 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
na temat budżetu i z informacją o stanie 
mienia komunalnego. Po krótkiej dys-
kusji przyjęto sprawozdanie i udzielono 
Burmistrzowi absolutorium. 

Uchwała w sprawie udzielenia abso-
lutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski z wykonania 
budżetu Miasta i Gminy za rok 2016 

została przyjęta jednogłośnie. Za przy-
jęciem uchwały głosowało 13 radnych 
na 13 obecnych podczas głosowania. 
Radni nie wnosili żadnych zastrzeżeń do 
tej uchwały.

Udzielenie absolutorium to druga po 
budżecie najważniejsza uchwała, któ-
rą corocznie podejmują miejscy radni. 
Przyjmowana jest bezwzględną więk-
szością głosów ustawowego składu rady 
miejskiej. Absolutorium jest rodzajem 
udzielenia mandatu Burmistrzowi do 
dalszego działania poprzez akceptację 
jego dotychczasowej działalności.

Informacje 
w skrócie

Ścieżki z Woli do Skopania
ciąg dalszy

Lada dzień ruszy budowa ścieżki pieszo-rowerowej – ciąg 
dalszy odcinka wybudowanego w ubiegłym roku. Firma zreali-
zuje inwestycję za 480 tys. zł do 1 grudnia. Zbudowany zostanie 
odcinek o długości 542 m w takiej samej technologii jak dotych-
czas. Ścieżka zakończy się około 80 m przed torami kolejowymi 
ze względu na planowaną w najbliższych latach modernizację 
linii kolejowej i związaną z tym lokalizację w tym miejscu zatoki 
autobusowej dla pasażerów korzystających z reaktywowanego 
przystanku kolejowego. 

Inwestycja realizowana jest jesienią ze względu na skompli-
kowane procedury związane z budową w sąsiedztwie pasa kole-
jowego i z uwagi na unieważnienie pierwszego przetargu, gdzie 
cena o 120 tys. zł przewyższyła przeznaczone na ten cel środki. 

Gmina kończy już realizację projektu budowy kolejnego od-
cinka ścieżki od skrzyżowania dróg wojewódzkich w Baranowie 
Sandomierskim do ul. Mieleckiej w Skopaniu, którego rozpoczę-
cie planowane jest w przyszłym roku.

Bezpieczniej na drogach 

Gmina uzupełniła pionowe znaki przy drogach gminnych. 
Koszt to blisko 5  tys. zł. Odmalowano także oznakowanie pozio-
me – przejścia dla pieszych, linie stopowe, kierunkowe i ustępu 
pierwszeństwa. Wartość prac to 3 tys. zł.

 Zbudowano wiatę przystankową przy drodze wojewódzkiej 
w Skopaniu w okolicach Domu Dziecka. W ramach tej inwesty-
cji za kwotę niemal 3,7 tys. zł utwardzono teren kostką brukową 
oraz zamontowano wiatę. Roboty prowadzone były przez pra-
cowników Grupy Robót Publicznych.

Nowe chodniki i parking

Dobiega końca budowa chodników przy drogach powiatowych 
w Dąbrowicy, Kaczakach i Markach. Łączna długość budowa-
nych chodników to 370 metrów, a całkowity koszt –  237 tys. zł. 
Udział finansowy Gminy Baranów Sandomierski w tej inwestycji 
to blisko 150 tys. zł. plus koszty wykonania dokumentacji tech-
nicznych.

Od 29 września można korzystać z zatok postojowych przy 
ul. Mickiewicza w Baranowie Sandomierskim obok targowicy. 
Parking o długości 141.5 m może pomieścić około 23 samochody 
osobowe. Koszt wykonanych przez powiat prac to 96,2 tys. zł, 
a wkład z budżetu Gminy wyniósł  50 tys. zł. Łączny udział Gminy 
w zadaniach powiatowych to 195 000 zł.

Redakcja: Panie Marku, absoluto-
rium udzielone jednogłośnie, jest po-
wód do satysfakcji.
Marek Mazur: Oczywiście, że tak, 
ale nie wzięło się to z przypadku. 
Kolejny rok zamykamy nadwyżką 
w budżecie, nie bierzemy kredytów, 
a jednocześnie spłacamy kredyty za-
ciągnięte w poprzednich kadencjach, 
średnio 1,5 mln zł co rok. Do tego 

dochodzi słynny już stok narciarski, 
którego utrzymanie kosztuje miesz-
kańców Gminy ok. 150 tyś rocznie. 
Mówię w liczbie mnogiej, jako „my”, 
ponieważ jest to efekt pracy wielu 
osób, Pani Skarbnik, mojego Zastęp-
cy i pozostałych pracowników samo-
rządu Gminy, którym za tak wykona-
ną pracę pragnę raz jeszcze bardzo 
serdecznie podziękować.

Krótkie pytanie, krótka odpowiedź
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Gmina wyremontowała kilka lokalnych dróg 
w czterech sołectwach. Droga gminna w Dąbro-
wicy oraz droga „Borek” w Ślęzakach zostały 
wyremontowane za 47 tys. zł. Na modernizację 
wykonawca udzielił 40-miesięcznej gwarancji. 
W Ślęzakach utwardzono także żużlem palenisko-
wym drogę na szerokości 3 m. Koszt prac to 7 tys. 

zł. Z kolei w Knapach utwardzono kamieniem dro-
gę za dawnym sklepem GS za kwotę 6,8 tys. zł.

Modernizowana jest aktualnie droga dojaz-
dowa do gruntów rolnych w Dymitrowie Dużym 
– tak zwane „Wilczyska”. Koszt to 58 tys. zł za 
wykonanie prac z 5-letnią gwarancją. Inwestycja 
współfinansowana jest ze środków FOGR w wy-
sokości 52 tys. zł, pozostała kwota pochodzi ze 
środków budżetu Gminy.

Promesa dla osiedla
Rozpoczyna się przebudowa drogi na osiedlu 

przy zamku. W ramach robót będzie wykonane 
odwodnienie drogi poprzez budowę sieci kanali-
zacji deszczowej, zamontowane zostaną kratki 
deszczowe z odprowadzeniem wody do istnie-
jących studni chłonnych, wykonane będą zjazdy 

z kostki brukowej, odcinek chodnika, a także 
nowa nawierzchnia asfaltowa.

Droga zniszczona podczas powodzi w 2010 
roku ma być przebudowana do końca listopada 
za kwotę 477,7 tys. zł. Inwestycja realizowana 
jest z udziałem promesy z budżetu państwa 
w wysokości 80% kosztów. Pozostała część – 
20% to wkład własny Gminy.

Nowe nawierzchnie
Ulice Szkolna i Parafialna w Baranowie San-

domierskim oraz ulice Wąska i Wierzbowa w Su-
chorzowie będą miały nowe nawierzchnie asfal-
towe. Pierwszego września podpisano umowę 
na ich wykonanie. Termin realizacji prac wyzna-
czono na koniec listopada bieżącego roku. War-
tość zadania to 53 tys. zł.

AKTUALNOŚCI

Działki w dobrej cenie
Gmina sprzedaje działki budowla-
ne w Skopaniu w bardzo atrakcyj-
nych cenach. Warunkiem zakupu 
jest wybudowanie domu w ciągu 
5 lat.

To idealna okazja dla osób planujących budo-
wę domu. Gmina sprzedaje działki budowlane 
w atrakcyjnych cenach w stosunku do tych na 
rynku nieruchomości.

Do sprzedania w Skopaniu jest 5 działek 
o zróżnicowanej wielkości – od 7 do prawie 
12 arów. Cena za jeden ar netto wynosi około 
1 540 zł. Działki leżą na terenach przeznaczo-
nych pod zabudowę, co wynika z ustaleń Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zabudowania 
Przestrzennego Miasta i Gminy Baranów San-
domierski. 

Sprzedaż prowadzona jest w trybie przetargo-
wym. Przetarg ustny, nieograniczony odbędzie 
się 27 października o godzinie 9.00 w Urzędzie 
Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.  
Ogłoszenie o przetargu znajduje się na stronie 
internetowej UMiG w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej (BIP) w zakładce: Przetargi - Ogłoszenia. 

Warunkiem zakupu działek po preferencyj-
nych cenach jest uzyskanie pozwolenia na użyt-

kowanie obiektu mieszkalnego w ciągu pięciu lat 
od podpisania aktu notarialnego. W przypadku 
gdy nabywca nie zrealizuje warunku i nie roz-
pocznie budowy domu, po 5 latach będzie mu-
siał zapłacić 10% ceny działki netto za każdy rok 
przekroczenia terminu. Jeśli rozpocznie budo-
wę, ale nie uda jej się zakończyć w ciągu 5 lat, 
będzie musiał zapłacić 5% ceny netto.

Szczegóły dotyczące działek przeznaczonych 
do sprzedaży:

1. Działka nr ew. 1863; powierzchnia 717 m2, 
cena wywoławcza 11 035 zł + Vat.

2. Działka nr ew. 1866; powierzchnia 1051 m2, 
cena wywoławcza 16 175 zł + Vat.

3. Działka nr ew. 1867; powierzchnia 999 m2, 
cena wywoławcza 15 375 zł + Vat.

4. Działka nr ew. 1903; powierzchnia 1151 m2, 
cena wywoławcza 17 714 zł + Vat.

5. Działka nr ew. 1904; powierzchnia 1171 m2, 
cena wywoławcza 18 022 zł + Vat.
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Remonty dróg gminnych
Dymitrów Duży, Ślęzaki, Dąbrowica i Knapy cieszą się z wyremontowanych dróg lokalnych.
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 AKTUALNOŚCI

Najlepsi w Polsce
Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Dymitrów Mały zwyciężyli w ogólnopolskim konkursie Floriany, 
w którym doceniono ich działalność nawodną, na przykład spływy Wisłą.

Floriany to ogólnopolski konkurs na 
„Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności 
Lokalnych” z udziałem OSP i samorzą-
dów. Do pierwszego etapu, który obej-
mował wysłanie zgłoszeń, projektów, 
relacji w postaci zdjęć i filmów oraz 
sprawozdania z przedsięwzięć, zgłosiło 
się 375 jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z całej Polski. 249 z nich 
przeszły do drugiego etapu, w tym 
zgłoszenie strażaków z OSP Dymitrów 
Mały. 

W trzecim etapie kapituła konkurso-
wa, w składzie której znaleźli się między innymi 
Waldemar Pawlak, prof. Artur Krajewski czy olim-
pijczyk Czesław Lang, wyłoniła grupę 57 nomino-
wanych w dwunastu kategoriach konkursowych. 

Z Gminy Baranów Sandomierski i powiatu tar-
nobrzeskiego taką nominację otrzymała jedynie 
Ochotnicza Straż Pożarna z Dymitrowa Małego. 
Warto wspomnieć również, że OSP Dymitrów 

Mały była obok OSP Frysztak i OSP Ulanica jed-
ną z 3 jednostek reprezentujących województwo 
podkarpackie w ogólnopolskim finale (ogółem 
z podkarpackiego wpłynęło 25 wniosków).

OSP Dymitrów Mały została nominowana 
w kategorii Sport, Turystyka i Rekreacja. Tema-
tem projektu, który spodobał się kapitule konkur-
su, była szeroko rozumiana działalność nawod-

na, organizowanie szeregu spływów 
rzeką Wisłą oraz udział w projekcie 
,,Z Wisłą za pan brat’’. 

W swojej kategorii OSP Dymitrów 
Mały zdobyła tytuł laureata i zwycięzcy 
ogólnopolskiego konkursu.

Galę Finałową zorganizowano 
w Dniu Strażaka 4 maja w siedzibie 
Państwowego Zespołu Ludowego Pie-
śni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach 
koło Warszawy. 

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
świętą celebrowaną przez ks. kard. Ka-

zimierza Nycza. Po rozpoczęciu Gali wręczono 
statuetki, dyplomy i nagrody w 12 kategoriach. 
Całość uroczystości uzupełniała orkiestra stra-
żacka. Po zakończonej części oficjalniej Druho-
wie i Druhny mieli zaszczyt wziąć udział w kon-
cercie zespołu Mazowsze.

 L. Badawika, M. Kosztur, red

Przeprowadzka na rzecz hotelu
Środowiskowy Dom Samopomocy zostanie przeniesiony na Knapy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej do przychodni, a w dotychczasowej siedzibie ŚDS i MGOPS powstanie niskobudżetowy hotel.

W stylowym budynku tuż obok zamku, zajmo-
wanym dotychczas przez MGOPS i ŚDS nieba-
wem ma powstać niskobudżetowy hotel, prze-
znaczony dla zorganizowanych grup, np. kolonii, 
wycieczek szkolnych itp. Ma to przyciągnąć do 
Baranowa Sandomierskiego większą ilość tury-
stów. Takich, do których istniejąca oferta noc-
legowa nie jest dostosowana. Hotelem będzie 
zarządzał dzierżawca, który zdecyduje o kosz-

tach i innych warunkach wynajmu miejsc nocle-
gowych. Hotel rozpocznie działalność w sezonie 
roku 2019.

ŚDS do szkoły w Knapach
Możliwość taka powstała po likwidacji szko-

ły w Knapach. Aby zagospodarować budynek 
szkoły, by nie niszczał opuszczony, zadecydowa-
no, że zostanie tam przeniesiony Środowiskowy 
Dom Samopomocy, który aktualnie zajmuje bu-
dynek wspólnie z MGOPS. 

Była siedziba szkoły zostanie wyremontowana 
i przystosowana do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością. Remont obejmie między innymi 
docieplenie budynku z zewnątrz, wymianę części 
wysłużonych okien i drzwi, pokrycia dachowego, 
rynien i rur spustowych oraz instalacji central-
nego ogrzewania, przebudowę instalacji wodno
-kanalizacyjnej, budowę instalacji elektrycznej, 

a także zagospodarowanie terenu wokół budyn-
ku, budowę altan i miejsc postojowych. Nowo po-
wstały budynek posiadał będzie 40 miejsc, w tym 
34 miejsca dziennego pobytu i 6 całodobowych.

26 czerwca podpisano już umowę z wykonaw-
cą remontu. Inwestycja ma zostać zrealizowana 
do końca lutego przyszłego roku. Jej koszt to 967 
tys. zł. Z tego 15% pochodzi z budżetu Gminy 
Baranów Sandomierski, a 85% to dofinansowa-
nie ze środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Podkarpackiego.

MGOPS w przychodni
W niewykorzystane miejsce na drugim pię-

trze budynku przychodni zostanie przeniesiony 
MGOPS. Siedziba ośrodka musiała pozostać 
w centrum Baranowa Sandomierskiego, by prze-
prowadzka nie utrudniła mieszkańcom możliwo-
ści dotarcia do niego i załatwienia swoich spraw.Fo
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AKTUALNOŚCI

Na stacji w Woli Baranowskiej PKP LHS chce 
zbudować nowy, intermodalny terminal prze-
ładunkowy. Oznacza to, że będzie on łączył 
szerokie tzw. ruskie tory z Ukrainy i Dalekiego 
Wschodu z polską siecią torów kolejowych 
o standardowej szerokości oraz z europejskim 
systemem transportowym.

Plac z prawdziwego zdarzenia
Zbudowany zostanie plac przeładunku to-

warów i kontenerów o powierzchni 4,4 hektara 
i zdolności przeładunkowej 200 tys. ton na mie-
siąc. Powstanie także oświetlenie placu, drogi 
dojazdowe, ogrodzenie. Przebudowany będzie 
układ torowy wzdłuż stacji Wola Baranowska,  
przy którym powstaną dwa nowe tory o różnym 
prześwicie - węższym i szerszym. Dodatkowo 
przebudowane zostaną urządzenia elektroma-
gnetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacja 
do monitorowania terminalu. Realizację tej in-
westycji LHS wstępnie wyznaczył na listopad 
przyszłego roku.

- Budowa placu przeładunkowego i zakres 
inwestycji wskazuje na to, że powstanie tu cen-
trum logistyczne z prawdziwego zdarzenia. A to 
oznacza dodatkowe przychody do gminnego 
budżetu z tytułu podatków. Na pewno zwiększy 
się też zatrudnienie – mówi burmistrz Marek 
Mazur, dodając, że władze Gminy rozmawiają 

z przedsiębiorcami, którzy chcą działać na tym 
obszarze.

Bezpieczniejsze przejazdy
Gmina zabiegała o przebudowę przejazdów 

kolejowych przez LHS w Knapach na drodze po-
wiatowej i w Durdach - na wojewódzkiej. Pierwszy 
z nich został już przebudowany i oddany do  użyt-
ku na początku września.

Inwestycja była konieczna ze względu na  wy-
służone podkłady kolejowe oraz niestabilne płyty 
drogowe. W ramach prac zostały złagodzone 
łuki na drodze powiatowej, wymienione podkła-
dy i szyny linii kolejowej LHS. Co najważniejsze, 

dzięki przebudowie zmieniono kategorię przejaz-
du z „D – niestrzeżony” na kategorię „A – strze-
żony”, z pełnymi rogatkami, oświetleniem 
i monitoringiem. W ramach inwestycji zostało 
wykonane nowe oznakowanie pionowe i pozio-
me oraz oznakowanie świetlne przejazdu, nowe 
oświetlenie, monitoring, a nawet nagłośnienie. 
Dzięki przebudowie znacznie poprawi się bez-
pieczeństwo osób korzystających z przejazdu.

Inwestycja realizowana była w całości przez 
PKP LHS i kosztowała przeszło 1 mln zł. Prze-
budowa drugiego przejazdu – w Durdach ruszy 
już niebawem, trwają właśnie czynności przetar-
gowe. 

Nowy terminal, nowe przejazdy
PKP planuje budowę nowego terminala na stacji w Woli Baranowskiej.
Przebudowywane są też przejazdy przez tory LHS w Durdach i Knapach.
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Radosny plac zabaw
Huśtawki, karuzela, a przede wszystkim integracja to cel projektu realizowanego przez grupę mieszkańców 
Woli Baranowskiej.

Nieformalna grupa „Aktywni mieszkańcy Woli 
Baranowskiej” działająca przy Stowarzyszeniu 
„Gaj” w Woli Baranowskiej zrealizowała projekt 
w ramach programu Działaj Lokalnie. Dzięki 
pozyskanym środkom, pieniądzom z funduszu 
sołeckiego oraz zaangażowaniu mieszkańców 
doposażono plac zabaw obok zbiornika wodnego 
„Gaj” w Woli Baranowskiej. W ramach inicjatywy 
zamontowano już dwie huśtawki oraz karuzelę 
dla najmłodszych. 

Głównym celem projektu jest aktywizacja, in-

tegracja oraz pobudzenie do działania osób za-
mieszkujących Wolę Baranowską, do wspólnego 
stworzenia miejsca zabawy i rekreacji. Mieszkań-
cy już od długiego czasu zgłaszali potrzebę stwo-
rzenia takiego miejsca. Mieszkańcy pokazują, że 
każdy może mieć wpływ na swoje otoczenie.

Grupa pozyskała środki z Programu Działaj 
Lokalnie X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Fundację Fundusz Lo-
kalny SMK. Fo
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PODZIĘKOWANIE

Odchodzącym na emeryturę Dyrektorom

ZSP w Ślęzakach Annie Hynowskiej
PSP w Durdach Grażynie Sudół

ZS w Woli Baranowskiej Danucie Wicherskiej

składam serdeczne podziękowania 
za wieloletnią odpowiedzialną 

pracę pedagogiczną i kierowniczą, 
zaangażowanie w sprawy szkolne, 

oraz za życzliwość, cierpliwość 
i troskę o dobro uczniów, 

życząc jednocześnie wszelkiej pomyślności 
w życiu osobistym.

Burmistrz Miasta i Gminy 
Baranów Sandomierski

Marek Mazur

EDUKACJA

Szkoły po zmianach
Zmiany w szkołach wprowadzane z początkiem września budziły wiele obaw. Co zmieniło sie po likwidacji 
gimnazjów i reorganizacji gminnej sieci szkół?

Tegoroczne zmiany w funkcjonowaniu szkół 
na terenie Gminy – likwidacja gimnazjów, za-
mknięcie szkoły w Knapach i przekształcenie 
placówki w Durdach w filię – budziły niepokój. 
Po rozpoczęciu roku szkolnego można dokonać 
pierwszej oceny nowej sytuacji. 

Reforma wdrożona
W wyniku reformy oświaty wszystkie szkoły 

podstawowe zostały przekształcone w placówki 
ośmioklasowe. Od września uczniowie dotych-
czasowych klas szóstych rozpoczęli naukę 
w siódmych klasach szkół podstawowych, za-
miast w pierwszych klasach gimnazjów. W no-
wym roku szkolnym, mimo formalnej likwidacji 
gimnazjów, w zespołach szkół funkcjonują jesz-
cze oddziały gimnazjalne. Te osoby, które roz-
poczęły naukę w gimnazjum, czyli aktualne dru-
gie i trzecie klasy muszą ją ukończyć. Uczniowie 

tych klas otrzymają świadectwo ukończenia 
gimnazjum od dyrekcji szkół podstawowych, 
przy których funkcjonują oddziały gimnazjalne.

Nikt nie stracił pracy
Reforma oświaty nie spowodowała utraty 

pracy żadnego nauczyciela w szkołach na te-
renie Gminy Baranów Sandomierski. Podobnie 
zresztą jak reorganizacja gminnej sieci szkół, 
czyli likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Knapach oraz przekształcenie Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Durdach na filię szko-
ły w Woli Baranowskiej. Żaden nauczyciel nie 
stracił pracy w wyniku zmian. Z jedną osobą 
rozwiązano umowę 31 sierpnia, ale w nowym 
roku szkolnym (od 1 września) została ponow-
nie przyjęta do pracy na nowych warunkach – 
w niepełnym wymiarze czasu, zachowując tym 
samym ciągłość zatrudnienia. 

Poza tym, w szkołach na terenie Gminy na 
emeryturę przeszły cztery osoby – trzech dyrek-
torów szkół oraz jeden nauczyciel.  

Nowi dyrektorzy
W związku z odejściem na emeryturę dyrek-

torów placówek w Ślęzakach i w Woli Baranow-
skiej w kwietniu przeprowadzono konkursy na 
stanowiska dyrektorskie. Dyrektorem Zespołu 
Szkół w Woli Baranowskiej została Marta Jan-
czura, a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym 
w Ślęzakach pokieruje Jacek Rożek. Nowym 
dyrektorom życzymy zawodowych sukcesów. 

Odejście na emeryturę dyrektor PSP w Dur-
dach nie spowodowało konieczności wyłonie-
nia nowego, ze względu na przekształcenie tej 
szkoły w filię ZS w Woli Baranowskiej. Obiema 
placówkami będzie zarządzać Marta Janczura.

Gminny 
Facebook
Urząd Miasta i Gminy Baranów Sandomierski prowadzi 
oficjalną stronę na Facebooku.

Gmina Baranów Sandomierski – serwis samorządowy. Tak nazywa się ofi-
cjalna strona Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski na portalu spo-
łecznościowym Facebook. Strona działa od początku marca i poświęcona 
jest informacjom związanym z codzienną działalnością samorządu gminnego. 
Pojawiają się tam posty o wydarzeniach, inwestycjach, spotkaniach, bieżące 
informacje np. ostrzeżenia pogodowe, stan wód, a także zdjęcia. 
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EKOLOGIA

Nie truj siebie i bliskich!
Palenie śmieci w domowych piecach jest groźne dla zdrowia – powoduje spaliny, które szkodzą zwłaszcza 
dzieciom, kobietom w ciąży, osobom chorym na astmę i choroby układu oddechowego czy seniorom. 

Co zrobić, jeśli podejrzewasz, 
że w sąsiedztwie spalane są śmieci?

Co można spalać w piecu poza opałem?

Niegdyś tworzywa sztuczne nie były wyko-
rzystywane tak często. Dziś plastikowe butelki, 
opakowania żywności, foliowe reklamówki, wor-
ki, styropian, rzeczy z pianki i czy nawet stare 
ubrania (tak często ze sztucznych włókien) są 
tak powszechne, że w każdym gospodarstwie 
gromadzi się mnóstwo śmieci. Kiedy przychodzi 
sezon grzewczy, niektórzy myślą, że można nimi 
ogrzać dom czy firmę – łatwo się pozbędą bala-
stu, a na dodatek oszczędzą na opale. Ale! 

Najwięksi truciciele
Temperatura spalania w domowych piecach 

czy w ogniskach nie jest przystosowana do spa-
lania śmieci. Przez takie spalanie wydziela się 
mnóstwo trujących substancji. Ktoś pomyśli: „To 
nic, przecież jak ja coś spalę to od razu świata 
nie zatruję”. Ale co jeśli tak samo pomyśli kilka 
milionów Polaków? Szybki rachunek sumienia: 
czy nigdy nie spaliłeś żadnego śmiecia? Nie bez 
powodu Polska jest krajem z niemal najgorszym 
powietrzem w Unii Europejskiej. Gorzej niż u nas 
jest tylko w Bułgarii.  

Ktoś powie: „Przecież najbardziej powietrze 
zanieczyszczają fabryki!” Nic bardziej mylnego. 
Za 90,21% wysokiego stężenia zanieczyszczeń 
powietrza w Polsce odpowiada indywidualne 
ogrzewanie budynków. Przemysł odpowiada tyl-
ko za 1,84% zanieczyszczeń.

Dlaczego to jest takie ważne?
Najgorszym skutkiem spalania śmieci jest 

śmierć. To nie żarty. W Londynie w 1952 roku 12 

tys. osób zmarło przez zanieczyszczone powie-
trze. Zgon może być wynikiem ciężkiego zapale-
nia płuc, ataku alergicznego lub ataku astmy. Złe 
powietrze ma wpływ na układ krążenia – zaburza 
rytm serca, sprzyja miażdżycy, może wywołać 
zawał, zator, udar.

Dbaj o dzieci i o siebie
Zdrowie kobiet w ciąży i dzieci jest też za-

grożone. Pyły upośledzają przepływ krwi przez 
łożysko, przez co płód rozwija się wolniej. Takie 
dzieci paradoksalnie mają później problem z oty-
łością. maluchy narażone na wdychanie szkodli-
wych substancji częściej chorują, kaszlą, mają 
problemy z oddychaniem, zwiększa się ryzyko 
alergii i astmy. Obniża się także poziom inte-
lektualny, zdolności poznawcze, mogą wystąpić 
problemy z zachowaniem.

Poza chorobami układu krążenia i odde-
chowego spalanie śmieci powoduje w dalszej 
perspektywie raka płuc, sprzyja także cukrzycy 
(przyspiesza odporność na insulinę) i Alzheime-
rowi (przez tlenek 
węgla docierający 
do mózgu). Spalanie 
śmieci ma złe skutki 
dla zdrowia nawet 
zdrowych osób – łza-
wienie, podrażnienie 
oczu, krtani i tcha-
wicy, patologiczne 
zmęczenie, spadek 
tolerancji wysiłku. 
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SPORT

30 lat Kolejarza Knapy
Klub sportowy Kolejarz Knapy hucznie świętował 30-lecie istnienia.

Z okazji 30-lecia 16 lipca zorganizowano uro-
czyste obchody jubileuszu. Rozegrano turniej 
piłkarski, na którym mieli okazje się zaprezento-
wać między innymi oldboje Kolejarza, były zaba-
wy dla dzieci, odznaczenia dla zasłużonych, qu-
izy związane z historią klubu i zabawa taneczna. 

– Przygotowania trwały praktycznie od stycz-
nia – mówił Adam Wójciak, prezes Klubu w te-
lewizji iTV. – Przyjechali wszyscy zaproszeni 
goście. Jesteśmy szczęśliwi, że frekwencja do-
pisała. 

Klubowi działacze odebrali wiele podziękowań 
i gratulacji, między innymi od burmistrza Marka 
Mazura. Chwalono Kolejarza za dobre zarzą-
dzanie, jakość obiektów sportowych i osiągnie-
cia. Jubileusz był także okazją do wspomnień.

Pasja, praca społeczna i miłość do piłki noż-

nej – tylko to nie zmieniło sie od 30 lat w Kole-
jarzu Knapy. 

– Cały czas jest grono zagorzałych sympaty-
ków klubu. Tak było kiedyś i teraz jest podobnie. 
Mogę pozazdrościć tylko obecnemu prezesowi 
jego możliwości i warunków. My borykaliśmy się 
z tym, że nie mieliśmy szatni na początku, prze-
bieraliśmy się u sąsiadów, po domach. Stroje 
jak wspomnę, to aż się śmiać chce. Normalne 
koszulki, na których numerki – bo nie mieliśmy 
pieniędzy i możliwości – pisaliśmy sobie kredą 
na początku. Ale nie to było ważne. Ważne było 
to, że chłopaki chcieli, grali i wyniki były. Tak krok 
po kroku, pomalutku pięliśmy się w górę – wspo-
minał Krzysztof Węcowski, wieloletni prezes Ko-
lejarza Knapy. 

Klub sportowy Kolejarz Knapy utworzono 

już w 1982 roku, ale formalna działalność zosta-
ła zarejestrowana pięć lat później. Największym 
sukcesem  zespołu była gra w klasie okręgo-
wej przez trzy sezony. Dziś Kolejarz rywalizuje 
na boiskach A klasy podokręgu PZPN Stalowa 
Wola.

Tysiące na sport
Kolejna dotacja dla Wisanu – klub sportowy ze Skopania otrzymał 10 tys. zł na zakup sprzętu sportowego.

Po raz kolejny KS Wisan zdobył dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu. W ramach progra-
mu Klub 2017 zrealizuje projekt, dzięki czemu 
otrzyma pieniądze na zakup sprzętu sportowego 
dla dzieci i młodzieży biorącej udział w trenin-
gach i meczach. Wisan planuje zakup kompletu 
strojów meczowych dla trampkarzy oraz dwie 
bramki aluminiowe w rozmiarze 180x120. Po-
nadto w ramach dotacji sfinansowane zostaną 
wynagrodzenia kadry szkoleniowej. W ramach 
programu klub musi wnieść wkład własny w wy-
sokości minimum 10% otrzymanej dotacji – w ra-
mach tego zostaną zakupione piłki do gry w nogę 

w rozmiarze dziecięco-młodzieżowym.
W ubiegłym roku KS Wisan również pozy-

skał dotację w ramach z Ministerstwa Sportu. 
Wcześniej ze środków pozyskanych w ramach 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich zakupiono 
pełnowymiarowe aluminiowe bramki przenośne. 
Tegoroczny projekt dla jest kontynuacją działań 
zarządu związanych z pozyskiwaniem środków 
na rozwój sportu w Skopaniu i doposażeniem 
klubu w sprzęt sportowy który uatrakcyjnia zaję-
cia sportowe dla dzieci i młodzieży. 

Obecnie w KS Wisan istnieją cztery drużyny 
piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych:

- Orliki i Młodziki – zawodnicy w wieku 7 do 9 lat,
- Trampkarze – zawodnicy w wieku od 9 do 12 lat,
- Juniorzy – zawodnicy w wieku od 15 do 18 lat,
- Seniorzy – zawodnicy w wieku od 18.

Grupy te uczestniczą w rozgrywkach ligowych 
piłki nożnej prowadzonych przez Podokręg Sta-
lowa Wola. Systematycznie prowadzony jest 
też nabór do poszczególnych grup wiekowych. 
W zajęciach treningowych oraz rozgrywkach 
uczestniczy systematycznie łącznie około 80 za-
wodników.

wiceprezes Janusz Hynowski, red
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Koniec lata to pora zmagań strażaków w za-
wodach sportowo-pożarniczych. W tym roku 
niezapomniane emocje zapewniła dobra forma 
drużyn z naszej Gminy

20 drużyn w Gminie
Najpierw, 3 września w Baranowie Sando-

mierskim odbyły się zawody miejsko-gminne. 
Wzięło w nich udział łącznie 20 drużyn podzie-
lonych tradycyjnie na 4 kategorie: drużyny mło-
dzieżowe – chłopięce i dziewczęce oraz drużyny 
dorosłych – kobiece i męskie. Najpopularniejsza 
jak co roku była rywalizacja mężczyzn – w tej ka-
tegorii zmagało się aż 12 drużyn z Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu całej Gminy. Za zwy-
cięstwo mężczyźni mogli otrzymać najbardziej 
wartościowe nagrody.

Skopanie wygrywa dwa razy
Wszyscy zawodnicy rywalizowali w dwóch 

konkurencjach. Jedną z nich było ćwiczenie 
bojowe na czas, polegające na wykazaniu się 
sprawnością w typowo strażackich umiejętno-
ściach, jak np. zbudowaniu linii gaśniczej i jej 
uruchomieniu. Druga konkurencją była sztafeta 
z przeszkodami, którą młodzież wykonywała na 
dystansie 400 m, a dorośli – 7 x 50 m. Wśród 
dziewcząt najlepsza okazała się drużyna ze Ślę-
zaków, w kategorii chłopców zwyciężył Dymitrów 
Duży. Nagrodę dla najlepszej Kobiecej Drużyny 
Pożarniczej wywalczyły panie ze Skopania. OSP 
Skopanie zwyciężyło cieszyło się ze zwycięstwa 
również w najpopularniejszej kategorii męskiej.

Nagrody!
Za zwycięstwo w zawodach drużyny męskie 

otrzymały nagrody finansowe ufundowane przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sando-
mierski w wysokościach od 100 zł do 800 zł dla 
pierwszych pięciu miejsc.

Natomiast drużyny kobiece i młodzieżowe 
dostały indywidualne nagrody rzeczowe, m.in. 
suszarki, torby, plecaki, portfele, zestawy do 
badmintona, kijki do selfie, piłki do  koszyków-
ki i piłki nożnej, kamizelki odblaskowe, smycze, 
długopisy, książki i mapy podkarpacia.

Podczas zawodów wyróżniono także naj-
młodszych uczestników, którzy otrzymali piłki.

Najlepsi w powiecie
Drużyny z najlepszymi wynikami uzyskanymi 

w zawodach miejsko-gminnych reprezentowały 
Gminę na zawodach powiatowych, które odbyły 
się 10 września w Jadachach. Młodzieżowe dru-
żyny dziewcząt uzyskały IV miejsce – Skopanie 
i  V – Ślęzaki. MDP chłopców z Dymitrowa Dużego 
zdobyła trzecie miejsce w powiecie. Dużym suk-
cesem okazały się występy dorosłych strażaków. 

KDP ze Skopania zwyciężyła w swojej katego-
rii, a drugie miejsce uzyskała drużyna kobiet ze 
Ślęzaków. OSP Skopanie było najlepsze również 
w najtrudniejszej kategorii mężczyzn, za co zdo-
było nagrodę w wysokości 1 200 zł. W tej kate-
gorii inna drużyna z naszej Gminy – OSP Durdy 
uzyskała VI miejsce. Kobieca i męska drużyna ze 
Skopania otrzymały dodatkowe wyróżnienia za 
najlepszy czas wykonania ćwiczenia bojowego.

SPORT

Podwójne zwycięstwo
Dwie drużyny strażaków ze Skopania - męska i kobieca - triumfowały 
na Miejsko-Gminnych oraz na Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych.

Wyniki Powiatowych 
Zawodów Sportowo-Pożarniczych

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców

Kobiece Drużyny Pożarnicze

Męskie Drużyny OSP

Wyniki Miejsko-Gminnych 

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopców

Kobiece Drużyny Pożarnicze

Męskie Drużyny OSP
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Aktywne Durdy
Coraz więcej pieniędzy z funduszy zewnętrznych dla mieszkańców 
naszej Gminy zdobywa Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” z Durdów.

Smaczne wypieki, konkursy, zabawa z bliski-
mi i tańce – to wszystko przygotowali organiza-
torzy „Imprezy integracyjnej trzech powiatów”, 
która w niedzielę 23 lipca odbyła się w Durdach. 
Wydarzenie adresowane było do rodzin z po-
wiatów tarnobrzeskiego, mieleckiego i kolbu-
szowskiego. Były rodzinne audycje muzyczne 
i animacje z konkursami i nagrodami przepro-
wadzone przez pracownię Jaszczur & Przyja-
ciele, a także ruchowy turniej rodzin angażujący 
wszystkich uczestników. Dla najmłodszych przy-
gotowano bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie oraz 
plac zabaw. 

Niedziela bez nudy
Impreza zakończyła projekt zatytułowany 

„Integracyjna niedziela z rodziną”, realizowany 
przez Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” z Durdów 
wraz ze Związkiem Dużych Rodzin „Trzy Plus” 
z Padwi Narodowej. Projekt ten pokazał, że nie-
dziela nie musi być nudna, może być przyjemnie 
spędzonym czasem, konstruktywnym i wzmac-
niającym rodzinne więzy. 

W ramach projektu zakupiono piekarnik, dzię-
ki czemu od lipca prowadzono zajęcia „Kulinar-
na niedziela z rodziną”. Młodsi i starsi uczestnicy 
uczyli się tam sztuki kulinarnej wypieku ciast 
i ciasteczek oraz potraw pieczonych. W dniu 
podsumowania warsztatów 22 lipca ich uczest-
nicy wykonali mnóstwo pysznych wypieków na 
niedzielną imprezę. 

Projekt realizowano też w gminie Padew na-
rodowa, gdzie prowadzono zajęcia ruchowe w 

postaci wycieczek rowerowych, spacerów i gim-
nastyki na świeżym powietrzu. Całe zadanie 
dofinansowano z budżetu Województwa Pod-
karpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Rzeszowie.

Tradycje w altanie
W Durdach, również za sprawą „Toru Rozwo-

ju” wykończona została altana edukacyjna przed 
Domem Wiejskim. Udało się przygotować pod-
łoże i ułożyć kostkę, dzięki dużemu zaangażo-
waniu mieszkańców wsi oraz pozyskaniu dota-
cji. Wykończenie altany było pierwszym etapem 

projektu „Kultywowanie tradycyjnych obrzędów 
wśród mieszkańców miejscowości Durdy”. Drugi 
etap – przeprowadzenie w altanie warsztatów bi-
bułkarskich i florystycznych na świeżym powie-
trzu – jest właśnie realizowany. Zadanie realizuje 
Stowarzyszenie „Tor Rozwoju” w Durdach dzięki 
uzyskaniu dotacji z Programu „Działaj Lokalnie 
X” Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności 
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filan-
tropii w Polsce oraz Fundacji Fundusz Lokalny 
SMK.

Gospodynie też działają
Z kolei Koło Gospodyń Wiejskich w Durdach 

pod patronatem Stowarzyszenia „Tor Rozwoju” 
pozyskało środki z Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich na realizację inicjatywy „Wakacje 
na bezpiecznym placu zabaw w miejscowości 
Durdy”. 

W ramach inicjatywy w wakacje przepro-
wadzono zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku 
szkolnym i przedszkolnym. Wykonano także 
bezpieczną nawierzchnię z podłoża amortyzują-
cego upadki na placu zabaw przy Domu Wiej-
skim w Durdach.

Ponadto Stowarzyszenie „Tor Rozwoju”  
z Durdów od marca realizuje projekt „Aktywny 
Senior w Gminie Baranów Sandomierski”, o któ-
rym piszemy na s. 20.Fo
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DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Motocyklowa pasja
Efektowne widowisko za sprawą masy motocyklowych zapaleńców – w Kaczakach 29 lipca odbył się kolejny, 
szósty już i Zlot Motocyklowy u Pinokia (Jana Kaczaka).

Jak co roku, także i w tym zlot motocyklowy 
u Pinokia rozpoczął się uroczystą mszą świętą 
polową i poświęceniem motocykli. Następnie 
korowód ryczących maszyn wyruszył na paradę 
przez różne miejscowości na terenie Gminy. Po 
paradzie wszystkim uczestnikom Pinokio (Jan 
Kaczak) zapewnił jak zawsze szereg atrakcji.

W tym roku był to pokaz Samodzielnego 
Plutonu Jednostki Strzeleckiej 2093 Baranów 
Sandomierski, pokazy zabytkowych pojazdów, 
występy grupy Lasowiacy, atrakcyjne konkursy 
dla dorosłych i dzieci, jak również konkursy dla 
motocyklistów, na przykład na najgłośniejszy 
motor czy najwolniejszy przejazd. Wieczór upły-
nął przy dźwiękach muzyki Patrycji Wilk i ze-
społu Buenos, a spotkanie zakończyła zabawa 
taneczna pod gwiazdami.

Członkowie grupy Pinokio udzielają się w wielu 
wydarzeniach i organizują szereg akcji wspiera-
jących osoby potrzebujące. Ich inicjatywy spoty-

kają się z coraz większym poparciem i uznaniem 
zarówno wśród mieszkańców, jak i różnych or-
ganizacji czy instytucji. Krótki materiał ze zlotu 
ukazał się w TVP Rzeszów 16 sierpnia.

Organizatorzy VI Zlotu Motocyklowego u Pino-
kia dziękują wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do przygotowania tego wydarzenia. W tym 
roku współorganizatorami zlotu byli również Bur-
mistrz Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Baranowie 
Sandomierskim oraz Gminny Zakład Użyteczno-
ści Publicznej w Baranowie Sandomierskim.
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Seniorzy pod żaglami
Chodzą z kijkami, malują, tworzą rękodzieło, zwiedzają okolicę i…
żeglują! – seniorzy z naszej Gminy nie gnuśnieją.

Trwa projekt dla seniorów z naszej Gminy 
w ramach ministerialnego programu ASOS. 
W jego programie są między innymi wyciecz-
ki prezentujące uroki naszej okolicy. Podczas 
pierwszego wyjazdu do Tarnobrzega. panie 
zwiedziły Muzeum Siarki oraz Zamek Dzikowski. 

– Wspaniałe miejsce – chwali pani Maria. 
– Nie zdawałam sobie sprawy, że tuż za miedzą 
mamy tak bogatą kolekcję dzieł sztuki. Jestem 
pod wielkim wrażeniem.

Sporo emocji, a zwłaszcza wspomnień wzbu-
dziło także Muzeum Siarki.

– Pracowałam przy siarce, pamiętam te ma-
szyny, ten zapach – wspomina pani Barbara. 
– A pamiątkowe kufle z „barbórek” do dzisiaj na 
szafce u mnie stoją. Dobrze, że ktoś pielęgnuje 
pamięć o tamtych czasach, bo kopalnia żywiła 
cała naszą okolicę.

Kolejnym punktem programu było żeglowanie 
po Jeziorze Tarnobrzeskim. Panie nie ukrywały 

obaw przed głęboką wodą i silnym wiatrem, ale 
po powrocie nie mogły się nachwalić widoków 
i wrażeń. Nad jeziorem odbył się także mini ple-
ner malarski, a potem integracja przy ognisku.

Projekt Aktywizacji Społecznej Osób Star-
szych „Aktywny Senior w Gminie Baranów 
Sandomierski” realizowany przez Stowarzysze-
nie Tor Rozwoju we współpracy z MGOK-iem 
przeznaczony jest dla osób 60+. Biorą w nim też 
udział wolontariusze: dorośli oraz młodzieżowi. 
Projekt obejmuje cykl bezpłatnych zajęć, któ-
re odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz Śro-
dowiskowym Domu Kultury w Skopaniu. Odbyły 
się już warsztaty rękodzielnicze, których owoce 
można oglądać na wystawie w MGOK-u, zajęcia 
sportowe, porady dotyczące zdrowia, diety i try-
bu życia. Właśnie rozpoczęła się kolejna seria 
zajęć, tym razem malarskich. Panie tworzą na 
płótnie lub w szkicowniku prawdziwe dzieła sztu-

ki. Przed uczestniczkami jeszcze m.in. zajęcia 
teatralne i muzyczne, świąteczna edycja ręko-
dzieła, kulinaria oraz wizyta w teatrze i Dzień 
Seniora.

W Gminie Baranów Sandomierski projekt dla 
seniorów odbywa się już po raz kolejny. W obec-
nym projekcie bierze udział 40 seniorów oraz 
kilkunastu wolontariuszy.                            rd
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KULTURA

Taniec kręci
Wystawa, tort i wspomnienia - zakończył się projekt „Wszystko się kręci wokół tańca”.

Nastoletnie uczestniczki projektu pt. „Wszyst-
ko kręci się wokół tańca” realizowanego 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury zakończy-
ły właśnie jego realizację. Podsumowaniem była 
wystawa zdjęć z różnych etapów pracy otwarta 
18 sierpnia w galerii emgok.

Na fotografiach można było oglądać sceny 
ze spektaklu, a także z poszczególnych etapów 
projektu: pierwszych spotkań i prób, przymiarek 
u krawcowej, warsztatów projektowania czy hip 
hopu, przygotowań scenografii oraz promocji. 
Autorami większości zdjęć jest Radosław Deli-
mata, ale także uczestniczki i instruktorzy: Lau-
ra Barszcz, Stanisław Bernad, Renata Domka, 
Magdalena Durda, Katarzyna Gwoździowska, 
Anna Korczyńska, Magdalena Lis, Anna Robuta, 
Magdalena Stokłosa, Paweł Walecki.

Przypomnijmy. Projekt „Wszystko kręci się 
wokół tańca” realizowany był w Baranowie San-
domierskim i Skopaniu od lutego. Jego założenie 
było takie, że wszystkie elementy przygotowania 
spektaklu tanecznego młodzież wymyśli i zreali-

zuje sama. Podczas kilku pokazów „Królewnę 
Śnieżkę” obejrzało w sumie blisko 1000 osób 
w wieku od 4 do 104 lat. Ze spektaklu powstał 
film oraz galeria zdjęć, a także katalog wystawy 
dostępny w MGOK-u. Koordynatorką grupy była 

Katarzyna Gwoździowska.
Projekt został zrealizowany ze środków pro-

gramu „Równać Szanse 2016” Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności prowadzonego przez 
Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.           rd
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Flisak Flik szuka braci nad Rynkiem
Balansująca rzeźba flisaka góruje nad baranowskim rynkiem. Zawisła tam, podobnie jak w trzech innych 
nadwiślańskich miastach, w ramach rzeźbiarskiego projektu Jerzego Kędziory.

Gmina Baranów Sandomierski bierze udział 
w artystycznym programie „Łączenie czworacz-
ków flisa”. Program ten to rzeźbiarska akcja po-
legająca na ustawieniu w 4 nadwiślańskich miej-
scowościach figur balansujących dzieci flisaka, 
autorstwa międzynarodowej sławy rzeźbiarza 
Jerzego Kędziory. Rzeźby zostały ustawione 
w 4 miastach położonych na Wisłą: Baranowie 
Sandomierskim, Puławach, Kazimierzu Dolnym 
i Sandomierzu. 

Rzeźby Jerzego Kędziory są ilustracją legen-
dy o czworaczkach flisa. Synowie Flisa, czyli 
mężczyzny trudniącego się spławem towarów 
Wisłą, zostali rozdzieleni i próbują się na nowo 
odnaleźć i porozumieć. Robią to za pomocą lu-
sterek, dzięki którym odbijają słoneczne światło 
tak jak robią to dzieci, bawiąc się i puszczając 
przy ich pomocy słoneczne „zajączki”. Każda 
z figur ustawiona jest na linie, są one także wy-

posażone w charakterystyczne flisackie atrybuty. 
Rzeźbę uzupełnia  banner informacyjny, broszu-
ry z sylwetką artysty, opisem projektu i legendy 

oraz mapka szlaku wystawy.
Cztery figury niebawem zostaną przeniesione 

do kolejnych nadwiślańskich miast, w górę Wisły. 
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KULTURA

Nagrody dla Lasowiaczek
Zespół Obrzędowy „Lasowiaczki” wziął udział w 51. Sabałowych Bajaniach, 
które odbywają się w Bukowinie Tatrzańskiej. I wrócił z nagrodami oraz gratulacjami.

Barbara Sroczyńska zajęła 3. miejsce w kate-
gorii gawędziarzy, a cały zespół otrzymał wyróż-

nienie w kategorii grup śpiewaczych. Jak co roku 
Zespół „Lasowiaczki” wziął udział w Festiwalu 
Folkloru Polskiego „Sabałowe Bajania”- Konkur-
sie Gawędziarzy, Instrumentalistów, Śpiewaków, 
Drużbów i Starostów Weselnych, który odbywa 
się w Bukowinie Tatrzańskiej już od 51 lat. La-
sowiaczki zgodnie z tradycją uczestniczyły też 
w Sabałowej Nocy i pasowaniu na zbójnika, 
podczas którego odczyniały lasowiackie czary, 
mary i uroki.

Zespół Obrzędowy Lasowiaczki przez cały 
sezon ciężko pracuje. Przedstawicielki grupy 
m.in. odwiedzają dzieci w szkołach i przedszko-
lach, gdzie prowadzą warsztaty rękodzieła. Re-
prezentują naszą gminę na dożynkach, dniach 
miejscowości, czy festiwalach w różnych czę-
ściach województwa i poza jego granicami. Pod-

czas festiwalu „Dziecko w Folklorze” Lasowiacz-
ki prowadziły część konkursową, warsztatową, 
a także występowały na scenie plenerowej z wi-
dowiskiem obrzędowym. Także na tym festiwalu 
młode członkinie zespołu: Ola Solarska i Natalia 
Widuch wyśpiewały sobie III nagrodę. Podczas 
Dni Baranowa Sandomierskiego Lasowiaczki 
promowały także tradycyjne potrawy oraz pro-
wadziły bezpłatne zajęcia dla dzieci. Reprezen-
towały także Powiat Tarnobrzeski na Dożynkach 
Województwa Podkarpackiego, które odbyły się 
27 sierpnia w Długiem w powiecie sanockim.

Udział Lasowiaczek w festiwalu w Bukowinie 
Tatrzańskiej był możliwy dzięki wsparciu Bur-
mistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski 
Marka Mazura, za co zespół składa serdeczne 
podziękowania.                                            rd

Na „Weselu” w Baranowie
Około setki osób wzięło udział w akcji Narodowego Czytania „Wesela”, która odbyła się na baranowskim rynku.

Na zaproszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury i biblioteki do wspólnego czytania dzieła 
Wyspiańskiego odpowiedziało wielu mieszkań-
ców gminy. W akcję włączyli się burmistrz Marek 
Mazur, kierownik GZUP-u Dariusz Chemel, La-
sowiaczki, uczniowie baranowskiej szkoły wraz 
z nauczycielami, dyrektor Banku Spółdzielcze-
go Anna Krempa, przedsiębiorcy, mieszkańcy 
i oczywiście sami pracownicy MGOK-u. Pod-
opieczni Środowiskowego Domu Samopomocy 
wraz z wychowawcami i panią kierownik Danutą 
Falarz przygotowali tematyczną inscenizację. 
Nie zabrakło ludowych akcentów, były też kra-
kowskie tańce z lajkonikiem, weselny kołacz 
i dużo śmiechu!

– Jesteśmy dziś razem, bawimy się, bo tak 
powinno być na weselu – tłumaczy dyrektor 
MGOK-u Renata Domka. – Chcieliśmy w ten 
sposób zainteresować naszych mieszkańców 
treścią „Wesela”, trochę zapomnianego, koja-
rzonego ze szkołą, przymusem czytania. Prze-
konujemy jednak, że jest to dzieło uniwersalne, 
a zawarte w „Weselu” refleksje mogą dotyczyć 
każdych czasów i każdej grupy społecznej.

Sporym sukcesem zakończył się towarzyszą-
cy wydarzeniu kiermasz książek. Za symbolicz-
ną złotówkę można było kupić ciekawe pozycje 
przygotowane przez bibliotekę. W ciągu dwóch 
godzin blisko 70 książek znalazło nowych wła-
ścicieli.

– Cieszę się, że akcja Narodowego Czytania 
jest organizowana także w Baranowie Sando-
mierskim – mówi burmistrz Marek Mazur. 

– Zwłaszcza cieszy obecność dużej liczby 
dzieci i młodzieży.

Każdy uczestnik wydarzenia mógł otrzymać 
pamiątkowy stempel z logo akcji. Okoliczno-
ściową pieczątkę MGOK otrzymał od Kancelarii 
Prezydenta RP. Narodowe Czytanie odbyło się 
bowiem pod honorowym patronatem Pary Pre-
zydenckiej.

rd
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PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowa-
nia naszym sponsorom i partnerom 
za pomoc w organizacji Dni Baranowa 
Sandomierskiego. Cieszymy się, że by-
liście z nami!

Dziękujemy także wszystkim, którzy 
przyczynili się do uświetnienia naszego 
święta. A byli to między innymi: Rada Osie-
dla w Baranowie Sandomierskim, Zespół 
Obrzędowy Lasowiaczki, strażacy z OSP 
z naszej gminy i PSP z Niska, policjanci, 
GZUP, Zespół Szkół w Skopaniu, ZSiP 
w Baranowie S., Stowarzyszenie Przyja-
ciół Baranowa S. Arkadia, grupa Pinokia 
oraz wszystkie niewymienione osoby, 
wspierające to wydarzenie.

Oczywiście także podziękowania należą 
się wszystkim uczestnikom. Bez Was ta 
impreza nie mogła się udać!
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Dni Baranowa
         Sandomierskiego za nami

DZIEJE SIĘ W GMINIE

Pokazy, turnieje, widowiskowe akcje strażaków, konkurs kulinarny, rękodzieło i muzyka dla każdego: Gala Disco 
Polo oraz Ray Wilson, były wokalista GENESIS. Na Dniach Baranowa Sandomierskiego atrakcji nie brakowało.

Piłka i disco polo
Na Dniach Baranowa Sandomierskiego każ-

dy mógł znaleźć coś dla siebie. Rozpoczęły je 
emocje sportowe: 1 lipca na stadionie odbył się 
Turniej Piłki Nożnej Dzieci o Puchar Zastępcy 
Burmistrza. Wydarzenie miało profilaktyczny 
charakter, odbyło się pod hasłem „Wysilam nogi, 
odrzucam nałogi”. Z pucharami i nagrodami do 
domu wrócili zawodnicy „Wisanu” Skopanie 
i „Słowianina” Grębów.

Sobotni wieczór upłynął pod znakiem szalonej 
zabawy! Podczas Gali Disco Polo wystąpiły trzy 
zespoły: Electiv – zdobywca pierwszego miejsca 
Festiwalu Scyzoryki 2017 w głosowaniu czytel-
ników świętokrzyskiego „Echa Dnia”, Roxait – 
uczestnik popularnego programu „Disco Star” 
oraz gwiazda wieczoru - Effect, zespół znany 
z takich przebojów, jak „Bananowe skóry”, czy 
„Uciekam od żony”. Dzień zakończyła dysko-
teka. Uczestnicy bawili się do późnych godzin 
nocnych.

Jarmark Ludzi z Pasją
Niedziela to był dzień rozgrywek sportowych, 

turniejów rodzinnych, kulinarnych, pokazów 
strażackich, porad zdrowotnych… Tego dnia 
tradycyjnie odbył się Jarmark Ludzi z Pasją. Za-
proszeni rękodzielnicy zaprezentowali tu swoje 
wyroby. Można było kupić niepowtarzalne bibe-
loty, biżuterię, obrazy, rzeźby i inne wytwory rąk 
ludzkich. Odbyły się także darmowe warsztaty 
dla dzieci i dorosłych, pokazy rzemiosła.

Swoje stoiska miały na przykład Centrum Na-
tura 2000 czy stowarzyszenie Amazonek z lote-
rią fantową. Po raz pierwszy odbył się konkurs 
kulinarny „Ciastko z rodowodem”. Odbyła się też 
wystawa zdjęć „Dawny Baranów Sandomierski” 

oraz promocja Roku Rzeki Wisły i projektu Jana 
Kędziory, w ramach którego na baranowskim 
rynku znalazła się lewitująca rzeźba flisaka.

Można także było popróbować lasowiackich 
przysmaków. Lasowiaczki przygotowały i czę-
stowały wszystkich chlebem ze smalcem, kaszą 
z omastą, kapustą oraz pierogami.

Pokazy, parady, turnieje
W niedzielę także rozegrany został drugi 

turniej piłkarski, tym razem dla dorosłych. Zmie-
rzyły się gminne kluby: „Wisan” Skopanie, „Ko-
lejarz” Knapy, „Strzelec” Dąbrowica i „Lasowiak” 
Wola Baranowska. Puchar Burmistrza wywalczył 
„Strzelec” Dąbrowica.

Jednocześnie w Białym Namiocie można było 
porozmawiać o zdrowiu, poprosić o radę specja-
listę. Fani motoryzacji mogli obejrzeć najnowsze 
modele koreańskiego producenta Ssang Yong, 
na plac imprezy wjechało też kilkadziesiąt ry-
czących maszyn pod przewodnictwem Pinokia 
z grupy motocyklowej.

Z kolei amatorzy nieco mniejszych dwóch kó-
łek mogli sprawdzić swoje umiejętności na torze 
przeszkód podczas rodzinnego turnieju rowero-
wego organizowanego przez Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu. Najlepsi 
otrzymali dyplomy i upominki.

Nieopodal sceny odbyły się także wyjątkowe 
pokazy. Strażacy zaprezentowali między inny-
mi akcję ratowania człowieka z zakleszczone-
go samochodu oraz wybuch i gaszenie pożaru 
tłuszczu. Także miejscowy Gminny Zakład Uży-
teczności Publicznej zaprezentował na imprezie 
swoje nowoczesne maszyny.

A co na scenie?
Od wczesnych godzin popołudniowych swoje 

talenty prezentowali młodzi mieszkańcy regionu. 
Wystąpili podopieczni MGOK-u z recitalem pio-
senek. Zaprezentował się rockowy zespół Not 
Yet, a po nim Interim, czyli młodzież ze szkoły 
w Ślęzakach.

Tuż przed główną gwiazdą wystąpiła grupa 
Ann. Pham. Taneczne show zaprezentowała 
grupa Flash, działająca przy MGOK-u.

Ray Wilson - Genesis Classic
Zwieńczeniem wieczoru był koncert Raya Wil-

sona, byłego wokalisty legendarnego Genesis. 
Artysta zaprezentował swoje solowe utwory, ale 
także największe przeboje grupy. Nie zabrakło 
zatem „Another day in paradise”, „Land of con-
fusion”, „In the air tonight”, „Follow you, follow 
me” czy „Mama”.  Baranowska publiczność za-
chwycona koncertem nie chciała puścić Raya ze 
sceny. Szkocki artysta bisował, a po koncercie 
długo podpisywał płyty, rozmawiał i fotografował 
się z fanami. Dni Baranowa Sandomierskiego 
zakończyły się późnym wieczorem pokazem 
fajerwerków.

Partnerem głównym Dni Baranowa Sando-
mierskiego była Polska Agencja Żeglugi Po-
wietrznej.                                                     rd
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KULTURA

Ciastko z rodowodem
Po raz pierwszy w Gminie odbył się konkurs kulinarny na najlepsze ciastko.
Wygrali strażacy ochotnicy z Durdów z „Jagodziankami”.

12 uczestników zgłosiło swoje przepyszne 
wypieki oraz przygotowało malownicze stoiska 
na Jarmarku Ludzi z Pasją, który odbywał się 
podczas Dni Baranowa Sandomierskiego. Sto-
iska ciasteczkowe odwiedziło mnóstwo uczestni-
ków święta gminy i nie było takiego, który by nie 
chwalił wspaniałych wyrobów. A prawdziwą sen-
sację wywołały niezwykle smaczne i oryginalne 
ciasteczka, które przygotowały panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich z Dąbrowicy. Uczestniczki 
zdradziły, że sekretnym składnikiem ich słodkich 
wypieków są… skwarki.

Stoiska odwiedziła także komisja konkursowa 
w składzie: Ewa Draus – radna Województwa 
Podkarpackiego, Teresa Mazur – radna Miasta 
i Gminy Baranów Sandomierski, Jacek Rożek 
– radny Powiatu Tarnobrzeskiego oraz Marek 
Łukasiewicz – kucharz i restaurator.

Po degustacjach i długich dyskusjach, komisja 
postanowiła przyznać pierwsze miejsce „Jago-
dziankom”, które przygotowała Ochotnicza Straż 
Pożarna w Durdach. Drugie miejsce zdobyła 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Durdach 
za „Ciastka z jabłkiem”, a trzecie Koło Gospodyń 
wiejskich w Dąbrowicy za „Ciastka ze skwar-
ków”. Przyznano także wyróżnienia: Czesławie 
Senejko z Knap za „Rogaliki krucho-drożdżowe”, 
Domowi Pomocy Społecznej w Tarnobrzegu za 

ciastka „Kocie oczęta” oraz Kołu Gospodyń Wiej-
skich w Ślęzakach za ciastka „Piwoszki z różą”. 
Wszyscy laureaci otrzymali nagrody w postaci 
sprzętu kuchennego ufundowanego przez firmę 
TEFAL, TENDINA, KASZMIR oraz zakupionych 

z funduszy Starostwa Powiatowego w ramach 
projektu Stowarzyszenia Arkadia.

Każdy może spróbować w domu wykonać 
zwycięskie ciasteczka. Poniżej podajemy autor-
skie przepisy.                                            rd

I miejsce

MUFFINKI Z JAGODAMI
Ochotnicza Straż Pożarna w Durdach

Składniki:
5 jajek, 2 szklanki  mąki, ½ szklanki oleju
1 łyżeczka proszku do pieczenia, cukier wa-

niliowy, jagody; na kruszonkę: ¼ margaryny, cu-
kier puder do smaku, ¼ szklanki mąki .

Wykonanie:
Jajka ubić z cukrem i cukrem waniliowym, do-

dać mąkę, olej i proszek do pieczenia. Dobrze 
wymieszać i ulewać do foremek. Na wierzch 
posypać jagodami i kruszonką (wykonanie kru-
szonki: margarynę roztopić, dodać cukier puder 
i mąkę, zagnieść). Babeczki piec w temperatu-
rze 180 C do uzyskania złotego koloru.

II miejsce

KRUCHE CIASTECZKA Z JABŁKAMI
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w Durdach

Składniki:
3 szklanki mąki
1 szklanka śmietany (18%)
1 margaryna
szczypta soli
2 duże jabłka
Wykonanie:
Margarynę posiekać z mąką, dodać szczyptę 

soli i śmietanę. Zagnieść ciasto i przez około 2 
godz. chłodzić w lodówce. Rozwałkować i wy-
krawać kwadraty. Na nie położyć mały plasterek 
jabłka i skleić dwa przeciwległe boki. Piec w tem-
peraturze 180 – 200 C do uzyskania złotego ko-
loru. Przestudzone oprószyć cukrem pudrem .

III miejsce

CIASTKA ZE SKWAREK
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowicy

Składniki:
30 dag mąki, 15 dag skwarek, 10 dag cukru 

pudru, 1 paczka cukru waniliowego, 3 żółtka
1/8 litra mleka słodkiego lub kwaśnego, ½ 

paczki proszku do pieczenia, 3 dag skórki poma-
rańczowej (drobno posiekanej), 3 dag cukru pudru

Wykonanie:
Skwarki przepuścić przez maszynkę (na 

drobnym sicie) dodać do przesianej z proszkiem 
mąki, następnie dodać cukier, mleko, skórkę 
pomarańczową. Zagnieść ciasto i schłodzić. Na-
stępnie rozwałkować, wykroić okrągłą foremką 
ciastka, pokłuć i piec na złoty kolor. Po upiecze-
niu oprószyć cukrem z wanilią.
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DZIEJE SIĘ W KULTURZE

Dzieci-artyści w Baranowie
Po raz 24. odbył się w MGOK-u Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej
„Dziecko w Folklorze”.

W dniach 10-11 czerwca do Baranowa Sando-
mierskiego przyjechało około 350 osób z 7 woje-
wództw: mazowieckiego, świętokrzyskiego, ma-
łopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, 
lubelskiego i podkarpackiego na największy 
dziecięcy festiwal kultury ludowej w regionie.

Przez prawie 6 godzin uczestnicy festiwalu 
prezentowali się na scenie w MGOK-u przed ju-
rorami i zebraną publicznością. Wystąpiło: 4 so-
listów śpiewaków, 12 grup śpiewaczych, 6 grup 
obrzędowych, 7 kapel, 4 instrumentalistów oraz 
3 zespoły pieśni i tańca. Ich występy w poszcze-
gólnych kategoriach oceniało jury, w składzie: 
mgr Jolanta Dragan – kustosz Muzeum Kultu-
ry Ludowej w Kolbuszowej, etnograf i muzyk, 
przewodnicząca; dr Kinga Strycharz–Bogacz 
– etnomuzykolog z Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego oraz mgr Wiesława Hazuka – et-
nochoreograf z Tarnowa.

Podczas pokazów konkursowych w MGOK-
-u odbywały się warsztaty, które prowadziły La-
sowiaczki i instruktor plastyki. Dzieci nauczyły 
się m.in. wykonywać tradycyjne Lasowiackie 
wycinanki oraz bibułkowe kwiaty.

Uczestnicy festiwalu mogli także wystąpić na 
scenie plenerowej, przed szerszą publiczno-
ścią mieszkańców Baranowa Sandomierskiego 
i okolic. Na rynku odbywały się także pokazy 
dawnych rzemiosł, mini jarmark rękodzieła, gry 
i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz warsztaty: 
pieczenia podpłomyków, robienia starodawnych 
kafli.

Wieczorem na scenę wkroczyły animator-
ki, które poprowadziły muzyczne zabawy, a po 
nich wystąpił zespół Kapela Wujka Idziego. Po 
koncercie Zespół Obrzędowy Lasowiaczki za-
prezentował widowisko, a później oficjalnie ogło-
szono wyniki tegorocznego konkursu. Dyplomy 
i statuetki - Ptoki-Klepoki wręczali dzieciom bur-
mistrz Marek Mazur, wicestarosta Krzysztof Pitra 
oraz dyrektor MGOK-u Renata Domka. Laureaci 
otrzymali także nagrody finansowe.

Festiwal „Dziecko w Folklorze” odbył się dzię-
ki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski, a także środkom pozyskanym 
przez Stowarzyszenie „Arkadia” ze Starostwa 
Powiatowego.                                                rd
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KULTURA

Wesołe zakończenie wakacji
Ponad stu małych mieszkańców gminy bawiło się w Szmaragdowym Lesie - za nami kolejna edycja
pikniku „Gdzie wnuki nie mogą, dziadkowie pomogą”.

Wydarzenie, które organizuje baranowski 
ośrodek kultury i biblioteka, zawsze odbywa się 
pod koniec wakacji i tematycznie nawiązuje do 
znanych z literatury dla dzieci miejsc, postaci, 
czy autorów. W tym roku był to Szmaragdowy 
Las z „Czarnoksiężnika z Krainy Oz” Lymana 
Franka Bauma. Dziadkowie i wnuczęta najpierw 
posłuchali fragmentu tej znanej opowieści, który 
przeczytała Lasowiaczka Zofia Wydro. Następnie 
dzieci udały się do pracowni plastycznej. Z pomo-
cą babć i dziadków kolorowały magiczne stwory, 
które następnie umieszczały na makiecie Szma-
ragdowego Lasu. Same także mogły się zamie-
nić w motyle, tygryski, czy nawet Supermana na 

stanowisku malowania buziek. Przy sztalugach 
młodzi malarze tworzyli fantastyczne obrazy ze 
szmaragdem w roli głównej. Dzieci bawiły się też 
z animatorką i odtańczyły taniec krasnoludków.

Na płycie stadionu odbywały się natomiast 
zawody sportowo-zręcznościowe. Dzieciaki mu-
siały pokonywać tory przeszkód i wykonywać 
trudne zadania. Do tych ostatnich należało na 
przykład trafienie strumieniem wody z sikawki do 
celu. Były też biegi w workach, ze skakanką, rzut 
do celu dyskiem i wiele innych. Śmiechu i zaba-
wy było co niemiara.

Dodatkową atrakcją było pływanie kajakiem, 
pontonem, czy żaglówką. Sprzęt i profesjonalną 

opiekę zapewnili strażacy oraz grupa „Przyja-
ciele znad Wisły”. Nie zabrakło dmuchańców, 
popcornu, słodkości. Na koniec dzieci odwiedził 
burmistrz Marek Mazur, który wręczył wszystkim 
uczestnikom upominki.

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki 
wsparciu finansowemu Fundacji Orange, Po-
wiatu Tarnobrzeskiego oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Współorganizatorami byli: Komendant Miejsko
-Gminnego ZOSP RP, OSP w Dymitrowie Małym, 
OSP w Baranowie Sandomierskim, nieformalna 
grupa mieszkańców Baranowa Sandomierskiego 
„Przyjaciele znad Wisły”.                            rd
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DZIEJE SIĘ U ROLNIKÓW

Wieńce, śpiewy i dziękczynienie
Tradycyjne wieńce, podziękowania, honorowe wyróżnienia, wspólne śpiewy i zabawa. Tak w skrócie 
można podsumować tegoroczne Dożynki Gminne, które odbyły się 27 sierpnia w Dąbrowicy.

Doroczne święto rolnicze rozpoczęła uroczy-
sta msza w kościele w Ślęzakach. Po niej koro-
wód z kopkami i zaproszeni goście udali się na 
stadion w Dąbrowicy, gdzie odbyła się część ob-
rzędowa. Uczestników powitali burmistrz Marek 
Mazur i sołtys Grzegorz Chmielowiec. Jak każe 
zwyczaj, gospodarze wraz z gośćmi: posłem 
Zbigniewem Chmielowcem, radną województwa 
Ewą Draus oraz wicestarostą Krzysztofem Pitrą 
podzielili chleb i rozdali go wszystkim obecnym. 

Następnie na scenę zaproszono dwóch rolni-
ków: Tadeusza Cebulę z Dąbrowicy i Jana Kli-
cha ze Ślęzaków, którzy na wniosek burmistrza 
zostali odznaczeni przez Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi honorowymi medalami „Zasłużo-
ny Dla Rolnictwa”.

13 sołectw w tym roku przygotowało przepięk-
ne wieńce, w głównej mierze uplecione własno-
ręcznie z kwiatów, ziół i zbóż. Nie brakowało cie-
kawych pomysłów: był ciągnik z przyczepą, były 
kwiaty z soczewicy, czy wielkie kosze kwiatów. 
Każda kopka trafiła do zasłużonej dla danej miej-
scowości osoby, a samemu wręczaniu towarzy-
szyła śpiewka ułożona specjalnie dla niej. Wśród 
wyróżnionych zaleźli się m.in. burmistrz Marek 
Mazur, poseł Zbigniew Chmielowiec, radna wo-
jewództwa Ewa Draus, miejscowi przedsiębiorcy 
i społecznicy. Wyjątkowe wyróżnienie spotkało 
także działaczy kultury z MGOK-u: Kasię i Wojt-
ka Gwoździowskich, którzy otrzymali specjalną 
kopkę-niespodziankę ufundowaną przez sołty-
sów za szczególne zaangażowanie w pracę na 
rzecz naszej gminy. Z kolei Wojtek Gwoździow-
ski otrzymał wieniec od rady osiedla w Skopaniu.

Dożynki były też okazją do wręczenia od-

znaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Baranów 
Sandomierski”. W tym roku ten zaszczytny tytuł 
otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Ba-
ranowskiej. Z kolei wyróżnienie w postaci Anioła 
Dobroci wręczyli przedstawiciele rady osiedla 
w Skopaniu. Odebrała je radna powiatowa i pre-
zes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Krystyna 
Rusin.

Na koniec części obrzędowej poznaliśmy 
przyszłorocznych gospodarzy dożynek gmin-
nych. Wiecha została przekazana sołtysowi 
Durdów.

Podczas imprezy odbył się koncert zespo-
łu Interim ze Ślęzaków. Młodzi artyści, którzy 
pracują pod kierunkiem Łukasza Jugo zapre-
zentowali własne aranżacje znanych utworów. 
Po koncercie odbyła się zabawa taneczna do 
białego rana.                            

                   rd
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KULTURA

Do orkiestry zgłoś się!
Marzysz o występach, podróżach, wspólnym muzykowaniu? Wkrótce możesz zrealizować te plany!
W Baranowie Sandomierskim rusza kolejny nabór do orkiestry dętej.

Nowy rok artystyczny w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim  
będzie wyjątkowy. Przede wszystkim wkrótce 
rozpocznie się remont, który potrwa kilka mie-
sięcy. W związku z tym zajęcia będą się odby-
wały zgodnie ze zmienionym harmonogramem. 
Po raz kolejny odbędzie się nabór do orkiestry 
dętej. Obecnie grupa liczy kilkanaście osób, ale 
wciąż poszukiwani są chętni do nauki i gry na 
instrumentach.

Orkiestra powstała przed rokiem z inicjatywy 
Burmistrza Marka Mazura, który zdecydował 

o zakupie instrumentów. Decyzji przyklasnęła 
Rada Miasta, dzięki czemu dzieci i młodzież 
mogą skorzystać z instrumentów bezpłatnie. Po-
nadto MGOK zapewnia darmowe lekcje. W tym 
sezonie zajęcia prowadzić będzie Marek Kosior.

– Nie należy się obawiać, ani zniechęcać tym, 
że nie ktoś nie potrafi grać – tłumaczy instruktor. 
– Uczymy każdego od podstaw, a potem szybko 
włączamy do orkiestry. Nie trzeba się bać, że nie 
dorastamy poziomem gry do pozostałych. Waż-
ne są chęci oraz oczywiście dyscyplina i syste-
matyczność.

Orkiestra działa dopiero od roku, ale ma już 
za sobą pierwsze publiczne występy. Zaprezen-
towała się końcem maja podczas uroczystego 
koncertu na zakończenie sezonu w MGOK-u. 
A w czerwcu wystąpiła jako jeden z uczestników  
Przeglądu Orkiestr Dętych, o którym piszemy 
wyżej. Nasi młodzi muzycy zagrali obok do-
świadczonych orkiestr z regionu i zdobyli słowa 
uznania.

Do orkiestry można się zgłaszać telefonicznie 
pod nr 15 811 80 54 do końca października.

rd

Orkiestrowe granie
W parku zamkowym odbył się pierwszy Przegląd Orkiestr Dętych.
Był to drugi publiczny występ baranowskiej orkiestry.

18 czerwca Baranów Sandomierski odwie-
dziły dziesiątki muzyków. Tego dnia odbył się 
pierwszy Przegląd Orkiestr Dętych. 5 zespołów 
z różnych zakątków naszego województwa za-
prezentowało się podczas parady ulicami miasta 
oraz w parku zamkowym. Podczas przeglądu 
także powstająca przy MGOK-u orkiestra mogła 
zaprezentować swoje pierwsze utwory. Młodzi 
wykonawcy zebrali gorące oklaski.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Marka 
Kosiora, instruktora MGOK-u, zarządu baranow-
skiego zamku oraz burmistrza Marka Mazura.

Warto wspomnieć, że baranowska orkiestra 
właśnie rozpoczyna drugi rok swojej działalności 
i planuje poszerzyć swój skład.                     rdFo
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