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Na Starcie
Budżet na 2019 r. uchwalony został 28 grudnia 2018 r.
Oto zadania, które planuje się zrealizować w tym roku
• Rozbudowa i modernizacja sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Baranów
• Pomoc dla powiatu kępińskiego
na modernizację dróg powiatowych
na terenie Gminy Baranów
(projekt drogi powiatowej
przez Grębanin)
• Budowa drogi w Mroczeniu
za rondem (łącznik drogi nr 39
z Traktem Napoleońskim).
Dokumentacja
• Budowa dróg na Os. Murator
ul. Geodetów, Pięknej i ulic
przyległych. Dokumentacja

• Rozbudowa Zespołu Szkół w Słupi
pod Kępnem (przedszkole)
• Dofinansowanie do przydomowych
oczyszczalni
• Park rekreacyjno-sportowy
w Baranowie os. Murator
• Plac rekreacyjny
w Łęce Mroczeńskiej
(plac przy biało-czerwonej szkole)
• Dofinansowania do wymiany
pieców
• Rozbudowa sieci oświetlenia
ulicznego

• Przebudowa ul. Kościelnej
w Baranowie

• Zakup lampy wiatrakowo-solarnej
(fundusz sołecki Baranów)

• Budowa, przebudowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych
(trzy drogi: Jankowy; Donaborów)

• Budowa Domu Ludowego
w Żurawińcu (projekt)

• Droga w Słupi za torami
• Przebudowa drogi gminnej
w Baranowie / działka nr 1253
• Modernizacja lokalu pod wynajem
w Słupi (ośrodek zdrowia)

• Podbitka na tarasie
(fundusz sołecki)
• Rozbudowa Baranowskiej Chaty
• Doposażenie sali
(fundusz sołecki Żurawiniec)

• Zainstalowanie monitoringu
(fundusz sołecki Baranów
Os. Murator)

• Rewitalizacja Rynku w Baranowie
wraz z rozbudową, przebudową
i zmianą sposobu użytkowania
budynku szkoły na ośrodek
kultury z ośrodkiem opieki
dziennej nad seniorami
(druga część dokumentacji)

• Ogrodzenie placu przy OSP
w Jankowach

• Modernizacja szatni sportowej
w Grębaninie

• Rozbudowa remizy OSP Grębanin
• Zakup samochodów dla OSP

• Montaż nawodnienia boiska
sportowego (fundusz sołecki
Mroczeń)

• Dotacja na zakup nowego
samochodu dla OSP Jankowy

• Ogrodzenie boiska
(fundusz sołecki Słupia)

• Kompleks oświatowo-sportowy
w Baranowie

• Utwardzenie placu zabaw
(fundusz sołecki Baranów)

• Zagospodarowanie Rynku
na Os. Murator. Koncepcja

• Modernizacja Szkoły Podstawowej
w Mroczeniu (m.in. zmiana sposobu
ogrzewania)
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Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów

Inwestycje w 2019 r.
Trwają przygotowania do składania
wniosków o dofinansowanie projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w Gminie Baranów. W pierwszej kolejności
powstają koncepcje zagospodarowania parku w Donaborowie oraz terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu.

Zagospodarowanie
przestrzeni
publicznej na
terenie gminy
Baranów

Zakończyły się prace przy budowie domu ludowego w Joance. Stary budynek został rozebrany. Projektant przewidział wkomponowanie w nowy obiekt jedynie
zbudowanych w 2015 r. toalet. Powierzchnia całego obiektu wynosi 297,97 m
kw, kubatura budynku – 24447,2 m3.

NA BAL DO JOANKI
W Budynku znalazły miejsce pomieszczenia dla OSP (garaż, gabinet prezesa) jak i te
służące potrzebom domu ludowego., np.
sala bankietowa o pow. 106 m kw., kuchnia, zmywalnia, dwa magazyny, kotłownia
obiekt będzie ogrzewany na ekogroszek.
Budynek zaprojektowano na planie prostokąta. Budynek został zwieńczony wielospa-

dowym dachem. Charakterystyczny element
projektu to umieszczony w północno-zachodniej części budynku wewnętrzny dziedziniec o pow. 77 m kw. Wartość inwestycji
(przebudowa i wyposażenie) to 1.867.293.04.
Wykonał ją Zakład Ogólnobudowlany Marek
Wierzchołek z Kępna. (hd)

Donaborów
Obecnie w Donaborowie w ramach zagospodarowania terenu powstał już plac zabaw, szachownica, stoły do gry w szachy
oraz altana z murowanym grillem. Planuje
się dodatkowo powstanie siłowni napowietrznej oraz miejsca na ognisko przy
Dworku w Donaborowie.

Mroczeń
Pod koniec 2017 roku w Mroczeniu powstał Klub Seniora, w roku 2018 obiekt
już prężnie funkcjonował organizując dla
osób starszych wszelkiego rodzaju zajęcia.
W chwili obecnej powstaje koncepcja zagospodarowania terenu znajdującego się
przy budynku. Seniorzy wymarzyli sobie
w tym miejscu altanę grillową wraz z wyposażeniem. Ważne, by miejsce to stało się
przyjazne dla seniorów, dlatego też będzie
tam dużo zieleni i ławeczki. Dodatkowo
w planach urzędu Gminy w Baranowie jest
także zaprojektowanie placu przy świetlicy
w Jankowych oraz terenu za szkołą biało-czerwoną w Łęce Mroczeńskiej. (kk)
Wkrótce otwarcie przebudowanego domu ludowego w Joance

Zagospodarowanie terenu

Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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W Kronikarskim Notatniku

Wkrótce ruszy rozbudowa Baranowskiej Chaty.
Prace projektowe zakończą się w kwietniu 2019 r.
Później zostanie rozpisany przetarg.
Rozpoczęcie prac – w drugim półroczu 2019 r.

BARANOWSKA
CHATA
BĘDZIE MIAŁA…
BRATA
Według planów powierzchnia użytkowa obiektu wynosić
będzie 420 m kw. Na parterze przewidziano magazyn, serwerownię i kotłownię (257,60 m kw.). Na piętrze znajdzie się
6 pokojów gościnnych z łazienkami, magazyn pościeli i pomieszczenie wielofunkcyjne (162,80 m kw.). Wejścia do budynku planuje się umieścić na zewnątrz oraz w sali bankietowej.
(hd)
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ZIELONA ŚCIANA
16. listopada zakończył się montaż ekranów akustycznych
z wypełnieniem typu zielona ściana przy Baranowskiej
Chacie. Wygłuszająca ściana o długości 22 mb i wysokości
4 mb oddziela salę Baranowskiej Chaty od sąsiadującego
domostwa. Wykonawcą robót była firma Euroformat EU Sp.
z o.o. z Poznania. Wartość prac wyniosła 105 544,68 zł. (hd)

Jest się Czym Pochwalić

Otwarty konkurs ofert
na realizację zadań w 2019 r.

Podsumowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
w 2018 r.

19. grudnia 2018 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2019 r. w zakresie: a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, b) upowszechniania kultury. Nasz samorząd przeznaczył na to znacznie więcej niż w ub. roku, gdyż 400 000,00 zł. Nabór
ofert trwał do 10 stycznia 2019 r. W odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe wpłynęło 15 wniosków od 12 oferentów. W ramach konkursu następujące organizacje uzyskały dofinansowanie:
Nazwa oferenta
1. LZS Orzeł Mroczeń

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Z Orłem Mroczeń
w sportowy świat

98 955,00

2. OSP w Baranowie
Osiedle Murator

Bieg Muratora 2019

3. Grębaniński Klub Sportowy
w Grębaninie

Piłka na Tak 2019

87 700,00

4. LKS Jankowy 1968

Jankowy na sportowo

30 000,00

5. Stowarzyszenie
Słoneczny Mroczeń

V bieg im. Hrabiego Wężyka

6. UKS Pionier Baranów

Z Orlikami w piłkarski świat.
Projekt całorocznej pracy
z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko

20 400,00

7. OSP Słupia pod Kępnem

Piłkarska Słupia

68 800,00

8. OSP w Baranowie

Nie boję się pomagać – pierwsza
pomoc przedmedyczna

9. UKS Tornado

Zagrajmy w badmintona!

10. Stowarzyszenie
Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

5 000,00

4 500,00

30 050,00
7 029,00
Razem: 360 000,00

Tabela dot. realizacji zadań publicznych w 2019 r. w zakresie upowszechniania kultury:
Nazwa zadania

Kwota dotacji

1. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

KULTURAlne MY

0

2. Stowarzyszenie Słoneczny Mroczeń

Wydanie płyty zespołu
Wężyk Band –
– pt. Kocham Wolność

6 000,00

3. Stowarzyszenie Słoneczny Mroczeń

V Lokalny Festiwal Smaku

4 200,00

4. Stowarzyszenie Brass Band Nutka

Brass Band Nutka
– Baranów 2019

10 384,00

5. Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów

Cudze chwalicie
– swego nie znacie

19 416,00
Razem: 40 000,00

Bieg Muratora

Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego Rozwoju, stworzony
przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej
ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin
i regionów, jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie
opracowanych wzorców. Ranking powstał na
podstawie 15 wskaźników, których źródłem
są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne i inne wskaźniki w różnych dziedzinach.

7 566,00

Dla Niej i dla Niego

Nazwa oferenta

Futbol, Salsa,
Festiwal Smaku
i okolice

Kreatywny piątek Kobiet Aktywnych

Pionier Baranów

Ten sukces zawdzięczam przede wszystkim
przedsiębiorcom w Gminie i moim
pracownikom. Pieniądze podatników
staramy się dobrze rozdysponować.
W tym roku ponownie znaleźliśmy się
w pierwszej dziesiątce.
– komentuje Wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
(mati)

Festiwal Smaku
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Kronikarz wśród Przyjaciół
Stowarzyszeniu Kobiet Aktywnych Gminy Baranów wkroczyło w 10. rok istnienia

Rok 2018 – to się wydarzyło,
tak działałyśmy
Rok 2018 był bardzo pracowity dla naszego
Stowarzyszenia, wiele się działo. Zorganizowałyśmy spotkanie dla seniorów z Gminy
Baranów dotyczące zasad bezpieczeństwa i
podstaw samoobrony. Dla mieszkanek naszej
Gminy zostało przeprowadzone spotkanie-szkolenie nt. zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. W ramach projektu
„Z kulturą na TY”, finansowanego ze środków
budżetu Gminy Baranów, Stowarzyszenie
zorganizowało dla mieszkanek naszej Gminy
wycieczkę do Wrocławia. Został zrealizowany
długo wyczekiwany projekt pn.” Wystrzałowe
kobiety”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej, którego celem była aktywizacja kobiet z Gminy Baranów poprzez udział
w zajęciach strzeleckich. W ramach projektu
„Kreatywne piątki”, współfinansowanego ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Oby-

watelskich, wraz z grupą nieformalną „DziałaMY dla dzieci” przeprowadziłyśmy cykl kreatywnych zajęć dla dzieci. Zrealizowałyśmy
również projekt „Aktywna JA”, finansowany
ze środków budżetu Gminy Baranów, polegający na organizacji dla pań z naszej Gminy
zajęć fitness oraz warsztatów z fizjoterapeutą-masażystą. Po raz kolejny, we współpracy
z KPP w Kępnie, zostały przeprowadzone zajęcia dla kobiet z zakresu samoobrony oraz
bezpieczeństwa najmłodszych. Końcowym
etapem całorocznych działań Stowarzyszenia był wyjazd na jarmark bożonarodzeniowy w Krakowie. Oczywiście przez cały czas
zbierałyśmy plastikowe nakrętki, aby pomóc
w rehabilitacji Mateusza. Przed nami kolejny
rok. Mamy nadzieję, że będzie on dla naszego Stowarzyszenia równie aktywny i pracowity co miniony. (ig)

Klub seniora rozpoczął aktywnie działalność z nowym rokiem. Prowadzi cykliczne zajęcia z jogi (raz w tygodniu, w poniedziałki), cykliczne zajęcia z rehabilitacji
zarówno grupowej jak i indywidualnej (raz w tygodniu w piątki), zajęcia kulinarne, terapię zajęciową (artoterapia czyli terapia sztuką, w trakcie których seniorzy
wykonują różnego rodzaju wyroby i prace plastyczne z bibuły i papieru, ozdoby
świąteczne. Już zaczęły przygotowania do Wielkanocy), zajęcia informatyczne
(„Moje finanse i transakcje w sieci”), zajęcia informatyczne „Działam w sieciach
informatycznych”.

Zumba, salsa, taniec brzucha
1 lutego odbyły się pierwsze zajęcia z zumby
prowadzone przez Panią Agnieszkę Szczęsną
z Akademii Ruchu PASJA z Kępna. Zumba to
fuzja tańca i aerobiku zainspirowana latynoskimi rytmami. Jest to innowacyjny system
fitness kształtujący sylwetkę, poprawiający
kondycję, wyzwalający potężne dawki pozytywnej energii. ZUMBA, to połączenie prostych kroków tanecznych, świetnych kom-

binacji ruchów i rytmów latynoskich oraz
międzynarodowych, tj. merengue, salsa,
cumbia, reggaeton, flamenco, samba, taniec
brzucha, cha-cha-cha, rumba, twist i wiele
innych, które wraz z energetyczną muzyką
porywają do zabawy. Atmosfery panującej
na zajęciach nie da się opisać, trzeba spróbować i poczuć to na własnej skórze. (maw)

Nasza wspaniała koleżanka Bożenka,
ponad 40 lat pracowała w Urzędzie
Gminy. Od 1. stycznia odkrywa w sobie nowe pasje, m.in sztuki walki.

Bożenko,
brakuje cię tu!
Dzisiaj w kasie – jutro w walce
Nowa Twarz Bożenki Balcer
Inkasuje dziś podatek
Od jiujiitsu i karate
A gdy przyjdzie jej ochota
To zmieciony i Gołota.
System ona nam uzdrowi
Bo zapomniał Balcerowicz
Niewidzialna rynku ręka
Silna w pięści jak Bożenka
Getback zaraz w łeb by dostał
Ambergold by jej nie sprostał.
Pani wójt, czyż myśl to zła?
Miast Urzędu – MMA?
Kasę zamknąć – ring ustawić
Gdy się zaś Bożenka sprawi
To napłynie tyle kasy
Miast UG – Złote Tarasy.

Wigilia w klubie
seniora

W środę 19 grudnia odbyło się spotkanie
opłatkowe w Klubie Seniora w Mroczeniu.
Pani Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek
wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Marianem Kremerem przywieźli Seniorom upominki oraz życzenia, które złożyli w imieniu
własnym, pracowników Urzędu Gminy oraz
wszystkich radnych. Po życzeniach nadeszła
pora na tradycyjne podzielenie się opłatkiem.()maw).

Chwała bogu z aniołami, pokój, pokój między nami
Od kilku lat w pierwszą styczniową niedzielę baranowianie gromadzą się wokół Żywej
Szopki przytulonej do gminnej choinki,
W tym roku Świętej Rodzinie towarzyszyły zwierzęta z Mieleszynka – kucyk, koza,
owieczki, królik i strzegący stadka piesek.
Najmłodsi z wielkim zapałem częstowali łakome zwierzaki marchewkami, a starsi rozglądali się za… śniegiem. Ten był - jednak w
śladowych ilościach. Stare porzekadło przekonuje, że „jeżeli ze świąt Bożego Narodzenia pamiętasz śnieg, kolędy i zapach siana,
to z pewnością miałeś piękne dzieciństwo”.
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Po raz kolejny przekonaliśmy się, że wspólne
kolędowanie posiada cudowną moc jednoczenia. Kilkudziesięciu kolędników nie ulękło się siarczystego mrozu. Dodajmy od razu,
że bardzo pomogła gorąca herbata i oscypki
z grilla spod samiuśkich Tatr. Były też kalendarze gminne na 2019 rok i słodkości. Kolędnikom bardzo pomogła orkiestra Brass Band
“Nutka” oraz Jacek Klyta ze swoimi uroczymi
aniołkami. Od „Wśród nocnej ciszy”, kolęda
po kolędzie, w baranowskie niebo popłynął
świąteczny śpiew. I jak tu nie wierzyć w świąteczne cuda? I jeszcze jedna, ale jakże ważna

rzecz. Święto Trzech Króli, to wielki dzień w
historii baranowskiej OSP, bo 92 lata temu
tę jednostkę powołano do życia. 6 stycznia
2019 r. dzielni strażacy nie mieli chwili wytchnienia. O 13.30 syrena wezwała ich do
akcji, a przecież bez ich fachowej pomocy
nie sposób wyobrazić sobie bezpiecznego
kolędowania. I tym razem wypełnili z godnością oba przyrzeczenia zawarte w rocie
strażackiego ślubowania. Ludziom na ratunek – Bogu na chwałę! Dziękujemy. (es)

Kronikarz i Zimowe Ferie
Już po raz kolejny Baranowskie Studio
Tańca wraz z Urzędem Gminy w Baranowie zorganizowało w czasie ferii
warsztaty taneczne pod nazwą

Ferie z tańcem
W zajęciach od 23 do 25 stycznia mogły
uczestniczyć wszystkie dzieci z terenu gminy. Gościem specjalnym była Karolina Szymańska-Rogalska – reprezentantka Polski
w tańcu Disco Dance i Hip-Hop, wielokrotna
medalistka mistrzostw Europy i Świata, od
2007 roku związana szczególnie z tańcem
współczesnym. W zajęciach, które zorganizowano w Chacie Baranowskiej u jej boku kształciły swoje umiejętności dzieci w tańcu współczesnym, disco dance i hip hop. Była to dla
nich nie tylko nauka ale także świetna zabawa
i sposób na aktywne spędzenie czasu. (nj)

Przez tydzień (12-18 stycznia) dzieci z naszej Gminy spędzały sportowe ferie
w Zakopanem, a dokładniej w Murzasichlu na zimowisku sportowym przygotowanym przez firmę TRANSporter Travel. Wspaniała aura i doskonała organizacja złożyły się na imprezę, której dzieci długo nie zapomną. Zimowisko dofinansowane zostało przez wójta Gminy Baranów ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zimowisko w Murzasichlu
Od pierwszego dnia – śnieg, śnieg i śnieg.
Lepszych warunków dla naszych podopiecznych nie mogliśmy sobie wymarzyć
Oprócz narciarstwa i zawziętych treningów nasz czas urozmaicały coraz to inne
atrakcje. Każdy znalazł coś dla siebie: kulig w magicznej Narni, degustacja oscypków, konkursy z nagrodami. Nie zabrakło
czasu na ognisko, zabawy na łyżwach, bitwy śnieżne, zjazdy saneczkowe, wieczory
filmowe, konkursy z nagrodami, naukę jazdy na nartach, treningi karate i piłkarskie,
wyjazd na basen (gorące termy Bania),
klimatyczny wieczór legend przy kominku
i opowieści o historii i ciekawostkach Za-

kopanego, piesze wycieczki połączone ze
zwiedzaniem, zajęcia plastyczne, dyskoteki.
Spora grupa uczestników zimowiska zanotowała na swoim koncie pierwsze sukcesy na
narciarskim stoku. Niezapomniane wrażenia
pozostawiły w naszej pamięci wycieczki do
Zakopanego, zwiedzanie Krupówek, Wielkiej
Krokwi, Krakowa i Wadowic - z Muzeum JP II.
Dziękujemy p. wójt za pomoc, rodzicom
za zaufanie, dzieciom za wspólnie spędzony magiczny czas. Jesteśmy przekonani, że
dzieci wyniosły z wyjazdu nowe umiejętności, przyjaźnie, które zostaną utrzymane
oraz fantastyczne wspomnienia, które pozostaną jak najdłużej. (ems)
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Po Godzinach

Opłatek
w samorządowym
gronie
W Gminie Baranów od wielu lat przy wigilijnym stole spotykają się przedstawiciele społeczności lokalnej. Tym razem symbolicznym
opłatkiem przełamano się w Żurawińcu, w
pięknie udekorowanej sali Domu Ludowego.
14 grudnia do świątecznego stołu zaprosiły
Panie z KGW w Żurawińcu z przewodniczącą Grażyną Łaski na czele. Zanim popłynęły
życzenia, zebranych olśniły jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łęce
Mroczeńskiej pod przewodnictwem Aleksandry Kloski i Andrzeja Ciurysa. Po ich występie
długo nie milkły zasłużone brawa. Życzenia
mieszkańcom całej gminy złożyła wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, wspominając
również tych, których z nami już nie ma. Świąteczne życzenia złożył także Przewodniczący
Rady Gminy - Marian Kremer oraz przybyli na
uroczystość goście: starosta Kępiński - Robert
Kieruzal, przedstawiciel Marzeny Wodzińskiej
- członka zarządu Województwa Wielkopolskiego - Jolanta Nowosielska oraz radny powiatowy - Marian Górecki. Wspaniałe potrawy
wigilijne przygotowane przez Panie z KGW
oraz piękne kolędY cudownie wprowadziły
zgromadzonych w świąteczny nastrój.
UG w Baranowie

Rocznica hańby

37 lat temu, 13 grudnia 1981 r., miały miejsce
wydarzenia, które na długie lata odcisnęły
piętno na losie całego kraju. Rocznicę tego haniebnego dnia postanowiliśmy przypomnieć
w “Chacie Baranowskiej” organizując Patriotyczny Wieczór Literacko - Muzyczny. Wystąpiły dzieci ze szkół w Baranowie i Mroczeniu,
laureaci Konkursu Piosenki „Baranowskie
Debiuty” oraz Zespół Słupianie. Czytane były
również teksty literackie z publikacji pt.„Przystanek Niepodległość” stanowiącej Antologię
Twórczości Młodzieży Szkoły w Mroczeniu, co
stworzyło wyjątkową atmosferę. Zaproszeni
goście mieli okazję otrzymać publikację wydaną przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy
Baranów przy współpracy z Gminą „Gloria
Victoribus - ocalić od zapomnienia. Powstanie Wielkopolskie” oraz kartki, które powstały z prac nadesłanych w ramach Konkursu
Plastycznego „Na biało-czerwonym szlaku
wolności”. Goście mieli możliwość odciśnięcia specjalnej pieczęci wydanej przez Urząd
Gminy w Baranowie z okazji obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości. Szczególne
podziękowania dla wszystkich wykonawców
oraz Jacka Klyty, którzy swoją muzyką potrafili
wprowadzić nas w stan patriotycznej zadumy.
UG w Baranowie
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JA W INTERNECIE
Pierwsze szkolenia
Na terenie naszej Gminy ruszył program
szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. „Ja w internecie”. Projekt ten
jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,
Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje
społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Projekt zakłada przeprowadzenie
następujących szkoleń:
„Moje finanse i transakcje w sieci” – Klub
Seniora w Mroczeniu
„Działam w sieciach społecznościowych” Klub Seniora w Mroczeniu
„Tworzę własną stronę internetową (blog)
– Szkoła Podstawowa w Słupi pod Kępnem
„Rodzic w Internecie” - Szkoła Podstawowa
w Słupi pod Kępnem
„Rolnik w sieci” - Szkoła Podstawowa w Donaborowie
„Mój biznes w sieci” – Szkoła Podstawowa
w Donaborowie
Pierwsze dwa tematy zostały już zrealizowane. W szkoleniach uczestniczyło 24 mieszkańców naszej gminy. Grupy liczyły 12 osób

Apel poległych
przy pomniku
w Baranowie

27 grudnia 2018 r., w dniu 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie uczcili
pamięć Powstańców Wielkopolskich apelem
poległych. Dyrektor Sławomir Nowicki w swoim przemówieniu powiedział, iż współczesny
Wielkopolanin może wyrazić swoją wdzięczność bohaterskim Powstańcom poprzez naukę, pracę, dobre zachowanie oraz godną postawę. Następnie uczniowie wszystkich klas
zapalili znicze i złożyli kwiaty pod pomnikiem
Bohaterów Walczących o Wolność Ojczyzny.
Delegacja szkolna wraz z dyrektorem szkoły
udała się na kępiński cmentarz, aby zapalić
znicz z biało-czerwoną kokardą na mogiłach
powstańczych. Punktualnie o godzinie 16.40
w całej Gminie Baranów zawyły syreny alarmowe. Godzina nie jest przypadkowa. 27
grudnia 1918 r. dowódcy polscy wydali rozkaz zdobycia obsadzonego przez Niemców
poznańskiego prezydium policji. W walkach
o ten budynek poległ pierwszy powstaniec
wielkopolski "https://pl.wikipedia.org/wiki/
Franciszek_Ratajczak"Franciszek Ratajczak.
UG Baranów

każda. W ramach projektu Gmina Baranów
zakupiła 6 komputerów przenośnych dostosowanych do szczególnych potrzeb beneficjentów. Uczestnicy bardzo pozytywnie
ocenili projekt, większość z nich już teraz
potrafi przeglądać Internet w poszukiwaniu
ciekawych dla nich informacji. Wszyscy dotychczasowi uczestnicy założyli własne konta mailowe oraz konta na portalach społecznościowych. Nie ma osoby, która wyszłaby
ze szkoleń niezadowolona. Dlatego przypominamy, iż nadal trwa rekrutacja do pozostałych grup tematycznych. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Baranowie w pok.
210 lub pod nr tel. (62)7810433. Zapraszamy! Bartosz Malinowski

1 stycznia w Bibliotece w Mroczeniu
dzieci obejrzały spektakl teatralny
przygotowany przez aktorów Teatru
,,Blaszany Bębenek” pt. ,,Przygody
Ważniaka i Spółki”. Przedstawienie
obejrzeli najmłodsi czytelnicy biblioteki oraz dzieci z przedszkola „Barankowo” i z przedszkola w Mroczeniu.

Książka otwiera
świat

Przedstawienie było energiczne i pełne humoru, a najmłodsi mogli aktywnie uczestniczyć i współtworzyć akcję dziejącą się w wiosce Smerfów oraz okolicznym lesie. Ciekawe
efekty dźwiękowe dodatkowo uatrakcyjniły
przedstawienie i pozwoliły przemówić do
wyobraźni dzieci, które nagrodziły aktorów
gromkimi brawami.
Spotkania w bibliotece pozwoliły dzieciom
twórczo i aktywnie spędzić wolny czas. Kluczem otwierającym świat zabaw była książka, łącząca różnorodne zainteresowania oraz
pasje uczestników. Dzieci wzięły udział w
artystycznych zabawach z książką, zajęciach
plastyczno - manualnych oraz rozgrywkach
planszowych. W drugim tygodniu ferii zimowych odbyły się zajęcia w filii bibliotecznej w Słupi p. Kępnem. Dzieci wykazały się
dużą kreatywnością i pomysłowością przy
tworzeniu prac plastycznych. Powstały m.in.
ciekawe i oryginalne maski karnawałowe,
laurki dla babci i dziadka, maski karnawałowe i zimowe bałwanki. W kolejnym dniu
zajęć, dzieci, zainspirowane wierszem Artura
Janickiego „Jak bałwanek wyruszył w świat
szeroki”, tworzyły przyjaciół dla samotnego
bałwanka. Powstały przepiękne prace, a nasz
bałwanek zyskał wielu nowych kolegów.

Po Godzinach
Nasza Gmina w statystycznym przekroju 2018 r. w gminie Baranów:
1. Ilość urodzeń: 98
2. Ilość zgonów: 70
3. Zawarte małżeństwa: 60
4. Najczęściej nadawane dzieciom imiona
żeńskie: Hanna, Julia, Pola
5. Najczęściej nadawane dzieciom imiona
męskie: Jan, Franciszek, Jakub
Miniony rok (2018) w dziejach naszej Małej
Ojczyzny zapisał się jako ten, w którym w odwiecznej rywalizacji płci na pierwsze miejsce
wróciła ta brzydsza. W 2018 r. urodziło się
58 chłopców i 40 dziewczynek. Przypomnijmy, że w ostatnich dwóch dekadach tylko raz
płeć piękna wyprzedziła brzydszą. W 2017 r.
urodziło się 48 dziewczynek i 45 chłopców. (w
2016 r. urodziło się 53 chłopców i 45 dziewczynek, w 2015r. 54 chłopców i 32 dziewczynki). Od kilku lat notujemy również pewien
constans jeśli chodzi o liczbę mieszkańców
naszej Gminy, bo np. w 2013 r. przybyło 97
maluszków (58 chłopców i 44 dziewczynki),
a osiem lat temu urodziło się 53 chłopców
i 45 dziewczynek. Wydaje nam się, że wójt
Gminy powinien szybko podjąć decyzję o spe-

cjalnej nagrodzie dla mieszkańca naszej gminy, który stanie się obywatelem nr 8000. Do
tej granicy brakuje 34 urodzeń. W ubiegłym
roku nasza Gmina liczyła 7966 mieszkańców.
W roku 2018 sakramentalne tak wypowiedziało naszej gminie 60 par. To nieco mniej
niż rok wcześniej (92).

CZEKAMY NA OŚMIOTYSIĘCZNEGO OBYWATELA
NASZEJ GMINY
Dla jednych wybór imienia dla dziecka jest
oczywisty i związany z rodzinną tradycją, dla
innych ta powinność stanowi nie lada problem. Niezależnie od tego, do której grupy
należymy, niewątpliwie jest to bardzo poważna decyzja. Wszak wybrane imię będzie
towarzyszyło dziecku przez całe życie. Od
momentu i urodzenia dziecka rodzice mają
dwa tygodnie na rejestrację pociechy. W ciągu kilku dni USC dostaje ze szpitala adnotację o urodzinach. Ze statystyk wynika, że
obecnie rodzice bardzo rzadko decydują się
na nietypowe, niepolskie imiona, np. Samir
czy Roxana. A przecież doskonale pamiętamy
niegdysiejszy wysyp Jessic, Angelik czy Natanów. Najpopularniejsze imiona to Franciszek,
Jan, Jakub wśród chłopców oraz Hanna, Julia
i Pola wśród dziewczynek. W ubiegłym roku

w pierwszej czwórce notowaliśmy Julię, Maję,
Bartosza i Filipa. Przypominamy, że wg polskiego prawa nie można nadać dziecku imienia pochodzącego od wyrazu pospolitego
(torba czy taboret), czy nazwy geograficznej
(Niagara czy Samica). Dlatego nie spotkamy
na naszych ulicach Warszawy, Tokio czy Truskawki. Ale Jagodę, Różę i Kalinę już tak.

ZŁOTE, DIAMENTOWE I ŻELAZNE GODY
W ubiegłym roku w naszej Gminie 15 par
świętowało Jubileusz Złotych Godów (Anna
i Stefan Berscy, Grębanin; Kazimiera i Piotr
Bieda, Grębanin; Danuta i Czesław Ciurysowie, Mroczeń; Michalina i Kazimierz
Domagałowie, Grębanin; Bernardyna i Ludwik Dusza, Marianka Mroczeńska; Marianna i Józef Gąszczakowie, Mroczeń; Stefania
i Jerzy Gruszkowie, Donaborów; Danuta
i Józef Krawczykowie, Łęka Mroczeńska;
Jadwiga i Franciszek Kwaśniewscy, Baranów; Barbara i Marian Michalscy, Baranów;
Teresa i Jan Otrembowie, Joanka; Maria
i Kazimierz Owczarkowie, Jankowy; Urszula i Zdzisław Rychlikowie, Feliksów; Leokadia i Seweryn Skibowie, Donaborów;
Teresa i Bronisław Skibowie, Donaborów),
6 – Godów Diamentowych (Stanisława i Kazimierz Dziergwowie, Grębanin; Barbara
i Edmund Giebel, Słupia pod Kępnem; Marianna i Marian Gruszkowie, Słupia pod
Kępnem; Krystyna i Idzi Kowalczykowie,
Baranów; Cecylia i Tadeusz Kuboszek, Mroczeń 1; Marianna i Wacław Wawrzyniakowie, Słupia pod Kępnem), i 2 - Żelaznych
(Wiktoria i Benedykt Haglauerowie, Joanka; Cecylia i Sylwester Lempertowie, Marianka Mroczeńska). (ems)

Jubilaci obchodzący urodziny w styczniu i lutym 2019r.
(powyżej 80 lat)

96 lat (ur.1923r.)

Marianna Waloszczyk – Donaborów

86 lat (ur. 1933r.)

95 lat (ur. 1924r.)

Helena Kurek – Słupia pod Kępnem
Mieczysław Skiba – Donaborów

92 lata (ur. 1927r.)

Marianna Idzikowska – Mroczeń

91 lat (ur. 1927r.)

Cecylia Kaźmierczak – Mroczeń
Józef Poślednik – Jankowy
Józef Berski – Grębanin
Helena Parzonka – Marianka Mroczeńska
Mieczysław Albert – Mroczeń

Maria Pietrzak – Joanka
Irena Jerzyk – Łęka Mroczeńska
Helena Pieprz – Mroczeń

90 lat (ur.1929r.)

Gertruda Nowak – Lisiny
Dorota Malinowska – Mroczeń

89 lat (ur. 1930r.)

Waleria Górecka – Słupia pod Kępnem

88 lat (ur.1931r.)

Halina Zawieja – Słupia pod Kępnem
Franciszek Smołka – Baranów

87 lat (ur.1932r.)

Aniela Stawska – Baranów
Helena Binkowska – Słupia pod Kępnem

85 lat (ur. 1934r.)

84 lata (ur. 1935r.)

83 lata (ur. 1936r.)

Helena Dziedzic – Mroczeń
Kazimiera Parzonka – Łęka Mroczeńska

82 lata (ur. 1937r.)

Maria Domagała – Baranów
Kazimiera Godek – Mroczeń
Teresa Nowak – Mroczeń
Kazimierz Dziergwa – Grębanin
Konrad Białek – Słupia pod Kępnem

Jan Poźniak – Mroczeń
Walaszek Bronisław – Słupia pod Kępnem
Teresa Kupczak - Mroczeń

81 lat (ur.1938r.)

Waleria Kurbel – Donaborów
Kazimiera Szubert – Grębanin
Janina Kulak – Łęka Mroczeńska

80 lat (ur.1939r.)

Felicja Najdek – Mroczeń
Ryszard Stasiak – Grębanin
Maria Juraszek – Mroczeń
Zofia Kałus – Mroczeń
Zofia Latusek – Żurawiniec
Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą
w styczniu i lutym.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć
ode mnie życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
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W styczniu tego roku Koronę Maratonów Świata zdobył baranowianin Karol Kremer. W ten sposób zameldował się w elitarnym gronie niespełna czterystu biegaczy, którzy przebiegli maratony w Europie, Azji, Ameryce Południowej, Ameryce
Północnej, Afryce, Australii i na Antarktydzie. W tej grupie jest ok. 20 Polaków. Ten wyczyn zajął mu trzy lata. Ambitny
maratończyk z Baranowa nie zwalnia tempa i zapowiada, że w tym roku ukończy ultra maraton górski wśród norweskich fiordów. A w sierpniu zmierzy się z niemożliwym. Siedem maratonów w siedem dni w siedmiu krajach afrykańskich.

Karol Kremer zdobywcą Korony Maratonów Świata
Poszło o zakład
Karolowi można wierzyć na słowo, że postawi na swoim i ten szalony plan zrealizuje bez
pudła. Przecież trzy lata temu też wszystko
zaczęło się od podrażnionej ambicji. Pojechał
z kolegami do Zakopanego, a tam, pod skocznią doszło do sporu, który dla Karola zakończył się wielkim triumfem. – Koledzy kpili, że
taki szczypior, jak ja, który nigdy nie zajmował
się wyczynowym sportem, nie zdoła ukończyć
maratonu, że to jakiś żart, by w trzy miesiące
przygotować się do takiego biegu. Załóżcie się,
zaproponowałem. Przygotowania zakończyłem w kwietniu a pierwszy maraton pobiegłem
w Krakowie w maju 2016 roku. Zawziąłem się,
Oczywiście, że koledzy ruszyli za mną do Krakowa, ale chyba tylko po to, by odebrać wygrany zakład. Pomylili się – przypomina z dumą.

Na wariackich papierach
Nasz bohater nie ukrywa, że do pierwszego
maratonu przygotowywał się na wariackich
papierach. – Bez trenera, trzy razy biegałem
w tygodniu po 10-15 km, ale sporo czytałem,
łyknąłem trochę internetu. A jak już zacząłem,
to narastało we mnie przekonanie, że trzeba
biec dalej. Teraz pracuję z profesjonalnym trenerem, więc moje przygotowania wyglądają
zupełnie inaczej – tłumaczy. – Skąd wzięło się
moje przekonanie, że biegać można w każdym
miejscu na Ziemi? Jedynym ograniczeniem
może być tylko własna wyobraźnia. Jeżeli jednak ktoś potrafi sobie wyobrazić, że po kilku latach intensywnych treningów może ukończyć
każdy maraton, to biegowa kariera i droga do
Korony Maratonów Świata stoi otworem! Mnie
udało się tego dokonać w niecałe trzy lata.
Jako amator - biegacz czuję się w jakiś sposób
biegowo spełnionym – cieszy się.

Cenny dodatek do podróżowania
Karol nie lubi rozgłosu, zgiełku, dlatego nie
marzy o największych, prestiżowych światowych imprezach. – Nie ciągnie mnie do Bostonu czy Nowego Jorku, choć berliński maraton zaliczyłem – uśmiecha się. – Mój plan
został tak przygotowany, bym mógł wziąć
udział w maratonach w miejscach, w których
jeszcze nie byłem, by odwiedzić nieznane mi
kraje i miasta – objaśnia maratończyk. Karol
twierdzi, że bieganie stanowi cenny dodatek do podróżowania. Australia to dla niego
niezwykła życzliwość miejscowych, Dubaj,
to drapacze chmur, piasek, pustynia i rozpa-
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lony asfalt. Miasto o dwóch twarzach, Maroko wspomina z racji niezwykłej orientalnej
kuchni. Brazylijskie Rio kojarzy mu się ze
wspaniałą zabawą, a Kanada z monumentalną przyrodą, bo trasę biegu wytyczono
w parku narodowym. I wreszcie Antarktyda. Surowa i niedostępna. – Najtrudniej było
w Dubaju ze względu na różnicę temperatur.
U nas sroga zima, a tam prawie plus czterdzieści – przypomina.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia
Karol Kremer w trzy lata zdobył więc Koronę
Maratonów Świata. Aby osiągnąć taki sukces nie wystarczy w dowolnym momencie
i miejscu pokonać dystans 42,195 km.
Uczestnik musi wziąć udział w zorganizowanej imprezie, po której jego nazwisko znajdzie się na liście uczestników z wynikami.
Maratończyk z Baranowa od pewnego czasu
współpracuje z poznańskim biurem podróży
Logos Travel. W zdobyciu Korony Maratonów
Świata nie liczy się przy tym wynik, a jedynie
samo ukończenie trasy, choć każdy kto biega, wie, że maraton, to wcale nie jest łatwy
do osiągnięcia dystans. Z drugiej strony im
więcej spędza się czasu na bieganiu, tym ma
się wobec siebie większe wymagania.

Trzeba mieć marzenia
Europa, Australia, Azja, Afryka, obie Ameryki, Antarktyda już za nim. Trzeba jednak od

razu dodać, że lista osiągnięć maratończyka
z Muratora jest znacznie dłuższa. Karol Kremer
w ciągu trzech lat ukończył bowiem aż 13 maratonów, w tym, już po Antarktydzie, niejako
po drodze pokonał morderczy dystans 50 km
w chilijskim Punta Arenas. A wcześniej 3 marathons 3 countries 3 days: 18.08.2018 Azerbejdżan, 19.08.2018 Armenia, 20.08.2018
Gruzja. Nie zrobiła na nim wrażenia nawet
czająca się tam wojna. – Do tej pory chodziło
o to, by maraton tylko ukończyć, teraz chcę być
coraz szybszy – zapowiada.

Oby nie za gorąco!
Chociaż Karol zrealizował wyzwanie, które
na swoim koncie ma zaledwie grupka Polaków, pozostaje osobą skromną. O jego wyczynie do tej pory wiedzieli jedynie najbliżsi,
przyjaciele i koledzy. Przebiegnięcie maratonów na każdym z kontynentów pozwala
doświadczyć skrajnych warunków biegania. Czy są miejsca na naszym globie, gdzie
biega się łatwiej i miejsca, gdzie biega się
trudniej? Czy są to piaszczyste i suche ziemie
Afryki, czy może zmarznięte i skute lodem
krainy Antarktydy? – Najlepiej się biega, gdy
jest się przygotowanym. A najtrudniej biega się
wtedy, gdy człowiek nie zdąży się przygotować
lub nabrać sił na kolejny maraton. Poza tym,
moim zdaniem najlepiej biega się w miejscach,
w których temperatura nie jest zbyt wysoka –
mówi nasz bohater.

KORONA MARATONÓW ŚWIATA
KAROLA KREMERA
15.05.2016
18.09.2016
20.01.2017
23.04.2017
26.08.2017
24.09.2017
03.06.2018
17.06.2018
15.01.2019
19.01.2019

Kraków
Sydney
Dubaj
Agadir (Maroko)
Stavanger (Norwegia)
Berlin
Rio de Janeiro (Brazylia)
Banff (Kanada)
Antarktyda
50 km - Punta Arenas
(Chile)

3 marathons 3 countries 3 days
18.08.2018 Azerbejdżan
19.08.2018 Armenia
20.08.2018 Gruzja
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Siedem maratonów w siedem dni
Zdobycie Korony Maratonów Świata nie
oznacza, że teraz czas zawiesić buty na kołku, bo cel został osiągnięty. Jak podkreśla,
nadal jest wiele biegowych wyzwań, które
warto sprostać, a przy tym móc odkrywać
ciekawe miejsca na świecie. – Nadal poszukuję nowych, ciekawych miejsc na niesamowite,
biegowe przeżycia. Każdy, kto rozpoczął swoją przygodę z bieganiem, zna te uczucia i nie
wyobraża sobie lepszego sposobu na dostarczenie codziennej dawki endorfin. Bieganie
długodystansowe, kształtuje charakter, wyrabia kondycję, uczy pokory, ale też wytrwałości
w dążeniu do celu. – Ambitny maratończyk
z Baranowa nie zwalnia tempa i zapowiada,
że w tym roku ukończy ultra maraton górski
wśród norweskich fiordów. A w sierpniu
zmierzy się z niemożliwym. Siedem maratonów w siedem dni w siedmiu krajach afrykańskich. Powodzenia! (ems)

- Joachim, co lubisz robić w wolnym czasie?
- Jak każdy chłopak trochę gram w nogę. Czy
wiesz kto ubiegłym roku zdobył Złotą Piłkę?
- Messi?
- Niestety, pudło. Tę nagrodę otrzymał Luka Modric. Przypuśmy, że koledzy albo twoja nauczycielka wuefu, pani Natalia, poprosi: Słuchaj,
Joachim, potrzebuję do naszej drużyny Messiego… Pomógłbyś? - Da się zrobić. Najpierw
z neta ściągnę dokładną fotografię. Muszę dobrać odpowiednie kolory i proporcje. Najtrudniej będzie z twarzą.
- A buty?
- Małe elementy są najłatwiejsze. Chociaż kiedyś miałem z nimi trochę kłopotu. Kuzynka poprosiła mnie, bym ją ulepił z plasteliny i mocno
się zdenerwowała.
- Nie poznała siebie?
- Stwierdziła, że dokleiłem jej za duży nos. Ale
to jedyna rzecz, która jej się nie spodobała
(śmiech).
- A ten malutki renifer z miniaturowymi
oczami? Albo pasek spinający pelerynę
tego stworka? Jak to się robi?
- Potrzebne są specjalne narzędzia. Wyginam
je z drutu.
- Skąd czerpiesz pomysły?
- Lubię rysować, fotografuję. Kiedy coś mnie
zaciekawi, staram się to utrwalić. Wykorzystuję różne techniki, narzędzia i materiały. Ale najbardziej lubię plastelinę, bo to bardzo wdzięczny materiał. Plasteliny mają różną konsystencję
i kolory. Lepię postacie z bajek, gier i filmów.
Czasem zrobię coś na zamówienie. Koledzy
zamawiają u mnie różne figury, np. Kevina.
Najczęściej są to małe figurki. Pracuję też na
zlecenie (śmiech) – Na pewno tego nie ulepisz
– prowokują mnie koledzy. I tak np. powstał bizon obsypany brokatem.

Czy i was nawiedzają szkolne koszmary z dzieciństwa? Lekcje wychowania plastycznego wprost z taniego horroru, np. ruska plastelina, którą trzeba było trzy
dni ogrzewać w dłoniach, aby dało się z niej cokolwiek uformować. Na szczęście
imperium runęło i współczesne dzieci wolne są od tych smutnych doświadczeń.
I pewnie dlatego coraz więcej z nich sięga po to wdzięczne tworzywo. A w Łęce
Mroczeńskiej mieszka prawdziwy mistrz. W jego magicznych dłoniach niekształtna bryłka plasteliny zmienia się już to w postać z bajki, już to w zaprzęg ciągnięty
przez renifery. Ale Joachim w tajemnicy przygotowuje niespodziankę. Dziś, specjalnie dla czytelników Kronikarza Ziemi Baranowskiej, uchyla rąbka tajemnicy.

Sołtys z plasteliny i cała reszta

Joachim Armanowski przygotowuje niespodziankę dla swej rodzinnej wsi

- A gdybyś miał zrobić coś w wersji 1:1, np.
p. dyrektora twojej szkoły?
-Wolę nie próbować (śmiech). Trudniejsza
sprawa, bo trzeba sporo plasteliny, a to kosztuje (śmiech)
- Ubiegłoroczna wystawa twoich prac
wzbudziła spore zainteresowanie.
- Pomogła mi pani Lucyna Kulak - moja wychowawczyni w kl. I-III.
- Wiem, że zamierzałeś ulepić a plasteliny
świąteczne prezenty dla całej rodziny. Tata
miał dostać wymarzoną Mazdę, a mama…
- Mama cieszy się nawet z małych rzeczy
(śmiech)
- Najtrudniejsze zadanie?
- Kruk - postać z gry komputerowej. Mnóstwo
szczegółów, odstające elementy, np. skrzydła.
Lepiłem go z trzy godziny.
- Gdzie przechowujesz swoje figurki?
- Wszędzie (śmiech). W pokojach na wszystkich pólkach. Część zaparkowaliśmy w piwnicy, bo w domu nie ma już miejsca. Nie niszczę
figur, ale ulepszam je.
- Wspominałeś o jakiejś niespodziance.
- No, tak. Mam nadzieję, że pan sołtys...
- Ulepisz sołtysa z plasteliny? 1:1?
- od 6. roku życia pracuję nad makietą Łęki
Mroczeńskiej. Jestem już w połowie., ale zabrakło mi plasteliny.
- Może pan sołtys pomoże?
- Bardzo na to liczę. Pracuję nad Domem Ludo-

wym, szkołą, remizą, kapliczką, Gdybym miał
więcej plasteliny, to może zdążyłbym na święta wielkanocne?

Jak widać Joachim to bardzo skromny chłopak, nie pracuje dla sławy. Ale czyż pomysł
makiety Łęki Mroczeńskiej z plasteliny nie
jest wart wsparcia?
Rozmawiał (ems)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Kronikarz przy Tym Był
Święto Trzech Króli to wielki dzień w historii baranowskiej Ochotniczej Straży Pożarnej, gdyż 92 lata temu tę jednostkę
powołano do życia. 6 stycznia 2019 r. dzielni strażacy nie mieli chwili wytchnienia. O 13.30 syrena wezwała ich do akcji,
a przecież bez ich fachowej pomocy nie sposób wyobrazić sobie nawet bezpiecznego kolędowania. I tym razem wypełnili
z godnością oba przyrzeczenia zawarte w rocie strażackiego ślubowania. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. W przeddzień
swojej rocznicy, na walnym zebraniu sprawozdawczym, baranowscy druhowie podsumowali 2018 rok. W 2018 r. OSP Baranów wyjeżdżała alarmowo 54 razy. 19 razy do pożaru, 27 razy to miejscowych zagrożeń, dwa razy był to fałszywy alarm,
a 6 razy – ćwiczenia. W 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie liczyła 93 druhów. Druhowie młodzieżowi 12, zwyczajni 51, honorowi 4, wspierający 26.

OSP BARANÓW. DUMA I SZACUNEK
Druh niezastąpiony
Podstawowym działaniem OSP jest uczestniczenie w akcjach ratowniczych w czasie
pożaru, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń
zagrażających życiu, zdrowiu i mieniu człowieka. Ochotnicza Straż Pożarna oprócz
działalności ratowniczej prowadzi bardzo
szeroką działalność kulturalną, oświatową
i sportową. Nie inaczej jest w baranowskiej
OSP. - Lato w Siodle, akcja honorowego krwiodawstwa, 100 lecie odzyskania Niepodległości, pomoc medyczna na meczach piłkarskich
i kościelnych procesjach, międzynarodowy
dzień autyzmu, pokaz ratownictwa Mroczeniu, Dni Baranowa, kolędowanie, grillowanie
oscypków. W lipcu w Kobylej Górze zorganizowaliśmy obóz strażacki z udziałem młodzieży
z Niemiec i Węgier, w kwietniu odwiedziliśmy
naszych niemieckich przyjaciół w Weine wylicza prezes OSP Baranów, dh Arkadiusz
Krawczyk. Z jego sprawozdania wynika,
że bez strażaków – ochotników nie sposób
wyobrazić sobie żadnej gminnej uroczystości czy imprezy. – Nie pracujemy dla podziękowań i ładnych słów. Staramy się pamiętać
o naszych podstawowych obowiązkach. Nie
zapominamy też o przyjaciołach. W grudniu
odwiedziliśmy naszego druha honorowego Józefa Ozdobę, a na ostatnim zebraniu
powołaliśmy nowych druhów honorowych:
Jana Sarnowskiego, Wojciecha Kosika i Stanisława Kotasa – podkreśla prezes.

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Ludziom na ratunek
- Baranowska OSP należy do wyróżniających się
w naszym powiecie. Druhowie systematycznie
podnoszą swoje umiejętności, czemu służą nie
tylko szkolenia, ale też zawody sportowo-pożarnicze. I tu również OSP Baranów zanotowała
w ub. roku spore sukcesy. - 17. czerwca na zawodach w Grębaninie zajęliśmy dwa pierwsze
miejsca w kategorii seniorów i seniorek – nie
bez dumy informuje dha Sylwia Szmaja - sekretarz OSP Baranów.

Sprawność jednostki poprawia coraz lepszy
sprzęt. - W ub. r. zakupiliśmy m.in. ubrania
specjalne do działań ratowniczo-gaśniczych
– wylicza.

Szacunek i duma
Po co w ogóle zostaje się strażakiem ochotnikiem, skoro wiąże się to z dodatkową, ciężką
i ryzykowną pracą? Czy chodzi o dodatkowe
pieniądze, wypłacane za udział w akcjach? Co
sprawia, że strażacy OSP reagują na wezwanie w kilka minut? W sobotę 2 lutego z bliska
podziwialiśmy pokaz niezwykłej strażackiej
sprawności. Od momentu, gdy zawyła syrena,
do wyjazdu wozu z garażu OSP Baranów, minęły tylko trzy minuty. – Strażacy z OSP nie tylko gaszą pożary, ale też udzielają pomocy ofiarom wypadków. W małych miejscowościach
spełniają jeszcze inne, ważne role społeczne, czy
kulturalne – zwraca uwagę Wojciech Grabarek
- komendant PSP Kępno. – Z istnienia i działania takich jednostek jak OSP Baranów możemy
być naprawdę dumni, bo jest to bardzo dobrze
wyposażona, ale przede wszystkim doskonale
wyszkolona jednostka – podkreśla kpt. Jarosław Kucharzak - zastępca komendanta PSP
Kępno. (ems)

Gorący Temat
Od 1. stycznia 2019 roku na terenie
Gminy Baranów obowiązują nowe zasady segregacji odpadów. Nowy system wywołuje sporo pytań i wątpliwości. Warto więc dokładniej omówić
kilka najczęściej podnoszonych przez
mieszkańców kwestii.

KTO PYTA,
NIE BŁĄDZI
Dlaczego BIO odpady odbierane są tak rzadko?
Ze względu na to, że Baranów jest gminą
wiejską, powstające na terenie nieruchomości odpady BIO takie jak: odpadki warzywne
i owocowe (w tym obierki), gałęzie drzew
i krzewów, skoszona trawę, liście, kwiaty,
trociny i kora drzew oraz resztki jedzenia,
powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane we własnym zakresie i na własne
potrzeby np. przez kompostowanie w przydomowych kompostowniach. W nowym
harmonogramie wyznaczono trzy odbiory
odpadów BIO, co zostało pozytywnie zaopiniowane przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kępnie. W przypadku większej ilości tych odpadów istnieje
możliwość transportu we własnym zakresie
bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Olszowie, które od mieszkańców będą odebrane bezpłatnie.
Dlaczego nie otrzymałem jeszcze czarnego
pojemnika na zmieszane odpady komunalne?
Umowa na odbiór odpadów komunalnych
z terenu Gminy Baranów zawarta w dniu 2.
stycznia 2019 roku określa termin dostawy
pojemników do każdej nieruchomości. Od
21. stycznia wykonawca rozpoczął systematyczne dostarczanie oznakowanych pojemników do każdej miejscowości. Ostateczny
termin zaopatrzenia to kwiecień 2019 roku.
Po otrzymaniu nowego pojemnika na odpady zmieszane, nie będą odbierane odpady
znajdujące się w pojemnikach metalowych.
Dlaczego otrzymałem taką małą ilość
żółtych worków?
Ilość otrzymanych worków uzależniona jest
od ilości osób zgłoszonych w deklaracji dotyczącej opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi. Ilość worków została obliczona w oparciu o ilość odpadów z tworzyw
sztucznych odebranych i dostarczonych do
ZZO Olszowa w 2018 roku, podzielona przez
ilość mieszkańców. Obliczono, że ilość odpadów wytworzonych przez jednego mieszkańca gminy w ciągu jednego miesiąca wynosi
13 litrów, natomiast w każdym żółtym worku
mieści się 120 litrów. Ponadto przypominamy,
że od 2019 r. zwiększona została częstotliwość
odbioru tworzyw sztucznych (co 2 tygodnie)
oraz dodatkowo wprowadzono frakcję papieru, który do tej pory wrzucany był do worka żółtego. Ilość worków dostarczonych do
każdej posesji w pełni zabezpieczy potrzeby
mieszkańców. Zgodnie z nowym systemem
segregacji odpadów, nie ma możliwości
dokupienia większej ilości worków. Osoby
które będą zgłaszały taką potrzebę powinny
przede wszystkim zweryfikować ilość osób
zgłoszonych w deklaracji. W przypadku takich mieszkańców prowadzone będą kontrole w zakresie ilości zgłoszonych w deklaracji
osób oraz prawidłowej segregacji odpadów.
Przypominamy również, że osoby prowadzące działalność gospodarczą winny zawrzeć

odrębną umowę z odbiorcą odpadów. Zabronione jest wystawianie odpadów pochodzących z działalności, jako odpady komunalne. Pracownicy Urzędu systematycznie
będą przeprowadzać kontrole segregacji
odpadów, gdzie oprócz nieruchomości zamieszkałej prowadzona jest również działalność gospodarcza.
Dlaczego nie odebrano mi papieru w dniu
wskazanym w harmonogramie?
Jak państwo zauważyli, w nowym harmonogramie na 2019 r. pokrywają się terminy
odbioru odpadów z tworzyw sztucznych, papieru i szkła. Przykładem jest odbiór w dniu
18. marca 2019 roku w rejonie B-1 tj. Mroczeń, Feliksów, Joanka. Informujemy, że wystawione worki z w/w frakcjami odpadów
będą odbierane różnym transportem i należy pozostawić je w danym dniu tak długo,
póki nie zostaną odebrane.
Patrycja Lenort
Wszelkich informacji udziela Referat
Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
pod nr. tel. (62) 78 10 432
Kronikarz Ziemi Baranowskiej

13

Na finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

FUNDUSZ SOŁECKI na 2019 rok
SOŁECTWO
ŻURAWINIEC

MROCZEŃ

MARIANKA
MROCZEŃSKA
ŁĘKA
MROCZEŃSKA

JOANKA

JANKOWY

GRĘBANIN

DONABORÓW

SŁUPIA

BARANÓW

BARANÓW
OS. MURATOR

ZADANIA
Doposażenie Sali
Obchody Dnia Kobiet
Ognisko wiejskie
Altanka
Monataż nawodnienia boiska sportowego
Doposażenie i remont pomieszczeń socjalnych i sanitarnych KGW
Organizacja festynu wiejskiego
Na potrzeby Rady Sołeckiej
Organizacja Dnia Seniora
Dla emerytów i rencistów
Obchody Dnia Kobiet
Dzień Dziecka
Podbitka na tarasie
Monitoring
Renowacja strażnicy
Koło Emerytów
Doposażenie kuchni i Sali OSP
Próg zwalniający przy placu zabaw
Zakup siatki na bramki
Monitoring
Festyn wiejski
Dla Koła Gospodyń Wiejskich
Dla chóru seniora
Doposażenie sali
Zagospodarowanie terenu obok DL
Zainstalowanie monitoringu placu przy DL
Doposażenie kuchni KGW przy DL
Koło Emerytów - Dzień Seniora
Festyn wiejski
Oprawa muzyczna na festynie
Dożynki wiejskie
Oprawa muzyczna na dożynkach
Doposażenie miejscowej OSP
Remont i wyposażenie kuchni w Sali OSP
Organizacja jubileuszu OSP
Modernizacja boiska i obiektu sportowego
Imprezy integracyjne
Doposażenie drużyny ZHP w Grębaninie
Na boisko przy dworku
Festyn dożykowy
Koło Emerytów - Dzień Seniora
70-lecie KGW
Równanie dołów
Stół do ping-ponga
Doposażenie szkoły
Droga Jankowy
Kostka przy Sali OSP
Ogrodzenie boiska
Łączenie pokoleń - spotkanie przy ognisku
Doposażenie zespołu "Słupianie"
Doposażenie namiotów w stoły, ławki, oświetlenie
Budowa altanki grilowej z doposażeniem
Remont pomieszczeń w budynku OSP
Zakup lampy wiatrakowo-solarnej
Zakup ławeczek parkowych
Zakup koszy na śmieci
Organizacja kultury fizycznej przez UKS PIONIER
Dofinansowanie do renowacji sikawki konnej OSP
Dofinansowanie obchodów :Dnia Seniora, Dnia Strażaka, Dnia Sportu
Utwardzenie placu zabaw
Obchody 10-lecia OSP wraz z festynem integracyjnym
Zainstalowanie monitoringu
Doposażenie terenu rekreacyjnego przy budynku OSP
Organizacja imprez integracyjnych - bal karnawałowy dla dzieci,
dzień dziecka, dzień seniora

WYDATEK
15 044,39
1 000,00
2 000,00
5 000,00
20 000,00
14 000,00
15 000,00
1 000,00
425,36
1 000,00
3 000,00
1 556,53
13 000,00
6 500,00
2 000,00
1 500,00
25 768,59
2 000,00
1 000,00
5 000,00
2 500,00
1 000,00
500,00
13 599,07
9 000,00
4 000,00
5 000,00
1 479,42
3 000,00
1 000,00
5 000,00
1 000,00
15 500,00
30 000,00
2 000,00
8 000,00
7 425,36
3 000,00
2 000,00
3 000,00
1 000,00
3 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
8 104,56
14 000,00
17 000,00
8 000,00
2 500,00
5 000,00
5 000,00
12 925,36
13 000,00
4 200,00
2 000,00
3 000,00
6 000,00
4 500,00
17 725,36
15 000,00
23 000,00
10 000,00
2 425,36

KWOTA FUNDUSZU

23 044,39

50 425,36

18 556,53

37 768,59

23 599,07

44 979,42

50 425,36

36 104,56

50 425,36

50 425,36

50 425,36
RAZEM: 436 179,36
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Kalendarz Imprez Kulturalnych i Sportowych 2019
NAZWA IMPREZY
Mistrzostwa Gminy w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców
Mistrzostwa Gminy Szkół Podstawowych w Warcabach
Mistrzostwa Gminy Amatorów w Tenisie Stołowym
Mistrzostwa Powiatu w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców
Przedstawienie teatralne
Festiwal Smaku
Pokaz Potraw i Dekoracji Świątecznych Wielkanocny Stół
Ogólnoszkolny Przegląd Teatralny
Mistrzostwa Gminy w Piłce Nożnej (szk. podstawowe)
Bieg Wężyka
Bieg Muratora
Baranowskie Mundialito. Ogólnopolski Turniej Piłkarski Dzieci
Turniej rodzinny w badmintona
Jubileusz 70-lecia KGW Donaborów
Konkurs plastyczny – oddziały przedszkolne
Konkurs j. angielskiego kl.IV-VI
Gminny konkurs matematyczny kl. IV-VI
Gminny Dzień Matki
Noc Świętojańska
Dni Baranowa
Bieg na orientację
Baranowskie Lato w Siodle
Dzień Seniora
Turniej Piłkarski o Puchar Wójta
Dożynki powiatowo-gminne
Ogólnopolskie Turnieje Piłkarskie dla Dzieci
(Coca-Cola; Tymbark, Wielkopolski Orlik)
Plener Malarski. Wernisaż
Pożegnanie Lata. Festyn Piłkarski na Orliku (turniej dla dzieci)
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Pieczonego Ziemniaka
Konkurs plastyczny UZALEŻNIENIA
Narodowe Święto Niepodległości
Turniej mikołajkowy w badmintona
Spotkanie z Mikołajem
Spotkanie Opłatkowe

Urząd Gminy w Baranowie
Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów,
gmina@baranow.pl
Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

DATA
19-20 lutego
15 lutego
24 lutego
13-14 marca
marzec
16 marca
11 kwietnia
27 kwietnia
kwiecień
27 kwietnia
28 kwietnia
1, 2, 3 maja
maj
11 maja
maj
maj
maj
23 maja
22 czerwca
31 maja –
2 czerwca
czerwiec
lipiec
20 lipca
sierpień
8 września
wrzesień –
październik
wrzesień
wrzesień
październik
październik
listopad
11 listopada
grudzień
6 grudnia
13 grudnia

MIE JSCE
ZS w Łęce Mroczeńskiej
ZS w Baranowie
SP Łęka Mroczeńska
ZS w Łęce Mroczeńskiej
Mroczeń
SP Mroczeń
Joanka
Baranów
Baranów Orlik
SP Mroczeń
Baranów os. Murator
Baranów Orlik
ZS Donaborów
KGW Donaborów
Baranów
Donaborów
Grębanin
Żurawiniec
Donaborów
Baranów
Grupa Kamikadze Team
Os. Murator
Mroczeń
Baranów Orlik
Donaborów
Baranów Orlik
Baranów
Baranów Orlik
ZS w Łęce Mroczeńskiej
Szkoła w Mroczeniu
Baranów
ZS Donaborów
Baranów
Marianka Mroczeńska

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl
· Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie
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W Kronikarskim Obiektywie
26. stycznia w Baranowskiej Chacie odbył się IV Bal Biznesu.

GURU Z BOMBAJU I SZYNKA
PO STAROPOLSKU
Promocja i szalona zabawa
- Formuła Baranowskiego Balu Biznesu obraca się wokół promocji
i znakomitej zabawy. Moich gości, miejscowych przedsiębiorców,
staram się zapoznać z projektami, jakie zrealizowałam, bądź zamierzam zrealizować – tłumaczy wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.
– Oprócz projektów inwestycyjnych nasz samorząd mocny akcent
stawia na zadania wspierające różnorodną aktywność społeczności
naszej Gminy – sportowej, kulturalnej i promocyjnej – od nauki pływania, muzyki i tańca dla dzieci, po teatr szkolny i prestiżowe plenery
malarskie – wyjaśnia.

Entrée... po staropolsku
Nasz bal zaszczycili w tym roku znamienici goście, a wśród nich Andżelika Możdżanowska - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju oraz Marzena Wodzińska – członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Zanim zapłonęły karnawałowe rytmy, wójt
Bogumiła Lewandowska–Siwek przedstawiła autorską prezentację
ubiegłorocznych dokonań, inwestycji, działań promocyjnych oraz
projektów gospodarczych Gminy. Przedstawiła też najbliższe plany
w tej dziedzinie. Ale z pewnością sobotnią noc uczestnicy balu zapamiętają lepiej również z dwóch innych powodów. W tym roku Motel
za Miedzą przygotował nie lada niespodziankę w postaci połączenia
klasycznego francuskiego Entrée z polską tradycją kulinarną. W tradycji kuchni francuskiej owo Entrée to danie podawane przed głównym posiłkiem [https://en.wikipedia.org/wiki/Dish_(food) \o Danie (jedzenie)]. Gdy na stół wjechała płonąca szynka staropolska, zewsząd
zerwały się ogniste brawa. Bal rozpoczął się chwilę po godzinie 20.00
i już podczas pierwszego tańca zauważyć można było, iż jego uczestnicy oczekiwali momentu, aby wejść na parkiet i rozpocząć dobrą
zabawę. Karnawałowy klimat zapewniły znane i lubiane przeboje
serwowane przez zespół Znajomi.

16

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Guru z Bombaju
Ni powód numer dwa. Anil Melwin Machado, niezwykły, fantastyczny
tancerz i mistrz jogi z Bombaju, który wprost zauroczył uczestników
balu, a na pewno jego piękniejszą część. Nasz gość zaprezentował
różne formy tańca indyjskiego – bollywood, kalari, kathak. A w prawdziwą euforię wprowadził wszystkich zapraszając do wspólnego tańca w rytm despasito: Powoli chcę oddychać Twoim ciałem /Moje zmysły
oszalały / W Twoich myślach pozostanę… Luis Fonsi i Anil. Latynoskie
rytmy i baranowska noc. Te chwile i znakomitą atmosferę towarzysząca wszystkim do białego rana na pewno trudno zapomnieć.
(es)

