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Światełko
w tunelu

Wznowiono prace na budowie kompleksu
oświatowo-sportowego w Baranowie

Rozmowa z...

W tym tunelu
zapaliło się światełko
Czy Baranów może stać się rajem podatkowym, kiedy ponownie ruszy budowa
nowej szkoły i jaki będzie los starej, czy „Baranowska Chata” będzie miała brata, no i co z naszą obwodnicą? O tym wszystkim informuje Wójt Gminy Baranów. Przekonuje też z ulgą, że z najtrudniejszym zadaniem inwestycyjnym jest
jak z przysłowiowym tunelem
Mam taką nadzieję (śmiech)
Niestety, ostatnio coś się zacięło w naszych inwestycjach. Wszystkich smuci
rozgrzebana inwestycja oświatowa
w Baranowie. Czy w tym tunelu widać jakieś światełko?

W świetle statystyk Baranów to najbogatsza gmina wiejska w powiecie
kępińskim, sporo inwestuje, zdobywa
czołowe miejsca w rankingach ogólnopolskich. Co Wójt Gminy Baranów
zamierza uczynić, by ten rok był jeszcze lepszy od poprzedniego?
Już zrobiliśmy pierwszy krok. W budżecie bardzo znacząco obniżyliśmy podatek od środków transportu. Myślę,
że skutkować to będzie przyciągnięciem nowych przedsiębiorców. Mamy
już pierwsze takie sygnały. Poza tym
rozszerzamy w planach zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranów tereny pod działalność gospodarczą i usługi. Jesteśmy gminą przyjazną
rozwojowi przedsiębiorstw i rozszerzaniu budownictwa mieszkaniowego.
Baranów stanie się rajem podatkowym?
2

Właśnie 14 stycznia podpisaliśmy z firmą „Margo” z Zielonej Góry umowę na
dokończenie dachu przy kompleksie
oświatowo – sportowym w Baranowie.
Prawdopodobnie pracownicy tej firmy
pojawią się na budowie 27 stycznia. Niedługo też ogłaszamy następny przetarg
na dokończenie tej inwestycji. Sądzę, że
wydamy w tym roku środki zaplanowane
w naszym budżecie. Przeznaczymy na to
w tym roku ponad 10 milionów.

W budżecie bardzo
znacząco obniżyliśmy podatek od
środków transportu.
Myślę, że skutkować
to będzie przyciągnięciem nowych
przedsiębiorców.
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W tym kontekście niepewny staje się
los rewitalizacji budynku po starej
szkole. Niedawno przedstawiała Pani
pomysł przeniesienia uczniów z Baranowa do modułów na Muratorze,
ale to już podobno nieaktualne. Tymczasem na rewitalizację w tym roku
Gmina zamierza wydać ponad 3,5
miliona.
Rewitalizacja rynku rozpocznie się w tym
roku zburzeniem tej brzydkiej sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Baranowie. Prace muszą ruszyć w tym roku,
aby zdążyć z zakończeniem inwestycji
do końca 2022 roku. Wyprowadzamy
przedszkole na „Murator”, a nabór do
przedszkola trzyletnich maluszków będzie
w przedszkolu w Mroczeniu.
W tym Gmina zamierza wydać również milion zł na wykup gruntów pod
inwestycje. Co kryje się za tym zapisem?
Chcemy wykupić grunty pod boisko
trawiaste wraz z bieżnią lekkoatletyczną dla nowo budowanej szkoły w Baranowie.
Hasło „obwodnica Baranowa” brzmi
naprawdę ekscytująco. Kiedy ruszą
prace?
Prace już się toczą. W zeszłym roku
zleciliśmy wykonanie projektu, który
został skonsultowany z właścicielami
sąsiadujących z obwodnicą działek.
Wszystkie uzgodnienia wraz z finalnym

Rozmowa z...
pozwoleniem na budowę będą trwały
do lipca tego roku. Będziemy starać
się o dofinansowanie i ruszamy z budową najwcześniej w 2021 roku.

Rewitalizacja
rynku rozpocznie się w tym
roku (...)
W tegorocznych planach jest również
rozbudowa „Chaty Baranowskiej”.
W piątek 17 stycznia otwarto przetarg.
Zgłosiło się 10 wykonawców z całej Polski.
W tym roku nieoczekiwanie wraca temat wiatraków. O co chodzi tym razem?
Poinformowano mnie, że firma, która
planowała budowę farm wiatrowych
w Donaborowie, wygrała aukcję na
sprzedaż prądu i rozpocznie się budowa wiatraków na terenie naszej gminy w
rejonach Donaborowa, Jankowych i na
terenie gminy Kępno.
W nowym budżecie zarezerwowano
środki na projekt „wymiana pieców”.
Proszę wyjaśnić naszym czytelnikom
szczegóły.
Ten projekt z dobrym dla mieszkańców
skutkiem realizowaliśmy już w ubiegłym
roku. Chodzi o dofinansowanie wymia-

ny pozaklasowych źródeł ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku. W 2019 roku przyjęto
34 wnioski, z tego dotację otrzymało
28 wnioskodawców. Dotacja mogła
być udzielona jednorazowo i wynosić
4 000,00 zł w przypadku wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz
3 000,00 zł w przypadku kotła na paliwo stałe. Łączna kwota dofinansowania w 2019 roku wyniosła 89 405,88 zł.
Czy w tym roku Dni Baranowa odbędą
się ponownie na błoniach Muratora?
Tak. To miejsce doskonale się sprawdziło. Będziemy poprawiać dojazd do
tego miejsca, parkingi, postaramy się
aby było też taniej, jeżeli chodzi o gastronomię.
A co z naszymi dożynkami?
Dożynki w 2020 roku odbędą się w sołectwie Słupia. Zapraszamy wszystkich
Mieszkańców Gminy Baranów do
uczestnictwa w tak ważnym dla naszej
gminy wydarzeniu.
Pani Wójt, wróćmy do pierwszego pytania. Czy ten rok dla naszej Gminy
będzie lepszy od poprzedniego?
Oby nie był gorszy. Spokojnie i konstruktywnie nam się pracuje. Skupiamy się na pomysłach, dobrych radach
i potrzebach Mieszkańców. Wszyscy
jesteśmy dumni z rozwoju naszej Gminy. Cieszy mnie to, że dostrzegają to
na zewnątrz, przyznając nam nagrody.
Dziękuję za rozmowę.

Budowa kompleksu oświatowo - sportowego w Baranowie.
Styczeń 2020 r.

(ems)

Podpisanie umowy na dokończenie konstrukcji
zadaszenia - 14.01.2020 r.

Umowa
na dach

14 stycznia 2020 r. Wójt Gminy
Baranów podpisał umowę z firmą MARGO z Zielonej Góry na
„Wykonanie przekryć dachowych
z blachy” na obiekcie kompleksu
oświatowo - sportowego przy ul.
Orlika w miejscowości Baranów
Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z wykonaniem
przekryć dachowych z blachy o łącznej
powierzchni ok. 5 131,21 m2 wraz robotami niezbędnymi do prawidłowego
wykonania zamówienia na realizowanym obiekcie kompleksu oświatowo sportowego przy ul. Orlika w miejscowości Baranów. Umowa nie obejmuje
wykonania wierzchniego pokrycia dachu z desek z thermodrewna (cedr
kanadyjski), natomiast wykonawca
zobowiązany będzie wykonać wszystkie warstwy, które pod wierzchnim pokryciem są przewidziane. Wierzchnie
pokrycie zostanie ujęte w przedmiocie
kolejnego zamówienia publicznego
na dokończenie budowy kompleksu
oświatowo sportowego.
Zamawiający, czyli Gmina Baranów,
przewiduje, że realizacja wykonania
całości przedmiotu zamówienia winna zakończyć się w ciągu 8 miesięcy
od zawarcia umowy, w tym termin
pośredni o długości 25 tygodni licząc
od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy. Wartość prac opiewa na
kwotę brutto 5 239 033,51 zł.
oprac. (ak)
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Pomocna dłoń

Bogu na chwałę,
ludziom na ratunek
14 grudnia w jednostce OSP Mroczeń odbyło się poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowego auta gratulowali
strażakom zaproszeni liczni goście
Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy
poświęcił proboszcz parafii św. Andrzeja
Apostoła i św. Wawrzyńca w Baranowie
kanonik Jerzy Kondal. Dodajmy, że samochód, który do tej pory był na wyposażeniu jednostki w Mroczeniu, trafił do
sąsiedniej jednostki OSP w Grębaninie.

To jest dla mnie bardzo radosna chwila, że możemy cieszyć się takim nowym
sprzętem jakim jest taki samochód
dla Mroczenia. Długo oczekiwany, ale
wreszcie jest. Prawie 800 tysięcy kosztował ten samochód a dofinansowanie
z Gminy to było 516 tysięcy złotych.

Stanisław Kaźmierczak, prezes OSP Mroczeń,
podziękował za pomoc przy zakupie wozu

Nowego samochodu gratulowali liczni
goście, w tym wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek:

Sobotnia uroczystość była okazją aby
podziękować wszystkim tym, którzy
wspomagali strażaków w zakupie auta
a także wręczeniem odznaczeń wzoro-

wego strażaka oraz za długoletni staż
pracy strażaków, działających w OSP
Mroczeń.
(ug)

Nowy wóz poświęcił ks. kanonik Jerzy Kondal

Baranowska
cegiełka
27 stycznia w kępińskim szpitalu odbyło się uroczyste przekazanie nowej karetki. Jej zakup to
efekt pozyskanej przez powiat
kępiński dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy celowej
Zakup karetki typu P to następstwo
podpisanej 13 grudnia 2019 roku umowy przyznającej powiatowi kępińskiemu dofinansowanie z rezerwy ogólnej
budżetu państwa. Pozyskane dofinansowanie stanowi 80% kosztu zakupu
karetki. Nowa kosztowała 538 909,04
4

Nasza Gmina dołożyła trzecią co do wielkości cegiełkę

złotych. W ramach tej kwoty 80% tj.
431 127,23 złotych stanowi dotacja celowa pozyskana przez powiat kępiński
ze środków rezerwy celowej budżetu
państwa, pozostałą część – 20% tj. 107
781,81 złotych wyłożyły ze swoich budżetów: powiat kępiński (59 711,12 złotych) oraz gminy tworzące powiat.
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Gmina Kępno – 23431,77 zł
Gmina Baranów -7598,62 zł
Gmina Łęka Opatowska – 5 065,74 zł
Gmina Perzów – 3 599,91 zł
Gmina Rychtal- 3 669,97 zł
Gmina Trzcinica – 4 704,68 zł
(ems)

W Kronikarskim notatniku

Słupskie
przedszkole
w budowie
Wykonawca prac przekonuje,
że inwestycja skończy się przed
czasem
Budowa nowego przedszkola w Słupi pod Kępnem przebiega bez najmniejszych przeszkód. Naszym oczom
ukazały się już fundamenty budynku
i zarys wszystkich pomieszczeń. Lada
chwila przedszkolne mury wystrzelą
w niebo! Termin zakończenia prac to
grudzień br. 			
(ug)

Plac budowy nowego przedszkola w Słupi pod Kępnem
Styczeń 2020 r.

Promocja
i dobra zabawa
65 par do białego rana bawiło się
na Balu Biznesu - zabawie karnawałowej zorganizowanej przez
Wójta Gminy

Kolejna edycja Balu Biznesu miała
miejsce w sobotę 11 stycznia w „Baranowskiej Chacie”. Przybyłych gości
powitała p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek przy okazji informując zgromadzonych o planach podatkowych
na 2020. Trzeba przyznać, że informacja o jednych z najniższych w Polsce,
a na pewno najniższych w powiecie
kępińskim, podatkach od środków
transportowych podziałała elektry-

zująco. Czyżby Baranów miał zostać
podatkowym rajem? Ten znakomity
nie tylko dla przedsiębiorców komunikat przeniósł się na atmosferę balu.
A wspaniała aura towarzyszyła wszystkim do białego rana. Bal Biznesu był
doskonałą okazją, by przedsiębiorcy
mogli w mniej formalnej atmosferze
zapoznać się z osiągnięciami gospodarczymi i kulturalnymi. Zabawa roz-

Większa
Chata

Wkrótce obiekt zostanie powiększony o część hotelową i magazynową

Rozsypująca się stodoła wkrótce zmieni oblicze

Dziś można podsumować jaką popularnością cieszyła się „Baranowska
Chata” przez minione lata. W nowym
Domu Ludowym nieustannie odbywa-

poczęła się chwilę po godzinie 1900
i już podczas pierwszego tańca zauważyć można było, iż zgromadzeni
przedsiębiorcy wraz z partnerkami
oczekiwali momentu, aby wejść na
parkiet i rozpocząć dobrą zabawę.
Karnawałowy klimat zapewniły znane
i lubiane przeboje w wykonaniu kapeli
„Zimne Frytki” z Dolnego Śląska.
(ems)
ją się bale, wesela, komunie, różnego
rodzaju uroczystości rodzinne, bale
sylwestrowe, wieczorki taneczne czy
akademie. Przypomnijmy, że w pierwszym roku funkcjonowania W 2015 r.
sala wynajmowana była 32 razy, w 2016
- 48 razy. W 2018 – 62, a w minionym
roku odbyło się ponad 70 różnego rodzaju uroczystości. Rezerwacje są już
na 2021 r.! Bardzo cieszy, że inwestycja przypadła do gustu mieszkańcom
naszej gminy oraz osobom spoza jej
terenu. Zapraszamy do rezerwacji terminów pod numerem 62 78 10 400.
(ems)
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Gminne dofinansowania

Wsparcie z Gminy
#1

Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
w 2019 roku
W 2019 roku przyjęto 7 wniosków na
dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, każda została wybudowana, a wniosek rozliczony.
O dofinansowanie ubiegać się mogli
mieszkańcy miejscowości, w których
nie planuje się w najbliższym czasie
budowy, bądź rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej tj. Joanki, Feliksowa,
Marianki Mroczeńskiej, Żurawińca, Justynki, Grębanina Kolonii I i II,
części Mroczenia, Łęki Mroczeńskiej
oraz Baranowa.
Dotacja mogła być udzielana jednorazowo i wynosić 50% kosztu zakupu
i montażu przydomowej oczyszczalni
ścieków, lecz nie więcej niż 3 000,00 zł.
Łączna kwota dofinansowania w 2019
roku wynosiła 21 000,00 zł.

Sport, muzyka
i ...kulinaria
Rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na 2020 rok
Przypomnijmy, że dwa konkursy ogłoszone zostały w połowie grudnia. Oferty
można było składać do 8 stycznia 2020
r. na dwa priorytety: „Upowszechnianie
kultury fizycznej i sportu, rekreacja na
terenie Gminy Baranów” oraz „Upowszechnianie kultury” Na realizację
zadań w 2020 r. przeznaczono 400
000,00 zł. 11 organizacji pozarządowych złożyło 14 ofert realizacji zadania
publicznego. W pierwszym priorytecie „Upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu, rekreacja na terenie Gminy
6

#2

Dofinansowanie wymiany pozaklasowych źródeł ogrzewania
węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2019 roku
W 2019 roku przyjęto 34 wnioski z tego
dotację otrzymało 28 Wnioskodawców.
Dotacja mogła być udzielana jednorazowo i wynosić 4 000,00 zł w przypadku
wymiany kotła na kocioł na paliwo gazowe; na paliwo olejowe lub na pompę ciepła, oraz 3 000,00 zł w przypadku kotła
na paliwo stałe.
Łączna kwota dofinansowania w 2019
roku wynosiła 89 405,88 zł.

#3

Usuwanie azbestu na terenie
Gminy Baranów w 2019 roku
Nasza Gmina od kilku lat bierze udział
w programie dotyczącym usuwania
azbestu i wyrobów azbestowych z Powiatu Kępińskiego. W związku z realizacją programu w roku 2019 w Urzędzie
złożono łącznie 34 wnioski o demontaż
i transport lub transport zdemontowanego azbestu. Program obowiązuje
na terenie całej Gminy. Usunięto łącznie
masę 95,51 Mg. Całkowity koszt zadania
to 31 610,63 zł, w tym 10 536,88 zł to
wkład Powiatu, a 21 073,75 zł to wkład
Gminy Baranów.

Wnioski o dofinansowanie dostępne są w Urzędzie
Gminy w Baranowie, ul. Rynek 21, pok. 302. Wszelkich
informacji udziela pracownik Urzędu pod numerem
telefonu (62) 78 104 32
Baranów” 10 organizacji będzie realizować zadania za łączną kwotę 360
000,00 zł. Z kolei 4 oferty dotyczyły
realizacji zadań z „Upowszechniania
kultury”, w powyższym priorytecie
kwota przeznaczona na realizację zadań wynosiła 40 000,00 zł natomiast
kwota rozdysponowana na ten cel wynosi 20 860,00 zł. Z 14 złożonych ofert
przez organizacje pozarządowe komisja konkursowa wskazała do realizacji
wszystkie projekty, które uzyskały akceptację Wójta Gminy Baranów i będą
realizowane w okresie od 1 lutego do 16
grudnia 2020 r. Organizacje pozarządowe
otrzymały wsparcie m. in. na organizację
biegu długodystansowego na terenach
leśnych osiedla Murator. Piłkarskie emocje towarzyszyć będą nam na boiskach
w Słupi pod Kępnem, Jankowach, Grębaninie, Mroczeniu oraz na baranowskim Orliku. Panie, panowie oraz dzieci
będą mogli uczestniczyć w biegu dla
maluchów, zajęciach krav magi, czy też
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Druhowie z OSP również otrzymają dofinansowanie

aerobiku. Odbędzie się też obóz sportowo-pożarniczy oraz kolejna edycja Biegu
Wężyka. Z kolei w sferze kultury dzieci
będą uczestniczyły w zajęciach z profesjonalnym kucharzem i podejmą trud
nauki gotowania i dekoracji przyrządzanych potraw. Seniorzy odwiedzą Forum
Muzyki we Wrocławiu, a już niebawem,
14 marca, odbędzie się kolejna IV edycja
Lokalnego Festiwalu Smaku.
(mpa)

Gminne dofinansowania

Wykaz organizacji pozarządowych z dotacją
z budżetu Gminy Baranów na rok 2020
Na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji”
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

LZS „Orzeł” Mroczeń

Orzeł Mroczeń - sport z pasją

95 000,00

2

OSP Baranów

Obóz sportowo-pożarniczy dla MDP

12 000,00

3

UKS „Tornado”

Sport, pasja, wychowanie to nasze zadanie

48 000,00

4

GKS Grębanin

GKS Grębanin 2020 r.

70 000,00

5

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

SPORTowcy

14 000,00

6

OSP Słupia pod Kępnem

Sportowa Słupia

62 000,00

7

OSP Baranów Os. Murator

Bieg Muratora 2020

5 000,00

8

Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”

VI Bieg im. Hrabiego Wężyka

5 000,00

9

UKS „Pionier” Baranów

Baranowskie młodziki, żaki i skrzaty ruszają
w piłkarski świat. Projekt całorocznej pracy
z dziećmi uzdolnionymi piłkarsko

21 500,00

10

LKS „Jankowy 1968”

Jankowy na sportowo

27 500,00

Na zadanie „Upowszechnianie kultury”
Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1

Stowarzyszenie Seniorów Gminy
Baranów

Seniorzy kochają kulturę

6 300,00

2

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

Mali kucharze

5 260,00

3

Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”

Monografia Teatru „Echo Pałacu”

4 000,00

4

Stowarzyszenie „Słoneczny Mroczeń”

VI Lokalny Festiwal Smaku

5 300,00

Seniorzy na wycieczce krajoznawczej
dofinansowanej z budżetu Gminy

V Lokalny Festiwal Smaku w Mroczeniu.
Młodzież uczy się mistrzowskiej kuchni

GKS Grębanin - zdobywcy Okręgowego Pucharu
Polski w 2019 r.
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Fundusze sołeckie 2020

Żurawiniec

Łączna kwota:
27 533,34 zł

Organizacja Dnia Kobiet
Organizacja Ogniska Wiejskiego
Remont sali
Doposażenie sali
Przyłącze energetyczne na boisku

2 000,00
3 000,00
10 000,00
7 533,34
5 000,00

Marianka Mr.

Łączna kwota:
22 000,00 zł

Dokończenie podbitki na tarasie
Imprezy integracyjne
Dzień Seniora
Ogrodzenie obiektu koło sali
Zakup wapna

Joanka
Zakup garażu blaszanego
Monitoring
Tablice z Nr posesji
Festyn Wiejski
Krzesełka do sali
Stojaki na rowery przed salą
Boiler przepływowy do sali
Doposażenie KGW
Grill
Przyłącze energetyczne na boisku
Szlaban na boisku

Słupia
Zakup zestawu nagłaśniającego
Zakup namiotów
Festyn Wiejski
Dla KGW
Dla Zespołu Słupianie
Zakup piłkochwytów na boisko
Remont remizy
Zakup ławek, grilla do miejsowości Młynarka
Aktywizacja społeczna mieszkańców
Remont Sali Wiejskiej

Baranów
Zakup kuchni polowej
Dni Sportu / Św. Floriana / Seniora
Tablica ogłoszeniowa
Remont bryczki OSP
Organizacja obozu OSP
Zakup ławek i koszy
Organizacja kultury fizycznej
Doposażenie kuchni
Zakup zieleni

Os. Murator
Doposażenie jednostki OSP
Zainstalowanie monitoringu
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3 000,00
3 500,00
1 000,00
14 000,00
500,00

Łączna kwota:
27 833,27 zł
3 000,00
2 000,00
183,27
7 500,00
150,00
500,00
2 000,00
5 000,00
1 500,00
5 000,00
1 000,00

Łączna kwota:
59 985,49 zł
6 000,00
4 000,00
12 000,00
2 000,00
2 000,00
14 000,00
5 000,00
3 000,00
1 985,49
10 000,00

Łączna kwota:
59 985,49 zł
15 000,00
7 500,00
300,00
10 000,00
6 000,00
2 000,00
4 000,00
13 185,49
2 000,00

Łączna kwota:
59 985,49 zł
5 000,00
35 000,00

9 000,00
4 000,00
1 000,00
5 985,49

Nasadzenia, kosze, ławki
IV edycja Biegu Muratora
Doposażenie placu zabaw
Organizacja imprez integracyjnych

Mroczeń

Łączna kwota:
59 985,49 zł
985,49
2 500,00
15 000,00
1 500,00
12 000,00
10 000,00
2 000,00
4 000,00
12 000,00

Organizacja Dnia Seniora
Organizacja Dnia Dziecka
Organizacja Festynu Wiejskiego
Na potrzeby Rady Sołeckiej
Powiększenie i doposażenie boiska - LZS
Remont łazienek - KGW
Imprezy integracyjne dla dzieci
Kosiarki
Remont garażu OSP

Łęka Mroczeńska

Łączna kwota:
43 189,55 zł
18 000,00
2 000,00
10 000,00
6 189,55
7 000,00

Wyposażenie kuchni
Dzień Seniora
Remont dachu i pomieszczeń OSP
Doposażenie OSP
Imprezy integracyjne dla dzieci

Jankowy

Łączna kwota:
53 627,03 zł
13 627,03
4 000,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
3 000,00
1 000,00
15 000,00

Zagospodarowanie terenu obok DL
Doposażenie kuchni w DL
Dzień Seniora
Dzień Dziecka
Nawodnienie boiska
Dzień Matki i Ojca
Tablice z Nr posesji
Doposażenie OSP

Donaborów

Łączna kwota:
43 549,46 zł

Dwa namioty z wyposażeniem
Ogrodzenie panelowe za salą
Festyn Sołecki
Oprawa muzyczna festynu
Dzień Seniora
Utrzymanie Parku
Doposażenie kuchni w sali
Zieleń wokół sali
Materiał do wykonania stołu wiejskiego
KS Tornado
Małe stoliki na salę
Monitoring wokół Dworku
Zagospodarowanie terenu na działce Nr 488/3

15 000,00
4 000,00
3 000,00
1 500,00
1 000,00
2 000,00
1 500,00
1 500,00
500,00
1 000,00
2 000,00
6 000,00
4 549,46

Grębanin

Łączna kwota:
59 985,49 zł

Umundurowanie OSP
Ogrodzenie boiska
Festyn Sołecki
Budka gastronomiczna

7 500,00
7 500,00
7 985,49
37 000,00
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Kalendarz imprez 2020

Kalendarz imprez 2020
Co?

Kiedy?

Gdzie?

II Zimowe Manewry Kamikadze

29

lutego

Łęka Mroczeńska

VI Lokalny Festiwal Smaku

14

marca

Mroczeń

Jarmark Wielkanocny

29

marca

Słupia pod Kępnem

2

kwietnia

Mroczeń

Bieg Muratora

19

kwietnia

Osiedle Murator

Gminny Dzień Strażaka

23

maja

Donaborów

30-lecie Samorządu

27

maja

Baranowska Chata

Gminny Dzień Matki

28

maja

Joanka

Amatorskie Zawody w Powożeniu

31

maja

Osiedle Murator

6-7

czerwca

Osiedle Murator

Noc Świętojańska

20

czerwca

Donaborów

Dzień Seniora

25

lipca

Mroczeń

Powiatowe Pożegnanie Lata

30

sierpnia

Osiedle Murator

5

września

Słupia pod Kępnem

Bieg Transplantologa

19

września

Osiedle Murator

Wernisaż pleneru malarskiego

26

września

Baranowska Chata

7

grudnia

Baranów

18

grudnia

Łęka Mroczeńska

Wielkanocny Stół

Dni Baranowa

Dożynki Gminne

Spotkanie z Mikołajem
Gminna Wigilia
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W śwątecznym nastroju

Gminne
Święta
Marianka Mroczeńska była gospodarzem Gminnego świętowania Bożego Narodzenia
3 grudnia mieszkańcy Gminy Baranów spotkali się na wspólnej Wigilii
w Mariance Mroczeńskiej. Uroczystość rozpoczęli uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej
prezentując piękne jasełka bożonarodzeniowe. Licznie zgromadzona
widownia nagrodziła dzieci rzęsistymi brawami, a Wójt Gminy Baranów wręczyła im drobne upominki.
Potem przyszedł czas na życzenia,
które składali kolejno: Wójt Gminy
Baranów wraz z Przewodniczącym
Rady Gminy Marianem Kremerem,
wicestarosta Powiatu Kępińskiego
Alicja Śniegocka oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Ma-

Wigilia
Seniorów
Seniorzy z mroczeńskiego Klubu Seniora, przygotowali tradycyjną, odświętną Wigilię
W dniu 18.12.2019 r. w Klubie seniora w Mroczeniu odbyła się uroczysta
Wigilia wraz z zaproszonymi gośćmi:

Jasełka w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej

riance Mroczeńskiej, która chwilę
później odebrała podziękowania od
Bogumiły Lewandowskiej – Siwek za
przygotowanie całej uroczystości.
Przed przystąpieniem do wieczerzy
wigilijnej, szafarz Parafii w Grębaninie odmówił modlitwę i pobłogosławił
świąteczne potrawy. Następnie w tej
jakże miłej atmosferze, wszyscy zgromadzeni złożyli sobie życzenia, dzieląc
się przy tym opłatkiem.
(bm)
Wójtem Gminy Baranów Panią Bogumiłą Lewandowską-Siwek oraz
Przewodniczącym Rady Gminy Panem Marianem Kremerem. Klubowicze podczas spotkania opłatkowego
składali sobie życzenia oraz wspólnie
śpiewali kolędy, a już następnego
dnia zawędrowali z kolędą do przedszkola w Mroczeniu. Pokoleniowe
śpiewy i rozmowy o świątecznych
zwyczajach rozbrzmiewały po przedszkolnych korytarzach. Z okazji świąt
Bożego Narodzenia, Seniorzy z Klubu
Seniora przygotowali dla dzieci słodkie upominki.
(mw)

Uczestnicy Wigilii w Klubie Seniora

10

Kronikarz Ziemi Baranowskiej · Styczeń 2020 · Nr 1/45

Anielskie jasełka w Mariance Mroczeńskiej

Zgodnie z tradycją podzielono się opłatkiem

W śwątecznym nastroju

„Niech z baranowskiego
Rynku wieść niesie,
że tu coś miłego dzieje się,
na chwałę Boga!”
W środowe popołudnie 8 stycznia
wróciliśmy na moment do świątecznej magii wspólnie kolędując
Baranowska Żywa Szopka przechodzi
do legendy. Niestraszny jej bowiem
mróz, niestraszny ziąb, za nic ma również jesienno-zimowo - pluchę. I tak
rok w rok, na baranowski rynek licznie
przybywają zacni goście, by wspólnie
tu pokolędować. Nie inaczej było też

w pierwszą środę 2020 r. Zwierzęta
ze świątecznego orszaku Trzech Króli – osiołek, owieczki i kózki – przywędrowały do nas z… Niedźwiedzia. Doprawdy nie wiemy skąd przywędrował
tajemniczy wielbłąd, który wzbudził
największą sensację. Zwłaszcza, że był
z porcelany. Jaka szkoda, że zwierzęta nie mogły z nami pokolędować, bo
przecież ludzkim głosem posługują się
jedynie w Wigilię.
Po raz kolejny okazało się, że wspólny
śpiew ma moc jednoczenia. Nie zdołał zmienić tego nawet szatan zsyłając
nam strugi lodowatego deszczu. Broniliśmy się ciepłą herbatą, i gorącymi

Aniołki Jacka Klyty oraz Zespół Słupianie zachęcali do wspólnego kolędowania

Żywa szopka była wielką atrakcją

oscypkami. A załzawione baranowskie
niebo próbowaliśmy pocieszyć pięknym
śpiewem: Od „Wśród nocnej ciszy”, kolęda po kolędzie, w baranowskie niebo
płynęły świąteczne strofy. I jak tu nie wierzyć w magię świąt Bożęgo Narodzenia?
(ems)

Kolejka po smażone oscypki z żurawiną i rozgrzewającą herbatę

Strażacka
Wigila
18 grudnia odbyło się wigilijne
posiedzenie Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Baranowie
Na świąteczne spotkanie zaproszono:
sekretarza Gminy Baranów - Ilonę Skibę,
skarbnika Gminy - Marzenę Żłobińską,
przewodniczącego Rady Gminy Baranów - Mariana Kremera, członka Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP, prezesa Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Kępnie, a jednocześnie członka Prezydium Zarządu
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie dha Michała Błażejewskiego,
przedstawiciela Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie
kpt Mateusza Grzesiaka, prezesa honorowego Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kępnie dha Eugeniusza

Życzenia dla wszystkich obecnych i ich rodzin

Grzesiaka, kierownika posterunku policji
w Łęce Opatowskiej asp. sztab. Konrada Mierzwiaka oraz przedstawicieli jednostek OSP z naszej gminy. Podczas
spotkania prezes zarządu gminnego dh
Michał Balcer oraz zaproszeni goście
podziękowali strażakom za ich pracę
i zaangażowanie w pomoc drugiemu
człowiekowi, a także złożyli życzenia
świąteczne i noworoczne dla wszystkich
obecnych i ich rodzin. Była to również
okazja do podzielenia się opłatkiem
i wspólnych rozmów przy wigilijnym
stole.
(ig)

Życzenia złożył Przewodniczący Rady Marian
Kremer
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W śwątecznym nastroju

XVII Gminny
Konkurs Kolęd
16 stycznia w Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej odbył
się XVII Gminny Konkurs Kolęd,
który rok rocznie cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów
z terenu naszej gminy
W tym roku do konkursu zostało zgłoszonych 29 wykonawców, podzielonych na 3 kategorie wiekowe. Występy
uczniów oceniało Jury składające się

z profesjonalnych nauczycieli muzyki: Pani Agnieszki Podejma-Wieczorek
z Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz Pana
Antoniego Janaszewskiego. Wszyscy
wykonawcy zachwycili swoim śpiewem
zgromadzoną publiczność, jak i wspomniane wyżej Jury, które miało nie lada
orzech do zgryzienia podczas wybierania laureatów.
Wszyscy wykonawcy oraz laureaci
otrzymali dyplomy, upominki i nagrody książkowe ufundowane przez Gminę Baranów. Dyrektor szkoły podziękowała nauczycielom za organizację
konkursu, fundatorom za nagrody,
a młodym artystom za piękne wyko-

Laureaci XVII Gminnego Konkursu Kolęd w Łęce Mroczeńskiej

Antoni Janaszewski jako główny juror

nanie kolęd i pastorałek. Tradycyjnie
zaprosiła zebranych uczestników na
wspólne kolędowanie za rok!
(SP Łęka Mr.)

Taka publiczność to skarb

Świąteczna
poczta?
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zorganizowało dla dzieci z naszej Gminy zajęcia bożonarodzeniowe.
Do wykonania kalendarzy adwentowych milusińscy zużyli
745 kopert, 5 kg cukierków, 200
słomek, 50 m sznurka i 2300
ozdobnych serc i gwiazdek
Fantastyczny pomysł Stowarzyszenia Kobiet Aktywnych sprawił, że sala
domu ludowego w Słupi na kilka chwil
przedzierzgnęła się w świąteczny
urząd pocztowy. Przed milusińskimi
z naszej Gminy postawiono zadanie
wykonania kalendarzy adwentowych.
Każde dziecko musiało wyciąć i na12

Żywe kalendarze adwentowe

kleić numerki na koperty, ozdobić je,
a następnie umieścić w nich karteczkę
z zaleceniem na dany dzień adwentu.
Obowiązkowo do każdej koperty powędrował cukierek. Zwieńczeniem
pracy było zawieszenie kopert na
sznurku. Podczas zajęć proboszcz
ks. kanonik Jacek Andrzejczak przybliżył dzieciom tematykę adwentu.
Drugie spotkanie polegało na stwo-
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rzeniu ozdób świątecznych. Każdy
dzieciak z zapałem wycinał, ozdabiał
i przyklejał. Nasze zajęcia spotkały
się z dużym zainteresowaniem, za co
wszystkim uczestnikom dziękujemy!
Należy dodać, że materiały na zajęcia
zostały sfinansowane przez Urząd
Gminy Baranów, za co jesteśmy bardzo wdzięczne!
(ig)

W śwątecznym nastroju

Na chwałę
Boga i ku
uciesze ludzi
19 stycznia w Kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Murator miało miejsce Gminne Kolędowanie
Parafia Miłosierdzia Bożego w Baranowie należy do najmłodszych w diecezji
kaliskiej. Utworzona została w 2006 r.
Miejscowy kościół wyróżnia się cudowną
akustyką co stanowi niebagatelny powód, by co roku, już od kilku lat, organizować tu wspaniałe spotkania z muzyką
świąteczną. W Gminnym Kolędowaniu
biorą udział nie tylko parafianie z Mu-

Występ Chóru Gospel zrobił nie lada wrażenie

ratora, ale i liczni miłośnicy pięknego
śpiewu „na chwałę Boga i ku uciesze
ludzi”. Doskonałą okolicznością do realizacji tej maksymy jest organizowany
tu koncert kolęd. Niewątpliwą atrakcją
tegorocznego koncertu był występ
zespołu Joyful Gospel z Ostrzeszowa
pod batutą Aleksandry Marszałkowskiej. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza
Dariusza Woźniaka mogliśmy usłyszeć
również kolędy w wykonaniu dzieci ze

Kolędująca młodzież z całej Gminy doskonale odtworzyła świąteczny nastrój

Widownia zachwycona spektaklem

Renifer
w teatrze
W poniedziałek 27 stycznia w Bibliotece w Mroczeniu odbyło się
widowisko teatralne pt. „Renifer
Niko ratuje zimę”

Przedstawienie odegrane przez aktorów z Teatru „Blaszany Bębenek” obejrzeli najmłodsi czytelnicy biblioteki oraz

szkoły w Baranowie pod artystyczną
opieką Jacka Klyty oraz laureatów XVII
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
w Łęce Mroczeńskiej. Warto podkreślić,
że młodzi muzycy grali na własnych
instrumentach. Wszyscy otrzymali upominki ufundowane przez Urząd Gminy.
Wręczyli je: sekretarz gminy Ilona Skiba,
przewodniczący Rady Gminy Marian
Kremer oraz radna Marta Wylęga.
(ems)

Gości przywitał ks. Dariusz Woźniak

Dzieci i opiekunowie koniecznie chcieli sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie z teatralną trupą

dzieci z Przedszkola w Mroczeniu. Renifer Niko to spektakl inspirowany filmem
animowanym, który odniósł wielką popularność. Jest to opowieść o małym
reniferze, który za wszelką cenę chce
nauczyć się latać. Nie przejmuje się
niepowodzeniami i wyrusza w świat.
Przedstawienie było energiczne i pełne
humoru, a najmłodsi mogli aktywnie
uczestniczyć, dzięki czemu mogły wspólnie rozwiązywali problemy głównych
bohaterów dziejące się w wiosce oraz
okolicznym lesie.
(el)

Teatralne stroje potrafią być baaardzo kolorowe
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Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część I

Jak Józek
Niemców wykołował
Odnaleziony niemal cudem pamiętnik Józefa Sołygi to cenny przyczynek do najnowszych dziejów Baranowa. Jego autor był świadkiem zdarzeń, które do niedawna pozostawały jedynie w rodzinnych opowieściach,
w przekazach na wpół legendarnych. Dziś, za zgodą rodziny Autora, publikujemy wybrane fragmenty dotyczące pierwszych dni wojny. Całość (w odcinkach) znajdziecie Państwo na facebook-u (baranow.witryna
sołectwa). Może ta publikacja obudzi również Waszą rodzinną pamięć? Zapraszamy do współpracy. Czekamy na komentarze, wspomnienia i zdjęcia
broń, to już jest bardzo źle. Przyciskam
na pedał i pod Kępnem znów spotykam żołnierzy leżących na skarpie przy
szosie. Ostatni poprosił mnie bym mu
wrzucił do skrzynki kartkę pocztową do
domu pod Stanisławów. Rano 1 września o 500 jeszcze szaro i mocna mgła.
Zbudził nas głośny warkot samolotów.
W tej mgle trudno było rozpoznać, co
to za samoloty krążą nad nami, ale
każdy był pewien, że to nasze. O 600 już
wiedzieliśmy, że to, niestety, nie nasze
z szachownicą, a z czarnymi krzyżami.
Niemieckie.. A więc...
Józef Sołyga urodził się 1.11.1919 r.
W Baranowie, z ojca Józefa i matki
Michaliny z domu Kulak. Mieszkał
przy ul. Strumykowej. „Ojciec mój
był rolnikiem, a gospodarował na
niewielkim pięciohektarowym gospodarstwie. Urodził się w pobliskim Grębaninie. Miałem liczną rodzinę: starsi
bracia - Franciszek i Marian, młodsi Stanisław i Jan, siostra Michalina. Do
I Komunii św. Przygotowywał mnie ks.
Proboszcz Stanisław Hundt.”

Ostatni dzień
W ostatni dzień sierpnia 1939 r. posłał
mnie mistrz (Józef uczył się stolarstwa
(przyp. red.) na swoim rowerze do odległego o 12 km Wieruszowa (…) Ok
1400, gdy już wracałem w stronę Kępna,
spostrzegłem, że w Podzamczu u kowala żołnierze ze zwiadu konnego ostrzą
szable. Przestraszyłem się, bo od ojca
wiedziałem, że gdy jest rozkaz ostrzyć
14

Wojna!
O 700 pobiegliśmy z kolegą Antonim
Taborskim do pracy. Mistrz nasz zakomunikował nam: Niestety chłopcy naszą
pracę musimy na razie przerwać. I zaprosił nas do aparatu radiowego gdzie
komunikaty powtarzały się co chwilę:
Halo, uwaga! Należy zachować spokój.
W tej sytuacji musicie stać się dorosłymi,
bo trzeba będzie samemu podejmować
decyzje. Za kilkanaście minut pobiegliśmy do Kępna, ale tym razem do urzędu
powiatowego, gdzie swoją siedzibę wraz
z magazynem broni miało Przysposobienie Wojskowe. Myśleliśmy, że tam
dostaniemy mundur, karabin i pójdziemy walczyć. Niestety, zgłosiliśmy się za
późno. Już z rana ochotnicy opuścili Kępno. Wróciliśmy do domu, gdzie rodzice
poczynili przygotowania do wyjazdu. Na
tę decyzję nalegała mama. (…) Położenie
naszej zagrody do takiego myślenia skłaniało. Rowy strzeleckie zaraz za stodołą,
w stronę niedalekiej szosy, która skupiała
ruch z dwóch kierunków, od niedalekiej
granicy (20 km) z kierunku Kluczborka
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oraz Namysłowa czy Opola. Na jednym
i drugim szczycie stodoły znajdowały się
gniazda karabinów maszynowych skierowane na odległą 200 m szosę. Nieco
dalej, obok stogu słomy, również karabin maszynowy. 50 m od zagrody rów
przeciwczołgowy. Gdy ojciec mnie zobaczył, powiedział: Pojedziecie z mamą,
siostrą Michasią i z bratem Jankiem oraz
zabierzecie Andzię z jej dwoma kilkuletnimi
chłopcami (była to żona kuzyna ojca - Jarczakowa). Jedź przez Suśnie do Olszowej,
a dalej na Kierzno. Gdybyś się zorientował,
że front się nie oddala, a przybliża, to staraj się wrócić.

Ucieczka
Wyjechaliśmy niemal w południe. Na
wozie znajdowało się nas siedmioro.
Na drodze do Olszowej tylko pojedyncze furmanki z uciekinierami. Za nami,
w bliskiej odległości, synowie sąsiada,
Antoni - mój kolega z warsztatu, Marian
i Teofil Taborscy w wieku 13-18 lat. Za
Olszową z różnych stron na tę drogę,
którą myśmy jechali, wjeżdżały całe kolumny. Po lewej stronie zostało Kierzno,
po prawej Świba, a my na wprost do
Lubczyny. Po dwóch godzinach zrobiło
się gorąco, a na drodze zaczynał się tłok.
Ci co jechali dwoma końmi, wyprzedzali
w różny sposób tych, co jechali jednym
i krzyczeli: „spieszcie się, oby gdzieś do
lasu, bo tu na gołej drodze mogą was
samoloty zbombardować”. W tej sytuacji,
z kilometr przed Lubczyną, my dorośli musieliśmy z wozu zejść i iść pieszo.
Gdyśmy wreszcie dojechali do Lubczyny,
tam już nieopisana panika. Rowerzyści
rzucali pakunki i na skróty przez pole do
łąk, wszyscy w tym samym kierunku, do

Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część I

Tą publikacją spełniamy testament Pana Józefa

owej dróżki, która prowadziła na wprost
do brodu na Prośnie. Ja, niestety, nie mogłem dalej uciekać, musiałem wozem stanąć i poczekać, bo mama i siostra Andzia
nie mogły nadążyć. W tym czasie sąsiada chłopaki mnie wyprzedzili i mówią
do brata: „Janek chodź do nas, Józek nas
dogoni.” Ja niedoświadczony w takich sytuacjach milczeniem pozwoliłem bratu
swój wóz opuścić. Wypadki zaczęły się
dziać lawinowo. Gdyśmy po paru minutach opuszczali Lubczynę i skierowali na
wspomnianą w łąkach dróżkę, 150 m od
wioski zdarzyło się coś niespodziewanego. Oto kilkadziesiąt metrów za nami pojawiła się kolumna artylerii. Krzyki „z drogi!” zmusiły mnie do zboczenia na łąkę.
Wszystko śpieszyło do wspomnianego
brodu. Gdy ta kawalkada przejechała,
mimo woli spojrzałem do tyłu i zatkało
mnie. Nasza Obrona Narodowa wybiega ze wsi w naszą stronę, W jednej chwili
zrozumiałem, co się dzieje, Nie ma po
co dalej uciekać, a w łąkach pomiędzy
wojskiem też nie można przebywać. Zawracam więc i galopem z powrotem do
wsi. Znajomi z podwód krzyczą do nas:
„Wjeżdżajcie na pierwsze lepsze podwórka
i chowajcie się, bo 500 m za nami Niemcy.” W wielkim pośpiechu wjechałem na
pierwsze podwórko (…)Na trzeciej posesji zauważyłem piwnicę wiejską w ziemi
pół metra wykopaną i dość grubo okrytą
ziemią. Tam żeśmy się wszyscy schronili.
(…)Przez szpary w furtce naszego schronu obserwowałem, co dzieje się na zewnątrz. Zapadał zmierzch. Po kilku minutach dał się słyszeć warkot motocykli.
(…)Na wiejskiej ulicy stała większa grupa
niemieckich żołnierzy, w pogotowiu, na
motocyklach. W pierwszej trójce w przyczepie siedział rozparty dowódca. Żoł-

nierze tytułowali go her major. Na ulicy
zaczęło się pokazywać coraz więcej uciekinierów. Znalazły się tam również kobiety z Kępna z kilkuletnimi dziećmi. Po
krótkiej naradzie, a płynnie rozmawiały
w języku niemieckim, udały się do majora. On polecił udać się do majątku, bo
tam jest sztab. Poszliśmy tam z mamą,
ale po ciemku nic nie można było znaleźć. W tej sytuacji postanowiłem, nie
bacząc na noc, wracać do domu.

Jak Niemców
wykołowałem
I tak w pierwszy wieczór i w pierwszą
noc wojny zdecydowaliśmy się wracać.
Z wielkim bólem w sercu, że brakuje
wśród nas najmłodszego brata. Przed
wejściem na wóz znalazło się nagle przy
mnie dwóch kolegów z Baranowa i trzeci
znajomy. Byli to Piotr Taborski - syn kowala, Stefan Śpikowski syn kościelnego
oraz Roman Kułat - znajomy fryzjer. Za-

częli mnie rugać i wymyślać. - Czy zwariowałem mówią - bo cóż można myśleć,
żeby paręset metrów od frontu w nocy
jeździć, zamiast w dziurze siedzieć i nie
oddychać. Ten pierwszy, widząc, że jestem zdecydowany jechać, mówi do
mnie: „Gdy spotkasz Niemców, to powiedz
Heil Hitler”. Z tym pouczeniem pojechałem. Wóz żelazny na kocich łbach strasznie hałasował. Po kilkunastu minutach
już byłem w Wyszanowie. Raptem spostrzegłem z niedowierzaniem - jeden
czołg za drugim, przez całą wieś. Ogień
zieje z rozgrzanych silników. Czołgiści po
drugiej stronie drogi siedzą na rowach
w koszulkach i palą skrycie papierosy.
Miejsce na przejechanie miałem bardzo wąskie, ale nikt mi nic nie powiedział i tak powolutku minąłem, że nikt
na mnie nie krzyczał. Nabrałem otuchy, że może szczęśliwie do domu dojadę. Za chwilę wyraźnie słyszę równy
krok czyli marsz piechoty. Jadę bardzo
ostrożnie. Słyszę stukot końskich podków. Serce mi tłucze, bo jestem pewien,
że mnie zaczepią. I w tej chwili przyszła mi
na myśl przestroga kolegi. Gdy mi obok
konia zamajaczyły uszy tamtych dwóch
koni, uniosłem rękę do góry i gardłowym
głosem krzyknąłem Heil Hitler. Oficerowie, bo oni byli na koniach, odpowiedzieli
heil i cała kompania heil heil heil. Konie natychmiast poszły na wprost, a ja
poznałem, że zostałem poczytany za
polskiego Niemca. Trzeba ich, pomyślałem, w tym utwierdzić. Gdy pojawiła
się następna kompania, powtórzyłem
ten zabieg, więc gdy ujrzałem trzecią - to już do mnie koni nie kierowali,
ale zahailowałem na wszelki wypadek.
Chociaż raz w życiu Niemców wykołowałem.
oprac. (ems)

Baranów 1936 r. Czy na tym zdjęciu jest ktoś z Waszej Rodziny? Prosimy, dajcie nam znać
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Sportowe okruchy

Basket po
Mroczeńsku
W środę 23.01.2020 r. pięć zespołów chłopięcych (kl. IV-IV i VII-VIII) rywalizowało w szkolnych
Mistrzostwach Gminy w Koszykówce. W obu kategoriach wygrały reprezentacje gospodarzy, czyli
SP Mroczeń

Mroczeń górą!

Niedosyt?
Jednak radość

Koszykówka jest jedną z najbardziej
widowiskowych dyscyplin sportu. Drybling, celne rzuty z dużej odległości,
fenomenalne wsady no i oczywiście
wspaniali zawodnicy dokonujący cu-

Znacie uczucie niedosytu? Naszym Orlikom zabrakło dwóch goli, by wdrapać
się na podium (2010/2011) turnieju
zorganizowanego przez KS Krążkowy.
Jednak mimo wszystko i to czwarte
miejsce przyjmujemy z ogromną radością. W starciu z bardzo mocnymi
rywalami tylko raz przegraliśmy (niesamowite Krążkowy), a gole Kuby Świątka, Wiktora Szuberta, i Olka Lipińskiego
dał nam remis i zwycięstwa w meczach
z Łużyczanką, Wrocławiem i Wieluniem.
Sukces w tym turnieju dedykujemy Kacperkowi, który już w pierwszym meczu
nabawił się kontuzji. Uczucia niedosytu

doświadczyliśmy z pewnością po turnieju młodzików w Koźminie. Zawody te
zapamiętamy z kilku powodów. Pierwszy z nich, to odwaga naszych piłkarzy,
którzy nie zawahali się przed udziałem
w turnieju przewidzianym dla starszych
od nich graczy. W naszych drużynach
tylko Fabian i Kuba urodzili się w 2007
r., natomiast Piotrek, Adaś, Bartek, Adrian, Oskar, Bartek J., i Szymon to chłopcy
z r. 2009. Mają już spore doświadczenie,
w ubiegłym roku przebili się aż do finału
wojewódzkiego Turnieju Tymbarka, ale
w koźmińskim turnieju rywale byli o dwa
lata starsi. Drugi powód związany jest
właśnie z tą młodszą drużyną. Oto Orzeł
II dzielnie stawia czoła pierwszemu teamowi krotoszyńskiej Astry. Po pięknym golu Adasia Gąszczaka sensacja
jest bardzo blisko. Niestety, 15 sekund
przed ostatnim gwizdkiem Astra wyrównuje. Później okazało się, że to był
kluczowy mecz turnieju. Ten remis wyniósł Astrę do półfinału, a piłkarzy Orła
II jeden punkcik zdobyty z takim rywa-

Zespół Żaków „Pioniera” Baranów

„Orzeł” Mroczeń - drużyna Młodzików

Młodzi piłkarze baranowskiego
„Pioniera” i mroczeńskiego „Orła”
udanie rozpoczęli sportowy rok
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dów na parkiecie. Pamiętacie niegdysiejsze gwiazdy NBA — Michaela
Jordana, Shaquilla O’Neala, Dennisa
Rodmana? Ostatnio za sprawą odmłodzonej reprezentacji Polski, która błysnęła na mundialu, troszeczkę wzrosło
w naszym kraju zainteresowanie basketem. I my postanowiliśmy pokazać
naszej młodzieży w czym zawiera się
piękno tej gry. Mistrzostwa Gminy zorganizowane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Mroczeniu zawierały wszystkie elementy prawdziwego
widowiska koszykarskiego: sprawne
i profesjonalne sędziowanie, oprawę
i jak najprawdziwsze cenne nagrody
ufundowane przez Wójta Gminy. Na
parkiecie brylowały zaś teamy gospodarzy. I one właśnie wywalczyły awans
do finałów powiatowych.
(ems)
lem natchnął nadzieją na dobry wynik
w całych zawodach. W następnym
meczu przegrywali już 0:2, ale zdołali
wygrać 4:3. I sensacyjnie zameldowali
się w półfinale, w którym zmierzyli się
z ...Orłem I. Trzeci powód to dotyczy
wyczynu golkipera Orła I. Adi Krawczyk
nie puścił gola w żadnych z pięciu meczów! Ostatni powód, dla którego zapamiętamy styczniowy turniej w Koźminie,
to… pech. Orzeł I nie przegrał żadnego
meczu, nie stracił gola, a i tak nie wygrał
turnieju. W finale, po bezbramkowym
remisie, w serii rzutów karnych lepsza
okazała się Astra Krotoszyn I. O pechu
możemy mówić również przy okazji turniejów, w których wzięły udział nasze
żaki (25.01., Koźmin) i orliki (26.01., Wieruszów). Choroba wyrwała z naszych
szeregów połowę piłkarzy, więc w takiej
sytuacji wynik był sprawą drugorzędną.
Zdrowi piłkarze walczyli jak lwy i za to
należą się im się wielkie brawa.
(ems)

Sportowe okruchy

Donaborowska
liga badmintona
Uczniowski Klub Sportowy Tornado w Donaborowie nie ogranicza się tylko do szkolenia
dzieci, ale także proponuje aktywność sportową dla innych
grup wiekowych

Stanowi ona cykl turniejów rozgrywanych raz w miesiącu w niedzielę od
godz. 13.30 do około godz. 18.00. Do-

tychczas rozegrano 4 takie turnieje: 22
września 2019, 27 października 2019, 1
grudnia 2019 oraz 12 stycznia 2020. Planowane są jeszcze dwa lub trzy turnieje.
Najbliższy odbędzie się 23 lutego 2020.
W każdym turnieju zawodnicy zdobywają punkty, na podstawie których w kwietniu 2020 wyłonieni zostaną zwycięzcy
zawodów. Punktacja preferuje szczególnie tych, którzy systematycznie biorą
udział w zawodach. Zawody oraz punk-

tację prowadzi Alojzy Piasecki. Warto
podkreślić duże zaangażowanie niemal
wszystkich dorosłych członków UKS
Tornado, którzy przygotowują obiekt
oraz kawę i ciasto dla wszystkich uczestników. Wszak to niedzielne popołudnie.
Szczególnie należy docenić postawę
Marka Goja oraz Renaty i Adma Małolepszych, a także pracownika Urzędu
Gminy w Baranowie Mateusza Niechciała, który zadbał o promocję zawodów.
W każdych zawodach rozgrywanych jest
ponad 50 meczów. W sumie w dotychczas w Lidze wystartowało 54 zawodników, (średnio w zawodach bierze udział
40). Warto zauważyć udział przewodniczącego Rady Gminy w Baranowie pana
Mariana Kremera, który wystartował we
wszystkich dotychczasowych turniejach.
(ap)

Badmintonowe tornado szaleje w Donaborowie
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Życzenia i liczby

Kiedy pęknie
magiczna granica?
7981 stałych mieszkańców liczyła nasza Gmina na koniec 2019 roku. Ze
statystykami dotyczącymi m.in. ilości urodzin, ślubów, a także zgonów
w gminie podzielił się z „Kronikarzem” Kierownik USC w Baranowie
Od dwóch lat liczba stałych mieszkańców Gminy utrzymuje się na podobnym
poziomie i jakoś „nie chce” przekroczyć
magicznej granicy 8000. Stale powiększa się za to ilość mieszkańców zameldowanych czasowo. W ubiegłym roku
było ich 589. W dużej większości to imigranci zarobkowi. W tej grupie najliczniej
reprezentowana jest Ukraina, ale mamy
również wielu Gruzinów, Azerbejdżanina i Nepalczyka.

Najludniejszą miejscowością w naszej
Gminie pozostaje niezmiennie Baranów
(2052). Tuż za nim plasuje się Słupia
(1291) i Mroczeń (1253). Najmniejszy
pod tym względem jest Albertów z …
dwoma mieszkańcami.
W całym roku 2019 Urząd Stanu Cywilnego w Baranowie zarejestrował 90
nowo narodzonych (48 dziewczynek i 42
chłopców). Najczęściej nadawane dzie-

ciom imiona żeńskie to Zuzanna, Wiktoria, Lena. Najczęściej nadawane dzieciom
imiona męskie to Marcel, Jakub, Jan. Inną
statystyką prowadzoną przez USC jest
liczba zgonów w danym roku kalendarzowym. W 2019 r. odnotowano 75 zgonów
(28 kobiet i 47 mężczyzn). W ubiegłym
roku odnotowano także 81 małżeństw.
USC odnotował 16 par jubilatów z okazji 50–lecia pożycia małżeńskiego (Złote
Gody), 1 parę z okazji 60-lecia (Diamentowe Gody) oraz jedną parę – 65-lecie
(Żelazne Gody). Baranowski USC wydał
w omawianym czasie 599 odpisów aktu
urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz 12
zaświadczeń o zdolności prawnej do
ślubu za granicą.
Sylwia Adamska
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
w Baranowie

Jubilaci
obchodzący urodziny w styczniu i lutym 2020 r.
(powyżej 80 lat)

93 lata (ur. 1927 r.)
Irena Jerzyk
92 lata (ur. 1928 r.)
Helena Pieprz
91 lata (ur. 1929 r.)
Gertruda Nowak
Dorota Malinowska
90 lata (ur. 1930 r.)
Waleria Górecka
89 lata (ur. 1931 r.)
Halina Zawieja
Franciszek Smołka
88 lata (ur. 1932 r.)
Aniela Stawska
Helena Binkowska
87 lata (ur. 1933 r.)
Helena Kurek
Mieczysław Skiba

86 lata (ur. 1934 r.)
Marianna Idzikowska
85 lata (ur. 1935 r.)
Cecylia Kaźmierczak
Józef Poślednik
Józef Berski
Parzonka Helena
Mieczysław Albert
84 lata (ur. 1936 r.)
Helena Dziedzic
Kazimiera Parzonka
83 lata (ur. 1937 r.)
Maria Domagała
Kazimiera Godek
Teresa Nowak
Kazimierz Dziergwa
Konrad Białek
Jan Poźniak
Bronisław Walaszek
Teresa Kupczak

Drodzy Jubilaci,
proszę przyjąć ode mnie życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
Bogumiła Lewandowska-Siwek
wójt Gminy Baranów
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82 lata (ur. 1938 r.)
Waleria Kurbel
Kazimiera Szubert
Janina Kulak
81 lata (ur. 1939 r.)
Felicja Najdek
Ryszard Stasiak
Maria Juraszek
Zofia Kałus
Zofia Latusek
80 lata (ur. 1940 r.)
Krystyna Skąpska
Kazimiera Parzonka
Józef Stasiak
Zofia Gola
Kazimierz Berski
Maria Kubik
Mieczysław Leszczyna

Na finiszu

Fundacja Wrota Wielkopolski
ul. Rynek 21, 63-604 Baranów

Przekaż 1% podatku
NR KRS: 0000257022
z celem szczegółowym:
„Seniorzy Gminy Baranów”

Akcja pod patronatem Urzędu Gminy w Baranowie
oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Celem zbiórki jest poprawa warunków mieszkaniowych, bytowych i sytuacji mieszkaniowej rodziny Michała i Alicji – zakup mieszkania. Pani Alicja samotnie wychowuje 15-stoletniego syna, chorującego na autyzm. Chłopiec jest upośledzony w stopniu znacznym.

W ramach zbiórki w 2020 roku organizujemy:
LUTY / MARZEC

Koncerty „Muzyką budujemy dom”

MARZEC / KWIECIEŃ Kiermasz „Zajączek dla Michała”
MAJ
CZERWIEC

Przegląd Teatralny „Talentami budujemy dom”

SIERPIEŃ

Festyn Rodzinny „Michałki”

LISTOPAD

Konkurs Poetycki „Jesień idzie przez park”

GRUDZIEŃ

Celem działania Stowarzyszenia Seniorów Gminy
Baranów jest:

Bieg Charytatywny „Biegiem po dom”

Zimowy Kiermasz „Domek dla Michała”
„Kolędowanie dla Michała” - uroczyste zakończenie zbiórki

Osoby chętne do wzięcia udziału w którymkolwiek wydarzeniu zarówno jako
artysta, uczestnik lub osoba wspierająca prosimy o kontakt:
tel: 696371186 lub dommichala20120@gmail.com

Fundacja
pomaga
osobom chorym i niepełnosprawnym oraz
ludziom, którzy nagle
znaleźli się w trudnej
sytuacji życiowej.
KRS: 0000308316
Możesz wpłacić 1% podatku na pomoc dla
Marcina Nawrota - mieszkańca Mroczenia,
który zmaga się ze stwardnieniem rozsianym.
Liczy się każdy grosz!

organizowanie wszelkich działań ukierukowanych na wszechstronny rozwój
kulturalny i społeczny człowieka w ciągu
całego życia, a w szczególności promowanie i rozwijanie metod sprzyjających
aktywizacji i twórczemu rozwojowi osób
starszych, a także osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Baranów. Stowarzyszenie pragnie kształtować i propagować
zachowania prozdrowotne w aspekcie
zdrowia fizycznego, psychicznego i duchowego.

Zbieramy plastikowe nakrętki dla
Mateusza Dziergwy
NAKRĘTKI DOSTARCZAMY
DO URZĘDU GMINY W BARANOWIE
PN - 10:00 -18:00 / WT-PT - 7:30 -15:30
LUB W WORKACH OBOK KOTŁOWNI URZĘDU

Cel szczegółowy:

MARCIN NAWROT N/128
Więcej informacji o fundacji znajdziecie na:
www.fundacjazlotowianka.pl
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W Kronikarskim obiektywie

Chwała Bohaterom

Konsekwencją Powstania Wielkopolskiego był powrót Ziemi Kępińskiej do Macierzy. 17 stycznia 1920 r.,
żołnierze 11. Pułku Strzelców Wielkopolskich pod wodzą Stanisława Thiela wjechali na kępiński Rynek.
Dla Zespołu Szkół w Baranowie te daty są szczególne. Mając za patrona Powstańców Wielkopolskich społeczność szkolna kultywuje pamięć o męstwie naszych przodków, którzy upomnieli się o polskość tej Ziemi

Tegoroczne obchody Dnia Patrona
Szkoły Podstawowej im. Powstańców
Wielkopolskich w Baranowie były niezwykłym spotkaniem uczniów, rodziców, nauczycieli z dziećmi i wnukami Powstańców, a także z Przyjaciółmi Szkoły.

Przed południem pod pomnikiem bohaterów złożono kwiaty, a po południu
powołany na tę okazję Sztab Powstańczy wydał rozkazy dla drużyn, do których
wcieleni zostali uczniowie, rodzice i Przyjaciele Szkoły. Zadania sprawdzały wiedzę

Przemarsz pocztu sztandarowego pod Pomnik

Hołd Bohaterom

Zadania sprawdzały... (foto: Jacek Klyta)
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o historii Powstania, a także o symbolach
i miejscach upamiętniających powstańczy sukces. Drużyny musiały wykazać się
też znajomością piosenek tego okresu,
a na koniec wszyscy musieli się zmierzyć
z gwarą wielkopolską.
(ems)

...wiedzę o historii Powstania (foto: Jacek Klyta)
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