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Święta Bożego Narodzenia to jedyny w swoim rodzaju czas w roku 
– pełen refl eksji nad tym, co najważniejsze, 
najpiękniejsze i najbardziej cenne w życiu, 

a życzenia, które składamy przy wigilijnym stole,
płyną głęboko z serca.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, 
aby ten wyjątkowy czas, jak i cały nadchodzący 2018 rok, 

upływał w pomyślności, spokoju, zdrowiu i radości. 
Niech kolejny rok będzie dobry dla wszystkich 
Mieszkańców Gminy Baranów Sandomierski 

i naszych Gości.

Marek Mazur
Burmistrz Miasta i Gminy 

Baranów Sandomierski

Wacław Smykla 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Baranowie Sandomierskim
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Inwestycje i plany GZUP-u
Na początku roku pisaliśmy w kwartalniku 

gminnym o planach zakupu frezarki do asfaltu. 
Plany te zostały zrealizowane w kwietniu. Zaku-
piono za kwotę 38,1 tys. zł frezarkę doczepną 
włoskiej fi rmy GF Gordini, montowaną na ko-
parko-ładowarce JCB. Urządzenie to znacznie 
usprawniło i przyspieszyło prace związane z na-
prawą ubytków w asfalcie, dotychczas wykony-
wane dużym nakładem pracy rąk pracowników 
GZUP-u.

Wiosną rozpoczęliśmy prace związane z po-
rządkowaniem terenu wokół budynku po byłej 
spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej przy ulicy 
Okulickiego w Baranowie Sandomierskim, prze-
znaczonego na przyszłą siedzibę GZUP-u oraz 
pomieszczenia dla pracowników robót publicz-
nych.  Pracownicy Zakładu przy udziale pracow-
ników robót publicznych z Urzędu Miasta i Gminy 
wyczyścili teren z zakrzaczeń; rozebrano stare 
ogrodzenie, a następnie przystąpiono do prac 

adaptacyjnych samego budynku. Usunięto ist-
niejącą stolarkę okienną i drzwiową, rozebrano 
sufi ty podwieszane wraz z warstwą ocieplenia, 
wyburzono część ścian wewnętrznych zgodnie 
z projektem budowlanym.

Z otrzymanej od Gminy dotacji w wysokości 
125 tys. zł zostało wykonane między innymi 
ogrodzenie o długości 153 metrów z bramami 
wjazdowymi. Wykonała je fi rma Litex z siedzibą 
w Suchorzowie. Firma Gresbud  z  Baranowa 
Sandomierskiego  przygotowała otwory okien-
ne i drzwiowe. Aktualnie jest w trakcie montażu 
okien, drzwi i bram garażowych. 

Wykonaliśmy również modernizację przyłącza 
wodociągowego z rury stalowej na rurę z PE me-
todą bezwykopową. Wiosną przyszłego roku pla-
nowana jest wymiana pokrycia dachowego oraz 
dalsze prace budowlane i instalacyjne wewnątrz 
i na zewnątrz budynku. 

Ze środków własnych Gminny Zakładu Uży-
teczności Publicznej zmodernizował odcinek 
sieci wodociągowej o średnicy 110 mm i długo-
ści 70 metrów w Skopaniu przy  ul. Sikorskiego. 
Z uwagi na trudne warunki terenu (droga asfal-
towa, chodniki i liczne nasadzenia) cały odcinek 
wykonano metodą bezwykopową, przewiertem 
sterowanym. Decyzja o modernizacji tego od-
cinka sieci podjęta została po licznych awariach, 
które występowały w krótkich odstępach czasu.

Na bieżąco modernizowane są przepompow-
nie ścieków na terenie Gminy (wymiana pomp na 
nowe, modernizacja automatyki z monitoringiem).

We wrześniu zakupiliśmy za kwotę 32,5 tys. 
zł używaną aluminiową przyczepę typu „tandem” 
o ładowności 13 ton. Służy ona do wywozu osa-
dów ściekowych na działki, celem rolniczego 
wykorzystania (zgodnie z rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska). Pozwala to zaoszczędzić 
część środków fi nansowych wydawanych do-
tychczas na wywóz przez podmioty zewnętrzne. 

Na terenie przylegającym do oczyszczalni 
ścieków w Baranowie Sandomierskim rozpoczę-
liśmy budowę wiaty na mieszankę piaskowo-sol-
ną wykorzystywaną zimą do posypywania dróg  
gminnych. Zadaszenie mieszanki piaskowo-sol-
nej jest konieczne w celu  ochrony przed  wypłu-
kiwaniem soli przez deszcz. Posadzka i ściany 
do wysokości 1,2 metra wykonane zostaną z żel-
betonu. Pozostała część konstrukcji jest stalowa 
i zostanie przeniesiona z innego miejsca. 

Pokrycie dachu i ścian bocznych wykonane 
zostanie z blachy pochodzącej z demontażu mo-
dernizowanych obiektów gminnych.  

Kierownik Zakładu 
Dariusz Chemel

Gminny Zakład Użyteczności Publicznej podsumowuje rok 2017, w którym wykonał wiele inwestycji.

Budynek po byłej spółdzielni ogrodniczo-pszczelarskiej – lipiec 2015 roku. Fo
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W Skopaniu zostanie zbudowana nowa droga 
wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszą-
cą w postaci parkingów i miejsc postojowych, 
oświetlenia i odwodnienia. Skomunikuje ona 
osiedle budynków wielorodzinnych i znajdujące 
się tam obiekty użyteczności publicznej z pozo-
stałą częścią Skopania i dalej istniejącym ukła-
dem drogowym województwa. Nowa droga bę-
dzie posiadać bezpośrednie połączenie, poprzez 
skrzyżowania, od strony wschodniej z drogą 
wojewódzką relacji Wisła – Baranów Sandomier-
ski – Majdan Królewski i od strony południowej 
z drogą gminną – ul. Generała Władysława Si-
korskiego. Po wybudowaniu uzyska status drogi 
publicznej i zostanie zaliczona do kategorii dróg 
gminnych. 

 Wartość całkowitą zadania szacuje się na kwotę blisko 1 mln złotych. Gmina otrzymała do-
fi nansowanie na budowę tej drogi z wojewódz-
twa w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na 
lata 2016-2019. Właśnie ogłoszono przetarg na 
wykonanie inwestycji, aby na wiosnę być goto-
wym do jej realizacji.

Budowa drogi wpłynie na bezpieczeństwo 
oraz dostępność i drożność komunikacyjną cen-
trum Skopania. Przyczyni się także do skrócenia 

czasu przejazdu wszystkich użytkowników drogi, 
co w konsekwencji zmniejszy koszty eksploata-
cji samochodów i emisję spalin do powietrza. 
Poprawę komfortu komunikacyjnego na tym 
obszarze, który jest głównym centrum handlowo-
-usługowym w promieniu kilkunastu kilometrów, 
odczują także mieszkańcy pobliskich miejsco-
wości, którzy korzystają z usług zlokalizowanych 
tam obiektów. Nowa droga w znaczący sposób 
wpłynie także na poprawę estetyki terenu.

Skopanie z nową drogą
Osiedle w Skopaniu zyska nową drogę w obszarze ulic Mickiewicza i Słowackiego. 
Gmina otrzymała z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego dofi nansowanie na budowę drogi gminnej.

PZMiUW odtworzy śluzę

6 listopada w Dymitrowie Dużym odbyło się 
spotkanie dotyczące modernizacji wałów prze-
ciwpowodziowych wzdłuż Babulówki. Zarządca 
wałów - PZMiUW omawiał z samorządowcami 
i mieszkańcami Gminy rozwiązania inżynieryj-
ne w związku z projektem modernizacji wałów 
w Baranowie Sandomierskim i Dymitrowie 
Dużym. Modernizacja obwałowań będzie kon-
tynuacją wykonanego już w ubiegłych latach 
uszczelnienia wałów Babulówki. Zakres prac 
obejmie wały od okolicy mostu na ul. Zamkowej 
w Baranowie Sandomierskim do granicy Gminy 
Baranów Sandomierski w Dymitrowie Dużym. 
W ramach inwestycji modernizacji podlegało 
będzie przeszło 4 kilometry lewego i 4 kilometry 

prawego wału Babulówki, łącznie z przebudową 
istniejących śluz, budową dróg przywałowych 
w większości posadowionych na ławach oraz 
przebudowa istniejących 
ramp.  Efektem spotkania 
jest też decyzja PZMiUW 
odtworzeniu śluzy przy mo-
ście w Dymitrowie Dużym. 
Zgodnie z projektem, korona 
wałów zostanie podniesiona 
miejscami nawet do 1 metra. 
Przewiduje się również bu-
dowę placów manewrowych 
i jednego stanowiska pompo-
wego w okolicy mostu w Dy-

mitrowie Dużym. Podczas spotkania odbyła się 
wizja lokalna, w szczególnie problematycznych 
punktach modernizacji wałów. 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych zadecydował o odtworzeniu śluzy przy moście w Dymi-
trowie Dużym, która w przeszłości skutecznie regulowała spływ wód opadowych do Babulówki.
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Informacje 
w skrócie

Rusza przebudowa MGOK-u

21 listopada Burmistrz Marek Mazur podpisał 
umowę z Firmą Budowlaną Rembisz, która wy-
grała przetarg na wykonanie przebudowy ośrod-
ka kultury. Osobne zamówienia ogłoszono na 
dostawę oraz montaż sprzętu nagłaśniającego, 
oświetlenia scenicznego i wyposażenia. Kolejne 
umowy będą podpisywane w najbliższym czasie.  

Wartość przebudowy (bez dostawy i mon-
tażu sprzętów) wyniesie przeszło 3,3 mln zł, 
zaś dofi nansowanie z Regionalnego Programu 
Operacyjnego w ramach projektu partnerskiego 
to ponad 2,3 mln zł. Prace mają potrwać do po-
łowy września przyszłego roku. Rozpoczną się 
od modernizacji biblioteki, która będzie czynna 
w innym pomieszczeniu. Roboty zaczną się od 
4 grudnia. Już wyniesiono wszystkie zbiory.

Po zmianach budynek MGOK-u będzie jed-
nym z najnowocześniejszych obiektów tego 
typu w regionie. Wydarzenia kulturalne będą 
odbywać się w nowych, przystosowanych do 
wysokich standardów warunkach.

XX-lecie TSSE

Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna 
Euro-Park WISŁOSAN zarządzana przez Agen-
cję Rozwoju Przemysłu istnieje od 20 lat.  Z tej 
okazji 22 września zorganizowano galę w zam-
ku w Baranowie Sandomierskim. Wśród około 
300 gości był wicepremier Mateusz Morawiecki. 
Wręczono statuetki zasłużony, wyświetlono fi lm 
o strefi e, był tort i koncert zespołu Pectus. 

Strefa przez 20 lat istnienia wydała niemal 
350 zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej. Zainwestowano w niej 9 mld 
zł i stworzono ponad 30 tysięcy miejsc pracy. 
Obecnie TSSE obejmuje 22 podstrefy położo-
ne w sześciu województwach.

Droga do remontu
Wymagający modernizacji odcinek drogi w Woli Baranowskiej zostanie 
zmodernizowany dzięki ministerialnej promesie.

Promesę czyli obiecany przydział środków, 
fi nansowych Gmina otrzymała z Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Środki te 
przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych. Jest to o tyle dobra informacja, że 
ministerialne środki w całości miały być prze-
znaczone na pomoc regionom, które najbardziej 
ucierpiały podczas wichur nękających Polskę 
w tym roku. Jednak dzięki zaangażowaniu Gmi-
ny Baranów Sandomierski środki zostały przy-
dzielone również na remont drogi „Krakowska za 
wsią” w Woli Baranowskiej, która była uszkodzo-
na przez powódź w 2010 roku.

Burmistrz Marek Mazur podpisał już umowę 
na realizację remontu. Wykonawcą wyłonionym 
w ramach przetargu nieograniczonego została 

fi rma Piotrans. Termin realizacji zadania został 
wyznaczony na początek grudnia 2017 roku. 

Długość modernizowanego odcinka drogi wy-
niesie przeszło 2,5 km. Całkowity koszt inwesty-
cji to 344,1 tys. zł, zaś wysokość dotacji opiewa 
na kwotę 280 tys. zł. 

Z tej informacji w szczególności zadowoleni 
będą mieszkańcy Woli Baranowskiej, ze względu 
na 7-letnie starania sołectwa tejże miejscowości 
o modernizację uszkodzonego odcinka drogi.

To już druga promesa na drogi w naszej Gmi-
nie w bieżącym roku.. Środki z pierwszej zostały 
przekazane na wykonanie przebudowy drogi 
gminnej Zamkowa Osiedle, gdzie prace zbliżają 
się już ku końcowi.

Rowy po konserwacji
Jesienią wykonano sezonową modernizację rowów melioracyjnych.

8 listopada dokonano ofi cjalnego odbioru ro-
bót konserwacyjnych rowów melioracyjnych na 
terenie Gminy Baranów Sandomierski. Konser-
wacji poddano przeszło 6 kilometrów rowów. To 
jednak mało w stosunku do długości wszystkich 
rowów. Gmina kładzie duży nacisk, aby co roku 
kolejne rowy były poddawane konserwacji. 

Wykonawcą zadania był Rejonowy Zespół 
Spółek Wodnych oddział w Tarnobrzegu, który 
realizował prace od 1 do 15 września. Całkowi-
ty koszt inwestycji wyniósł 64,4 tys. zł. Gminna 
Spółka Wodna w Baranowie Sandomierskim 

przeznaczyła na ten cel 23,7 tys. zł, środki wła-
sne Gminy to 15 tys. zł, zaś 25,7 tys. zł zostało 
pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego w Rze-
szowie i Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu. 

W Gminie Baranów Sandomierski jest ogółem 
155,7 km rowów melioracyjnych, których utrzy-
mywanie nadzoruje Gminna Spółka Wodna. Na 
konserwację, renowację i monitoring stanu ro-
wów melioracyjnych są przeznaczane środki ze 
składek mieszkańców Gminy w sumie o wysoko-
ści 64,7 tys. zł.

ne w sześciu województwach.
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Pieniądze czekają na zgodę
Wystarczy zgoda właścicieli gruntów w Woli Baranowskiej, by pozyskać środki fi nansowe z ministerstwa 
na scalenie i przeprowadzenie inwestycji dla rolnictwa.

Ze względu na duże zainteresowanie scale-
niami na terenie naszego województwa, Urząd 
Marszałkowski wystąpił do Ministerstwa Rolnic-
twa o dodatkowe fundusze na ten cel. Na prośbę 
Gminy zgłoszone zostało również zapotrzebowa-
nie na środki dla Woli Baranowskiej, gdzie prace 
w zakresie scalania są najbardziej zaawansowa-
ne. Inicjatywa zakończyła się sukcesem – w ra-
mach przekazanych środków przewidziano rów-
nież fundusze dla Woli Baranowskiej. Pieniądze 
zostaną jednak przyznane pod warunkiem spraw-
nego uzyskania wymaganej liczby podpisów pod 
wnioskami scaleniowymi. Jeśli się to nie uda lub 
zbieranie podpisów będzie trwało zbyt długo, inne 
miejscowości, które szybciej uzyskają takie zgo-
dy, będą mogły ubiegać się o środki i przejąć te 
przeznaczone na scalenie w Woli Baranowskiej.

Przypomnijmy. Od 2015 roku w Gminie trwają 
starania o przeprowadzenie scaleń. Odbywały 
się spotkania, przeprowadzono w tej sprawie 
konferencję, z której nagranie można obejrzeć na 
stronie www.baranowsandomierski.pl. Wszystko 
po to, by dzięki scaleniu zapewnić właścicie-
lom gruntów lepsze warunki gospodarowania 
(kształtne działki z drogami dojazdowymi, melio-
racja). W naszej Gminie grunty rolne są rozdrob-
nione, co znacznie utrudnia mechanizację prac 
polowych i zwiększa koszty produkcji rolnej. Taki 
układ jest charakterystyczny dla całego regionu. 
To tak zwane rozdrobnienie galicyjskie, którego 
początek sięga XIX wieku i czasów uwłaszcze-
nia chłopów. Zasady dziedziczenia, gdy każde 
z dzieci otrzymywało część gospodarstwa, jesz-
cze zmniejszały wielkość pól. 

Dziś rolnicy naszego regionu muszą borykać 
się z tym problemem, z zazdrością spoglądając 
na północ czy zachód Polski, gdzie powierzch-
nia jednej działki wynosi kilka hektarów, pod-
czas gdy średnia powierzchnia działki w naszej 
Gminie wynosi 30 arów. Scalanie umożliwiłoby 
powstanie większych działek, łatwiejszych i tań-
szych w uprawie, co znacząco poprawiłoby wa-
runki prowadzenia działalności rolniczej. 

Ale scalanie jest korzystne nie tylko dla rolni-
ków. Osoby posiadające ziemię mogą w czasie 
tego procesu uregulować granice, podzielić teren 
na działki pod budowę, zyskać pole z dojazdem 
lub wymienić działkę na inną, położoną bliżej. Nie 
bez znaczenia jest również fakt, że po scaleniu 
wartość gruntów w miejscowościach, gdzie zosta-
ło ono przeprowadzone, znacząco wzrasta.

Czym jest scalenie gruntów?
Celem scalenia jest stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania poprzez poprawę 

struktury obszarowej gospodarstw rolnych, lasów i gruntów leśnych, racjonalne ukształtowanie roz-
łogów gruntów, dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg 
oraz rzeźby terenu. Widocznym efektem może być zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie, 
powiększenie powierzchni działki czy też przybliżenie ich do siedliska oraz nowa sieć dróg. W pro-
jektowaniu uwzględnia się również wymagania stawiane przez nowoczesne maszyny i narzędzia 
rolnicze – stworzenie możliwości przejazdu szeroką, utwardzoną drogą czy też pracy na polu o re-
gularnych kształtach. Ważny jest fakt, że projekt scalenia w którym uwzględnia się wskazane wy-
żej elementy powstaje w wyniku konsultacji i życzeń wyrażanych przez samych właścicieli, którzy 
są uczestnikami tego postępowania. W trakcie scalenia gruntów dokonuje się zagospodarowana 
przestrzeni wiejskiej poprzez budowę i przebudowę dróg, poprawę parametrów melioracji szcze-
gółowej, rekultywację gruntów. Istota scalenia gruntów została przedstawiona na rysunku poniżej.

Scalać czy nie scalać?
Dzisiejsze scalania gruntów odbywają się 

w całkowicie w innych uwarunkowaniach niż 
to miało miejsce w latach 60-70 ubiegłego wie-
ku. Kiedyś scalania kojarzone były wyłącznie 
z tak zwaną komasacją przygotowującą grunty 
dla spółdzielni czy państwowych gospodarstw 
rolnych. Obecnie scalenia to jedno z narzędzi 
umożliwiających modernizację gospodarstw 
rolnych. 

Na rozwój gospodarstwa wpływa wiele 
czynników na przykład demografi a, dochodo-
wość produkcji, czy usprzętowienie. By roz-
wijać nasze gospodarstwa na pewno trzeba 
działać i wykorzystywać pojawiające się możli-
wości. Tylko jak? Podstawą tego działania po-
winna być poprawa istniejącej infrastruktury. 

Prawidłowo wydzielone działki, połączone 
z dobrymi drogami, uregulowane stany praw-
ne działek, uporządkowane tereny budowlane, 
komunikacja między wioskowa to podstawy 
każdego gospodarstwa. Scalenia gruntów 
razem z zagospodarowaniem poscaleniowym 
mają poprawić warunki gospodarowania, po-
rządkując warsztat pracy rolnika. Tak rozu-
miane wsparcie gdzie podstawą są scalenia 
gruntów, ale również budowa i przebudowa 
dróg cieszą się dużym poparciem mieszkań-
ców wsi. 

WBG w Lublinie
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Informacje 
w skrócie

Ścieżka będzie później

Trwają prace przy budowie kolejnego etapu 
ścieżki pieszo-rowerowej z Woli Baranowskiej do 
Skopania. Inwestycja jest realizowana później ze 
względu na konieczność powtórzenia przetargu 
i wyznaczenia nowych terminów przez Zarząd 
Dróg Wojewódzkich. Mimo przesunięć, ścieżka 
zostanie zrealizowana w założonym kształcie. 
Będzie to odcinek o długości 542 metrów w cało-
ści z nawierzchni bitumicznej, tak jak dotychczas 
wykonane fragmenty.

Sprostowanie

W związku z publikacją w ostatnim wydaniu 
kwartalnika artykułu „Remonty dróg gminnych” 
wyjaśniamy: Droga „Borek” w Ślęzakach, która 
w artykule jest wskazana jako wyremontowana, 
jest jeszcze w trakcie modernizacji. Spowodo-
wane jest to warunkami pogodowymi, które nie 
pozwoliły na dokończenie prac w terminie wy-
znaczonym przez Inwestora. Termin ten nakładał 
się w czasie z wydaniem i publikacją Gminnego 
Kwartalnika. Gmina dołoży wszelkich starań, aby 
wymieniona inwestycja, przesunięta w czasie 
z powodu warunków pogodowych, została ukoń-
czona, a droga oddana do użytku w jak najko-
rzystniejszym terminie.

Za zaistniałą sytuację przepraszamy.

Partnerzy rozwoju

Pozytywnie oceniony został wniosek Gminy 
Baranów Sandomierski o dofi nansowanie pro-
jektu „Partnerzy Rozwoju e-Administracji”, złożo-
ny wraz z partnerami – gminami Ożarów, Nisko, 
Abramów, Baranów Sandomierski, Niemce, Spi-
czyn, Trzydnik Duży i Annopol. Liderem projektu 
jest spółka Certes.

Projekt zakłada wdrożenie nowych rozwiązań 
systemów informatycznych, aby wzrosła jakość 
i dostępności usług administracyjnych ważnych 
dla prowadzenia działalności gospodarczej.  
Monitorowany będzie proces świadczenia tych 
usług, wdrożone zostaną rozwiązania poprawia-
jące efektywność zarządzania nimi.

Projekt dofi nansowywany jest ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakończone remonty

Cieplej w OSP
Zakończyła się termomodernizacja remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Durdach.

Remiza OSP w Durdach została ocieplona. 
Zakres prac w części budynku, w której znajdu-
je się remiza obejmował docieplenie ścian ze-
wnętrznych, docieplenie stropu, wymianę okien 
i drzwi. Zadanie wykonała fi rma Art-Bud za kwotę 
58,8 tys. zł. Na tę termomodernizację otrzyma-
no dofi nansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie.

Gmina planuje kompleksową termomoderni-
zację całego budynku Domu Wiejskiego, który 
jest bezpośrednio połączony z budynkiem remizy 
OSP. W tym celu złożono wniosek o dofi nanso-
wanie zadania „Przebudowa wraz z termomo-
dernizacją budynku Domu Wiejskiego w Dur-
dach z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji”. 
Obejmuje on także remont instalacji, adaptację 
wnętrz, przebudowę wejścia. 

Zakończono prace przy remontach dróg gminnych w Dymitrowie Du-
żym i Baranowie Sandomierskim.

Zakończono remont ulicy Zamkowej Osiedle 
w Baranowie Sandomierskim. Za 477,7 tys. zł 
wykonano odwodnienie drogi, odcinek chodnika, 
zjazdy z posesji i położono asfalt. Prace sfi nan-
sowano w 80% z promesy z budżetu państwa. 

Droga dojazdowa do pól w Dymitrowie Du-
żym, tak zwane Wilczyska, również jest już wyre-
montowana, co widać na zdjęciu poniżej. Prace 
pochłonęły 58 tys. zł, ale aż 52 tys. pozyskano 
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
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Kanalizacja 
– wyzwanie na najbliższe lata

Najgorsi w powiecie
Stopień skanalizowania Gminy Nowa Dęba 

wynosi 86,3 %, Gminy Gorzyce – 75 %, Gminy 
Padew Narodowa – 87,30%, a Gminy Baranów 
Sandomierski – 34,3%. Nawet obszar miasta 
Baranowa Sandomierskiego jest skanalizowany 
tylko w 74,16% (informacje wg stanu w 2015 
roku na podstawie danych GUS). Zaniechanie 
inwestycji kanalizacyjnych w poprzednich latach 
doprowadziło do sytuacji, że jesteśmy najgorzej 
skanalizowaną Gminą w powiecie i należymy do 
najgorzej skanalizowanych gmin w wojewódz-
twie, uzyskując wskaźnik zdecydowanie niższy 
niż średnia wojewódzka, który wynosi 69,3 %.

Korzystamy z dotacji
Wykonanie inwestycji kanalizacyjnych wyłącz-

nie ze środków własnych Gminy, bez udziału 
funduszy zewnętrznych, jest niemożliwe z uwagi 
na ogromne koszty tych zadań. Ale aktualnie na 
gospodarkę wodno-ściekową są przeznaczane 
znaczne fundusze unijne. Jest więc szansa, by 
poprawić stopień skanalizowania Gminy. Z tego 
też względu z początkiem obecnej kadencji wła-
dze samorządowe podpisały szereg umów na 
wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy 
i modernizacji systemu oczyszczania ścieków. 

Specyfi ka inwestycji kanalizacyjnych powodu-
je, że są to jednak prace trudne i długotrwałe, 
wymagające setek uzgodnień: z właścicielami 
działek, zarządcami innych sieci i dróg, jak rów-
nież uzyskania wielu decyzji i pozwoleń. Ostatnie 
prace trwały blisko 2 lata.

Tym niemniej, są już pierwsze efekty podję-
tych działań. W październiku została podpisana 
umowa na budowę kanalizacji w Siedleszcza-
nach, której koszt to niemal 2 mln zł. Wykonawca 
ma wykonać pracę do końca lipca przyszłego 
roku. Na realizację tego zadania uzyskano do-
tację ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w wysokości 63% kwoty netto. Środki 
z tego programu są przeznaczone wyłącznie na 
inwestycje na obszarach poza aglomeracją. 

Aglomeracja – o co chodzi?
Obszar naszej Gminy, z uwagi na różną gę-

stość zaludnienia, został podzielony w Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(KPOŚK) na obszar aglomeracji i obszar poza 
aglomeracją. Aglomeracje, czyli obszary o du-
żej gęstości zaludnienia, zgodnie z przepisami 
UE i ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, muszą zostać skanalizowane.

 Na Aglomerację Baranów Sandomierski skła-
dają się miejscowości: Baranów Sandomierski, 
Dymitrów Mały, Knapy, Skopanie, Suchorzów 
i Wola Baranowska. Długość istniejącej sieci 
kanalizacyjnej na tym obszarze wynosi aktualnie 
36,2 km, a do całkowitego jego skanalizowania 
brakuje około 55 km. W połowie listopada tego 
roku Gmina złożyła wniosek o dofi nansowanie 
budowy kanalizacji na tym właśnie obszarze. 
Wniosek znajduje się właśnie w fazie oceny, pro-
wadzonej przez pracowników Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Podkarpackiego.

Kompleksowe rozwiązanie dla aglomeracji
Wspomniany wniosek to ogromna inwesty-

cja, która ma kompleksowo rozwiązać proble-
my związane ze skanalizowaniem obszaru 
wspomnianej Aglomeracji Baranów Sandomier-
ski. Wartość tego projektu to prawie 44,7 mln 
zł, a wnioskowana kwota dofi nansowania to 
29,5 mln zł.

Projekt obejmuje budowę i przebudowę sieci 
kanalizacyjnej w wymienionych miejscowościach 
na długości 60 km, w tym uszczelnienie starych 
kamionkowych kolektorów, ale nie tylko. Rozwią-
zuje kilka kwestii, z którymi borykają się samo-
rządowcy. 

Przebudowana i rozbudowana zostanie 
oczyszczalnia w Baranowie, aby mogła przy-
jąć zwiększoną ilość ścieków po podłączeniu 
kolejnych miejscowości do gminnej sieci kana-
lizacyjnej. Oczyszczalnia zostanie także uno-
wocześniona, zyska wysoki standard działania, 
który przełoży się na jej zwiększoną efektywność 
i żywotność.  

Jednocześnie planuje się likwidację kontene-
rowej oczyszczalni ścieków w Knapach, ponie-
waż utrzymywanie trzech oczyszczalni na terenie 
Gminy jest zbyt kosztowne (trzecia oczyszczal-

nia znajduje się w Dąbrowicy), a dodatkowo 
oczyszczalnia w Knapach nie ma możliwości 
przyjęcia zwiększającej się ilości ścieków z ter-
minala LHS.  Działania zostały tak skalkulowane, 
aby zminimalizować koszty, zapewniając jak naj-
lepszy efekt inwestycji. W związku z likwidacją 
oczyszczalni w Knapach powstanie niewielki ka-
wałek kolektora przesyłowego, który doprowadzi 
ścieki do kolektora w Woli Baranowskiej. 

W Skopaniu koło dawnej cegielni zostanie 
wybudowana tłocznia, która za pośrednictwem 
kolektora tłocznego o długości około 4 kilome-
trów będzie tłoczyć ścieki z Woli Baranowskiej, 
Knapów i Skopania bezpośrednio do oczyszczal-
ni ścieków w Baranowie Sandomierskim.

Konieczność budowy rurociągu tłocznego 
związana jest ze zbyt małą przepustowością 
wybudowanej w 2010 roku sieci kanalizacyjnej 
grawitacyjno-tłocznej. Biegnie ona na odcinku 
Skopanie – Baranów Sandomierski, wzdłuż 
drogi wojewódzkiej 872, zbierając ścieki między 
innymi z terenu Skopania Osiedle. W sytuacji bu-
dowy sieci na nowych obszarach i przyłączenia 
kolejnych podmiotów, wystąpiłaby pilna koniecz-
ność jego przebudowy, by zwiększyć przepusto-
wość. Po przeprowadzonej analizie uznano, że 
rozwiązaniem tańszym i mniej uciążliwym dla 
mieszkańców będzie wykonanie kolektora tran-
zytowego (tłocznego) biegnącego poza obsza-
rem zabudowy. 

Co z obszarami poza aglomeracją?
Obszary poza aglomeracją nie muszą zostać 

koniecznie skanalizowane, ale są na to także 
przeznaczane fundusze unijne, dlatego Gmina 
korzysta z nich – jak w przypadku kanalizacji 
w Siedleszczanach, gdzie wyjątkowo ciasna 
zabudowa i mało chłonne grunty uzasadniały 
realizację tej inwestycji w pierwszej kolejności. 
W następnych latach Gmina zamierza składać 
kolejne wnioski o dofi nansowanie dla tych ob-
szarów, z tym że ze względu na ich rozproszo-
ną zabudowę preferowane będzie rozwiązanie 
indywidualnych i skupiskowych przydomowych 
oczyszczalni ścieków.

Niekorzystny stopień skanalizowania Gminy Baranów Sandomierski stwarza konieczność potraktowania 
inwestycji związanych ze ściekami jako priorytetowych. Jaki jest aktualny stan gminnej kanalizacji?
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Sukces małych strażaków

Strażacy z Suchorzowa postawili na rozwój 
i edukację dzieci i młodzieży. Na początku lipca 
rozpoczęli realizację projektu „Chcę zostać stra-
żakiem! – Warsztaty dla dzieci i młodzieży” ze 
środków pozyskanych z konkursu grantowego 
Działaj Lokalnie X. Inicjatywa zakładała – oprócz 
przeprowadzenia wspomnianych w nazwie pro-
jektu warsztatów – generalny remont łazienki 
z wykonaniem instalacji w remizie OSP w Sucho-

rzowie. To był dopiero początek działań z udzia-
łem dziecięcych strażaków. 

Rafał Durda, prezes OSP w Suchorzowie od-
powiedział na zaproszenie Akademii Rozwoju 
Filantropii i zgłosił do konkursu kolejny projekt, 
pod nazwą „Mali Strażacy”. Drużyna Pożarnicza 
w Suchorzowie przygotowała projekt „Mali stra-
żacy”, uświadamiający dzieciom, jakie zagroże-
nia czyhają na nie w okolicy ich miejsca zamiesz-

kania. Miejscowość 
Suchorzów przecina 
ruchliwa droga wo-
jewódzka, więc co-
dzienna droga do 
szkoły nie jest łatwym 
zadaniem. Dodatko-
wo nieopodal płynie 
rzeka Wisła, która 
sama w sobie jest 
często zagrożeniem 
dla małych dzieci.

Mali strażacy z Su-
chorzowa ze swoim 

projektem trafi li do fi nału konkursu. Podczas 
Dziecięcej Gali Giving Circle (z ang.: kręgu ob-
darowywania) w Warszawie fi naliści prezentowa-
li swoje pomysły, a następnie były one licytowa-
ne przez licznie przybyłych gości: aktorów oraz 
przedsiębiorców. Gala była była wielką licytacją 
na rzecz trzech fi nalistów.

Poza małymi strażakami z Dymitrowa w fi nale 
brali udział Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego Trampolina z ambasadorem 
Pawłem Oksanowiczem, dziennikarzem oraz 
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św. Krzyszto-
fa działająca w Warszawie, której ambasadorką 
była Maja Komorowska, aktorka. Ambasadorem 
Dziecięcej Drużyny Pożarniczej w Suchorzowie 
był Krzysztof Pitra. 

Idea tego przedsięwzięcia została wsparta 
przez Burmistrza Miasta i Gminy Baranów San-
domierski, który sfi nansował wyjazd do War-
szawy. Podczas gali podsumowano cały projekt 
Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, której 
partnerem jest Fundacja Fundusz Lokalny SMK.

Źródłó: sandomierz.gosc.pl

Przygotowanie do sezonu
Gmina wyłoniła fi rmę, która przygotuje stok do nowego sezonu i zajmie się jego obsługą przez całą zimę. 
Trwają starania o znalezienie fi rmy, która zapewni obsługę gastronomiczną na terenie ośrodka narciarskiego.  

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchorzowie dali profesjonalny pokaz ratownictwa 
w Warszawie i uzbierali blisko 6,5 tys. zł na dziecięcą drużynę pożarniczą. 

Przygotowaniem i obsługą stoku narciarskiego 
w sezonie 2017/2018 zajmie się fi rma GM Inwest 
z Zakopanego – ta sama, która zajmowała się 
ośrodkiem w ubiegłym sezonie. Operator za-
pewni niezbędne przeglądy, serwis oraz odbiory, 
będzie odpowiedzialny za przygotowanie i za-
bezpieczenie tras narciarskich zgodnie z wy-
tycznymi TOPR oraz za obsługę stoku, wyciągu, 
wypożyczalni, kasy itp. 

Przygotowanie ośrodka będzie kosztowało 
Gminę 30,75 tys. zł, jednorazowe uruchomienie 
w sezonie to koszt  34,44 tys. zł, a za jeden dzień 
obsługi zapłacimy z gminnej kasy 1,75 tys. zł.

Gmina chce szuka fi rmy, która zajmie sie 
obsługą gastronomiczną ośrodka. Ogłoszono 
przetarg, który ma wyłonić podmiot, oferujący 
ciepłe posiłki i napoje zmęczonym i zmarzniętym 
narciarzom.
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Mamy Wicemistrza Europy

Mistrzostwa Europy odbyły się w październiku 
w Rzeszowie. Do walki stanęło około 400 zawod-
ników z 17 krajów Europy. Konrad w eliminacjach 
pokonał między innymi zawodników z Ukrainy, 
Rosji oraz Węgier. W półfi nale spotkał się z uty-
tułowanym karateką z Hiszpanii (posiadającym 

czarny pas), z którym po trudnym pojedynku 
wygrał. W fi nale zmierzył się z zawodnikiem 
z Rumuni. To był kolejny wymagający przeciw-
nik  i wyrównany pojedynek. Ostatecznie decyzją 
sędziów przegrał nieznacznie fi nał i zajął drugie 
miejsce. Konrada dopingowali klubowi koledzy. 

Drogę na Mistrzostwa Europy Konrad otwo-
rzył sobie we wrześniu podczas międzynarodo-
wych zawodów w Nowej Sarzynie, gdzie zdobył 
pierwsze miejsce. W tych zawodach brało udział 
ponad 200 zawodników z Polski, Litwy, Białorusi 
oraz Ukrainy. Konrad po kilku ciężkich walkach 
z zawodnikami zza naszej wschodniej granicy 
stanął na najwyższym stopniu podium zdobywa-
jąc złoty medal. 

Konrad jest obecnie uczniem 3 klasy gim-
nazjum w Zespole Szkół w Woli Baranowskiej. 
Wraz ze swoją siostrą Olą oraz tatą trenują 
w Tarnobrzeskim Klubie Karate od 2012 roku. 

Zarówno Konrad jak i Ola w latach wcześniej-
szych, również odnosili duże sportowe sukcesy. 
W roku 2015 Konrad zdobył złoty medal na Pu-
charze Polski OYAMA TOP w Piotrkowie Try-
bunalskim, startując w kategorii junior młodszy, 
natomiast Ola na tym samym turnieju zajęła trze-
cie miejsce, zdobywając brązowy medal. W roku 
2016 Konrad zajął czwarte miejsce na Mistrzo-
stwach Polski w Rzeszowie, pierwsze miejsce na 
Pucharze Polski Wschodniej w Padwi Narodowej 
oraz reprezentował Polskę na Mistrzostwach Eu-
ropy Kyokushin Tezuka Group, które odbyły się 
w Wałbrzychu, gdzie zajął 4 miejsce.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Kajakiem po medal

Młoda pasjonatka kajakarstwa podczas Mi-
strzostw Polski Młodzików, które odbyły się na 
początku września w Poznaniu, dzielnie wal-
czyła w dwóch kategoriach. W czwórce (K-4) 
M. Szczęsna, J. Bajda, U. Opałka, Z. Błażejczak 
udało się wywalczyć szóstą pozycję. W dwójce 
(K-2) U. Opałka, J. Bajda zdobyły drugie miejsce 
i srebrny medal. Tym samym mieszkanka naszej 
Gminy została Wicemistrzynią Polski Młodzików 
w Kajakarstwie Klasycznym.

Urszula Opałka jest uczennicą klasy VII Szko-
ły Podstawowej w Baranowie Sandomierskim. 
Na co dzień trenuje w Klubie Kajakowym Jezioro 
Tarnobrzeg, a kajakarstwo to jej wielka pasja. 

Tylko w tym roku zdobyła szereg medali: brązo-
wy medal w parze na Otwartych Mistrzostwach 
Śląska, Złoty (w parze) i brązowy (indywidual-
nie) medal na Międzynarodo-
wych Zawodach Kajakowych 
o Puchar Lubelskiego Kozioł-
ka, brązowy medal indywidual-
nie na Regatach Kajakowych 
„Dzień Dziecka”, dwa brązowe 
medale (indywidualnie) i jeden 
złoty (w parze) na Otwartych 
Regatach Kajakowych Miasta 
Rzeszowa.

Rywalizacja była bardzo 

zacięta, dlatego tym bardziej gratulujemy do-
brego wyniku. Życzymy kolejnych sportowych 
sukcesów.

Konrad Mystek, gimnazjalista z Woli Baranowskiej wywalczył tytuł Wicemistrza Europy w karate. 
To kolejny z jego sportowych sukcesów.

Konrad, stając na najwyższym stopniu podium w Nowej Sarzynie, otworzył sobie drogę na Mistrzostwa Europy.

Urszula Opałka z Baranowa Sandomierskiego została Wicemistrzynią Polski 
Młodzików w Kajakarstwie Klasycznym, startując w parze z Jagodą Bajdą.
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Magdalena Lombara: Został Pan wybrany na 
dyrektora z konkretnym programem, wizją szko-
ły. Co uważa Pan za najważniejsze jego punkty?

Jacek Rożek: Dla mnie Zespół Szkolno-
-Przedszkolny w Ślęzakach jest otwarty, naucza-
nie w nim jest na wysokim poziomie, bezpieczny, 
z przyjazną atmosferą, rozwijający talenty i zain-
teresowania uczniów, odwołujący się do swoich 
tradycji, wykorzystujący swoja atuty i współpra-
cujący ze środowiskiem lokalnym. Oprócz tego 
ma wspierać twórcze działania i zapewnić wa-
runki rozwoju uczniom i nauczycielom.

Szkoła, ucząc i wychowując, musi być oparta 
na partnerstwie i dialogu. Jej kształt i wizerunek 
ma być wspólnie wypracowany przez nauczycie-
li, uczniów i rodziców, którzy się z nią utożsamia-
ją i czują się w niej bezpiecznie.

M.L.: Ma Pan doświadczenie – zasiadał już 
Pan na stanowisku dyrektora szkoły, kiedy za-
rządzał Pan Gimnazjum w Ślęzakach. Jak długo 
pracuje Pan w tej placówce? Czy czekają teraz 
Pana nowe wyzwania?

J.R.:Z tą szkołą związałem się od początku 
swojej pracy zawodowej. Najpierw pracowałem 
jako nauczyciel matematyki, a w 1999 roku pod-

jąłem się organizacji Gimnazjum w Ślęzakach 
i byłem jego pierwszym dyrektorem. Funkcję tę 
pełniłem przez 6 lat. Po zmianie organizacyjnej 
wróciłem na stanowisko nauczyciela matematyki 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach.

Mówiąc o Zespole, tzn. o Szkole i Przedszko-
lu, musimy się odnieść do kilku jego obszarów 
działalności – do kilku tematów takich jak: baza 
lokalowa, dyrekcja, kadra pedagogiczna, pra-
cownicy administracji i obsługi, rodzice, a przede 
wszystkim uczniowie.

Jeśli chodzi o bazę lokalową to należy do-
stosować ją do obowiązujących przepisów oraz 
funkcjonalności np: wykonać łazienkę dla przed-
szkola, pracownie ekologiczne tzn. fi zyczno-che-
miczną i biologiczno-geografi czno-przyrodniczą. 
Ponadto należy  doposażyć Zespół, zagospoda-
rować teren wokół budynku szkoły odnowionego 
dzięki pieniądzom pozyskanym przez Burmistrza 
i zrobić tam ścieżkę edukacyjną.

Również ważnym, jeśli nie ważniejszym tema-
tem jest poziom świadczonych usług czyli bar-
dzo szeroko pojęta oferta zajęć edukacyjnych, 
wychowawczych, artystycznych, sportowych,. 
Zajęć, które pobudzają uczniów do aktywności 
i rozwijają ich pasje.

Nasi absolwenci oprócz wiedzy przedmio-
towej powinni odnaleźć się w Unii Europejskiej 
i  czynnie w niej uczestniczyć, ponieważ to wła-
śnie oni za kilka lat jako osoby dorosłe będą 
wykonywali różne zawody, dokonywali wyborów 
i czynnie uczestniczyli w życiu politycznym i go-
spodarczym Polski i Unii Europejskiej.

Dla mnie bardzo ważna jest jakość edukacyj-
na. Musi być ona na wysokim poziomie. Nale-
ży właściwie kształtować postawy patriotyczne, 
uczniowie mają posiadać rzetelną wiedzę i być 
dobrze przygotowani do dalszego etapu kształ-
cenia.

Jeśli chodzi o Przedszkole, to ma ono dbać 
o harmonijny rozwój każdego dziecka.

M.L.: Szkoła jest aktywna w Internecie, gdzie 
promuje się i dzieli uczniowskimi osiągnięciami. 
To Pana sposób na dobry kontakt z młodzieżą?

J.R.: Na pewno jest to bardzo dobry sposób 
na promocję nie tylko Szkoły, Przedszkola czy 
w jakimś stopniu Gminy ale przede wszystkim 
uczniów i nauczycieli, którzy z nimi pracują, po-
święcając swój czas często kosztem rodziny.

Młodzi ludzie potrzebują uwierzyć w siebie, 
dlatego nasi nauczyciele robią wszystko, aby im 
w tym pomóc. Między innymi poprzez pokazywa-
nie ich prac, osiągnięć, dokonań oraz promocji 
w mediach społecznościowych, ale także uczest-
niczenie z nimi w zajęciach poza edukacyjnych: 
wycieczkach, spotkaniach, ogniskach itp., a na-
stępnie utrwalanie tych wydarzeń.

Uważam, że w naszej szkole jest bardzo dobry 
kontakt dyrekcji i nauczycieli z dziećmi i młodzie-
żą, która jest wspaniała i twórcza, choć czasem 
popełnia błędy, Ale kto z nas ich nie popełnia? 

M.L.: Kto jest Pana autorytetem, wzorem na-
uczyciela czy dyrektora?

J.R.:Wiele osób. Na pewno moja mama, któ-
ra przez bardzo wiele lat uczyła w szkole. Wyra-
stałem w tej tradycji. Dla mnie „bycie nauczycie-
lem” jest misją.

Inną postacią jest święty Jan Paweł II, który 
był wybitnym nauczycielem, wychowawcą i au-
torytetem dla wielu ludzi, a przede wszystkim dla 
dzieci i młodzieży. Dlatego kiedy byłem dyrekto-
rem zabiegałem o to, aby Gimnazjum w Ślęza-
kach nosiło jego imię.

Bycie nauczycielem jest misją
Z Jackiem Rożkiem, nowym dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach rozmawiamy 
o jego pomysłach na zarządzanie szkołą, nowych wyzwaniach, młodzieży i autorytetach.

WYWIAD
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WYWIAD

Magdalena Lombara: Po objęciu stanowiska 
dyrektora szkoły z pewnością ma pani plany, wi-
zje, które che zrealizować. Mogłaby się pani nimi 
podzielić z czytelnikami? 

Marta Janczura: Szkoła ma być dla ucznia, 
a nie odwrotnie. Priorytetem moich działań jest 
zapewnienie wysokiego poziomu pracy dydak-
tycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dostoso-
wanie oferty zajęć dodatkowych i pozalekcyjnych 
do predyspozycji i zainteresowań uczniów. Zor-
ganizowanie pomocy psychologiczno-pedago-
gicznej. Zorganizowanie czasu wolnego uczniów 
poprzez stworzenie Szkolnego Klubu Wolonta-
riatu, kółka kulinarnego, kółka fotografi cznego. 
Chciałabym wprowadzić obchodzenie przez 
uczniów świąt nietypowych, jak Dzień Uśmiechu, 
by szkoła przestała być taka konserwatywna. 

Stawiam na współpracę z rodzicami, wspólne 
podejmowanie przedsięwzięć i rozwiązywanie 
problemów. Na promocję szkoły w otoczeniu, po-
przez współpracę ze środowiskiem lokalnym i in-
stytucjami. Zależy mi na unowocześnieniu bazy 
szkoły, doposażeniu klas w tablice interaktywne, 
bogate pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy. 
Na początku skupiłam się na przygotowaniu 
świetlicy szkolnej dla dzieci. Została wykonana 
aranżacja z kącikami tematycznymi i ciekawymi 
pomocami dydaktycznymi. W dalszej kolejno-
ści zmienię wyposażenie szatni w funkcjonalne 
szafki. Zadbam o wizualizację otoczenia szkoły. 
Rozpoczęłam prace związane z zagospodaro-
waniem terenu przed szkołą – powstaną alejki, 
ławeczki, stoliki. Zostanie zaprojektowany ogród.

Od przyszłego roku chcę wprowadzić e-dzien-
niki, co poprawi bieżącą pracę szkoły oraz komu-
nikację z rodzicami. Uczestniczyć w programach 
edukacyjnych, pozyskując bogate wyposażenie 
dla uczniów i szkoły. 

Ponieważ jestem zwolenniczką aktywnego 
trybu życia, stawiam na aktywność fi zyczną 
i wycieczki. Cieszę się, że hala sportowa, która 
jest w trakcie budowy pozwoli na propagowanie 
zdrowego trybu życia. Chcę stworzyć sekcję siat-
karską, piłki nożnej, karate.

Jestem osobą kreatywną, energiczną, nie boję 
się wyzwań. Jestem otwarta na zmiany i małymi 
kroczkami będę dążyć do realizacji moich pla-
nów na najbliższe lata. Wiadomo, że jest to moż-
liwe we wzajemnej współpracy z nauczycielami, 
rodzicami i władzami samorządowymi.

M.L.: Objęła pani dyrekcję w niełatwym mo-
mencie – w czasie dużych zmian. Zamknięto 
szkołę w Durdach, a podstawówkę w Knapach 
przekształcono w fi lię szkoły, którą pani zarzą-
dza. Czy te zmiany będą generowały trudności 
pracy dyrektora czy może są szansą? Jak ocenia 
pani tę reorganizację sieci szkół w Gminie?

M.J.: Stanowisko dyrektora objęłam w nieła-
twym momencie. Wspomniane zmiany oraz re-
forma oświaty wymagały ode mnie intensywnej 
pracy. Moje działania rozpoczęłam od pozyska-
nia uczniów do naszej placówki. Zostały zorga-
nizowane Dni Otwarte Szkoły, wystosowałam list 
do uczniów, przedstawiając im bogaty wachlarz 
zajęć pozalekcyjnych oraz organizowałam spo-
tkania z rodzicami. Były to owocne działania, 
gdyż udało nam się przekonać do naszej pla-
cówki prawie 99% uczniów, uczęszczających 
w ubiegłym roku do szkół w Knapach i Durdach. 

Odpowiadając na pytanie „Czy te zmiany 
będą generowały trudności pracy dyrektora czy 
może są szansą?” muszę powiedzieć, że i jed-
no i drugie. Na początku starałam się, aby na-
uczyciele z tych szkół nie stracili pracy i robiłam 
wszystko, aby temu zapobiec. Współpracując 
z panem Burmistrzem Markiem Mazurem oraz 
dyrektorami szkół z naszej Gminy udało nam się 
zapewnić pracę wszystkim nauczycielom. Przej-
mując uczniów z wymienionych szkół musiałam 
zapewnić im świetlicę i w związku z tym zostały 
wydłużone godziny jej funkcjonowania. Została 
zapewniona opieka w czasie dowozu do szkoły 
i z powrotem. Szansą wydaje mi się to, iż mając 
liczniejsze zespoły klasowe oraz większy poten-
cjał intelektualny uczniów szkoła będzie odnosiła 

sukcesy, a mnie pozwoli na wykazanie się kre-
atywnością i  przedsiębiorczością.

Co do reorganizacji sieci szkół w Gminie uwa-
żam, że dla dzieci szkoła powinna być na miej-
scu. Jednak zdaję sobie sprawę, iż niż demo-
grafi czny spowodował małą liczebność uczniów, 
łączenia klas, a co za tym idzie duży nakład 
fi nansowy ze strony organu prowadzącego. 
Te środki można wykorzystać do zapewnienia 
bogszej bazy naszej szkoły i lepszych efektów 
nauczania.

M.L.: Przed konkursem pracowała pani 
w  szkole, którą obecnie zarządza. Zdradzi nam 
pani, jak długi to był czas i jak z dzisiejszej per-
spektywy pani go ocenia? 

M.J.: Jestem nauczycielem z 29 letnim sta-
żem pracy. Od 1 września objęłam stanowisko 
dyrektora szkoły w Zespole Szkół w Woli Bara-
nowskiej. Z tą szkołą związana jestem od same-
go początku mojej kariery zawodowej. Wielolet-
nia praca w tej placówce pozwoliła mi dostrzec 
mocne i słabe jej strony. Doskonale znam specy-
fi kę funkcjonowania tej szkoły, jej realia, potrzeby 
rodziców oraz  uczniów. 

Przez te lata podjęłam wiele działań i przed-
sięwzięć. Miałam wiele sukcesów, zarówno na 
płaszczyźnie dydaktycznej, jak i wychowawczej. 
Jestem dumna, że spod moich skrzydeł wyszło 
tak wielu wspaniałych ludzi. Do tej pory mam 
dobry z nimi kontakt, interesuję się ich losami. 
Cieszy mnie, że po latach uczniowie  miło mnie 
wspominają, a rodzice darzą szacunkiem. 

M.L.: Czy lubi pani pracę w szkole? Jest to 
trudna praca?

M.J.: Bardzo lubię pracę w szkole. Zawsze ją 
lubiłam, wykonywałam ją z pasją, dużym zaan-
gażowaniem i oddaniem. Kocham dzieci, praca 
z nimi zawsze była dla mnie przyjemnością i da-
wała wiele satysfakcji.

Dla mnie nie jest to trudna praca, ponieważ ro-
bię to co lubię, o czym marzyłam od dziecka. Ale 
uważam, że praca nauczyciela to wielkie wyzwa-
nie. Wymaga poświęcenia, cierpliwości, wyrozu-
miałości, właściwego podejścia do ucznia, które 
przynosi efekty i zadowolenie. Dobry nauczyciel 
musi nieustawicznie podejmować dokształcanie, 
być elastyczny, zaangażowany, otwarty na no-
wości pedagogiczne. 

Nauczyciel wspaniałych ludzi
O planach, doświadczeniu i pasji opowiada Marta Janczura, nowa dyrektor Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej.
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EDUKACJA

Organizatorami zbiórki karmy byli członkowie 
szkolnego koła LOP, działającego przy Zespole 
Szkół i Placówek w Baranowie Sandomier-
skim. Uczniowie pod opieką Grażyny Stępień 
i Agnieszki Tryczyńskiej zorganizowali dobrowol-
ną zbiórkę karmy i funduszy na jej zakup dla bez-
domnych zwierząt. Akcję ogłoszono w związku 
ze Światowym Dniem Praw Zwierząt. Podczas 
akcji zebrano 28 kg karmy oraz 360,16 zł, za 
które udało się zakupić suchą karmę.

Bezdomne zwierzaki, do których trafi ła kar-

ma, przebywają w „Azylu” w Baranowie San-
domierskim, którym zarządza Gminny Zakład 
Użyteczności Publicznej. 11 października przed-
stawiciele SK LOP przekazali ją tymczasowym 
opiekunom zwierząt oraz odwiedzili przebywają-
ce w „Azylu” zwierzaki. W ramach podziękowa-
nia za dobry przykład w imieniu Burmistrza Mar-
ka Mazura dyplom z podziękowaniem wręczył 
Kierownik GZUP-u Dariusz Chemel. Osobom 
zaangażowanym w akcję gratulujemy wrażliwo-
ści na losy potrzebujących zwierząt.

Zespół Szkół w Skopaniu wzbogacił się o pięć zestawów komputerowych. Na 
ręce dyrektor placówki Marzeny Lasek przekazała je Monika Porębska, kierownik 
Biura Powiatowego ARiMR w Tarnobrzegu 23 października, kiedy odwiedzała Ze-
spół Szkół w Skopaniu. Sprzęt jest używany, ale w dobrym stanie technicznym. 
Z pewnością posłuży dzieciom i młodzieży jeszcze przez kilka lat do nauki.

Otrzymane zestawy zostaną wykorzystane w pracowni informatycznej. Przeka-
zanych komputerów będą mogli używać wszyscy uczniowie szkoły, zarówno z pod-
stawówki, jak i gimnazjum. Dzięki nowopozyskanym sprzętom zwiększy się komfort 
pracy i nauki zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. 

Warto zaznaczyć, że Zespół Szkół w Skopaniu jest największą szkołą na terenie 
Gminy, dlatego też sprzętu komputerowego potrzeba tam najwięcej. Zestawy kom-
puterowe zapewnią nowe, lepsze możliwości organizowania zajęć i umożliwią więk-
szej liczbie uczniów uczniom korzystanie z zajęć informatycznych w sposób pełny. 

Obdarowani  wyrazili  radość i entuzjazm z takiego podarunku.

Certyfi kat, jaki otrzymało przedszkole w Dąbrowicy, przyzna-
wany jest placówkom pracującym metodami opracowanymi na 
podstawie programu wychowania przedszkolnego „Dar zabawy”. 
Najważniejszą częścią tego programu są zabawy edukacyjne, 
których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci 
oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów. 

Certyfi kat wręczono w Lublinie podczas konferencji branżo-
wej „Kreowanie nowej rzeczywistości edukacyjnej”. W wydarze-
niu wzięło udział ponad 400 nauczycieli i dyrektorów placówek 
oświatowych z całej Polski. 

Placówka z Dąbrowicy z inicjatywy Lucyny Doleckiej od 3 lat 
prowadzi innowacje pedagogiczne z zakresu edukacji matema-
tycznej. Te rozwiązania przedszkola wymagają ogromnego za-
angażowania do zajęć nie tylko nauczycielek, dzieci, ale także 
rodziców. W województwie podkarpackim jest zaledwie kilka 
przedszkoli pracujących z wykorzystaniem koncepcji  Froebla.

Uczniowie pomogli zwierzakom
Grupa uczniów z Baranowa Sandomierskiego zorganizowała zbiórkę na rzecz bezdomnych zwierząt.

Komputery 
dla uczniów 

Przedszkole 
z certyfi katem

Przedszkole w Dąbrowicy otrzymało 
Certyfi kat Koncepcji Pedagogicznej podczas 
Ogólnopolskiej Konferencji Froeblowskiej.

Pięć nowych zestawów komputerowych otrzymał 
Zespół Szkół w Skopaniu od Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
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Dwie szkoły z naszej Gminy biorą udział 
w projekcie, dzięki któremu zyskają wiedzę, 
umiejętności, wyposażenie dla szkół oraz mnó-
stwo niezapomnianych wrażeń.  

Uczniowie i nauczyciele z dwóch szkół z te-
renu Gminy: z Zespołu Szkół i Placówek w Ba-
ranowie Sandomierskim oraz Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Ślęzakach uczestniczą 
w projekcie „Wykorzystanie technologii infor-
macyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu 
w procesie nauczania oraz rozwijania kompeten-
cji informatycznych i przyrodniczych” w ramach 
podpisanej umowy o partnerstwie pomiędzy 
Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie a Gminą Baranów Sandomierski.

Podstawowym założeniem projektu jest rozwi-
janie kompetencji cyfrowych. Dzięki szkoleniom, 
które odbyły się od sierpnia do października, 

24 nauczycieli kształcenia ogólnego podnio-
sło swoje kompetencje w zakresie korzystania 
z narzędzi zakupionych do szkół oraz dosko-
naliło umiejętności z zakresu stosowania metod 
aktywizujących w pracy. Wiedza i umiejętności 
pozwolą im efektywniej wykorzystać technolo-
gie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu 
i stworzą lepsze warunki do ich uczenia. 

Projekt przewiduje również doposażenie szkół 

uczestniczących w projekcie w pomoce dydak-
tyczne  oraz narzędzia technologiczne.

 W ramach projektu odbędą się zajęcia poza-
lekcyjne w formie warsztatów dla 197 uczniów 
z obu szkół, z uwzględnieniem tematu bezpie-
czeństwa w cyberprzestrzeni. 13 listopada roz-
poczęły się zajęcia pozalekcyjne dla uczniów 
z Baranowa Sandomierskiego. Uczniowie ze 
Ślęzaków kształtowanie i rozwijanie swoich kom-
petencji cyfrowych rozpoczęli 20 listopada.

Dla wszystkich uczestników zajęć w ramach 
projektu zorganizowany zostanie wyjazd edu-
kacyjny do Parku Nauki i Rozrywki – Krasiejów 
w którym uczniowie będą mogli doświadczyć 
praktycznego i niezwykle fascynującego wyko-
rzystania najnowocześniejszych technologii in-
formacyjno-komunikacyjnych.

Cztery szkoły z terenu Gminy 
Baranów Sandomierski zostaną 
wyposażone w nowoczesne po-
moce dydaktyczne: tablice z pro-
jektorem ultra krótkoogniskowym, 
tablice bez projektora, projektory, 
głośniki, a także monitory dotyko-
we.

Wszystko to dzięki podpisaniu 
umowy o udzielenie dotacji celo-
wej z Wojewodą Podkarpackim 
na kwotę 56 tys. zł w ramach 
realizacji Rządowego Programu 
Rozwijania Szkolnej Infrastruktury 
oraz Kompetencji Uczniów i Na-
uczycieli w Zakresie Technologii 
Informacyjno-Komunikacyjnych pod nazwą „Ak-
tywna tablica”.

Głównym celem Programu jest umożliwienie 
wykorzystywania w procesie dydaktycznym no-
woczesnych pomocy, wybranych przez szkoły 
zgodnie z ich potrzebami, a także podniesienie 
kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę 

sposobu myślenia o możliwościach wykorzysta-
nia nowych technologii. 

Wyposażenie lub doposażenie szkół w pomo-
ce dydaktyczne w ramach programu umożliwi 
szerokie wykorzystywanie technologii informa-
cyjno-komunikacyjnych i doprowadzi do upo-
wszechnienia interaktywnych metod pracy na 

zajęciach z różnych przedmiotów. 
Tym samym będzie wspomagać 
proces kształcenia uczniów w szko-
łach. Podniesienie kompetencji oraz 
poszerzenie wiedzy o możliwo-
ściach urządzeń cyfrowych będzie 
miało wpływ również na rozwój po-
znawczy i społeczny uczniów, a tak-
że ich nauczycieli. 

Ważnym aspektem i celem do-
datkowym Programu jest również 
umożliwienie uczniom rozwijania 
ich zainteresowań i uzdolnień w ra-
mach zajęć pozalekcyjnych.

Nowy sprzęt dla szkół

Szkolenia, dodatkowe zajęcia, doposażenie szkół i atrakcyjna wycieczka – wszystko to czeka uczniów 
i nauczycieli w ramach projektu kształcenia kompetencji cyfrowych.

Edukacja i frajda

W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” szkoły z terenu Gminy zostaną wyposażone 
w nowoczesne pomoce dydaktyczne.
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Zgodnym chórem od trzech lat

Chorus Familiaris w Woli Baranowskiej działa już od trzech lat. Chór w listopadzie obchodzi swoje rozśpie-
wane urodziny.

Chór Chorus Familiaris został powołany do 
życia przed trzema laty w Woli Baranowskiej. Od 
tamtej pory regularnie ćwiczy i występuje przed 
publicznością, najczęściej w swojej rodzinnej pa-
rafi i, ale także w zaprzyjaźnionych gminach, czy 
też na konkursach. Urodziny są okazją do ma-
łego podsumowania działalności i zaprezento-
wania efektów trzyletniej pracy. A te można było 
usłyszeć 19 listopada podczas niedzielnej mszy 
św. w kościele parafi alnym w Woli Baranowskiej, 
której oprawę zapewnili chórzyści. Następnie po 
nabożeństwie odbył się krótki koncert. Uczestni-
cy zgromadzeni w świątyni nagrodzili chór gorą-
cymi brawami. 

Po ofi cjalnej części odbyło się kameralne 

spotkanie z zaproszonymi gośćmi i przyjaciół-
mi. Kwiaty oraz gratulacje złożyli między inny-
mi Burmistrz Marek Mazur oraz jego zastępca 
Marek Barszcz. Na urodzinach nie mogłoby za-
braknąć tortu, oczywiście z trzema świeczkami, 
które zdmuchnęła dyrygentka chóru Agata Niń-
o-Chwałek. 

Chorus Familiaris liczy blisko 40 osób, w róż-
nym wieku: od młodzieży szkolnej po seniorów, 
czasem całe rodziny (zresztą stąd nazwa chóru). 
Są to głównie mieszkańcy Woli Baranowskiej, ale 
także okolic. Śpiewacy spotykają się regularnie 
na próbach dzięki uprzejmości dyrekcji Zespołu 
Szkół w Woli Baranowskiej. Chór sukcesywnie 
poszerza swój repertuar – są w nim tradycyjne 

pieśni kościelne, kolędy, pieśni pasyjne, ale tak-
że okolicznościowe, czy patriotyczne. Jednocze-
śnie śpiewacy szukają nowych środków wyrazu. 
Np. na początku roku odbyło się kilka koncertów 
kolęd z akompaniamentem gitar elektrycznych 
i perkusji. Dzięki przedsiębiorczości chórzystów, 
udało się pozyskać fundusze na stroje, odby-
ły się także warsztaty wokalne. Co roku chór 
uczestniczy w koncertach wyjazdowych, ma też 
na swoim koncie pierwsze sukcesy. W kwietniu 
tego roku zajął II miejsce na Podkarpackim Prze-
glądzie Chórów w Radymnie. W poprzednim 
roku także został tu doceniony – zajął III miejsce. 

rd 

Listopadowa zaduma
Początek listopada tradycyjnie upłynął pod znakiem wspomnień zmarłych.

Rzesze osób na cmentarzach, nekropolie 
rozświetlone zniczami, modlitwy, wspomnienia, 
odwiedziny u bliskich – tak  wyglądała celebracja  
święta Wszystkich Świętych i Dnia Zaduszne-
go. Cmentarze na terenie Gminy odwiedzali jej 
mieszkańcy, ale też goście, podziwiając przy tej 

okazji zabytkowe nagrobki. 
Czas ten jest związany także z ogromną ilo-

ścią śmieci powstałych przy sprzątaniu grobów 
i jako pozostałości po święcie. Aby zadbać 
o wspólną przestrzeń warto składować je w miej-
scach do tego przeznaczonych.

Fo
t. J

. L
is

Fo
t. p

ixa
ba

y.c
om



15BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2017

KULTURA

Dlaczego 11 listopada 1918 roku jest datą wyjątkową dla Polaków?

Gminne Święto Niepodległości
Gminne obchody 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości odbyły 
się w Woli Baranowskiej.

Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości 
Zespół Szkół w Woli Baranowskiej świętował 
wspólnie z władzami gminnymi i powiatowymi 
oraz zaproszonymi gośćmi. Obchody rozpoczę-
ły się mszą świętą, po której nastąpił uroczysty 
przemarsz do Domu Ludowego w Woli Bara-
nowskiej. Tam uczniowie i absolwenci szkoły 
zaprezentowali program artystyczny zatytułowa-
ny „Pociąg do wolności”. Podczas uroczystości 
nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz 
informacji historycznych. Chór „Chorus Familia-
ris” uświetnił występ swoim wykonaniem patrio-
tycznych utworów. Sympatycznym akcentem 
kończącym wspólne świętowanie było wspólne 
śpiewanie.

11 listopada jest dniem szczególnym w hi-
storii Polski, ponieważ obchodzimy rocznicę 
odzyskania niepodległości. Jest to oczywiście 
pewien symbol, bo dat, którym przypisywane 
było znaczenie początku budowy państwowo-
ści jest kilka. Choćby 5 listopada 1916 roku, 
kiedy to dwaj cesarze – niemiecki i austriacki 
wydali słynny Akt 5 Listopada, zapowiadający 
stworzenie Królestwa Polskiego jako dzie-
dzicznej monarchii konstytucyjnej z ziem wy-
dartych z zaboru rosyjskiego. 

10 listopada 1918 roku do Warszawy przy-
był Józef Piłsudski, uwolniony z więzienia nie-
mieckiego w Magdeburgu. Jeszcze tego dnia 
rozpoczął rozmowy z przedstawicielami nie-
mieckiej rady żołnierskiej w sprawie szybkiego 
opuszczenia przez ich oddziały ziem polskich. 
Na dworcu powitał Józefa Piłsudskiego czło-

nek Rady Regencyjnej książę Zdzisław Lubo-
mirski, któremu w tym dniu generał gubernator 
Hans von Beseler oddał formalnie władzę 
w Warszawie.

Dzień 11 listopada ustanowiono świętem 
narodowym dopiero w 1937 roku, czyli prawie 
20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do czasu 
wybuchu II wojny światowej święto obcho-
dzono tylko dwa razy – w roku 1937 i 1938. 
W latach 1939-1944 – podczas okupacji hitle-
rowskiej ofi cjalne lub jawne świętowanie było 
niemożliwe, podobnie jak i każde inne przeja-
wy polskości. 

W roku 1945 władze komunistyczne świę-
tem państwowym uczyniły dzień 22 lipca – 
datę podpisania Manifestu PKWN, jako Na-
rodowe Święto Odrodzenia Polski. W okresie 
PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. 

Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów 
dnia 11 listopada groziły surowymi sankcjami 
ze strony władz. Narodowe Święto Niepodle-
głości obchodzone 11 listopada przywrócono 
ustawą Sejmu w 1989 roku.

11 listopada to z jednej strony dzień zadu-
my i refl eksji nad wydarzeniami z przeszłości, 
z drugiej zaś, dzień radości i ogromnej odpo-
wiedzialności za przyszłość. Pamiętamy o tych 
bohaterach Narodu Polskiego z powstania 
listopadowego czy styczniowego, o bohate-
rach wszystkich walk niepodległościowych, 
tych z I i II wojny światowej, ale również i tych 
z okresu PRL-u. Pamiętamy o ich trudach, 
cierpieniu i życiu oddanym za Ojczyznę. To 
doskonała okazja do okazania swojego pa-
triotyzmu, uczuć do Polski i uczenia naszych 
dzieci miłości do swojej Ojczyzny.
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Dzieci promują segregację
Wyjątkowy plakat promuje segregację śmieci w Gminie Baranów Sandomierski. Jest to praca Darii Kubik, 
zwyciężczyni konkursu plastycznego MGOK-u.

Uczniowie z całej Gminy wzięli udział w gmin-
nym konkursie na hasło i plakat promujący se-
gregację i/lub przestrzegający przed paleniem 
odpadami w domowych piecach. Zgłoszono 
ponad 60 prac, spośród których komisja konkur-
sowa z wielkim trudem wybrała najpiękniejsze 
i najciekawsze. 

Przedszkolni uczestnicy wszyscy otrzymali 
wyróżnienia. W kategorii klas I-III zwyciężyła 
Daria Kubik, drugie miejsce przypadło Nikoli 
Czarneckiej, a trzecie – Jagodzie Gąsior. W kate-
gorii IV-VI najlepszy był Łukasz Cyganek, drugie 
miejsce zajęła Julia Biało, a trzecie ex aequo – 
Magdalena Pietrzyk i Wiktoria Szpik. W najstar-
szej kategorii pierwsze miejsce zajęła Katarzyna 
Pawełek, drugie – Natalia Węgrzyńska, a trzecie 
Joanna Turbak. 

Nagrody przyznano w 4 kategoriach wieko-
wych, ale tylko jedna spośród nagrodzonych 
prac mogła posłużyć jako ofi cjalny plakat gmin-
ny. Jurorzy uznali, że dzieło Darii Kubik najbar-
dziej zasługuje na takie wyróżnienie. Pozostałe 
osoby, które zajęły pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych: Łukasz Cyganek i Kata-
rzyna Pawełek także mogą być dumne ze swojej 
pracy, ponieważ z ich rysunków powstała gminna 
broszura. Materiały zostały rozdystrybuowane na 
terenie Gminy. 

Wszystkim uczestnikom konkursu należą się 
gratulacje za pomysłowość, pracowitość i wielki 
talent, którym popisali się w swoich pracach.

Konkurs został przeprowadzony w ramach 
projektu „Akcja Segregacja”. Wszystkie prace 
można oglądać w Galerii emgok.                     rd

Książki naszych marzeń
Najmłodsi uczniowie z Dąbrowicy będą czytać książki 
– taką deklarację złożyli po spotkaniu z bibliotekarką.

Beata Stachnik odwiedzi-
ła maluchy na zaproszenie 
bibliotekarki z Publicznej 
Szkoły Podstawowej z Dą-
browicy w ramach realizo-
wanego przez placówkę 
rządowego projektu „Książ-
ki naszych marzeń”. Celem 
spotkania było zapoznanie 
dzieci z biblioteką, zawo-
dem bibliotekarza, rozbu-
dzenie zainteresowania 
książkami, a także rozwi-
nięcie potrzeby odwiedzania biblioteki. Najmłod-
si dowiedzieli się jak zostać czytelnikiem, jakie 
są zasady wypożyczania książek oraz dlaczego 
i w jaki sposób należy o nie dbać. Uczniowie 
mogli oglądać przyniesione przez bibliotekarkę 
ciekawe i kolorowe książeczki, wśród których 
znalazły się znane bajki w wydaniach albumo-
wych, komiksy, książki o zwierzętach, a także 
– najchętniej oglądane – książeczki z okularami 
3D. Przy zagadkach dotyczących ulubionych, 
znanych postaci bajkowych wszyscy wykazali 

się ogromną wiedzą i zaangażowaniem.
W trakcie spotkania nie mogło zabraknąć gło-

śnego czytania. Dzieci z zaciekawieniem wysłu-
chały jednego z opowiadań Agnieszki Urbańskiej 
ze zbioru ,,Opowieści z Kapciuchowa”, nawią-
zującego do kolejnego projektu realizowanego 
przez szkołę ,,Cisza – higiena mojego życia 
2017”. Opowiadanie to uczy małego czytelnika 
spojrzenia na świat z ciekawością, pobudza wy-
obraźnię, a także pokazuje sposoby rozwiązywa-
nia konfl iktów. 

Na zakończenie spotkania wszystkie dzie-
ci zostały zaproszone do fi lii biblioteki, a także 
otrzymały upominek – zakładkę do książki. 
W ramach podziękowania za wizytę, bibliotekar-
ka z kolei otrzymała od dzieci pięknie wykonaną 
książkę, kwiaty oraz obietnicę rychłych odwie-
dzin w bibliotece.

Z jesienną wizytą do fi lii zawitały natomiast 
dzieci z Przedszkola Publicznego. Dla 5- i 6-lat-
ków było to kolejne spotkanie z biblioteką, ale 
te najmłodsze dzieci z radością zapoznały się 
z magicznym dla nich miejscem. 

Przedszkolaki zobaczyły wypożyczalnię dla 
dzieci, mogły przyjrzeć się księgozbiorom dla do-
rosłych, a także zwiedziły – jak same ją nazwały 
– ,,strefę ciszy” czyli czytelnię. 

Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć 
bez głośnego czytania. Maluchy z uwagą wy-
słuchały wierszy o jesieni i chętnie opowiadały 
o zmianach, jakie zachodzą w przyrodzie. Na 
koniec spotkania dzieci zaśpiewały piosenkę 
i wypożyczyły książki do głośnego czytania 
w przedszkolu.

Każdy przedszkolak wychodził z biblioteki nie 
tylko z uśmiechem na twarzy, ale także z koloro-
wą zakładką do książki i obietnicą, że niebawem 
wróci do biblioteki.                      Beata Stachnik
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Spotkania grupy wsparcia, indywidual-
ne konsultacje lub zwykłe rozmowy czekają 
w Skopaniu na potrzebujących. Na indywidu-
alne lub grupowe spotkania z terapeutą może 
przyjść każdy, któ potrzebuje rozmowy, pora-
dy, wsparcia czy pomocy w zorganizowaniu 
odwyku.

Pomoc przeznaczona jest nie tylko dla osób 

uzależnionych od alkoholu. Mogą z niej sko-
rzystać osoby mające problem z jakimkolwiek 
innym nałogiem, jak narkotyki, dopalacze czy 
inne. Wsparcie otrzymają także osoby współ-
uzależnione – członkowie rodzin osób uzależ-
nionych oraz osoby dorosłe, które wychowy-
wały się w domu dotkniętym uzależnieniem 
rodzica. 

Na indywidualne spotkania można przyjść 
w każdy czwartek między 16.00 a 17.00 do 
Środowiskowego Domu Kultury w Skopaniu.

Spotkania grupy wsparcia otwarte dla 
wszystkich chętnych odbywają się w ostatni 
czwartek miesiąca. Grupa spotyka się między 
17.00 a 20.00. Pozostałe czwartkowe spotka-
nia grupy są zamknięte.

Grupa wsparcia AA zaprasza na spotkania do ŚDK w Skopaniu

DJ Wika rozkręciła seniorów
Na emeryturze farbuj włosy na różowo i używaj życia! Takimi radami podzieliła się DJ Wika z seniorami.

- Jesteście takie piękne! Ale wspaniałe dziew-
czyny – takim okrzykiem powitała DJ Wika 
seniorki zgromadzone w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim. 
Wirginia Szmyt przyjechała tu na zaproszenie 
Stowarzyszenia Tor Rozwoju, które od mar-
ca realizuje ministerialny projekt dla starszych 
mieszkańców Gminy. Blisko 80-letnia didżejka 
spotkała się z uczestniczkami tego programu 
i opowiedziała o jasnych stronach jesieni życia. 
Jej zdaniem nie należy zamykać się w domu 
i spędzać ostatnich lat życia niczym doniczka 
w oknie. Przekonywała wręcz, że to najlepszy 
czas w życiu, bo wszystkie sprawy ma się już 
poukładane, dzieci odchowane, czasu więcej, 
a więc można – a nawet trzeba – go poświęcić 
na coś, co będzie wartościowe, rozwijające i co 
sprawi seniorowi przyjemność.

- A że ktoś będzie krytykował nasze różowe, 
natapirowane włosy, czy czerwone spodnie? 
To niech krytykuje to jego sprawa, to on ma 
problem. Ja nie muszę się podobać wszystkim 
– mówiła Dj Wika. – Moje życie to moje życie, 
a nie sąsiada. I ja się też nie interesuję, czy on 
sobie przyprowadza koleżankę pod nieobecność 
żony. Trzeba się raczej samym sobą zająć: do 

fryzjera pójść, wyperfumować się, paznokcie po-
malować, na imprezę wybrać. Męża wyciągnąć. 
A jak nie chce, to za drzwi wystawić i znaleźć 
sobie nowego! Albo sama pójść. I nieważne, czy 
mieszkasz w mieście, czy na wsi. Rób coś, ru-
szaj się, nie gnuśniej sama w domu!

Zgromadzone na sali panie (i nieliczni pano-
wie) potakiwały i co chwilę wybuchały gromkim 
śmiechem, bo Wika przekonywała do swojej fi -
lozofi i z humorem i swadą. Do tego recytowała 
wiersze swojego autorstwa, opowiedziała o wy-
stępach w kabarecie, pokazała możliwości swo-
jego porcelanowego biodra, zdradziła sekretną 
dietę oraz zaprezentowała książkę „DJ Wika. 
Jest moc!”, czyli wywiad-rzekę z nią samą. 

Seniorki z naszej Gminy także mogły się po-
chwalić swoimi umiejętnościami. Przedstawiły 
kilka przezabawnych skeczy przygotowanych 
podczas zajęć teatralnych. Scenki i aktorki tak 
zachwyciły panią Wikę, że obiecała je zabrać do 
Warszawy na Paradę Seniorów.  - Jestem za-
chwycona tym domem kultury, tymi wspaniałymi 
ludźmi, jesteście tacy aktywni, pomysłowi – mó-
wiła po spotkaniu. – Trzeba koniecznie wykorzy-
stać ten niesamowity potencjał, który drzemie 
zarówno w seniorach, jak i ludziach ze stowa-

rzyszenia i domu kultury, którzy z Wami pracują. 
Oczywiście na takim spotkaniu nie mogłoby 

zabraknąć tańców! DJ Wika szybko rozkręciła 
imprezę muzyką latynoską, „Grekiem Zorbą”, 
czy „Coco Jumbo”. Do tego śpiewała, tańczyła, 
a w przerwach opowiadała anegdoty. Nikt nie 
mógł oprzeć się jej namowom, by dołączyć do 
korowodu tańczących na parkiecie.

W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz 
Marek Mazur oraz Piotr Ruła, prezes Stowarzy-
szenia Tor Rozwoju, które z pomocą MGOK-u re-
alizuje już kolejną edycję działań dla starszych 
mieszkańców. Dzień Seniora był podsumowa-
niem prawie dziesięciomiesięcznej działalności 
w ramach projektu „Aktywny Senior w Gminie 
Baranów Sandomierski”. Ostatnim elementem 
projektu są kończące się właśnie warsztaty 
kulinarne. Wcześniej odbyły się m.in. zajęcia 
z rękodzieła, których efekty można oglądać na 
wystawie w MGOK-u. 

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu fi nan-
sowemu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach rządowego programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020.
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Teatralna uczta w Skopaniu
Niedzielny wieczór w połowie października w Skopaniu upłynął 
pod znakiem teatru. Mateusz Załuska zaprezentował tutejszej 
publiczności monodram „Jak zjadłem psa” Jewgienija Griszkowca.

Poznaliśmy historię młodego człowieka, któ-
ry przeszedł bolesną transformację. Wspomina 
swoje dzieciństwo, wraca do radosnych chwil, 
ale cieniem na te ciepłe wspomnienia kładzie 
się pobyt w rosyjskiej marynarce wojennej. Trzy-
letnia służba sprawiła, że nasz bohater wrócił 
do domu nieodwracalnie odmieniony, nie może 
znaleźć sobie miejsca w dobrze znanej i – wy-
dawałoby się –  przyjaznej rzeczywistości, nie 
potrafi  zostawić za sobą przeżyć z wojska. Jest 
złamany i wyobcowany. Stara się kontynuować 
przerwane przez wojsko życie, ale uświadamia 
sobie, że tamtego chłopaka sprzed służby już nie 
ma, nie ma już powrotu.

Mateusz Załuska dał prawdziwy popis doj-
rzałego aktorstwa. Brawurowo odgrywał scenki 
z żołnierskiego życia bohatera, przeżywał jego 
dramaty, radości i smutki, dzielił się refl eksjami. 
Opowiadał swoje historie widzom, którzy stali się 
jednocześnie słuchaczami, ale także uczestnika-
mi jego spektaklu – włączył ich w akcję, zwracał 
się bezpośrednio do nich, prowokował do reakcji. 
Czasami wywoływał zakłopotanie, czasem roz-
śmieszał, a za chwilę szokował. Widownia żywo 
reagowała, dała się porwać historii i aktorowi, 
a na koniec nagrodziła go długimi owacjami na 
stojąco.

rd

Seniorzy w teatrze
Seniorki z Baranowa Sandomierskiego wchodzą na scenę. Trwa ministerialny projekt Stowarzyszenia Tor Rozwoju.

Seniorki z Baranowa Sandomierskiego 
i Skopania właśnie zakończyły kolejny etap 
projektu realizowanego przez Stowarzyszenie 
Tor Rozwoju. Po rehabilitacji, turystyce i ple-
nerze malarskim przyszedł czas na warsztaty 
wokalno--teatralne. Panie pracowały pod okiem 
reżysera i instruktora teatralnego Wojtka Gwoź-
dziowskiego. Wspólnie przygotowały skecze 
i piosenki, które zamierzają zaprezentować szer-
szej widowni. Maria Świerczyńska na tyle dobrze 
poczuła się na scenie, że odważyła się wystąpić 
u boku Wojtka Gwoździowskiego podczas cha-
rytatywnego koncertu w Tarnobrzeskim Domu 
Kultury. Pani Maria w zabawnej scence wcieliła 

się w rolę Kaśki Złośnicy.
- Nie sądziłam, że tak bardzo będę się dener-

wować – mówiła po występie. - Z nerwów wy-
szłam z niezawiązanymi butami. Ale udało się 
i chyba ludziom się podobało. Bardzo się cieszę, 
że mogłam spróbować takiego rodzaju działalno-
ści artystycznej. 

Warsztaty zakończyły się wspólnym wyjaz-
dem do Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszo-
wie. 29 października uczestniczki projektu mogły 
obejrzeć spektakl pt. „Chory z urojenia” w reży-
serii Waldemara Śmigasiewicza oraz uczestni-
czyły w uroczystej kolacji w teatralnej restauracji 
Parole. 

Projekt „Aktywny Senior w Gminie Baranów 
Sandomierski” zbliża się już ku końcowi. Zapla-
nowany został do końca roku. Przed seniorkami 
kolejne warsztaty: rękodzieło i kulinaria. W ra-
mach projektu realizowanego przez Stowarzy-
szenie Tor Rozwoju osoby w wieku 60+ mogą 
korzystać z różnych form rekreacji i edukacji. 
Program ma na celu integrację międzypokole-
niową oraz przeciwdziałanie wykluczeniu star-
szych osób. Stowarzyszenie pozyskało na ten 
cel fundusze z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Po-
lityki Społecznej w ramach rządowego programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2014-2020.                                              rd

Fo
t. M

GO
K



19BARANÓW SANDOMIERSKI.  MOJE MIASTO, MOJA GMINA  -  GRUDZIEŃ 2017

KULTURA

Recyklingowy piknik
Ponad 200 uczestników, 2 tony makulatury, zamek z ponad 500 rolek papierowych, 6 worków nakrętek 
– ekologiczny sukces pikniku „Akcja Segregacja”.

Piknik odbył się w Skopaniu i był fi nałem kul-
turalnej akcji recyklingowej, którą przez kilka 
tygodni prowadził MGOK. Na spotkanie w Śro-
dowiskowym Domu Kultury przybyło ponad 200 
uczniów i nauczycieli ze szkół z terenu całej Gmi-
ny. Na początek odbyła się pogadanka o segre-
gacji, dzieci mogły się popisać swoją wiedzą na 
temat tego, do jakich pojemników należy wrzucać 
butelki, a gdzie plastik oraz co można wykonać 
z odpadów. A kto nie wiedział, podczas pikniku 
mógł się przekonać, że jest mnóstwo możliwości. 

Ważnym punktem programu był pokaz mody 
RECY KLINGA, czyli wykonanych podczas 
warsztatów kostiumów i biżuterii. Każdy element 
stroju powstał dzięki kreatywnemu, powtórnemu 
użyciu materiałów odpadowych, jak folia, tek-
tura, styropian, butelki, nakrętki, wytłoczki po 
jajkach, sreberka po cukierkach i wiele innych. 
Stroje zostały zaprojektowane i własnoręcznie 
wykonane przez dzieci i młodzież oraz instruk-
torkę MGOK--u dr Magdę Stokłosę. A wszyscy 
uczestnicy pikniku mogli wykonać sobie recyklin-

gowe torebki, bransoletki, 
naszyjniki, kolczyki i broszki 
podczas warsztatów. Dla 
nieco młodszych odbywały 
się zgadywanki i quizy, dla 
maluszków przygotowano 
recyklingowe malowanki. 

Podczas spotkania od-
bywały się także zawody 
sportowe, w tym kręgle bu-
telkowe, puszkowe pirami-
dy i inne. Drużyny poszcze-
gólnych szkół układały ze 
śmieci napis SEGREGACJA na czas, przeciągały 
linę, czy bawiły się w kija i puszkę. Ułożono także 
makietę baranowskiego zamku. Aby go postawić 
potrzebnych było ponad pół tysiąca rolek po pa-
pierze toaletowym. Najaktywniejszym uczestni-
kom wręczono ekologiczne nagrody i słodycze.

- Bardzo cieszy fakt, że dzieci tak licznie bio-
rą udział w tych inicjatywach – mówi Burmistrz 
Marek Mazur. - Uczą się o ekologii i o tym, jak 

właściwie gospodarować odpadami, a potem tę 
wiedzę przynoszą do swoich domów. Dzięki ich 
postawie nasza Gmina będzie czysta i piękna. 

Sukcesem była też akcja zbiórki nakrętek na 
rzecz Kacperka Serafi na. 4-letni chłopczyk po-
trzebuje pieniędzy na rehabilitację i nowe prote-
zy amputowanej nóżki. Podczas akcji udało się 
zebrać 6 pękatych 120-litrowych worów nakrętek, 
które zostały przekazane rodzinie chłopca. 

                                                                 rd

Zielone upominki
2 tony makulatury udało się zebrać podczas gminnej 
zbiórki makulatury prowadzonej przez bibliotekę.

Akcja zbiórki makulatury odbyła się na przełomie września i października 
w bibliotece w Baranowie Sandomierskim oraz fi liach i ŚDK-u w Skopaniu 
pod hasłem „Zielona wymiana”. Każdy kto, przyniósł przynajmniej 5 kg maku-
latury, w zamian mógł otrzymać drzewko. Zielone upominki wręczono uczest-
nikom początkiem listopada.

Łącznie w ciągu kilku tygodni udało się zebrać blisko 2 tony starych ksią-
żek, zeszytów, gazet i tektury. Rekordzistką okazała się mieszkanka Barano-
wa Sandomierskiego, pani Agnieszka Romańczuk, która przyniosła aż 110 

kg. Za aktywny 
udział w akcji 
otrzymała do-
datkowe nagro-
dy: wyjątkową 
papierową sta-
tuetkę, a także 
powerbank, eko-
logiczne gadżety 
i słodycze.                            
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Dzikie wysypiska
78 metrów sześciennych dzikich wysypisk śmieci 
zebrano z lasu na obrzeżach Woli Baranowskiej.

Zlikwidowano łącznie 78 metrów sześciennych dzikich wysypisk śmieci. 
Setki kilogramów śmieci zalegających w lesie na obrzeżach Woli Bara-
nowskiej zostały uprzątnięte. 30 kubików zebrano od maja do września, 
a 48 – w październiku. Inicjatywę 
Gminy podjęła fi rma Eko-Kwiat, 
która wykonała prace we współ-
pracy z pracownikami grupy robót 
publicznych istniejącej w Urzędzie 
Miasta i Gminy oraz pracownikami 
Gminnego Zakładu Użyteczności 
Publicznej. 

Przypominamy, że las to nie 
śmietnik. Zwykłe wyrzucanie 
śmieci do lasu to wykroczenie, za 
które można dostać nawet 5 tys. zł 
grzywny, a wywożenie i składowa-
nie śmieci w lesie zagrożone jest 
karą 30 dni aresztu i zwrotu kosz-
tów ich usunięcia z nawiązką.
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Uwaga, konkursy!
Nie chowaj wierszy w szufl adzie – zgłoś je do konkursu! 
W tym roku także dorośli mogą spróbować swoich sił. 

Doroczny konkurs poetycki 
ogłosiła właśnie biblioteka w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
w Baranowie Sandomierskim. Wy-
starczy napisać wiersz dowolnej 
długości, może być rymowany 
lub biały. Powinien być związany 
z głównym tematem, który brzmi: 
„Życie wierszem pisane”. 

Utwory nadesłane do konkursu 
oceniane będą w kilku kategoriach 
wiekowych. Nowością jest dodat-
kowa kategoria przeznaczona dla 
osób dorosłych. 

- Zgłaszają się do nas czytelnicy, 
którzy tworzą ciekawą poezję – 
tłumaczy Renata Domka, dyrektor 
MGOK-u. – Chcieliśmy stworzyć 
także dla nich możliwość wzięcia 
udziału w tym konkursie. Może od-
kryjemy jakieś talenty... Zwracamy 
się do wszystkich poetów: podziel-

cie się z nami swoją twórczością.
Każdy uczestnik może przesłać 

od jednego do trzech utworów, 
koniecznie nowych, takich, które 
nie były nigdzie publikowane, ani 
nagradzane. 

Prace należy dostarczyć w ter-
minie do 31 stycznia 2018 r. do bi-
blioteki głównej w Baranowie San-
domierskim, bądź do jednej z fi lii: 
w Woli Baranowskiej, Dąbrowicy 
lub Suchorzowie. Warto pamiętać, 
że praca powinna być oznaczo-
na godłem, a swoje dane należy 
umieścić w kopercie dołączonej do 
zgłoszenia. W ten sposób organi-
zatorzy zapewnią bezstronną oce-
nę. Dla najlepszych przewidziano 
ciekawe nagrody. Wszystkie szcze-
góły dotyczące konkursu można 
znaleźć na stronie MGOK-u www.
kulturalia.pl.                                 rd

Po raz kolejny rusza popularny konkurs 
na najpiękniejszą zakładkę do książki. 
Tym razem tematem głównym ma być Wisła.

Konkurs na zakładkę do książki 
co roku organizuje biblioteka działa-
jąca w baranowskim MGOK-u i za-
wsze cieszy się dużą popularnością 
wśród dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy. Zazwyczaj spływa kilkaset 
propozycji od młodych artystów. 
Za każdym razem główny temat 
konkursu jest związany z literaturą, 
rocznicą, rokiem poświęconym ja-
kiemuś wydarzeniu z historii Polski, 
czy regionu. Nie inaczej będzie tym 
razem. Organizatorzy postanowili 
symbolicznie zamknąć Rok Rzeki 
Wisły obchodzony w całym kra-
ju, dlatego hasło konkursu brzmi 
„Z biegiem Wisły”. 

- Liczymy tutaj na pomysłowość 
i kreatywność dzieci w podejściu do 
tematu – mówi Anna Grabowska, 
kierowniczka baranowskiej książni-

cy. – Tematów związanych z Wisłą 
na pewno nie zabraknie. Zachęca-
my wszystkich do stworzenia wyjąt-
kowych, fantazyjnych, oryginalnych 
prac. 

Na projekty okładek z motywem 
Wisły biblioteka czeka do 31 stycz-
nia przyszłego roku. Należy pamię-
tać o właściwym rozmiarze i innych 
wytycznych określonych w regu-
laminie. Wszystkie te informacje 
można znaleźć na stronie www.
kulturalia.pl. 

Nagroda w tym konkursie jest 
wyjątkowa. Najpiękniejsze projekty 
zostaną zrealizowane, czyli zakład-
ki zostaną wydrukowane w drukarni 
i każdy odwiedzający bibliotekę 
będzie mógł ją otrzymać. Rozstrzy-
gnięcie odbędzie się w lutym. 
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