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DRODZY MIESZKAŃCY
NADCHODZĄCE ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA NIOSĄ ZE SOBĄ WIELE RADOŚCI
ORAZ REFLEKSJI DOTYCZĄCYCH MINIONEGO OKRESU I PLANÓW NA NADCHODZĄCY NOWY ROK.
W TYCH WYJĄTKOWYCH DNIACH CHCEMY PAŃSTWU ŻYCZYĆ ZDROWIA
I SPEŁNIENIA NAJSKRYTSZYCH MARZEŃ.
Marian Kremer
Przewodniczący Rady Gminy Baranów
wraz z Radnymi

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów
wraz z Pracownikami

Na Starcie

Gorący temat

Rok wielu inewstycji

Baranów na 6. miejscu
w rankingu „Rzeczpospolitej”

Wkrótce pożegnamy 2020 rok. Choć, ze względu na pandemię, nie możemy twierdzić, że był on szczęśliwy, to z perspektywy naszej Gminy należał on do bardzo
udanych. Na inwestycje – m.in. drogi, oświetlenie uliczne, kanalizację, budowy
i remonty – wydaliśmy prawie 40 milionów

Gmina Baranów zajęła VI miejsce w Polsce wśród 1533
gmin wiejskich w dorocznym Rankingu Samorządów
dziennika „Rzeczpospolita”

obiekt zostanie oddany w styczniu
2021 roku. W tej miejscowości wyremontowaliśmy również kuchnię z zapleczem w Domu Ludowym, szatnię
i parking przy boisku.
W Baranowie przy Chacie Baranowskiej powstał magazyn a nad nim
pokoje gościnne. W listopadzie rozpoczęła się rewitalizacja rynku, która
potrwa do końca 2022 roku.

Na wymianę pieców (...) pieniędzy
nie zabraknie

Bardzo się cieszę, że nasi Mieszkańcy
decydują się na wymianę pieców na
bardziej ekologiczne. W tym roku dopłaciliśmy do tej wymiany ok 80 000 zł,
ale to inwestycja również w czyste powietrze, a więc w nasze zdrowie. Apeluję do wszystkich Mieszkańców, aby
skorzystali ze środków zarezerwowanych na wymianę pieców i podłączali
się do sieci gazowej. Na ten cel pienię-

Największa inwestycja, to budowa
szkoły w Baranowie wraz z halą sportową. Zadanie zbliża się ku końcowi.
W tym roku wyremontowaliśmy również szkołę w Mroczeniu, zmieniając
ogrzewanie z miałowego na gazowe.
Niestety budynek ten wymaga dalszych remontów. Należy naprawić
dach, stropy, elewację. Prawdziwa
skarbonka bez dna, jak to z zabytkami
bywa.
Rozbudowana została również szkoła
w Słupi, brakowało bowiem kilku sal
lekcyjnych, stołówki i kuchni do wydawania cateringowych obiadów. Nowy
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dzy na pewno nie zabraknie.
Plany na następny 2021 rok również są
bardzo ambitne. Przedstawię je Wam
Drodzy Mieszkańcy w następnym numerze „Kronikarza”, po zatwierdzeniu
przez Radę Gminy. Przygotowania do
realizacji takich inwestycji trwają rok,
dwa a czasami trzy lata. Składają się
na nie: opracowanie wstępnych zamierzeń, konsultacje, projekty, pozwolenia, wykupy, opisanie i wypuszczenie
przetargu i oddanie placu budowy.
Planowanie i rozpoznanie potrzeb
oraz klasyfikacja priorytetów nie zawsze akceptowana jest przez wszystkich, ale staramy się w Wieloletnim
Planie Finansowym objąć większość
sygnalizowanych inwestycji i remontów.

Od 16 lat redakcja „Rzeczpospolitej”
ocenia dokonania lokalnych władz
w Polsce, pozwala wyłonić i pokazać te
samorządy, które najlepiej dbają o swój
zrównoważony rozwój. Ranking tego
pisma uznawany jest jako jeden z najbardziej prestiżowych i wiarygodnych
w Polsce. Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy
były premier RP prof. Jerzy Buzek. W jej
skład wchodzą także przedstawiciele
organizacji samorządowych i pozarządowych, władz publicznych oraz
przedstawiciele redakcji „Rzeczpospolitej”.

nego w strategicznych kategoriach:
trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz
w zakresie jakości zarządzania.
Gmina Baranów ponownie jak w zeszłym roku zajęła bardzo wysokie – VI
miejsce w Polsce wśród 1533 gmin

wiejskich. „To ogromna satysfakcja i prestiż znaleźć się w pierwszej dziesiątce tego
rankingu. To również ogromny wkład
całego zespołu naszego urzędu, który
pracuje z ogromnym zaangażowaniem
i z wielkim sercem. Dziękuję Radnym,
którzy głosują za ambitnym budżetem.
Dziękuję również wszystkim Przedsiębiorcom i Mieszkańcom, którzy płacąc
podatki przyczyniają się do rozwoju
naszej Gminy.
Będziemy się starali, aby nasza Gmina
dalej piękniała, a Mieszkańcom i Przedsiębiorcom żyło się tutaj coraz lepiej.
Abyśmy byli z Niej dumni.”
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych
w kształtowaniu zrównoważonego
rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowa-

Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi Andrzeja Lamka, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy w Baranowie.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego i Najbliższym składają: Wójt Gminy Baranów oraz koleżanki i koledzy z pracy.

Mowa pożegnalna
Ksiądz. Jan Twardowski napisał piękny wiersz. Jeden z jego wersetów brzmi: ,,Spieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą” Jakże prawdziwe są te słowa, wypowiedziane, właśnie tu i teraz… Jakże aktualne i jakże przerażające w swojej prostocie. Przecież nikt z nas nie przypuszczał, że w taki sposób i w tym miejscu spotkamy się
z Andrzejem, którego jeszcze miesiąc temu widzieliśmy w pracy. Teraz też jesteśmy tu prawie wszyscy, by towarzyszyć Tobie w drodze, tej ostatniej, na którą wkroczyłeś zbyt wcześnie, zbyt szybko, tak nagle i niespodziewanie.
Drogi Andrzeju,
trudno mi mówić, bo żadne słowa nie są w stanie wyrazić tego, co czuję. ja i wszyscy pracownicy Urzędu Gminy.
Mogliśmy zawsze liczyć na Ciebie. Widzę Ciebie, jak wchodzisz do Urzędu, jak z uśmiechem nas pozdrawiasz,
jak witasz się ze wszystkimi,
Tego pogrzebu nie było w planie. Śmierć przyszła niespodziewanie, niechciana. Zakradła się jak złodziej, by
odebrać jeszcze jedno życie, tylko dlaczego Twoje? i dlaczego tak wcześnie, przekreślając nasze wspólne
plany i marzenia, naszą wizję nowego Baranowa. Dzisiaj, w ten listopadowy dzień, żegnamy Naszego Kolegę,
Przyjaciela, Dobrego Człowieka, Oddanego swojej pracy pracownika, żegnamy skromnego człowieka, który żył
i pracował wśród nas i z nami. Będziesz żył, Drogi Andrzeju w naszej pamięci na zawsze. Spoczywaj w pokoju!

Największa inwestycja
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Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów
Andrzej Lamek W Urzędzie Gminy Baranów pracował 18 lat - od 1.04.2002 r.
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Rewitalizacja,
czyli nowe życie

Ruszyła długo oczekiwana inwestycja, czyli rewitalizacja
Rynku w Baranowie. 27 października podpisano umowę,
a główny wykonawca tej inwestycji, firma „Budonis”
w połowie listopada rozpoczął prace. Na pierwszy ogień
poszła rozbiórka Domu Ludowego, w którym mieściły
się także oddziały przedszkolne. Zakończenie inwestycji
nastąpi w sierpniu 2022 r. Po tej dacie centrum Baranowa
będzie nie do rozpoznania. W miejscu zburzonego Domu
Ludowego powstanie lokal usługowo-gastronomiczny. Stara szkoła zmieni się w ośrodek kultury oraz dom
opieki dziennej dla seniorów. Zmodernizowany zostanie
również budynek Urzędu Gminy oraz remiza. Wynagrodzenie wykonawcy wyniesie 12 852 068,22 zł plus stawka należnego podatku VAT 23%, w kwocie: 2 955 975,69
zł, co łącznie stanowi kwotę brutto 15 808 043,91 zł.
Niemy świadek historii
Gdyby baranowski Dom Ludowy był
kobietą, to w przyszłym roku przeszedłby na zasłużoną emeryturę. Postawiono jednak na …eutanazję. Na
naszych oczach dokonał więc żywota
niemy świadek najnowszej historii Baranowa. Przez sześć dekad pełnił on
różne role: był i salą balową, i klubokawiarnią, i dyskoteką, i szkołą. Przez
ponad 20 lat pełnił również funkcję
sali gimnastycznej. Postawiono go na
początku lat 60. Starsi mieszkańcy Baranowa pamiętają jeszcze, że sporą
część prac wykonano wówczas społecznie. – Woziłem cegły i cement na
budowę – wspomina jeden z nich.

Małej Ojczyzny czas radykalnych
przemian. Z miejsca peryferyjnego
i zaniedbanego, o mocno ograniczonych aspiracjach, Baranów stał się
atrakcyjnym „miejscem do zamieszkania”. Nowe szkoły, sale gimnastyczne,
przedszkola i żłobki, drogi, place zabaw, siłownie zewnętrzne czy ścieżki
rowerowe, to mocny argument dla

Atrakcyjne miejsce do zamieszkania
Trzy ostatnie dekady to dla naszej
4

Wyobraź sobie...
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ETAPY

ga, ogólnodostępna, z biblioteką, czytelnią i galerią. Trzecia (na poddaszu),
to pomieszczenia biurowe. Nadążacie? Biblioteka, która umożliwi dostęp
do szeroko pojętych mediów (prasa,
internet, multimedia), miejsce w którym organizowane będą wystawy,
spotkania, zajęcia dla dzieci, seniorów,
pokazy filmowe, koncerty. A gdyby ją
też podzielić na strefy? - cichą – czytelnię; komputerową - z wydzielonymi stanowiskami; głośną - bibliotekę,
z księgozbiorem dla dorosłych i młodzieży; pracownię plastyczną, literacką
czy teatralną. Strefę dla dzieci, zaprojektowaną z myślą o dobrej zabawie
oraz edukacji; pomieszczenie do pracy
indywidualnej lub w małej grupie z interaktywną podłogą i dwoma stanowiskami, które mogą być wykorzystane
do różnego rodzaju edukacji.

I
2020
Rozbiórka sali Domu Ludowego

II
2021
Budowa oranżerii

III
2021
Zagospodarowanie terenu wokół
budynku (ulice, skwery, instalacje)

IV
2022
Remont budynku Urzędu Gminy
i szkoły
tych, którzy szukają takiego właśnie
miejsca. – Realizujemy zarówno duże
inwestycje, jak i te niewielkie w poszczególnych sołectwach. Staramy się
wyznaczać takie kierunki działań, które
pomogą mieszkańcom po prostu lepiej żyć - przekonuje wójt Gminy Baranów.
Wyobraź sobie…
30 czerwca 2021 r. opustoszeje stara szkoła. Co powiedzielibyście na
centrum kulturalno-oświatowe w tym
miejscu? Budynek zostanie podzielony
na trzy strefy. Pierwsza - strefa dziennego pobytu dla osób starszych. Dru-

Stary człowiek i …może!
Dom Seniora umożliwi spotkania
młodych i starszych, ma za zadanie

Franciszka
Kośmider
10 grudnia Odeszła od nas
śp. Franciszka Kośmider,
najstarsza mieszkanka powiatu kępińskiego. 21
grudnia skończyłaby 104
lata. Pożegnaliśmy Ją w sobotę, 12 grudnia.

Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie). W języku polskim pojęcie rewitalizacji bywa nadużywane jako nazwa wszelkich remontów,
adaptacji, modernizacji. Tymczasem pojęcie to odnosi się do działań podejmowanych
w dużej skali (dzielnica, część miasta) i w odniesieniu do wielu płaszczyzn funkcjonowania przestrzeni miejskiej (architektonicznej, społecznej, ekonomicznej, kulturowej
itp). Dlatego błędem jest określanie mianem rewitalizacji np. przebudowy lub adaptacji pojedynczego budynku, lub remontu części miasta (placu, ulicy) mającej wyłącznie charakter budowlany, nawet jeśli przyjmowane jest założenie, że same działania budowlane mogą przynieść wielopłaszczyznowe skutki. Rewitalizacja mylona
jest z pojęciami takimi jak: remont czy modernizacja. Są to działania, które mogą
składać się na rewitalizację, lecz jej nie zastępują.
nauczyć nas szacunku i niesienia pomocy osobom starszym, konfrontować różne spojrzenia, wymieniać się
wiedzą i umiejętnościami. Projekt
ten przewiduje utworzenie: strefy TV,
komputerowej, wypoczynkowej, sali
ćwiczeń ruchowych z urządzeniami
takimi jak rowery, drabinki, kabiny do
ćwiczeń, pokoju zabiegowego, jadalni, kuchni i pomieszczeń socjalnych.
Cały obiekt zostanie dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Pomoże w tym winda! Obsłuży ona również urząd gminy.

Wokół same zmiany

Do pobliskiego Drohobycza można
się dostać wijącą się wzdłuż zalesionych zboczy koleją. Wokół wznoszą
się niezliczone naftowe szyby”. Z tego
sielskiego świata brutalnie wyrwała ją
wojna. Załadowana wraz z siostrą do
niewolniczego transportu trafiła do
Delitzen. W koszmarnym krajobrazie
baraków i fabrycznych hal spędziła
aż sześć lat. Ale tam właśnie znalazła
miłość swego życia. Pobrali się natychmiast po zakończeniu wojny. W 1945
r. przyszła na świat ich córeczka Krysia.
A rok później - w 1946 r. - Stanisław
Kośmider zabrał rodzinę do rodzinnej
Słupi.

ją mnie moje wnuki i prawnuki. Wtedy
jestem naprawdę szczęśliwa – przekonywała nas w jednej z rozmów. Panią
Franciszkę zapamiętamy jako osobę
niezwykle pogodną i życzliwą światu.
Cześć Jej Pamięci!
(ems)

Wygnanie i miłość

Przepis na szczęście

Franciszka Brud przyszła na świat 21
grudnia 1916 r. w galicyjskiej Topolnicy
nad Dniestrem, nieopodal Drohobycza i Sambora. Sprawdzamy. „Za Samborem rozciąga się dolina Dniestru.

Pani Franciszka od 1946 r. mieszkała
w Słupi. Zawsze podkreślała jak ważna była dla niej rodzina: dwie córki,
sześcioro wnuków i tyleż prawnuków.
Najbardziej cieszę się, gdy odwiedza-

Ważną częścią projektu jest zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku
starej szkoły. W tym celu obiekt ten zostanie rozbudowany. Może tu znaleźć
miejsce pawilon handlowo-gastronomiczny, który stanie się przedłużeniem
powierzchni placu. Na Rynku powstaną ciągi piesze, pełniące funkcję spacerową. Przy ulicy znajdzie się również
ciąg pieszy oraz dodatkowe miejsca
postojowe, w tym dla osób niepełnosprawnych, obsługujące dom seniora,
galerię i bibliotekę.
(ems)
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Remonty oraz inwestycje

Kanalizacja
dla Donaborowa

Kuchenna rewolucja
po słupsku
Piłkarze i kibice słupskiego „Strażaka” mogą wreszcie
odetchnąć z ulgą, bowiem 11 grudnia oddano do użytku świeżo wyremontowaną szatnię. Trzeba przyznać,
że warto było się trochę pomęczyć w jesiennych meczach wyjazdowych, bo tak ładnego obiektu wszyscy
słupianom już zazdroszczą

14 października 2020 r. w Baranowie zawarto umowę
między wójtem Gminy a Firmą Hydromontaż Mateusz
Cieplik, Bartosz Pawlak, z Ostrowa Wielkopolskiego,
na zadanie „Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Donaborów”
Gotowa jest nie tylko kuchnia...

Stareńka kuchnia w słupskim Domu
Ludowym już ledwo zipała, ale na
szczęście na ratunek ruszył Urząd
Gminy. Po trwającym kilka miesięcy
(od marca 2020 r.) remoncie staruszka
odzyskała blask i młodzieńczy wigor.
Jesteśmy przekonani, że w tych komfortowych warunkach z przyjemnością
pichciłoby się tu nawet nader wymagającej Magdzie Gessler. Nowe wnętrze,
łączniki, zmywalnia, zaplecze i toalety,

Plac zabaw
na nowo
20 października 2020 r.
Wójt Gminy Baranów
podpisał umowę na zagospodarowanie terenu
przy przedszkolu w Baranowie. Wykonawcą inwestycji jest firma Progress
z Leszna
Przedmiotem umowy jest przeorganizowanie placu zabaw z wykorzystaniem istniejących urządzeń zabawowych w taki sposób, po uprzednim
demontażu i przeniesieniu we wskazane w projekcie miejsce i wykona6

to idealne warunki, by panie z miejscowego KGW mogły realizować najśmielsze kulinarne marzenia. Inwestycję zrealizowała firma FPUH Mariusz
Musialski z Baranowa. Odbiór techniczny, z udziałem p. wójt – Bogumiły
Lewandowskiej–Siwek, kierownika Referatu Inwestycji – Haliny Drobiny oraz
jej zastępcy – Andrzeja Kiedosa, nastąpił w poniedziałek 5 października.
(es)
niu pod nimi wylewanej gumowej
nawierzchni bezpiecznej, wykonaniu
elementów małej architektury – donic
wykonanych z gabionów wypełnionych
kolorową, bezfazową kostką betonową
typu holland, które umożliwią zlikwidowanie skarp wokół budynku. Zmianie
ulegną podesty wejściowe do sal oraz
wykonane zostaną trawiaste rampy
umożliwiających swobodne zejście
na trawniki okalające budynek. Cały
teren zostanie na nowo ukształtowany, tj. podniesiony miejscami o 20cm
i wyrównany. Ponadto pod wskazanym urządzeniami ułożone zostaną
zielone maty przerostowe. Wzdłuż ul.
Przy Torach pomiędzy istniejącym żywopłotem posadzone zostaną klony
pospolite. Na pozostałym terenie wykonany zostanie nowy trawnik, który
podobnie jak rośliny podlewany będzie przez przewidziany do wykonania
system automatycznego nawadniania.
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Inwestycje oraz remonty

... ale i pozostałe pomieszczenia

Przedmiot umowy wykonany zostanie
w nieprzekraczalnym terminie do dnia
30.04.2021r. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci
Wykonawcy całkowite wynagrodzenie
ryczałtowe w wysokości 334 581,46
PLN brutto (słownie: trzysta trzydzieści
cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt
jeden złotych i 46/100PLN)
(ems)

Remont placu zabaw przy Barankowie

Przedmiotem umowy jest budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej w Donaborowie. Podstawowy zakres umowy obejmuje budowę
sieci wodociągowej i kanalizacji sani-

tarnej, kolektora tłocznego oraz przepompowni ścieków.
Prace objęte umową powinny się zakończyć w nieprzekraczalnym termi-

Ważna inwestycja
w Jankowach
Wójt Gminy Baranów 19 listopada 2020 r. zawarł
umowę z firmą P.P.H.U. „ROB-BUD z Nowej Wsi na
rozbudowę sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Jankowach
Wodociąg i kanalizacja mieści się na
działce drogowej nr 380 będącej drogą gruntową nr G 859742P. Zakres

umowy obejmuje między innymi: budowę sieci wodociągowej o długości
178,8m, budowę 7 przyłączy wodo-

nie do 30 kwietnia 2021 r. Inwestycja
zamknie się kosztem 409 590,00 zł
brutto.
(AnKi)
ciągowych o łącznej długości 21,1m,
budowę sieci kanalizacyjnej o długości 146,9m, budowę 7 przyłączy
kanalizacyjnych o łącznej długości
26,2m, budowę rurociągu tłocznego o długości 185,86m, budowę 7
studzienek, budowę przepompowni
ścieków, montaż 2 hydrantów p.poż.
Przedmiot umowy wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 31 marca 2021 roku.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły w łącznej 217 562,40 zł brutto.
(ems)

Lokalizacja nowej inwestycji
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W Kronikarskim obiektywie

Nowe schody zabytkowego pałacu w Mroczeniu

Uporządkowano teren wokół szkoły

Kończą się prace przy budowie oddziału przedszkolnego w Słupi pod Kępnem

Nowa droga w Justynce

8

W Kronikarskim obiektywie

Szatnia gości w wyremontowanym budynku słupskiego strażaka

Lokalizacja planowanej obwodnicy Baranowa - przetarg jeszcze w tym roku

Budowa nowej części Baranowskiej Chaty

Planowana budowa dróg Geodetów i Piękna z poprzecznymi ulicami
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Efektowna elewacja kompleksu oświatowo-sportowego

Zaospodarowane pobocze przy boisku w Słupi pod Kępnem
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Po godzinach

Po godzinach

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody
3 i 4 listopada Wójt Giny Baranów, Bogumiła Lewandowska Siwek wraz z Sylwia
Adamską, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie odwiedziły pary
świętujące w tym roku jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jubilatom złożyły życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności, pogratulowały tak długiego stażu
małżeńskiego, który jest darem i jednocześnie wzorem dla wszystkich. Pary obchodzące 50 lat Pożycia Małżeńskiego zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wszyscy Jubilaci otrzymali także listy gratulacyjne oraz
upominki.

65

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie może otrzymać każda
para z 50-letnim stażem małżeńskim. W związku z tym Urząd
Stanu Cywilnego w Baranowie prosi o zgłaszanie jubilatów,
którzy będą obchodzić 50-lecie pożycia małżeńskiego w roku
przyszłym lub obchodzili wcześniej a nie otrzymali medali.
Zgłoszenia mogą dokonać sami jubilaci lub ich rodzina (za
zgodą jubilatów) w tut. Urzędzie – pokój nr 102 lub telefonicznie (62) 78 10 419.
Medale od Prezydenta RP

Jubilaci

LAT POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

obchodzący urodziny w listopadzie i grudniu 2020 r.
(powyżej 80 lat)

Felicja i Mieczysław Skibowie
z Donaborowa

60

LAT POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

96 lat (ur. 1924 r.)
Helena Kulesza

Maria i Konrad Białkowie
ze Słupi pod Kępnem

93 lata (ur. 1927 r.)
Sylwester Lempert

Eugenia i Kazimierz Gawlikowie
z Marianki Mroczeńskiej

91 lat (ur. 1929 r.)
Cecylia Lempert

50

90 lat (ur. 1930 r.)
Mieczysława Dudziak
Marta Froń
Cecylia Orszulak
Jan Otremba
Irena Stryjakiewicz

LAT POŻYCIA
MAŁŻEŃSKIEGO

Irena i Jan Gierakowie
z Joanki
Anna i Tadeusz Glińscy
z Łęki Mroczeńskiej

Medale od Prezydenta i kosze z upominkiem

Teresa i Czesław Góreccy
z Mroczenia

Maria i Franciszek Kamińscy
z Mroczenia

Anna i Mieczysław Skibowie
z Donaborowa

Klara i Stanisław Handrysikowie
z Baranowa

Leokadia i Mieczysław Kurzawowie
z Joanki

Maria i Eugeniusz Stężałowie
z Łęki Mroczeńskiej

Irena i Jan Hełkowie
ze Słupi pod Kępnem

Łucja i Stanisław Lenartowie
z Mroczenia

Teresa i Mieczysław Wiśniewscy
z Baranowa

Teresa i Jan Jerczyńscy
z Baranowa

Helena i Marian Marczakowie
z Grębanina Kol. Pierwsza

Zofia i Stanisław Wylęgowie
z Mroczenia

Genowefa i Remigiusz Kaczmarkowie
z Baranowa

Irena i Stanisław Musiałowie
z Jankowych

Maria i Ryszard Zawadowie
z Baranowa

10
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89 lat (ur. 1931 r.)
Olimpia Oleksyk
Kazimiera Wróbel

88 lat (ur. 1932 r.)
Pelagia Jerczyńska
Waleria Kuropka
Józef Niwa
Leokadia Wiśniewska
87 lat (ur. 1933 r.)
Irena Dybska
Aniela Majczyk
86 lat (ur. 1934 r.)
Jan Jerzyk
Genowefa Woźniak
85 lata (ur. 1935 r.)
Seweryn Skiba
Sylwester Stasiak
84 lata (ur. 1936 r.)
Franciszek Dyla
83 lata (ur. 1937 r.)
Maria Chmielarz
Kazimierz Gawlik
Maria Krawczyk
Zenon Zimny

82 lata (ur. 1939 r.)
Irena Kamińska
81 lat (ur. 1939 r.)
Aniela Kieroń
Zofia Wróbel
Cecylia Kuboszek
Cecylia Faltyn
80 lat (ur. 1940 r.)
Teresa Albert
Barbara Bury
Wiktor Albert
Jan Mrula
Hildegarda Wabnic
Agnieszka Wiśniewska

Drodzy Jubilaci,
proszę przyjąć ode mnie życzenia
zdrowia i wszelkiej pomyślności
Bogumiła Lewandowska-Siwek
wójt Gminy Baranów
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Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część V

Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część V

Naucz się cierpieć
bez skargi

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 pół legendarnych. Pamiętnik publikujemy za zgodą
rodziny Autora. Całość (w odcinkach) na fejsbuku (baranow.witryna_sołectwa). Może
ta publikacja obudzi również Waszą rodzinną pamięć? Zapraszamy do współpracy.
Czekamy na komentarze, wspomnienia i zdjęcia. Dziś opowieść o 15 sprawiedliwych
z Baranowa
znaczył innych. – Służbę pełnimy już od
połowy lipca i nie ma żadnej zmiany.
-Wrócę do służby, to wyznaczę innych.
Jednak tym, co dotychczas stróżowali,
nie powiedział: możecie nie stróżować.
Jednakowoż oni przestali pełnić wartę.
I tak to trwało przez tydzień.

Wielki pożar

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.”

Straż nocna
(…) W lipcu 1943 r. policja powołała (w
Baranowie) czterech Polaków do nocnej służby wartowniczej (…). Tej czwórce mężczyzn, których policja wzięła
w lipcu do pełnienia nocnej warty,
mocno się ta służba sprzykrzyła. Poszli
więc do policmajstra i poprosili, by wy12

Naraz w nocy, z pierwszego na drugi
października, 1943 r. wybucha pożar.
Słyszę straszny krzyk na ulicy. Jest
1.30. W mieszkaniu jasno jak w dzień.
Wyskakuję na ulicę i widzę w niedalekiej odległości od naszej zagrody trzy
płonące drewniane stodoły kryte słomą. Najbardziej zagrożona była stodoła Niemca Richarda, bo też drewniana
i kryta słomą. Pomogłem znajomemu Janowi Marczewskiemu wyciągnąć z jego
stodoły sieczkarnię. Pozjeżdżało się
kilka ochotniczych straży pożarnych z sikawkami ręcznymi. Z Kępna przyjechała
straż z motopompą, więc akcja trwała
na dobre i po kilku godzinach ogień
stłumiono. Jednak dolne bele tych stodół jeszcze raz po raz się zapalały, więc
nasza miejscowa ręczna sikawka i kilku strażaków mieli stale zajęcie. Ojciec
i dwóch braci, Marian i Jan oraz kuzyn
ojca - Józef Jarczak - cały czas pilnowali
z mokrymi tłumikami na dachu stodoły, by nie dopuścić do pożaru. (…)
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Aresztowanie
W południe strażnik wiejski oznajmił
mieszkańcom, że z każdego domu
jedna osoba ma się stawić do pożaru.
(…). Zebrało nas się z 30 mężczyzn.
W czasie tej pracy raptem zauważyliśmy, że zza zakrętu pokazał się policjant z kartką w ręku. Idzie w naszą
stronę i spogląda na numery domów.
Skręcił do sąsiada Noculaka i za parę
sekund jego żona go woła. I tak sąsiad
Stanisław Noculak poszedł z policjantem, by więcej nie wrócić. Gdy tylko
zniknęli za narożnikiem, scena się powtarza. Znowu policjant tym razem do
sąsiada Taborskiego. Po chwili kolega
Antoni poszedł z policjantem. – Chłopaki, jeżeli jeszcze jeden przyjdzie, to
na pewno po mnie - powiedziałem.
I tak się stało. Po paru minutach policjant maszeruje wprost do naszego
domu. Za parę sekund ojciec daje
znak ręką, bym przyszedł, a policjant
komm mit mówi i prowadzi mnie na
posterunek, który mieścił się na pierwszym piętrze w szkole. Na posterunku
kilku naszych ludzi stało już twarzą do
ściany i z rękami podniesionymi do
góry. Ja do nich dołączyłem. Po paru
minutach esesman, który siedział za
biurkiem, kazał mi się odwrócić, ręce
opuścić i podać nazwisko, datę uro-

Tą publikacją spełniamy testament Pana Józefa

dzenia itd. Za chwilę znów pod ścianę,
a już prowadzono następnych. I tak
twarzą do ściany i rękami podniesionymi do góry staliśmy półtorej godziny aż
doprowadzono wszystkich piętnastu.
Aresztowani zostali: Balon Idzi, Dembicki Jan, Jasiński Paweł, Kowalczyk
Franciszek, Kosik Józef, Libner Jan,
Malicki Edmund, Maciejewski Józef,
Noculak Stanisław, Ratajewski Kazimierz, Sołyga Józef, Śpikowski Stefan, Taborski Antoni, Tomalkiewicz
Kazimierz, Wylęga Jan.

Zakładnicy
Wreszcie gestapowiec rozkazał nam
się odwrócić i opuścić ręce. Zwraca się
do nas z pytaniem: Kto z was jest podpalacz? Jasiński, znający dobrze język
niemiecki, odpowiedział za nas wszystkich: Nie ma między nami podpalacza.
Wtedy Niemiec zapytał: A może wiecie
kto jest podpalaczem? I znowu Jasiński, najstarszy z nas, odpowiedział, że
nie wiemy. Wtedy gestapowiec wstał

W tym budynku (ul. Ogrodowa) w czasie wojny
Niemcy ulokowali postarunek policji

zza biurka, popatrzył w okno i odwróciwszy się, ryknął: Jeżeli nie wiecie kto
stodoły spalił, to pójdziecie jako zakładnicy do więzienia. Jeżeli sprawa
się nie wyjaśni, to pójdziecie do obozu.
A najlepiej byłoby rozstrzelać dziesięciu z was. W następnym pokoju czekali
policjanci, więc krzyknął do nich: zakładać kajdanki! Przez cały czas spisywania personaliów czułem się bardzo
znużony i śpiący. Gdy się pytał, kto
podpalił, to też jeszcze słabo reagowałem, chociaż rozumiałem, o co pyta.
Natomiast gdy powiedział ostatnie
zdanie, że najlepiej rozstrzelać, to błyskawicznie otrzeźwiałem i pomyślałem
sobie, aby ci skurwysynu co do głowy
takiego najgorszego nie przyszło.

Jeszcze pięciu niewinnych
Gdy byliśmy już skuci, ja w drugiej
dwójce z Taborskim, kolegą z pracy, to
doprowadzono dopiero piętnastego.
Był nim kolega Ratajewski Kazimierz.
Po pierwsze policjanci nie zastali go
w domu. Po drugie, zaszła mała zwłoka. Trzeba się cofnąć parę godzin, gdy
się stodoły paliły, to zaraz rano oberpolicajmajster polecił stawić się na
posterunku tym osobom, które do połowy lipca tę wartę nocą pełniły a od połowy września przerwały: Byli to: Dembicki Jan, Kosik Józef, Zawieja Józef,
4? Zwracając się do nich powiedział:
To jest już drugi taki sam pożar w ciągu
roku. Jestem zmuszony zgłosić na Gestapo do Wielunia, bo to jest sabotaż. Gdy
Gestapo was zawezwie, to trzeba zeznać
że brandwacha była pełniona, a pożar

powstał, gdy byliśmy w przeciwnym końcu Baranowa. Gdy gestapowiec około
południa przyjechał i wartowników
nakazał sprowadzić, oni, nie przeczuwając nic złego, przed nim tak zeznali
jak im oberpolicajmajster przykazał.
Gestapowiec się strasznie wściekł, bo
mówi:- Jeżeli brandwacha była a pożar
powstał, to jest ewidentne podpalenie,
czyli sabotaż. Zaraz też tych czterech
wartowników zostało zatrzymanych.
Sekretarz Gromady musiał sporządzić
listę na piętnaście osób. W tym czasie na urlopie z frontu wschodniego
przebywał mąż pani Marii Zawieja, pan
Majczyk. I on pobiegł na posterunek,
i swego szwagra Józefa Zawieję wybronił, i delikwent został zwolniony. W międzyczasie zaczęto sprowadzać dalsze
osoby, czyli nas. Gdy Zawieja został
zwolniony, trzeba było uzupełnić listę
i stąd ta zwłoka. Wtedy to właśnie został kolega Ratajewski dołączony. Gdyśmy już mieli schodzić, doprowadzono
jeszcze pięciu mężczyzn, ale nie z Baranowa. Zaraz ich skajdanowano i dołączono do nas. Byli to: Brunsch Józef,
Idzikowski Konstanty, Szymański
Stefan, Kędzia Stanisław, Zawierta
Józef. Oni zostali aresztowani za spaloną stodołę pewnego Volksdeutscha na
Remiszówce Idzikowski i Zawierta byli
służącymi na Remiszówce. Szymański
i Brunsch zostali zabrani z pobliskiego folwarku Fidryka, a Kędzia – z Droszek. Po zejściu na ulicę uformował się
konwój. Zauważyłem ojca stojącego
nieopodal. Podszedł do nas i zwrócił
się do mnie: Józef, lerne du leiden, ohne
zu klagen. Naucz się cierpieć bez skargi.
Policjant natychmiast podbiegł do niego i wyglądało to tak, jakby chciał ojca
dołączyć do nas. Na szczęście nie zrobił tego. My, skajdanowani po dwóch,
razem dwudziestka. Na przodzie dwa
motocykle, obok nas z dwóch stron
kilkunastu konwojentów. Z tyłu również dwa motocykle i na końcu czarna
limuzyna, w której jechał gestapowiec.
Tak uformowany konwój ruszył w sobotę dnia 2 października 1943 r.
Opr. (ems)
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Remonty oraz inwestycje

Szatnia na medal dla
słupskich sportowców
Piłkarze i kibice słupskiego „Strażaka” mogą wreszcie
odetchnąć z ulgą, bowiem 11 grudnia oddano do użytku świeżo wyremontowaną szatnię. Trzeba przyznać,
że warto było się trochę pomęczyć w jesiennych meczach wyjazdowych, bo tak ładnego obiektu wszyscy
słupianom już zazdroszczą
Zmienił się przede wszystkim sposób
ogrzewania obiektu. Pompy ciepła
zastąpiły tradycyjny piec węglowy.
„Strażak” ma teraz większą szatnię
dla sportowców oraz pomieszczenie
techniczne na pompę ciepła. Prace
remontowe polegały między innymi

blacharskich; wykonaniu parapetów
zewnętrznych i wewnętrznych; izolacji przeciwwilgociowych i termicznych;
tynkowaniu ścian; wykonaniu oświetlenia; instalacji wentylacji; malowaniu
ścian i sufitów; wykonaniu ogrzewania
podłogowego. Inwestycja kosztowała
463 724 zł.
Opr. (ems)

PROJEKT DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”.

na remoncie posadzki oraz okładzin
podłogowych i ściennych; wykonaniu
nowych przegród wewnętrznych, wymianie okien i drzwi; zakupie wyposażenia szatni; wykonaniu nawierzchni utwardzonej; wykonaniu pokrycia
i odwodnienia dachów; obróbkach

Wyrównać
szanse
Gmina Baranów 5 października 2020 r. podpisała
umowę na dofinasowanie
zakupu samochodu przystosowanego do przewozu
osób niepełnosprawnych
Projekt zostanie zrealizowany w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D,
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(PFRON) za pośrednictwem Starostwa
Powiatowego w Kępnie. W ramach
programu zostanie zakupiony dziewięcioosobowy samochód z windą hydrauliczną do przewozu osób niepełnosprawnych. Kwota dofinasowania
14

Dofinansowanie ze środków PFRON otrzymaliśmy za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Kępnie

Już wkrótce podobne auto będzie służyło osobom niepełnosprawnych z naszej gminy

ze środków PFRON to 82.000 złotych,
ale nie więcej niż 60 % kosztów zakupu
pojazdu.
(mal)
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Nagrody i gratulacje

Wybory w... Nagroda Czarodziejskiego
Baranowie Drzewa dla Baranowa
W drugiej turze przedterminowych wyborów
na wójta gminy Baranów
(Mazowsze), które przeprowadzono 27 września,
zwyciężyła Agata Trzop-Szczypiorska, która uzyskała ponad 200 głosów
więcej od kontrkandydatki Wioletty Mechockiej.
Przedterminowe wybory ogłoszono po tym, jak
w czerwcowym referendum mieszkańcy zagłosowali za odwołaniem
poprzedniego wójta Waldemara Brzywczego
Wyniki pierwszej tury wskazały dwie
zdecydowane faworytki. Agata Trzop-Szczypiorska i Wioletta Mechocka
zyskały miażdżącą przewagę nad po-

Fot. FB - Agata Trzop-Szczypiorska - Wójt Gminy
Baranów / K. Bura

zostałymi kandydatami. Jednocześnie
różnica pomiędzy paniami była wówczas niewielka – na Wiolettę Mechocką głos oddało 669 osób, podczas

Gmina Baranów ponownie znalazła się w gronie laureatów konkursu Święto Drzewa za utworzenie ogródka
dydaktycznego „Lipowy zakątek” w Łęce Mroczeńskiej
oraz terenu rekreacyjnego dla seniorów w Mroczeniu,
gdzie posadzono 1754 roślin, w tym drzewa i krzewy
miododajne
Program Święto Drzewa, realizowany przez Klub Gaja od 2003 roku, to
szeroka edukacja na temat roli drzew
w adaptacji do zmian klimatu, twórcza
współpraca i działania praktyczne –
ochrona i sadzenie drzew. Co roku za
największą ilość posadzonych drzew,
za najszerszą współpracę oraz za kreatywność działań Klub Gaja przyznaje
najaktywniejszym uczestnikom nagrody Czarodziejskiego Drzewa. Tegoroczna uroczystość miała miejsce
9 października 2020 r. w Warszawie
podczas inauguracji 18. edycji programu Święto Drzewa.
(jos)
Nagroda Czarodziejskiego Drzewa

gdy jej rywalka otrzymała 616 głosów
poparcia. W drugiej turze Agata Trzop-Szczypiorska otrzymała 984 głosy, zaś
jej kontrkandydatka – 764. W wyborach wzięło udział 1759 spośród 4234
uprawnionych do głosowania. To daje
frekwencję na poziomie 41,5%.

i uznania oraz życzenia
osiągnięć w działalności samorządowej. Nasz
Baranów jest partnerską Gminą Pani Baranowa, gratulujemy więc
Szanowna Pani,
po przyjacielsku i zaZ okazji sukcesu w wy- praszamy do współpraborach na Wójta Gmi- cy.
ny Baranów składamy
Wójt Gminy Baranów
gratulacje z osiągnię- Bogumiła Lewandowska-Siwek
cia znakomitego wy- Przewodniczący Rady Gminy Baranów
niku. Prosimy przyjąć Marian Kremer
nasze wyrazy szacunku
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Wśród pasjonatów

W kronikarskim notatniku

Świetna zabawa
z lekką dozą adrenaliny

Bieg Muratora niczym
Runmagedon

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów
już po raz drugi w swej historii zorganizowało zajęcia na strzelnicy. Przypomnijmy, że SKAGB w 2018 r.
zrealizowało projekt „Wystrzałowe kobiety”. Tym razem zadanie „SPORTowcy” zakładało przeprowadzenie zajęć z krav magi. Jednak z uwagi na niewielkie
zainteresowanie mieszkańców Gminy, zastąpiono je
warsztatami strzeleckimi. Projekt został sfinansowany ze środków budżetu Gminy Baranów

Ani organizatorzy, ani tym bardziej biegacze, nie ulękli się jesiennej szarugi, chłodu i …pandemii. W niedzielę 4 października 114 biegaczy ruszyło na mocno
odmienioną trasę IV Biegu Muratora. Imprezę zorganizowali druhowie z OSP Murator wraz z Grupą Odnowy Sołectwa w ramach projektu współfinansowanego
ze środków budżetu Gminy Baranów oraz z funduszu
sołeckiego

Na strzelnicy w Osieku spotkała się
grupa 20 osób – kobiet i mężczyzn.
Każda z nich zapoznała się z różnymi
rodzajami broni (broń długa AK-47,
strzelba i broń krótka CZK) oraz spróbowania swoich sił w tych niecodziennych ćwiczeniach. Skąd pomysł na
takie zajęcia? – Wbrew pozorom nie
szukaliśmy pasjonatów militariów i survivalu ani fanatycznych miłośników broni. Na strzelnicę zaprosiliśmy każdego,
kto chciałby zwiększyć pewność siebie.

Po prostu każdą osobę, która chciałaby
nauczyć się posługiwać bronią – wyjaśnia prezes SKAGB – Natalia Giel. Organizator nie wymagał od uczestnika
posiadania pozwolenia na broń ani
własnej broni. - Nauka strzelania na
strzelnicy to świetny pomysł na prezent
dla każdego mężczyzny i dla twardych
kobiet. Indywidualne szkolenie z nauki praktycznego strzelania i sprawnego
posługiwania się bronią dadzą uczestnikowi nową wiedzę i umiejętność. To

Liczy się dobre oko
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Dziewczyny, kiedy powrót na strzelnicę?

również świetna okazja do świetnej
zabawy z lekką dozą adrenaliny – informuje Iwona Głowik. Nauka strzelania
na strzelnicy przebiegała pod czujnym
okiem instruktora Pawła Merlińskiego
- właściciela firmy Major i składała
się z dwóch części. Pierwsza obejmowała teorię i zasady bezpieczeństwa oraz budowę i działanie broni
palnej. Po niej uczestnicy warsztatów
przeszli do części praktycznej. Każdy
uczestnik zajęć nauczył się w jaki sposób należy przyjąć prawidłową postawę strzelecką, załadować magazynek, przeładować i rozładować broń
oraz jak oddać celnie strzał. Najbardziej emocjonujące było strzelanie do
tarczy, podczas którego każdy mógł
sprawdzić swoje umiejętności. – To
bardziej zabawa niż twarda rywalizacja,
bo wygrywał ten, kto wystrzelał najwięcej
punktów z broni AK-47 – wyjaśnia Iwona Głowik. Warto dodać, że niejeden
uczestnik zadeklarował …powrót na
strzelnicę.
(iwo)

Powoli tradycją staje się deszcz, który
towarzyszy nie tylko organizatorom
podczas przygotowań, ale i samym
biegaczom w trakcie zawodów. Jednak
strażacy z Muratora, mimo wielu przeszkód (w tym konieczności przełożenia biegu z terminu kwietniowego na
jesienny) nie poddali się i oto o godz.
14:00 rozpoczął się bieg. Przygotowania rozpoczęły się już w lutym. Jednak
ze względu na tzw. Lockdown i w trosce o bezpieczeństwo samych zawodników, bieg został przełożony. Dzień
przed zorganizowano tradycyjną już
akcję „Sprzątania Muratora”. Niestety i tym razem las był pełen śmieci.
Sprzątaniu towarzyszyła słoneczna
pogoda, która nawet przez chwilę nie

zwiastowała nocnej ulewy. Mimo złej
aury na starcie o godz. 14:00, zameldowało się aż 114 biegaczy. Zawodnicy musieli pokonać trasę długości 7
km 150 m. W porównaniu do lat poprzednich trasa biegu uległa dużej
zmianie, bowiem jej pierwotny układ
nałożył się na przebieg drogi ekspresowej S11. Organizatorzy i z tym sobie
poradzili. Wytyczono prawie sześćsetmetrowy podbieg wzdłuż nowo powstającej drogi. Ten błotnisty odcinek
przypominał jeden z etapów słynnego
biegu Runmagedon. Następnie lekko
zmieniona trasa biegła leśnymi ścieżkami oraz uliczkami Osiedla Murator.
Końcowy odcinek stanowiła długa finiszowa prosta, wzdłuż ul. Jana Paw-

Baranów laureatem rankingu
W ramach projektu badawczego pt. „zrównoważony
rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu
terytorialnego”, realizowanego od wielu lat przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki
Warszawskiej, powstają rankingi JST, wykorzystywane do promowania najlepszych praktyk rozwojowych
Ranking Zrównoważonego Rozwoju
JST powstaje w oparciu o 15 zmiennych - wskaźników, obejmujących trzy

Na starcie 114 biegaczy

ła II. Wszyscy, którzy osiągnęli linię
mety, otrzymali pamiątkowe medale,
a najlepsi puchary. Dodatkowo wśród
wszystkich zawodników rozlosowano atrakcyjne nagrody. Sponsorem
tegorocznego biegu była firma TLENmedica Kępno – P. Tomaszewscy. Pakiety dla biegaczy wzbogacone zostały
o energetyki, które ufundowali Dawid
i Roma Lehman – organizatorzy akcji
„Pomóżmy wyprzedzić raka”. Akcja ta
polegała na przebiegnięciu 500 km
- z Kępna do Kołobrzegu. W składzie
ekipy znalazł się strażak z OSP MURATOR – Mateusz Grzesiak. Podczas tej
akcji charytatywnej zbierano datki na
rehabilitację Natalki z Kępna. Podczas
Biegu Muratora również można było
wesprzeć tę zbiórkę.
(mag)
danych GUS (Bank Danych Lokalnych)
i obejmuje swym zakresem wszystkie
jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach
powiatu. Baranów uplasował się na
10 miejscu w Polsce wśród gmin wiejskich generujących najlepsze praktyki
rozwojowe w Polsce.
(bam)

obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochrony środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie
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Sportowe okruchy

Sportowe okruchy

Worek medali „Tornadziątek”
Nawet pandemia nie potrafi zatrzymać donaborowskiego „Tornada”. Młodzi badmintoniści, podopieczni Mirosława Marka, znów przywieźli worek medali: trzy
złote, sześć srebrnych i dziewięć brązowych

Te nieszczęsne

karne!

Tornadziątka już po raz drugi wzięły
udział w Mistrzostwach Województwa
Wielkopolskiego. Turniej rozegrano
21.11.2020 r. w Puszczykowie. W kategorii U11 chłopców wicemistrzostwo
województwa wywalczył Marcel Kmieciński. W kategorii U11 dziewcząt Nikola Kokot również zdobyła srebro,
a Ola Nycz – brąz. Julka Małolepsza
zajęła czwarte, a Hania Wylęga piąte
miejsce. W kategorii U9 dziewcząt Nikola Lubojańska zdobyła wicemistrzostwo Wielkopolski. Na duże wyróżnienie zasługują nasze najmłodsze dzieci

Mistrzostwa Wielkopolski

skiego, Miastka, Gdańska, Olsztyna,
Warszawy, Gdyni, Sianowa, Poznania

11 listopada 2020 r. Orzeł Mroczeń zmierzył się w Finale
Okręgowego Pucharu Polski Strefy Kaliskiej z GKS Rychtal. Niestety, przegrał po serii rzutów karnych
Minisilesia Cup w Głubczycach

Nasza ekipa, która po raz drugi zameldowała się na tym etapie rozgrywek, kolejny raz musiała uznać wyższość rywala. Pięć lat temu „Orzeł” uległ kępińskiej
„Polonii”. Tym razem była to drużyna
GKS-u Rychtal.
FINAŁ OPP - STREFA KALISKA
ORZEŁ MROCZEŃ - GKS RYCHTAL 1:1
(rzuty karne 3:4)

- Weronika Goj oraz Tomasz Kurek,
którzy debiutując na takim turnieju, ledwie po dwóch miesiącach treningów,
zajęli miejsce 4.(Weronika) i 10. (Tomek). Wiktoria Goj, która też dopiero
rozpoczyna swoją przygodę z badmintonem, w turnieju dodatkowym w kat.
U13 zrobiła miłą niespodziankę i zajęła
miejsce 3.

Skład Orła: Peksa - Jędrzejewski, Nowak,
Strąk, Moś B. - Gajewski, Osesiak (88’
Wika), Bednarek, Janicki, Małolepszy –
Górecki. Rezerwa: Wojtkowiak, Grądowy, Małek, Rabiega T., Moś F., Maliszewski, Kupczak

Na kolejny Krajowy Turniej Młodzika Młodszego do Gdyni w dniu
28.11.2020 r. Tornadziątka wyruszyły w sześcioosobowym składzie: Ola,
Hania, Nikola, Julka, Fabian i Marcel.
W rywalizacji z klubami z Solca Kujaw-
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i Bytowa, w kategorii U11, badmintonistki z Donaborowa zajęły całe podium. Nikola Kokot zdobyła złoto, Ola

Nycz srebro, Julka Małolepsza i Hania
Wylęga brąz. Dzielnie walczyli ich koledzy. Fabian Wylęga przegrał z późniejszym triumfatorem turnieju i zdobył
brązowy medal. Dużą niespodziankę̨
w deblu w kategorii U13 sprawiły Julka Małolepsza z Nikolą Kokot zajmując
trzecie miejsce.
Kolejne cenne trofea reprezentanci
„Tornada” przywieźli z rozegranego
w Głubczycach Międzynarodowego
Turnieju Minisilesia Cup. W kategorii
U9 Nikola Lubojańska wywalczyła tytuł mistrzowski. A Weronika Goj zajęła
3. miejsce. W kategorii U9 chłopców
Tomasz Kurek zdobył wysokie 5 miejsce W kategorii U11 chłopców Marcel
Kmieciński zdobył srebro. W kategorii
U11 Nikola Kokot zdobyła złoty medal,
srebro zdobyła Hania Wylęga a brąz ex aequo - Ola Nycz i Julka Małolepsza.
Opr. (ems)

KTMM w Gdyni
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W Świątecznym nastroju

Harmonogram

Narodowe Święto Niepodległości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
W GMINIE BARANÓW OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2021 ROKU

W środę 11 listopada w całej Polsce obchodziliśmy 102. rocznicę Odrodzenia Ojczyzny. W Baranowie w asyście pocztów sztandarowych ochotniczych straży pożarnych z Gminy Baranów złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar Wojen Światowych.
kwietnia 1937 roku. Władze II RP chciały
w ten sposób upamiętnić objęcie władzy w Warszawie przez Józefa Piłsudskiego. 10 listopada 1918 roku Piłsudski powrócił do Polski, a następnego
dnia odebrał naczelne dowództwo od

Dzień Edukacji Narodowej
14 października wyróżniający się nauczyciele otrzymali nagrodę Wójta Gminy Baranów
Dzień zwany do niedawna Dniem Nauczyciela, to tradycyjne święto pracowników oświaty. W szkołach i innych placówkach oświatowych odbywają się
zazwyczaj uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia. Ponadto
z tej okazji Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale
Komisji Edukacji Narodowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
Swoje nagrody fundują również władze
samorządowe. W dobie pandemii pozostała nam wersja zdalna, ale nagrody
przyznane przez Wójta Gminy Bara20

Rady Regencyjnej nad podległym jej
Wojskiem Polskim. Zbiegło się to także z zawarciem rozejmu w Compiègne i oficjalnym zakończeniem I wojny
światowej.
(ems)

Wszystkim pracownikom gminnej
oświaty życzenia złożył Wójt Gminy Baranów:

To dzięki Waszej pracy – Drodzy
Nauczyciele, Wychowawcy– młode
pokolenie może zdobywać wiedzę,
nów były jak najbardziej prawdziwe. kształcić umysły, rozwijać swoje taZa wyróżniającą pracę dydaktyczno- lenty, by w przyszłości mądrze wy-wychowawczą oraz szczególne zaanpełniać obowiązki obywatela, pragażowanie w realizacji zadań oświatocownika, rodzica. Życzę Państwu
wych i kulturalnych na rzecz placówek
satysfakcji z wykonywanej pracy,
nagrodę Wójta otrzymali:
szacunku oraz wdzięczności uczniów,
Bogumiła Górecka–Kijak
wychowanków, z którymi dzielicie się
– ZS Słupia pod Kępnem
swoją wiedzą, doświadczeniem i dla
Lidia Wojciechowska – ZS Donaborów
których jesteście największym auJoanna Wieloch – ZS Mroczeń
torytetem. Niech Waszej pracy toJustyna Kasprzak–Bańkowska
warzyszy twórcza pasja i poczucie
– ZS Mroczeń
dobrze spełnionego obowiązku, a poIlona Walczak – ZS Baranów
dejmowany trud był źródłem satysJacek Klyta – ZS Baranów
fakcji i społecznego uznania”.
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WYTNIJ I ZACHOWAJ

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy 11 listopada. Ma ono na celu
upamiętnienie odzyskania przez Polskę
niepodległości w 1918 roku, po 123 latach zaborów. Święto Niepodległości
zostało ustanowione ustawą z dnia 23

Urząd Gminy Baranów
Godziny pracy urzędu: Pn.: 10:00 - 18:00 / Wt.-Pt.: 7:30 - 15:30
Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów,
gmina@baranow.pl
Rynek 21, 63-604 Baranów, tel: (62) 78 10 400

Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw@sokolowski@baranow.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie
Skład i Przygotowanie do druku: Mateusz Niechciał
Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich
redagowania i skracania. Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane.
Tekstów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Harmonogram

Ogłoszenia

Nie bądź obojętny - reaguj!
Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie
Szalejąca na świecie epidemia wywiera negatywny wpływ na rodzinę. Choć
w wielu przypadkach jest to okazja
do spędzenia wspólnie czasu, odbycia wiecznie odkładanych rozmów,
zabawy czy nauki z dziećmi, nie dla
wszystkich jest to dobry okres. Nie
wiadomo, kiedy ten kryzys się skończy,
pojawia się lęk o zdrowie, pracę i pieniądze, poczucie utraty kontroli nad
biegiem wydarzeń. To sytuacje konfliktogenne. W niektórych związkach
prowadzą do zachowań przemocowych. Przemocą domową nazywamy
zjawisko, w którym jeden z członków
rodziny nadużywa swojej siły lub władzy, krzywdząc pozostałych członków
rodziny. Przemoc domowa to zjawisko
powszechne, choć ciągle objęte społecznym tabu. Ofiarą przemocy w rodzinie może być każdy – dziecko, osoba
z niepełnosprawnościami, małżonek,
partner, osoba starsza.
Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:
•

•
WYTNIJ I ZACHOWAJ

•

•
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przemoc fizyczna – bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie
przedmiotami, parzenie, policzkowanie.
przemoc psychiczna – wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie
braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskim
przemoc seksualna – wymuszanie
pożycia seksualnego, wymuszanie
nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
inne zachowania – zmuszanie do
oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie
podjęcia pracy, niezaspakajanie
podstawowych potrzeb material-

nych, niszczenie rzeczy osobistych,
demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich
sprzedawanie, pozostawianie bez
opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź
wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie
do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych
lub leków
Pamiętaj! Przemoc w rodzinie to nie
sprawa prywatna, ale przestępstwo, będące istotnym problemem społecznym.
Kolejny mit związany z przemocą w rodzinie mówi, że agresor jest najczęściej
pijany. Statystyki wskazują jednak, że
większość osób stosujących przemoc
robi to na trzeźwo. Przemoc w rodzinie
może dotknąć każdego z nas. Badania
wykazują, że osoby stosujące przemoc
pochodzą z różnych grup społecznych,
niezależnie np. od poziomu wykształcenia. Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem częstszym niż ta, na jaką jesteśmy
narażeni na ulicy, w barze lub miejscu
pracy. Często słyszymy o związku pomiędzy przemocą w rodzinie a chorobą
psychiczną. To kolejny mit. U podłoża
przemocy leży dążenie do przejęcia
kontroli i pokazania władzy nad ofiarą.
Najbardziej typową cechą sprawców
przemocy jest ich pozorna normalność.
Nieprawdą jest, że przemocy dopuszczają się tylko osoby uzależnione, chore
psychicznie, nie radzące sobie społecznie. Słabość, zależność drugiej osoby
bywa wykorzystywana, przez osoby „po
których nigdy byśmy się tego nie-spodziewali”. Przemoc wobec członka rodziny rzadko jest jednorazowym incydentem. Zazwyczaj jest tylko pierwszym
ogniwem w łańcuchu nasilającej się
przemocy.

PAMIĘTAJ!
Jeśli jesteś świadkiem przemocy
w rodzinie, nie bądź obojętny – zareaguj. Powiadom służby, które
przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą
dotkniętą przemocą i przekonaj
ją, żeby szukała pomocy. Prawo
zabrania stosowania przemocy
i krzywdzenia swoich bliskich.
Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich
jest ofiarą przemocy ze strony
osoby najbliższej, nie wstydź się
prosić o pomoc.
Prawo stoi po Twojej stronie!

Dane instytucji pomocowych, gdzie
mieszkańcy Gminy Baranów mogą
uzyskać pomoc i wsparcie:
Policja - tel: 112
Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciw
działania przemocy w Gminie Baranów, Baranów ul. Rynek 21
tel: 62 78 10 413 lub 62 78 10 414
GOPS Baranów
tel: 62 78 10 413 lub 62 78 10 414
Telefon interwencyjny GOPS Baranów
czynny w godz.16:00 - 20:00
tel: 697 129 280
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”
tel: 800 120 002 czynny całą dobę
Anna Paczkowska
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W Klubie Seniora

Jesień życia w promieniach słońca
Mija trzeci rok działalności Klubu Seniora w Mroczeniu. Jesień życia może być czasem pełnym
radości i spełnienia
W cieniu pandemii

Pomoc i przyjaźń

Niestety ten rok jest zupełnie inny
od poprzednich lat, bowiem zajęcia
odbywają się z przerwami i w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego. Decyzją wojewody wielkopolskiego placówki wsparcia dziennego,
w tym Klub Seniora w Mroczeniu, od
26 października zostały zamknięte do
odwołania. Wcześniej jednak udało
się nam wspólnie zorganizować wiele
zajęć i poprowadzić wiele ciekawych
spotkań, między innymi zajęcia jogi,
rehabilitacyjne, arteterapii, spotkania z psychologiem, wspólne wyjazdy
do term w Uniejowie, czy wyjazd na
koncert 10 tenorów, Spotykaliśmy się
przy grillu. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa odbyły się
szkolenia na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Udało się nam również
wyjechać wspólnie na dwudniową wycieczkę do Torunia. Wspólnie świętowaliśmy wiele rocznic w naszym Klubie
oraz obchodziliśmy urodziny naszych
seniorów. Dużą popularnością cieszyły
się zajęcia jogi oraz rehabilitacja, które
odbywały się raz w tygodniu.

Przez ten okres trzech lat zawiązały się
wspaniałe przyjaźnie, znajomości, spotkania odbywały się w miłej i serdecznej
atmosferze. Klub Seniora w Mroczeniu stał się miejscem, w którym pojęcie samotności nie istnieje, ponieważ
stworzyliście grupę wsparcia, która
dostrzega problemy i potrzeby innych
osób często nawet tych, którzy nie
uczestniczą w naszych spotkaniach.
Jesteście wrażliwi na krzywdę innych
i chętni nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Wielokrotnie pokazaliście, że
potraficie nieść pomoc współuczestnikom i okazać zwykłe zainteresowanie w chwilach choroby, czy gorszego

samopoczucia, które uniemożliwiało
uczestnictwo w naszych zajęciach. Zawsze mogliśmy liczyć na Waszą pomoc
w organizacji naszych przedsięwzięć,
często sami wychodziliście z inicjatywą
dotyczącą organizacji różnych form
spędzania czasu w Klubie.
(maw)

Drodzy Seniorzy!
Z okazji Waszego święta pragnę
złożyć wszystkim, którzy wkroczyli
w złotą Jesień Życia serdeczne życzenia długich lat w zdrowiu wypełnionych radością, szacunkiem,
życzliwością i miłością najbliższych, spełnienia wszystkich marzeń. Życzę Wam Seniorzy aby ten
czas był dla Was czasem aktywności, rozwiania pasji i zainteresowań
poprzez uczestnictwo w rożnych
zajęciach jak również w Klubie Seniora w Mroczeniu.
Małgorzata Wiśniewska
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