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Nowej drogi ciąg dalszy
Kończą się prace przy budowie II etapu drogi
dojazdowej do LHS w Knapach.
Inwestycja polega na wykonaniu trasy łączącej drogę wewnętrzną LHS z drogą powiatową Knapy – Zachwiejów i dalej z drogą wojewódzką (etap wykonany w ubiegłym roku). Długość budowanego odcinka
wynosi 611 metrów, a szerokość jezdni 6 m.
Roboty realizuje firma PBI Infrastruktura, a termin ich zakończenia przypada na sierpień. Wartość zadania wynosi 596 tys. zł brutto, przy
udziale środków z budżetu państwa 305,8 tys.
zł i środków Gminy w wysokości 230,1 tys. zł,
w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym, które
przekazało dofinansowanie w kwocie 60 tys. zł.
Wybudowanie drogi spowoduje przejęcie przez
nią całego ruchu towarowego prowadzonego
ze stacji przeładunkowej LHS. Poprawi też jakość
życia i poziom bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa
Knapy.

Modernizacja dróg w sołectwach
Gmina wydatkuje środki przeznaczone przez sołectwa na modernizacje dróg.
W Baranowie Sandomierskim została
odnowiona nawierzchnia drogi przywałowej rzeki Babulówki. Asfalt został położony również w Suchorzowie
na ul. Biesiadnej i Wrzosowej oraz
w Ślęzakach. Wartość wykonanych
robót wyniosła 70 tys. zł, przy czym
z funduszy sołeckich pokryte zostało
53,7 tys. zł. W sołectwie Durdy zmodernizowano drogę tzw. Podkorzeń,
przez nałożenie nowej warstwy kamienia o grubości 5 cm na powierzchni ogółem 4,4 tys. m2. Wartość robót
35,8 tys. zł.

W Knapach według planów do 30
sierpnia wyremontowana zostanie
droga gminna na działkach 1508
i 693/11. Zakres prac obejmował
będzie utwardzenie kamieniem o gr
10 cm na długości 560 m bieżących,
pasem szerokości 3,5 m. Wartość
prac to 24 tys. zł.
Realizowane zadania finansowane są
z funduszu sołeckiego przy udziale
środków budżetu gminy.
W ramach środków sołectwa Kaczaki zrealizowano remont drogi gminnej w tej miejscowości.
Wartość robót wyniosła 6 tys. zł.
Środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć
wybranych przez mieszkańców, zgła-

szanych we wnioskach sołectw, które
służą poprawie warunków życia i są
zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

Asfalt przy rynku

Droga na rynku baranowskim ma nową nawierzchnię asfaltową.
14 czerwca wyremontowano odcinek drogi wojewódzkiej na Majdan Królewski. Środki finansowe na wykonanie robót zabezpieczył Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie
w ramach prowadzonych remontów cząstkowych
na drogach wojewódzkich. Wykonawcą zadania
była firma Molter z Rudnej Małej. PZDW w Rzeszowie dokonało jeszcze malowania oznakowania poziomego wraz z przejściami dla pieszych.
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Absolutorium dla Burmistrza jednogłośnie
Zwołana na dzień 29 czerwca 2016
roku sesja absolutoryjna, zgodnie
z programem, przewidywała aż 18
projektów uchwał. Radni w pierwszej kolejności rozpoczęli od procedury zatwierdzania sprawozdania
finansowego za 2015 rok. Odczytana
została uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu finansowym przez Burmistrza Miasta i Gminy za 2015 rok.
Skład orzekający RIO wydał opinię
pozytywną. Następnie radni po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią RIO, informacją
o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej przegłosowali jednogłośnie udzielenie Burmistrzowi
Miasta i Gminy Baranów Sandomier-

ski absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy za rok 2015. Wykonanie budżetu za ubiegły rok to: dochody - 37 mln 86 tys. zł, a wydatki
- 33 mln 787 tys. zł. Budżet zamknął
się nadwyżką w wysokości 3 mln 299
tys. zł. Radni na obradach sesji podjęli również uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Baranów Sandomierski
oraz określenia wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, składanej
przez właściciela nieruchomości, na
których znajdują się
domki letniskowe lub
innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno
– wypoczynkowe jedynie przez część
roku, położonych na
terenie Gminy Baranów
Sandomierski
oraz warunków i trybu składania deklara-

cji za pomocą środków komunikacji
elektronicznej. Radni ustalili ryczałtowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok
od domku letniskowego lub od innej
nieruchomości wykorzystywanej na
cele
rekreacyjno-wypoczynkowe.
Ponadto podejmowano uchwały
w sprawie dzierżawy i sprzedaży
gruntów gminnych oraz najmu lokali użytkowych w budynku stanowiącym własność Gminy Baranów Sandomierski.
lc

Strażacy z gminy Baranów Sandomierski wybrali nowy zarząd. Nowym komendantem został dh Józef
Bereski.
Raz na pięć lat strażacy zbierają się na
zjeździe Odziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, aby wybrać zarząd. 19 czerwca w remizie OSP w Baranowie Sandomierskim odbył się właśnie taki
zjazd, w czasie którego wybrano zarząd na kolejną, pięcioletnią kadencję. Dokonano także wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP oraz przedstawicieli
do Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP.

Spotkanie rozpoczęło się od wyboru
władz zjazdu, po czym prezes zarządu dh Jacek Hynowski oraz komendant gminny dh Zdzisław Zarzycki
przedstawili sprawozdania z działalności zarządu w czasie mijającej kadencji. Zebrani strażacy jednogłośnie
udzielili absolutorium ustępującym
władzom.
Po podsumowaniu kadencji przyszedł
czas na wybór nowych władz.
Skład zarządu na lata 2016-2020
przedstawia się następująco:
Prezes – dh Jacek Hynowski,
Wiceprezesi – dh Grzegorz Ślęzak, dh
Zdzisław Zarzycki, dh Michał Sączawa,
Komendant Gminny – dh Józef
Bereski, Sekretarz – dh Eugeniusz Dur-

da, Skarbnik – dh Lesław Badawika.
Członkami prezydium zostali druhowie Kazimierz Ślęzak, Józef Białek,
Tomasz Magda, Tadeusz Marek, Waldemar Chwieja, Ryszard Trela. Członkami zarządu są ponadto druhowie
Iwona Walczyk, Jan Baran, Artur
Ślęzk, Henryk Róg, Leszek Bęben, Ryszard Dudek, Józef Lewicki, Sączawa
Marian, Marcin Lis, Łukasz Sipiora,
Krzysztof Pitra, Henryk Ziętek, Grzegorz Chmielowiec, Zdzisław Nowak,
Jacek Sawicki, Jan Bałata, Dawid Hyjek, Krzysztof Wójtowicz, Piotr Wodniowski, Eugeniusz Gnat.
Komisję Rewizyjną, kontrolującą
działania zarządu tworzą druhowie
Jan Pelczar, Paweł Rzeszut, Sylwia Reczek oraz Wojciech Durda i dh Wiesław Mendocha.
Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego zostali dh Ryszard Trela, dh
Bogusław Ślusarz, dh Marian Sączawa, dh Rafał Durda i dh Łukasz Sipiora, a przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Tarnobrzegu są dh Grzegorz Ślęzak,
dh Jacek Hynowski, dh Krzysztof Pitra
i dh Kazimierz Ślęzak.

Sprawozdania, podsumowania i szereg nowych uchwał – tak w skrócie
wyglądała bardzo intensywna czerwcowa sesja Rady Miasta.

Nowe władze wybrane
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Informacje w skrócie
Stacja benzynowa
już działa

500+ w liczbach

Nowa stacja benzynowa z bezdotykową myjnią została już uruchomiona.
Służy mieszkańcom Skopania i kierowcom jadącym drogą wojewódzką do Majdanu Królewskiego. Inwestorem jest przedsiębiorca Bogdan
Panek, który w dniu otwarcia stacji
zaprosił mieszkańców, władze Gminy
i Powiatu, przyjaciół oraz proboszcza
miejscowej parafii Wiesława Gucwę,
który poświęcił nowy obiekt.

Zakupy GZUP-u
Gminny Zakład Użyteczności Publicznej zakupił ciągnik marki Zetor Forterra z 1998 roku. Maszyna o mocy
122 KM posiada napęd 4x4. Zakup
został sfinansowany ze środków własnych GZUP. Ciągnik będzie wykorzystywany m.in. do koszenia poboczy
kosiarką bijakową na wysięgniku,
którą zakład otrzymał od Gminy. Zimą
do niego będzie doczepiany osprzęt
do odśnieżania i posypywania ulic.
GZUP może się także pochwalić zakupem nowej minikoparki o wadze
1,5 t za 76 tys. zł, która również została sfinansowana ze środków własnych. Będzie ona wykorzystywana
do wykopów - wykonywania przyłączy
w terenie trudno dostępnym dla dużego i ciężkiego sprzętu.

Szansa dla Gminy
W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
znalazły się pieniądze na terminal
przeładunkowy LHS Wola Baranowska. Jest to duża szansa na nowe
miejsca pracy dla gmin Baranów
Sandomierski i Padew Narodowa, na
których terenie znajduje się terminal
i infrastruktura dojazdowa. Celem
konkursu jest zwiększenie ilości przewozów towarowych LHS na stacji
Wola Baranowska oraz zapewnienie
dodatkowej zdolności przerobowej
terminalu przeładunkowego. Ogólna
pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 40 mln zł.

4

W połowie czerwca liczba złożonych
wniosków o wypłacenie świadczenia wychowawczego 500+ przekroczyła 850, z czego 65 zostało złożonych elektronicznie. Do tego czasu
wydano niemal 800 decyzji. Liczba
dzieci objętych pomocą przekroczyła 1350. Wypłaty Gmina Baranów
Sandomierski rozpoczęła 28 kwietnia
i dokonywane są na bieżąco. Wnioski
są cały czas przyjmowane, ale zgodnie z ustawą nie można już uzyskać
wyrównania za okres od 1 kwietnia.
Warto wiedzieć, że jeśli dziecko się
rodzi lub kończy 18 lat, 500 zł jest
dzielone proporcjonalnie do ilości
dni, za które należy się świadczenie.

Witajcie w Gminie
Zamontowano już nowe „witacze”
- czyli panele witające turystów
i mieszkańców przy głównych drogach wjazdowych na terenie Gminy. Stanęły one przy granicy Gminy,
nieopodal starych, zniszczonych,
a obecnie już zdemontowanych
„witaczy”. Grafika nowych wizytówek Miasta nawiązuje do tej zastosowanej na stronie internetowej
urzędu. Realizacją zadania zajęła
się firma Mentor z Bydgoszczy, która wygrała przetarg oferując kwotę
15,5 tys. zł. Ponadto w najbliższym
czasie zostanie zamontowany „witacz” w miejscowości Durdy.
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Gmina przejmie
ZPWP?
Gmina czyni starania do przejęcia Zakładu Produkcji Wody Pitnej
w Baranowie Sandomierskim. Na sesji
w maju radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie nieodpłatnego nabycia przez gminę zakładu należącego wciąż do Kopalń i Zakładów Przetwórczych Siarki „Siarkopol”. Zakład
ten może przekazać swoje mienie
nieodpłatnie Gminie, tym bardziej,
że ZPWP realizuje zadania należące
do Gminy.
Ujęcie wody w Baranowie Sandomierskim czerpie wodę z 8 studni
głębinowych o głębokości ok. 20 m
i posiada strefę ochronną. Pobierana
woda ma bardzo dobre parametry,
dzięki czemu nie wymaga kosztownego uzdatniania. Ujęcie ma duże
zasoby wody, co gwarantuje bezpieczeństwo dostaw nawet w okresach
występujących susz. Jednocześnie
wykorzystuje tylko część swoich możliwości produkcyjnych wody. Posiadane już przez Gminę ujęcie wody pitnej
w Ślęzakach czerpie wodę z 5 studni z
głębokości ok. 8 – 10 m. Pomimo kosztownego procesu uzdatniania woda
z tego ujęcia, zachowuje barwę jasnordzawą, co utrudnia codzienne
życie mieszkańcom Gminy (żółty nalot na naczyniach kuchennych oraz
armaturze łazienkowej, a także przebarwienia w praniu, zwłaszcza białych tkanin). Poważnym problemem
jest utrzymywanie dobrej sprawności
infrastruktury technicznej obsługującej pobór i przesył wody. Aktualnie
ujęcie wymaga niezwłocznej modernizacji i rozbudowy, gdyż w okresach
zwiększonego poboru wody przez
mieszkańców oraz niskich stanów
wód gruntowych, nie jest w stanie
zapewnić dostaw na wymaganym
poziomie. Radni uznali więc, że przejęcie ZPWP w Baranowie Sandomierskim wraz z ujęciem jest strategicznym celem dla Gminy i powinna ona
dążyć do jego realizacji.

Kobiety na forum
W Baranowie Sandomierskim odbyło się IV Forum Kobiet Podkarpacia
im. Grażyny Gęsickiej.
Forum Kobiet to wydarzenie zorganizowane z inicjatywy posłanki Józefy
Hrynkiewicz. - Rozmawiamy o tym,
jak kobiety mogą służyć najlepiej
własnej ojczyźnie, własnej rodzinie,
własnej społeczności lokalnej, bo
tak naprawdę służąc dobru wspólnemu, służymy sobie – powiedziała. Do
posłanki przyłączyli się parlamentarzyści, samorządowcy, ludzie nauki,
kultury i sztuki, którzy chcieli rozmawiać na temat aktywności kobiet
w życiu publicznym. W forum uczestniczyły kobiety, które osiągnęły sukces
zawodowy w różnych dziedzinach:

w służbie zdrowia, działalności naukowej, twórczej czy politycznej. Dyskutowały i zastanawiały się jak dziś
połączyć życie rodzinne i zawodowe.
Forum zostało zorganizowane już
po raz czwarty. Tegorocznym gospodarzem spotkania był Zamek
w Baranowie Sandomierskim we
współpracy z Burmistrzem Miasta
i Gminy Baranów
Sandomierski Markiem
Mazurem.
Inicjatywa
cieszy
się coraz większym
zainteresowaniem. Według
uczestniczek takie
spotkania to doskonała okazja do na-

wiązania nowych kontaktów i podzielenia się doświadczeniami.
O oprawę artystyczną zadbali uczniowie z Tarnobrzega, małe wokalistki
z Baranowa Sandomierskiego, instruktorka MGOK-u Kasia Bielska,
która zagrała na saksofonie oraz Lasowiaczki, które zaprezentowały gawędy i „śpiwki”.

Harmonogram
pracy przedszkoli

w okresie wakacyjnym
W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia przedszkola publiczne funkcjonujące na terenie Gminy Baranów Sandomierski pracują
w dniach:
•

•

•

Przedszkole Publiczne w Skopaniu, ul.
Kardynała Wyszyńskiego 6: od 11.07 do
29.07 w godz. od 6.00 do 16.00.
Z uwagi na trwające prace remontowe
Przedszkole Publiczne w Skopaniu będzie
funkcjonowało w budynku Publicznego
Przedszkola w Baranowie Sandomierskim
przy ul. Kościuszki 6.
Przedszkole Publiczne w Baranowie
Sandomierskim (Zespół Szkół i Placówek
w Baranowie Sandomierskim) ul.
Kościuszki 6: od 01.08 do 12.08 w godz.
od 7.00 do 16.00.
Przedszkole Publiczne w Woli Baranowskiej (Zespół Szkół w Woli Baranowskiej) ul. Szkolna 4a: od 16.08
do 31.08 w godz. od 6.30 do 15.30.
Ze względu na prace budowlane w Zespole Szkół Ślęzakach oddział przedszkolny
w okresie wakacji będzie nieczynny.
Dzieci z obrębu szkoły w Ślęzakach, które
w wakacje będą uczęszczać do przedszkola, można zgłaszać u dyrektorów przedszkoli pełniących dyżur w wakacje.

Za utrudnienia przepraszamy.
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Strażackie święto
Nowa remiza w Dymitrowie Dużym
gościła osoby zebrane na gminnych
obchodach Dnia Strażaka.
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w Gminie Baranów Sandomierski połączono z poświęceniem remizy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dymitrowie Dużym. 22 maja strażacy z terenu Miasta i Gminy wraz
z pocztami sztandarowymi zebrali
się przed kopcem „Sursum Corda”
w Dymitrowie Dużym na mszy z okazji Dnia Strażaka, której przewodniczył – kapelan strażaków powiatu
tarnobrzeskiego, ks. Andrzej Machowicz. Strażakom towarzyszyli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Gminy.
Główna część obchodów odbyła się
na placu OSP w Dymitrowie Dużym.
Wśród zaproszonych gości byli m.in.
poseł Zbigniew Chmielowiec, przedstawiciele samorządu oraz Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ważnym punktem uroczystości było

poświęcenie budynku remizy w Dymitrowie Dużym oraz figury Św. Floriana. W czasie obchodów członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Dymitrowa Dużego złożyli ślubowanie. Innym ważnym akcentem

Kolarze na start
Światowej sławy kolarze w Baranowie. Niemożliwe? A jednak!
Na baranowskim rynku 2 lipca zatrzymali się zawodnicy 27. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Solidarności” i Olimpijczyków. Był to
ostatni, piąty etap tego wyścigu, który 29 czerwca wyruszył z Radomia.
2 lipca tuż przed godziną 10.00 kolarze zebrali się na starcie w Tarnobrzegu, aby dotrzeć do Krosna.
W Baranowie Sandomierskim pele-
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ton zawodników pojawił się pół
godziny później. Miłośnicy sportu mogli zobaczyć swoich idoli,
a nawet zrobić sobie z nimi zdjęcie.
W Baranowie Sandomierskim na odległości 20.6 km na
rynku wyznaczona była premia
specjalna. Pierwszy dojechał
zawodnik z Mińska, drugi Sebastian Matusiak z województwa warmińsko-mazurskiego.
W
wyścigu
wystartowało
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było wręczenie zasłużonym członkom OSP z terenu Miasta i Gminy
medali „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Na zakończenie uroczystości odbyła
się zabawa taneczna, która trwała do
późnych godzin nocnych.

ponad 130 kolarzy z 23 zawodowych i amatorskich zespołów. Łączna
trasa wyścigu na wszystkich 5 etapach to 726 km. Trasa wyścigu

wiodła przez województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie
i podkarpackie. 2 lipca pościgać mogli się również mali kolarze.

Dla nich w Tarnobrzegu organizatorzy przygotowali Mini Wyścig
„Solidarności”.

Jubileusz 30-lecia istnienia
parafii w Skopaniu

26 czerwca w Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skopaniu odbyły się
obchody jubileuszu 30-lecia powstania parafii.
Mszy świętej, podczas której szczególnie dziękowano za powstanie parafii i budowę kościoła przewodniczył
bp Krzysztof Nitkiewicz. W uroczystości brali udział kapłani rodacy oraz
ci, którzy w niej przed laty pracowali, przedstawiciele lokalnych władz,
grup, stowarzyszeń społecznych

i duszpasterskich.
Wspólna modlitwa rozpoczęła się procesją, podczas
której do świątyni wniesiono
relikwie bł. Michała Sopoćko.
Proboszcz przedstawił krótką
historię parafii oraz najważniejsze wydarzenia duszpasterskie. Homilię wygłosił bp
K. Nitkiewicz. Po mszy świętej wierni mogli ucałować
relikwie błogosławionego
Michała Sopoćko.

25 lat proboszcza parafii

w Baranowie Sandomierskim
Od ćwierć wieku ksiądz Andrzej Machowicz jest pasterzem naszej parafii. Ten piękny jubileusz duszpasterz
obchodził wspólnie z wiernymi.
3 lipca w kościele parafialnym
w Baranowie Sandomierskim odbyła sie uroczysta msza św. z okazji
jubileuszu 25-lecia probostwa ks.
Andrzeja Machowicza w parafii pw.
Ścięcia Jana Chrzciciela w Baranowie
Sandomierskim. Życzenia jubilatowi

złożyli przedstawiciele samorządu,
stowarzyszeń i fundacji działających
na terenie parafii. A po mszy ksiądz
proboszcz zaprosił wszystkich do
ogrodów wokół plebanii, gdzie odbył się festyn parafialny. Uczestnicy spotkania mogli powspominać,
wspólnie śpiewać i spędzić miło
czas.
Baranów Sandomierski. Moje Miasto, Moja Gmina | lipiec 2016
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Dzień Dziecka – nie ma nudy
Darmowe dmuchańce, przejażdżki
motocyklem, wspólne grillowanie
i pokazy - te i wiele innych atrakcji
przygotowano z okazji Gminnego
Dnia Dziecka.
Mnóstwo roześmianych maluchów,
starszaków, a nawet nastolatków
wzięło udział w imprezie z okazji Dnia
Dziecka, która została zorganizowana
29 maja na stadionie w Baranowie
Sandomierskim. Skoro był to dzień
dziecka, nie mogło zabraknąć słodkości. Była więc wata cukrowa oraz
pyszne ciasta. W programie imprezy
znalazły się zabawy dla dzieci i rodziców, gry ruchowe, które poprowadził profesjonalny wodzirej, pokazy
sprzętu strażackiego, wojskowego,
ratownictwa medycznego i motocykli policyjnych. Każdy mógł zrobić
sobie zdjęcie, sprawdzić z bliska, jak
wygląda wyposażenie służb, zapytać
funkcjonariuszy o ich pracę, ciekawe
zdarzenia.
Na stadionie zaparkowały także
imponujące motocykle – tutaj zakończyła się parada Grupy Pinokia
i Free Raiders z Tarnobrzega. Była to
też okazja do przejażdżki na motorze. Nie zabrakło zajęć sportowych
– od południa rodzice i dzieci mogli
spróbować swoich sił w grze w golfa
na polu golfowym przy zamku. Dla
dzieci wystąpiła także Orkiestra Dęta
z Chmielowa.
Każdy mógł do woli szaleć na dmuchańcach, które tego dnia były udostępnione za darmo dla wszystkich
chętnych. Nie zapomniano także
o jednej z najbardziej popularnych
letnich atrakcji, jaką jest wspólne
grillowanie.
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Organizatorzy imprezy
to: Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim, MiejskoGminny Ośrodek Kultury,
Zespół Zamkowo-Pałacowy oraz Gminny Zakład
Użyteczności Publicznej.
Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków
Miasta i Gminy Baranów
Sandomierski oraz Powiatu Tarnobrzeskiego.
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Folk, zumba, disco i Ruda
w Baranowie Sandomierskim
To był bardzo gorący początek wakacji! Dni Baranowa Sandomierskiego
odbyły się 25 i 26 czerwca. Towarzyszył im festiwal Dziecko w Folklorze,
Jarmark Ludzi z Pasją, warsztaty,
pokazy, zlot motocyklowy, maraton
zumby oraz oczywiście koncerty.
Wystąpili: MeGustar, Active, InoRos
i Red Lips.
Pierwszy dzień rozpoczęliśmy z poślizgiem, bo trzeba było poczekać na
wynik meczu Polska-Szwajcaria i rozpoczęliśmy świętowanie po zwycięskich dla naszej reprezentacji golach
karnych. I na początek także było
sportowo. Na scenie występowali
bowiem karatecy z Tarnobrzeskiego

Klubu Kyokushin Karate, dziewczyny
z Pole & Roll Studio dały pokaz akrobatyczno-taneczny, a zespół FLASH
działający przy MGOK-u swoimi występami rozbujał publiczność. Mimo
bardzo uciążliwego upału, odbył się
także maraton Zumby. Marta Kaczmarek z koleżankami z Fitneski oraz
spora grupa baranowskich fitnesek
przez blisko dwie godziny szalały
w rytm energetycznej muzyki.
Po występach nadszedł czas na koncerty. Rozpoczęła się Disco Polo
Night! Prawdziwe szaleństwo rozpętało się przed sceną, kiedy wkroczył
do akcji zespół MeGustar. Fani śpiewali razem z chłopakami popularne
utwory, mogli też liczyć na płytę, au-

tograf i zdjęcie z idolami. Podobnie
jak z dziewczynami i wokalistą grupy
Active. A po koncertach do późnych
godzin nocnych bawiliśmy się na dyskotece.
Niedziela była znów burzowa i gorąca. Za sprawą pogody, ale i wielu
imprez, które tego dnia się odbywały. Między innymi na stadionie każdy mógł sprawdzać swoje
umiejętności w jeździe rowerem po
torze przeszkód. Wszyscy uczestnicy otrzymali mały upominek
i zyskali pewność, że na dwóch kółkach radzą sobie znakomicie. Turniej
przygotował i nagrody ufundował
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu.

Baranów Sandomierski. Moje Miasto, Moja Gmina | lipiec 2016
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Od południa także można było pograć w golfa. W pobliżu zamku zielone pole i dołki były otwarte dla każdego bezpłatnie. Tam także odbyły
się mini zawody i trening.
Od rana w MGOK-u odbywały się
przesłuchania konkursowe uczestników festiwalu Dziecko w Folklorze. W tym roku to już 23. edycja,
w której wzięło udział blisko 250 osób
z 6 województw.
Jarmark Ludzi z Pasją także wpisał się
już w tradycję święta miasta. W tym
roku swoje dzieła prezentowało tu
blisko pół setki rękodzielników z regionu. Można było zakupić ciekawą
i oryginalną biżuterię, obrazy, ozdoby, rzeźby i inne wyjątkowe dzieła.
Ponadto odbywały się otwarte warsztaty rękodzielnicze: garncarskie, malowania na szkle, wyplatania z wikliny papierowej, filcowania i inne.
Lasowiaczki uczyły wykonywania
bibułkowych kwiatów oraz tradycyjnych wycinanek oraz częstowały domowym jadłem – pierogami, kapustą
z grochem, kaszą z mięsem oraz oczywiście chlebem ze smalcem.
Tuż przed rozpoczęciem koncertów
na plac z głośnym trąbieniem i warkotem silników wjechały motocykle.
Kilkadziesiąt maszyn prowadził Pinokio z baranowską flagą. Oprócz swojej grupy zaprosił do udziału w paradzie także tarnobrzeski klub Free
Raiders.
A co działo się na scenie? Rozpoczęliśmy koncertem zespołu InoRos,
który na góralską nutę rozkołysał tętniący już powoli życiem plac imprezy.
Po nich wystąpiła grupa Platinum,
składająca się z uczniów gimnazjum
w Ślęzakach, z którymi muzykuje
także ich nauczyciel Łukasz Jugo.
Na głównej scenie wystąpiło także
szereg zespołów, które brały udział
w festiwalu Dziecko w Folklorze.
Odbyło się również uroczyste wrę-
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czenie nagród laureatom tego konkursu.
I kolejne koncerty! Serca publiczności
zdobył rzeszowski zespół Audioties.
Młodzi rockendrollowcy wykonali
autorski repertuar. To była godzina
dobrej, rockowej muzyki!
Kiedy zaczęło się ściemniać scenę
opanowała Ruda i zespół Red Lips,
który dał niezwykle energetyczny,
świetny rockowy koncert. Ruda szalała na scenie, złapała świetny kontakt
z publicznością, która wspólnie z nią
odśpiewała najpopularniejsze przeboje grupy: „To, co nam było”, „Czarne i białe”, czy najnowszy hit, prezen-

towany początkiem czerwca na festiwalu w Opolu –
„Tu i teraz”. Fani długo nie
chcieli zespołu puścić ze
sceny i wyprosili aż 3 bisy!
Po koncercie wokalistka
spotkała się z uczestnikami
koncertu, fotografowała
z nimi i rozdawała autografy. Dni Baranowa Sandomierskiego zakończył
wystrzałowy pokaz fajerwerków.
rd
Fot. T. Młyniec

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji Dni Baranowa
Sandomierskiego Partnerowi Głównemu:
Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej,
a także sponsorom:
Fenix Metals, ARP Euro-Pak Wisłosan, Markizeta, KiZPS Siarkopol, Wisan, PHU Autorak, Koma
Stahlbau, Santa-Eko, Hydrogaz, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, Eldo-Bud, EkoKwiat, Bank Spółdzielczy, P.W. TransDźwig Zofia Konieczna z siedzibą w Chmielowie, Siat-Mix,
Bank Spółdzielczy, Seriusz Chefs Culinar,
Auto Przychodnia Sklep Motoryzacyjny i Obuwniczy z nową siedzibą na terenie Wisanu,
oraz patronom medialnym:
Radio Leliwa, Echo Dnia, Tygodnik Nadwiślański, Telewizja Lokalna TVL, NadWisłą24.pl,
rta24.eu, Korso, TVP3. Dziękujemy za współpracę i wsparcie także:
Patio cafe&lunch, Marcinowi i Joannie Madej, Lesławowi Kosiorowi, Bankowi Żywności
w Tarnobrzegu oraz wszystkim, którzy bezinteresownie pomogli w realizacji tego wspólnego
przedsięwzięcia!

Bez Waszego wsparcia to by się nie udało!!!
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Dziecko w Folklorze

baranowskie święto kultury
250 małych artystów ludowych
z wszystkich stron Polski przyjechało
do Baranowa Sandomierskiego na
festiwal Dziecko w Folklorze. To jedyna taka impreza w Polsce. W tym
roku festiwal odbył się 26 czerwca
podczas Dni Baranowa Sandomierskiego.
Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej DZIECKO
W FOLKLORZE odbył się już po raz
23. Baranów odwiedziły zespoły
z sześciu województw: wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego,
świętokrzyskiego,
małopolskiego
oraz oczywiście podkarpackiego.
Łącznie blisko 250 osób wystąpiło na
baranowskiej scenie.
Przez cały dzień w niedzielę 26
czerwca odbywały się prezentacje
konkursowe. Uczestnicy występowali w kilku kategoriach: zespoły obrzędowe, taneczne, śpiewacze, kapele,
soliści instrumentaliści i soliści śpiewacy. Ich prezentacje oceniało trzyosobowe jury, w którym zasiadały:
Wiesława Hazuka, etnochoreograf
z Tarnowa, ekspert CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej),
dr Mariola Tymochowicz etnograf
z Instytutu Kulturoznawstwa UMCS-u w Lublinie, mgr Jolanta Dragan,
kustosz Muzeum Kultury Ludowej
w Kolbuszowej.
Laureatów tegorocznego festiwalu
poznaliśmy późnym niedzielnym popołudniem. Nagrody wręczyli im na
głównej scenie Dni Baranowa Ewa
Draus, radna sejmiku województwa oraz burmistrz Marek Mazur.
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Oto pełna lista zwycięzców:
W KATEGORII ZESPOŁÓW
OBRZĘDOWYCH:
I nagroda – nie przyznano
2 równorzędne II nagrody
otrzymują:
Dziecięcy Zespół Obrzędowy
z Chojnego – za widowisko
pokazujące zwyczaj chodzenia dzieci
z pasyjką i gaikiem w pierwszy dzień
Wielkanocy
Zespół Pieśni i Tańca WOLANIE,
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji z Raniżowa - „Tańce,
zabawy lasowiackie zapustne –
U Maryśki w izbie”.
III nagrodę otrzymuje Dziecięcy
Zespół Obrzędowy z Chojnego
za widowisko „Tańce i zabawy na
pastwisku”.
W KATEGORII SOLISTÓW
ŚPIEWAKÓW:
I nagrodę otrzymuje Anna Koper
z Białki
II nagrodę otrzymuje Aleksandra
Paściak z Rzeszowa
Dwie równorzędne III nagrody
otrzymują:
Aleksandra Solarska z Baranowa
Sandomierskiego
Nartalia Widuch z Baranowa
Sandomierskiego
W KATEGORII KAPEL:
I nagroda – kapela „Mazurskie
Kwiaty” z Ełku
II nagroda – kapela „Ciardasie”
z Bukowiny
W KATEGORII
INSTRUMENTALISTÓW:
I nagrodę otrzymuje Aleksandra
Paluszek z Białki

W KATEGORII ZESPOŁÓW
ŚPIEWACZYCH :
I nagroda: Anna i Małgorzata Górak
z Rzeszowa (Siostry Góraczki)
Dwie równorzędne II nagrody
otrzymują:
zespół „Male Jezioranki” z Jeziorska
zespół „Mali Lubatowianie”
z Lubatowej
Cztery równorzędne III nagrody
otrzymują:
zespół „Fantazja” z Grochowego
zespół „Koniczynka” z Nowej Dęby
zespół „Młodzi Lubatowianie”
z Lubatowej
zespół „Rutka” z Cyganów
W KATEGORII ZESPOŁÓW
TANECZNYCH:
I nagrodę otrzymuje Zespół
Regionalny „Ciardasie” z Czarnej
Góry
II nagrodę otrzymuje Zespół Tańca

Ludowego „Tradycja” z Rzeszowa
Dwie równorzędne III nagrody
otrzymują:
ZPiT „Lesiaki” z Raniżowa
Dziecięcy Zespół Folklorystyczny
„Przyprostyńskie Koziołki”
z Przyprostyni.
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika festiwalu ufundowaną przez dy-

rektora MGOK-u otrzymała pięcioletnia Milena Buczek z zespołu „Rutka”
z Cyganów.
Uczestnicy walczyli o nagrody finansowe, ale także niepowtarzalne,
tradycyjne statuetki – Ptoki-Klepoki,
wykonane specjalnie na tę okazję.
Mali artyści ludowi wystąpili także
na głównej scenie, tańczyli i śpiewali na zamkowym dziedzińcu oraz na
mszach w regionie.
Festiwal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ponieważ jest jednym z nielicznych w Polsce (jeśli nie
jedynym), który skupia się wyłącznie na dziecku w kulturze ludowej.
Co roku jest to wielkie święto kultury
i tradycji. A także okazja do wymiany doświadczeń, integracji i dobrej
zabawy, zarówno dla opiekunów, jak
i małych artystów.
rd
Fot. T. Młyniec

Golfowy Dzień
Klub sportowy Iron Golf z Dąbrowicy
zorganizował juniorski turniej golfa
z okazji Dnia Dziecka.
Młodzi golfiści rozegrali zawody
o miejsce i honor. Cztery najlepsze

wyniki osiągnęli kolejno: Bartek Dolecki ze Skopania, Anna Hynowska
z Tarnobrzega, Izabela Kobylarz z Dąbrowicy i Kacper Kuśmierz ze Świniar.
Zawody odbyły się dzięki życzliwości
Zamkowej Akademii Golfa w Bara-

nowie Sandomierskim, która wraz
z zawodnikami oferowała wszystkim
chętnym bezpłatnie możliwość zapoznania się z tajnikami gry w golfa.

a Wołodyjowskim zakończony słowami: „Kończ waść, wstydu oszczędź”,
utwór „Bajka” z podziałem na role,
oraz opis obrony Częstochowy.
Akcja miała charakter ogólnopolski
– była to forma uczczenia Roku Sienkiewicza. Data również nie została
wybrana przypadkowo – 5 maja przypada 170. rocznica urodzin polskiego
noblisty. Dokumenty z czytania zostały przesłane do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
a stamtąd do Biura Bicia Rekordów

w Poznaniu. Po policzeniu uczestników we wszystkich miejscowościach
okaże się, ile wynosi aktualny rekord
czytających „Potop”.
Czytanie tekstów Sienkiewicza jest
w szkole w Ślęzakach jednorazowym
wydarzeniem. Z okazji ogłoszenia
roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, uczniowie spotykali się z twórczością pisarza w każdy poniedziałek,
słuchając szkolnej audycji emitowanej przez radiowęzeł.

Rekord z Sienkiewiczem
2016 to Rok Sienkiewicza. Ślęzaki
o tym pamiętają.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach 5 maja wziął udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu we wspólnym
czytaniu utworów Henryka Sienkiewicza. Punktualnie o godzinie dziesiątej do akcji przyłączyli się wszyscy
uczniowie i nauczyciele obecni tego
dnia w szkole. Jednocześnie czytali
fragmenty utworów noblisty - opis
pojedynku pomiędzy Kmicicem
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Działo się w MGOK-u!
Serią koncertów i wystawą prac plastycznych Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury zakończył sezon artystyczny. Jego symbolicznym i hucznym
zwieńczeniem były Dni Baranowa
Sandomierskiego.
Ostatnie miesiące w MGOK-u były
czasem szczególnie intensywnym.
Odbyło się kilkanaście różnych wydarzeń kulturalnych, które zgromadziły
kilka tysięcy odbiorców.
Grupy teatralne – starsza i młodsza,
z sukcesem zaprezentowały swoje
najnowsze spektakle. Młodzieżowy
Zespół Teatralny działający w Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu pod kierownictwem Wojciecha
Gwoździowskiego wystawił spektakl
pt. „Duży zielony problem” wg E.
Jodko-Kuli. Jest to bardzo zabawna
komedyjka o zwariowanym wujku z Australii, który przesyła dzie
ciom w paczce… żywego krokodyla.
W dodatku oswojonego i mówiącego po polsku! Młodzi aktorzy prezentowali spektakl kilkanaście razy
w zaprzyjaźnionych placówkach
w okolicy, za każdym razem wywołując salwy śmiechu oraz głośne brawa.
Podobnie głośnymi owacjami żegnani byli starsi aktorzy, czyli grupa
Pozytywnie Skopani. Ich spektakl
„Next-ex” wg J. Machulskiego w reżyserii Wojtka Gwoździowskiego gromadził wszędzie komplet widzów.
To „komedia inteligencka” o perypetiach pewnej rodziny, której córka

14

przedstawia swojego narzeczonego.
Nieoczekiwane zwroty akcji, ostra
satyra, do tego świetne aktorstwo
sprawiły, że publiczność oklaskami
na stojąco wielokrotnie wywoływała
aktorów na scenę.
Zespoły i soliści biorący udział
w zajęciach prowadzonych przez instruktorów MGOK-u odnieśli sporo
sukcesów. Szczególnie zapracowany
jest Zespół Obrzędowy Lasowiaczki, który od początku wiosny niemal
w każdy weekend wyjeżdża na prezentacje, występy, bądź konkursy.
Między innymi w połowie maja Lasowiaczki wystąpiły w studiu Polskiego
Radia Dwójka podczas Festiwalu Źródła Pamięci. Reprezentowały także
Lasowiacką Grupę Działania podczas
Dni Otwartych TVP3 w Rzeszowie.
Zespół pracuje obecnie nad następnym filmem o dawnych obrzędach
w ramach projektu realizowanego
przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. W ramach tego programu
w MGOK-u odbyła się projekcja jed-
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nego z filmów oraz wystawa zdjęć.
Lasowiaczki zawsze znajdują także
czas na gościnne występy oraz biorą
udział w konkursach. Aż 3 główne nagrody zdobyły na XIV Podkarpackim
Festiwalu Seniorów w Boguchwale.

Gościły m.in. w Kazimierzu nad Wisłą, w Dukli, gdzie występowały podczas Sobótek, na Festiwalu Nalewek
w Tarnobrzegu, skansenie w Kolbuszowej, czy Tyczynie. Nie mogło
oczywiście zabraknąć ich wybornego
chleba ze smalcem i pierogów podczas Dni Baranowa Sandomierskiego.
Smakołyki znikały w zawrotnym tempie!
Z kolei zespół taneczny FLASH pod
kierunkiem Ewy Pluty zwyciężył w X
Wojewódzkim Przeglądzie Tanecznym „Roztańczona Wiosna”. Młodzi
tancerze kilkakrotnie występowali
także na imprezach w regionie oraz
oczywiście na Dniach Baranowa Sandomierskiego.
Zespół Nowe Pokolenie także może
się pochwalić udanym sezonem. Między innymi z Krosna, z tamtejszego
przeglądu „Kaczucha” przywiózł wyróżnienie. Instruktorka Kasia Gwoździowska zaś brała udział w prestiżowych 29. Międzynarodowych Warsztatach Tańca Jazzowego w Kielcach.
Mali tancerze uświetniali swoim
występem majówkę na zamku oraz
Piknik Rodzinny w Skopaniu. A sezon zakończyli wielkim dwudniowym
koncertem. W sali widowiskowej
ŚDK w Skopaniu zaprezentowały

się wszystkie grupy zespołów Nowe
Pokolenie i Perełki: od maluszków
po nastolatki. Wystąpiło około 120
młodych tancerek i tancerzy, którzy
na scenie zamieniali się w kaczuszki,
tancerzy rewiowych, stewardessy,
a nawet zombie. Wzruszeniom nie
było końca - rodzice, dziadkowie
i rodziny gorąco oklaskiwały swoich
małych artystów. Była to okazja do
wręczenia wszystkim uczestnikom
pamiątkowych dyplomów i podziękowania instruktorce Kasi Gwoździowskiej za cały rok wspólnej pracy.

Tuż przed Dniami Baranowa
w MGOK-u odbył się kolejny wzruszający wieczór. Wystąpili pianiści
i wokaliści, którzy pracowali przez
cały rok szkolny pod czujnym okiem
Kasi Bielskiej. W ich wykonaniu mogliśmy usłyszeć takie przeboje jak:
„Niech żyje bal”, „Czas nas uczy pogody”, „Życia mała garść”, czy szereg
utworów instrumentalnych. Wszyscy
wykonawcy byli zachwycający! Każdy
otrzymał dyplom i zachętę do szlifowania talentu od nowego roku artystycznego.
Natomiast w holu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury oglądać można wystawy prac plastycznych i rękodzieła. Wszystkie małe dzieła sztuki powstały podczas zajęć prowadzonych
w MGOK-u przez instruktorki: Magdalenę Stokłosę i Barbarę Sroczyńską. Są tu tradycyjne wycinanki lasowiackie, figurki z modeliny, malunki
na szkle, akwarele, obrazy, nieraz
wykonane z zaskakujących materiałów, ciekawą techniką, z dużym
zaangażowaniem, pomysłowością
i talentem.
Co jeszcze działo się w MGOK-u?
Współorganizowano Gminny Dzień
Dziecka, spektakl z okazji Dnia Dziecka, zamkowe majówki, wystąpił Lech
Dyblik, odbyło się spotkanie i wystawa katyńska, koncert z okazji Dnia
Matki i Ojca, konkursy: ekologiczny
i piosenki obcojęzycznej, występy
podczas Forum Kobiet i wiele, wiele
innych.
A co jeszcze będzie się działo?
Zapraszamy na: www.kulturalia.pl
oraz profil na Facebooku facebook.
com/mgokbaranows.
fot. M. Małaczyńska, T. Młyniec,
R. Domka, R. Delimata
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Lekcje biblioteczne,
wycieczki, motyle…
Biblioteki to miejsce niezwykłe.
Tu można się spotkać, porozmawiać
o książkach (i nie tylko), wysłuchać
ciekawych historii, a także dobrze
się bawić. I oczywiście wrócić do
domu z książką pełną przygód!
W Bibliotece Publicznej w Baranowie
Sandomierskim oraz filiach w Suchorzowie, Dąbrowicy oraz Woli Baranowskiej wciąż coś się dzieje. Oprócz
zwykłej codziennej pracy, wypożyczania książek, udostępniania czasopism
i dzielenia się z czytelnikami wrażeniami po przeczytaniu ciekawych
wydawnictw, regularnie odbywają
się lekcje biblioteczne. Dzieci i młodzież chętnie odwiedzają biblioteki,
poznają ich tajemnice i zakamarki.
A po takich lekcjach zawsze wracają,
by wypożyczać dla siebie książki.
Prawdziwym świętem książki była
Noc Bibliotek w Baranowie Sando-
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mierskim w ostatni weekend maja.
W tym roku motywem przewodnim
były motyle! Centrum Natura 2000
wypożyczyło tablice z prawdziwymi
motylami, dzieci malowały i wycinały własne, uczyły się motylego tańca
i oglądały wesołe bajeczki. Jednocześnie odbył się kiermasz książki.
Za symboliczną złotówkę można było
nabyć interesujące pozycje.
A podczas wakacji biblioteka wciąż
jest otwarta, by każdy mógł zaopatrzyć się w ciekawą lekturę. Oprócz
tego zaplanowana została wycieczka
do Wieliczki, gdzie dzieci odwiedzą
tamtejszą bibliotekę, dowiedzą się,
jak w wolnym czasie bawić się bezpiecznie, a także będą mogli poszaleć
w parku rozrywki. Tradycyjnie w bibliotece odbywać się będą wakacyjne zajęcia świetlicowe, które zakończą się kolejną wycieczką. A końcem
wakacji, tradycyjnie spotkamy się na
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imprezie pod hasłem „Gdzie wnuki nie mogą, dziadkowie pomogą”.
W tym roku uczestnicy będą mogli
spotkać się z niezwykłym gościem,
bohaterem książek i filmów. Ale to
będzie niespodzianka!

Kuszenie śmierci
Lech Dyblik, znany aktor i pieśniarz
ostrzegał młodzież przed alkoholem
i używkami. „Nie warto kusić śmierci” – przekonywał podczas spotkania w Skopaniu.
31 maja w Środowiskowym Domu
Kultury w Skopaniu odbył się program profilaktyczny pt. ”Kuszenie
śmierci” z udziałem znanego aktora Lecha Dyblika. Główną ideą tego

spotkania było ostrzeżenie młodych ludzi przed
zagrożeniami,
jakie
niesie ze sobą uzależnienie od różnego rodzaju używek (alkohol,
narkotyki, dopalacze).
Aktor zna je z własnego
doświadczenia, bo sam
przeszedł trudną drogę
wychodzenia z nałogu.
Swoimi
doświadczeniami dzieli się teraz
z młodzieżą. Opowiedział młodym uczestnikom o początkach swojej pracy, o aktorskiej
karierze, ale i drodze do osobistej
katastrofy moralnej. Mówił i śpiewał
o tym, jak nałóg niszczy całe życie
człowieka i jak ciężko się z niego wychodzi. Podkreślał znaczenie rodziny,
zwracał uwagę na to, jak ważny jest
szacunek do drugiego człowieka, czy
miłość będąca jego zdaniem ogniwem łączącym ludzi w codziennym
życiu, w małżeństwie i rodzinie.
Po zakończeniu recitalu i rozmowy można było otrzymać od artysty autograf lub zrobić sobie

pamiątkowe zdjęcie.
Lech Dyblik jest aktorem filmowym
i teatralnym, który swoją popularność i sympatię widzów zyskał między innymi dzięki rolom w filmach
„Czas honoru”, „Szpilki na Giewoncie”, „Niania”, „Ranczo”, „Klan”,
„Świat według Kiepskich”, „Pod Mocnym Aniołem”.
Spotkanie z aktorem zostało zorganizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie Sandomierskim.

Do orkiestry zgłoś się!
Marzysz o występach, podróżach,
wspólnym muzykowaniu? Wkrótce
możesz zrealizować te plany! Od nowego roku szkolnego w Baranowie
Sandomierskim rusza nabór do orkiestry dętej. Lekcje będą za darmo,
dostaniesz też wymarzony instrument. Wystarczy tylko chcieć!
Nowy rok szkolny w naszej gminie
przyniesie wiele nowych możliwości
dla młodych mieszkańców. W planach jest między innymi zbudowanie
własnej orkiestry. Pomysł jest taki, by
nauczyć gry na instrumentach wszystkich chętnych. Od podstaw. Nie trzeba znać gamy, nawet nie musisz mieć
instrumentu. Burmistrz Marek Mazur, który zainicjował przedsięwzięcie zdecydował, że Gmina zakupi instrumenty z własnych środków, na co
zgodziła się już Rada Gminy.
Co więcej, w szkołach odbywać się
będą bezpłatne lekcje gry instrumentach, na początek indywidualne,
a później grupowe, już w MGOK-u.

Prowadzić je będzie Katarzyna Bielska, instruktorka muzyczna ośrodka
kultury, a także Marek Kosior, twórca
i dyrektor orkiestry w Chmielowie.
Pierwsze spotkania w szkołach już
się odbyły. Dzieci wyraziły spore zainteresowanie i podczas wakacji zastanawiają się, na czym chciałyby
grać. Planowane jest jeszcze kolejne
spotkanie informacyjne na początku

roku szkolnego i wtedy też rozpocznie się nabór. Rodzice będą mogli zapoznać się ze wszystkimi szczegółami
inicjatywy.
- Ten pomysł ma same plusy – przekonuje Kasia Bielska – Dzieci będą
mogły się rozwijać, zdobywać nowe
umiejętności, wrażliwość, nowe
kompetencje, które na pewno przydadzą się im w dorosłym życiu.
A poza tym to po prostu świetna zabawa i ogromna satysfakcja.
Wśród członków orkiestry będą także osoby dorosłe, ponieważ inicjatywa ma mieć także walor integracyjny,
międzypokoleniowy. Starsi muzycy
będą pełnić rolę mentorów, liderów,
którzy zarażać będą młodych swoją
muzyczną pasją. Orkiestra gminna
będzie występować na lokalnych
uroczystościach, zadba o ich oprawę
muzyczną. W dalszej perspektywie
są także występy gościnne, wyjazdy
na konkursy itp.
rd
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Skrzaty i Żacy grają w piłkę
9 dziecięcych drużyn z całego
powiatu tarnobrzeskiego wzięło
udział w turnieju piłki nożnej,
który zorganizowano 21 maja
w Baranowie Sandomierskim.
Przez sześć godzin na stadionie
lekkoatletycznym toczyły się za-

cięte zmagania drużyn piłkarskich
w dwóch kategoriach wiekowych: Żak
i Skrzat. Dzieci były gorąco dopingowane przez rodziców i rodzeństwo.
W kategorii Żaków zwyciężyła drużyna ze Skopania. Najlepszym bramkarzem został Michał Hara z Gorzyc, najlepszym strzelcem Maciej
Kozieł z Grębowa,
a najlepszym zawodnikiem - Adam
Ozga ze Skopania.
W grupie Skrzatów
zwyciężyła Stal Gorzyce. Dwie drużyny
ze Skopania zajęły
drugie i czwarte miejsce. Tytuł najlepszego
bramkarza zdobył Patryk Kobyra ze Skopania, najlepszy strzelec

Rowerem przez Gminę
Nisko wiszące chmury deszczowe nie zniechęciły mieszkańców Woli Baranowskiej
do aktywnego spędzenia
niedzielnego popołudnia.
Grupa ok. 50 osób wyruszyła w ponad 20 kilometrową
trasę rowerową, która prowadziła z Woli Baranowskiej
przez Skopanie, Dąbrowicę,
Ślęzaki, Kaczaki, Marki, Durdy, Knapy. Po przejechaniu
kilku kilometrów zza chmur
wyszło słońce i towarzyszyło nam do końca naszej wyprawy. Wszyscy uczestnicy
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wycieczki otrzymali drobne
gadżety tj. kamizelki oraz
oświetlenia rowerowe. Na
końcu trasy na rowerzystów
czekał słodki lodowy poczęstunek.
To już trzecia wycieczka rowerowa organizowana przez
Stowarzyszenie Wspierania
Aktywności Lokalnej „Gaj”
przy wsparciu strażaków
z OSP Wola Baranowska, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników.
Wioletta Durda-Chwałek
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turnieju to Marcin Modras z Gorzyc,
a wśród wszystkich zawodników najbardziej wyróżniał się Filip Szul z Gorzyc.
Puchary, statuetki, dyplomy oraz nagrody zawodnikom wręczyli Marek
Barszcz, zastępca burmistrza Miasta
i Gminy Baranów Sandomierski oraz
Wiesław Szlęzak, prezes Klubu Sportowego Wisan Skopanie.
Sponsorami turnieju byli: Gmina
Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski, firma Master Mebel,
pan Szczepan Gunia, Pizza u Agi,
firma Madlen.
Główny organizator Marcin Szlęzak
dziękuje wszystkim zaangażowanym
w pomoc, w szczególności sponsorom, zarządowi Klubu Sportowego
Wisan Skopanie, Tomaszowi Kryszpinowi oraz Damianowi Lombarze.

Tenisowe zmagania

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Baranowie Sandomierskim to już
tradycja. W tym roku zawody odbyły się już po raz 18. Rozgrywki odbyły się 11 czerwca w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół i Placówek
w Baranowie Sandomierskim.
Tenis stołowy cieszy wciąż bardzo
dużą popularnością wśród młodzie-

ży i dorosłych mieszkańców
naszej gminy. Do turnieju organizowanego tradycyjnie przez
MGOK przystąpiło 41 osób
z Baranowa Sandomierskiego,
Skopania, Woli Baranowskiej,
Durdów, Dąbrowicy i Ślęzaków. Zawodu rozegrane zostały
w trzech grupach wiekowych,
zgodnie z przepisami PZTS. Zawodnicy wykazali się nie lada
umiejętnościami sportowymi
i wolą walki.
Piękne puchary zwycięzcom
wręczył Przewodniczący Rady
Miejskiej w Baranowie Sandomierskim Wacław Smykla.
Gratulacje dla zwycięzców i
wszystkich uczestników za podjęcie wyzwania!
rd

Dzieci świętują i wędkują
120 uczestników wzięło udział w rodzinnych zawodach wędkarskich.
Dzień Dziecka można świętować na
różne sposoby. Młodzi miłośnicy
wędkowania wzięli udział w rodzinnych zawodach wędkarskich. W niedzielę 5 czerwca już od godzin porannych stawy baranowskie oblegane
były przez wędkarzy. Starsi zawodnicy walczyli o Puchar Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w godzinach porannych,
natomiast po południu zmierzyli się
młodzi wędkarze. Najmłodszy uczestnik rywalizacji miał 4 lata. Łącznie
w zawodach wzięło udział około 120
uczestników, w tym rodziny z dziećmi, których członkowie wzajemnie
sobie kibicowali.
Puchar Zastępcy Burmistrza przypadł
uczestnikom z największą ilością ryb.
Pierwsze miejsce zajął Grzegorz Ku-

łacz, a na podium znaleźli się także
Wiesław Zięba i Marek Kowalczyk.
Najmłodszych uczestników podzielono na trzy kategorie wiekowe.
Wśród juniorów starszych najlepsza
była Natalia Kułacz. Niewiele gorszy
wynik uzyskał Daniel Sołczyk, a tuż
za nim uplasował się Patryk Piękny.
Pierwsze miejsce w kategorii juniorzy
młodsi zajęła Anna Mroczek, a kolejne Lena Kamuda
i Jan Kędziora.
Wśród młodzików
najlepsze miejsca
zdobyli kolejno
Mateusz Kułacz,
Emil Uzar i Łukasz
Chwałek.
Dodatkowo
za
udział w zawodach nagrodzeni zostali Kamil
Mroczek,
Julia

Gułka i Wiktoria Krzemień. Laureaci otrzymali puchary oraz medale
z rąk Marka Barszcza, Zastępcy Burmistrza, a dyplomy oraz słodycze dla
pozostałych uczestników wręczyli
Zenon Hynowski i Henryk Róg, radni Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim. Złowione ryby wróciły
z powrotem do swojego środowiska
naturalnego.
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Baranów biega
49 osób, 3 kilometry i 100% satysfakcji – to bilans akcji „Polska biega”
w Baranowie Sandomierskim.
Bieganie to nie tylko sport dla wprawionych – co roku przekonuje o tym
ogólnopolska akcja „Polska Biega”.
21 maja w Baranowie zawodowi
i amatorscy sportowcy wystartowali
w biegu zorganizowanym w ramach
tegorocznej edycji akcji „Polska Bie-

ga”. Pogoda do biegania była dobra,
więc pokonanie 3-kilometrowej trasy
było przyjemnością, tym bardziej, że
biegła ona od ratusza na baranowskim rynku w kierunku Wisły przez
most na Babulówce, wzdłuż parku
zamkowego, a następnie przez drugi
most i wzdłuż wału Babulówki. Meta
znajdowała się na stadionie lekkoatletycznym, ale aby ukończyć bieg
należało jeszcze okrążyć stadion bie-

gnąc po bieżni. Najszybszy był Arkadiusz Urbaniak. Najstarszy uczestnik
zawodów miał 48 lat, a najmłodszy 9. Wszyscy biorący udział w wydarzeniu otrzymali pamiątkowe medale
z logo akcji, miejscem i datą biegu.
Koordynatorem akcji Polska Biega
w Baranowie Sandomierskim jest
Ryszard Jarzębski.

skiej, Piekarni GS w Skopaniu, pana
Marcina Madeja (Piekarni Knapy)
państwa Barbary i Kazimierza Leszkowiczów, sklepu „Sezam” w Tarnobrzegu, rodziców uczniów klasy V
szkoły w Skopaniu.
Wyniki biegu:
Klasy I-III
I miejsce - Patrycja Cebula (Ślęzaki),

Hubert Garboś (Ślęzaki)
II miejsce - Julia Bernat (Skopanie),
Michał Garboś (Baranów S.)
III miejsce - Julia Biało (Dąbrowica),
Kacper Ślęzak (Ślęzaki)
Klasy IV-VI
I miejsce - Dominika Kosior (Durdy),
Sebastian Ślęzak (Baranów S.)
II miejsce - Anna Smykla (Knapy),
Bartłomiej Turbak (Ślęzaki)
III miejsce - Martyna Grabowiecka (Baranów S.), Jakub
Gąsior (Baranów S.)
Gimnazjum
I miejsce - Izabela Tomusiak
(Ślęzaki), Jakub Smykla (Ślęzaki)
II miejsce - Anastazja Babula
(Wola Baranowska), Kacper
Piechota (Wola Baranowska)
III miejsce - Martyna Durda
(Wola Baranowska), Michał
Juda (Skopanie)

Bieg Papieski
Uczniowie na sportowo uczcili święto patrona szkoły.
Już po raz trzeci w Skopaniu odbył
się Bieg Papieski. Imprezę zorganizował Zespół Szkół z okazji rocznicy
urodzin Jana Pawła II, patrona szkoły
i miłośnika sportu. 18 maja uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
z terenu Gminy Baranów Sandomierski rywalizowali w trzech grupach
wiekowych, w dwóch kategoriach.
Z roku na rok zainteresowanie imprezą rośnie. Tym razem wystartowało
aż 187 zawodników.
Organizacja III Biegu Papieskiego powiodła się dzięki wsparciu sponsorów: Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Fabryki
Firanek Wisan w Skopaniu, państwa
Ewy i Szczepana Guni, pani Jolanta
Biały–Polak, pani Mari Gwoździow-
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