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WSZYSTKO DOBRE,
CO SIĘ DOBRZE KOŃCZY

INWESTYCYJNE
PODSUMOWANIE ROKU

CZAS WRACAĆ
DO SZKOŁY
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Na Starcie

Na Starcie

Wszystko dobre,
co się dobrze kończy

był mecz piłki ręcznej pomiędzy drużynami WKS Śląsk Wrocław i Ostrovią
Ostrów Wielkopolski. Oba zespoły grają na zapleczu handbalowej superligi.
Mecz z trybun oglądała wiceprezydent
Wrocławia Renata Granowska. Nietuzinkowym gościem poniedziałkowej
gali był z pewnością Artur Siódmiak.legendarny reprezentant Polski, dwukrotny medalista mistrzostw świata
i uczestnik olimpiady w Pekinie.
(ems)

W poniedziałek 7 lutego z wielką pompą – uroczyście i formalnie - zakończono jedną z najważniejszych inwestycji w dziejach naszej Gminy. Realizacja tego przedsięwzięcia trwała ponad sześć lat i przechodziła różne perturbacje, łącznie
z rejteradą z placu budowy pierwszego wykonawcy

Nic dwa razy się nie zdarza?
– To najważniejszy dzień w moim życiu
zawodowym. O tę inwestycję walczyłam bowiem od mojej pierwszej kadencji. Niemal dziesięć lat – przekonywała
nie bez wzruszenia wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie kosztował 47 mln zł, z czego
12 mln pochłonęła budowa hali sportowej (w tym otrzymane dofinanso-

wanie ze środków budżetu państwa
w kwocie 1 630 000,00 zł w ramach
programu Sportowa Polska Program
Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej-edycja 2021.) 1 września 2021 r.
w nowej szkole odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego. Natomiast w poniedziałkowe popołudnie
7 lutego, w asyście niemal 200 gości
otwarto i szkołę, i nowo powstałą halę
sportową. Do przecięcia symbolicznej

Gościem specjalnym był Artur Siódmiak

INFORMACJA
GMINNY SYSTEM POWIADAMIANIA SMS

503 340 503
2

Wyślij sms o treści: BARANOW.INFO
i zapisz się do Gminnego Systemu Powiadamiania SMS
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wstęgi zaproszono: Wójt - Bogumiłę
Lewandowska - Siwek, Sławomira Nowickiego - dyrektora szkoły, skarbnika
Gminy - Marzenę Żłobińską, Andrzeja Kiedosa - kierownika referatu inwestycji, Jacka Nestorowicza – projektanta obiektów, przedstawicieli firm:
„Projektobud”, „Interplastic” oraz
ucznia szkoły w Baranowie – Piotrusia
Czaję.

niach dyrektora szkoły, p. wójt i przecięciu wstęgi, uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni do zwiedzenia
szkoły. W rolę przewodnika wcielił się
dyrektor szkoły Sławomir Nowicki. Po
spacerze na wszystkich czekał poczęstunek. W części artystycznej - prawdziwa niespodzianka, czyli występ
kabaretu „Hity niby Elity”. Sportowym
dopełnieniem podwójnej uroczystości

Nie ma jak pompa!

KALENDARIUM
26 kwietnia 2016 r. - podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej kompleksu oświatowo – sportowego; 19 lipca 2017 r. - podpisanie umowy
na budowę kompleksu wraz zagospodarowaniem terenu; 14 stycznia 2020 r.
- podpisanie umowy z firmą MARGO z Zielonej Góry na wykonanie przykryć dachowych; 20 kwietnia 2020 r.- podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn.: „Dokończenie budowy kompleksu oświatowo – sportowego. Głównym wykonawcą został Zakład Projektowo-Budowlany „Projektobud” z Myjomic;
6 maja 2020 r. - podpisanie umowy o nadzór inwestorski; 1 września 2021 r.
- wojewódzka Inauguracja roku szkolnego; 7 lutego 2022 r. - uroczyste otwarcie
Kompleksu Oświatowo – Sportowego

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili włodarze blisko 20 gmin, starostowie, burmistrzowie i wójtowie
z województw dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, wielkopolskiego, radni
Gminy Baranów, dyrektorzy naszych
placówek oświatowych, przedsiębiorcy, nauczyciele, Rada Rodziców oraz
Rodziny Powstańcze. Po wystąpie-
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Gminne Inwestycje

Wreszcie
pierwszy krok
Umowa zawarta 10 lutego to wstęp do wyczekiwanej
od lat inwestycji

Zostały cztery
miesiące
Niebawem, bo już 30 czerwca 2022 r., zakończy się budowa obwodnicy, łączącej drogę powiatową nr 5704P
z drogą krajową nr 11 wraz z budową skrzyżowania na
drodze krajowej. Wyprowadzenie transportu tranzytowego z baranowskiego rynku to dla wszystkich jego
mieszkańców kwestia priorytetowa
Pierwotna kwota kontraktu wynosiła 9 808 041,92 zł (droga gminna: 5
133 387,06 zł; droga krajowa: 2 840
630,76), ale do umowy podpisanej 9
lutego wprowadzono aż cztery aneksy. Chodziło m.in. o zwiększenie wyna4
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Umowa podpisana z poznańską firmą Dromost obliguje wykonawcę do
realizacji zadania pn: „Opracowanie
dokumentacji projektowej rozbudowa
drogi krajowej nr 39 na odcinku przebiegu przez miejscowość Mroczeń (od
km 106+860 do km 113+370) wraz
z ciągiem pieszo rowerowym na całym
odcinku”
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozyskaniem decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej (ZRID)
z nadanym rygorem natychmiastowej
wykonalności. Zamawiający za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 1 100 850,00 zł. Ścieżka rowerowa, biegnąca wzdłuż drogi krajowej nr
39, to z pewnością mniej wypadków w
tym miejscu, mniej strachu, mniej łez.
To zapewne powszechne oczekiwanie
dotyczące tej inwestycji.
Opr. (ems)
grodzenia wykonawcy z tytułu konieczności wykonania dodatkowych robót
ziemnych na powierzchni nie ujętej
w projekcie podstawowym oraz z tytułu konieczności wykonania wymiany
gruntów nienośnych, zastosowania
materaców wzmacniających z kruszywa oraz rezygnacji z części projektowanego chodnika.
Opr. (ems)

Gorący temat

Na sport
i kulturę

Zestawienie przyznanych
dotacji na 2022 rok
KULTURA
Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

Stowarzyszenie Słoneczny
Mroczeń

VII Lokalny Festiwal Smaku

5 300,00 zł

Stowarzyszenie Słoneczny
Mroczeń

Wydanie książki - „Mali detektywi”

7 400,00 zł

Stowarzyszenie Słoneczny
Mroczeń

Wystawienie komedii „Rewizor”

3 100,00 zł

Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów

Wydanie w formie zwartego druku
książki - pamiętnika Józefa Sołygi

8 000,00 zł

Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Baranów

Senior w podróży

6 000,00 zł

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

Kobietą być

5 550,00 zł

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych
Gminy Baranów

Bajkowo mi

3 250,00 zł

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

LZS „ORZEŁ” Mroczeń

„Orzeł Mroczeń” - z piłką za pan brat

99 000,00 zł

GKS w Grębaninie

GKS Grębanin 2022 r.

82 100,00 zł

Klub Piłkarski Słupia

Piłka Nożna w Słupi

60 000,00 zł

MUKS Gminy Baranów ARIES

Cykliczne szkolenie sportowe w piłce
ręcznej oraz uczestnictwo
we współzawodnictwie sportowym

40 850,00 zł

UKS TORNADO Donaborów

Badminton wkręceni na maksa

30 850,00 zł

LKS 1968 Jankowy

Jankowy na sportowo

27 000,00 zł

Podpisanie umowy z Andrzejem Tyrą - prezesem
Stowarzyszenia Słoneczny Mroczeń

UKS PIONIER Baranów

Projekt całorocznej pracy z dziećmi
uzdolnionymi piłkarsko

16 800,00 zł

Wnioski 11 stowarzyszeń zostały zaopiniowane przez komisję konkursową. Dla organizacji pozarządowych
działających w sferze kultury przeznaczono 40 000,00 zł. Projekt nie mógł
przekraczać 8 000,00 zł dofinansowania. Organizacje złożyły 7 ofert, które
również zostały pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone zarządzeniem
wójta. Rozdysponowana kwota to 38
600,00 zł. Dla organizacji pozarządowych działających w sferze sportu
przeznaczono 360 000,00 zł. Organizacje złożyły 8 ofert, na które rozdysponowano całą kwotę 360 000,00 zł.
Projekty będą realizowane w okresie
od 1 lutego do 16 grudnia 2021 r.
Opr. (bam)

OSP w Baranowie Osiedle Murator

Bieg Muratora 2022

3 400,00 zł

MUKS Gminy Baranów ARIES

Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej
dziewcząt i chłopców z okazji Dnia
Dziecka o Puchar Wójta Gminy Baranów

0,00 zł

W lutym rozstrzygnięto
otwarty konkurs ofert
w działach: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, rekreacja na
terenie Gminy Baranów”
oraz „Upowszechnianie
kultury”. Do stowarzyszeń trafi kwota blisko
400 000,00 zł z budżetu
Gminy Baranów

SPORT I REKREACJA

Podpisanie umowy z Arturem Wylegą i Honoratą Brząkałą
- przedstawicielami Klubu Piłkarskiego Słupia
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Gminne Inwestycje

Cenne
preludium

Bezpieczniej
do pracy i szkoły

Umowę zawartą 25 stycznia 2022 z projektantem
- Andrzejem Mrugałą traktować należy jako preludium do inwestycji długo wyczekiwanej przez
mieszkańców Grębanina

Wybudowana przed 10 laty ścieżka rowerowa, łącząca Jankowy z Donaborowem, doczeka się oświetlenia.
Właściwą umowę podpisano 1 marca 2022 r. Prace potrwają trzy miesiące
Inwestycję zrealizuje kępińska firma
ABP. Przedmiot umowy to budowa
oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej
Jankowy-Donaborów. Wzdłuż ścieżki,
za jej krawędzią, zamontowane zostaną aluminiowe słupy z ledowymi
oprawami oświetleniowymi. Inwestycja kosztować będzie 195 570,00 zł
brutto. Przypomnijmy, że wspomniany ciąg pieszo-rowerowy, długości

1578 m, uruchomiono jesienią 2013
r. Wykonawcą tego zadania była firma „Elektromex” z Kępna. Zadanie
zamknęło się wówczas kosztem 883
tys. zł. Oświetlenie ścieżki rowerowej w znaczny sposób podniesie
bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Donaborowie.
(ems)

Rewitalizacja Rynku

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

6
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Wykonawca tej umowy zobowiązany
został do wykonania dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Grębanin”, obejmującej swym zakresem: wykonanie mapy
do celów projektowych, wykonanie
badań geotechnicznych, opracowanie
projektu budowlanego i zagospodarowania terenu oraz oświetlenia drogowego, uzgodnienie opracowanej dokumentacji w zakresie niezbędnym do
dokonania zgłoszenia robót budowlanych, opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu, opracowanie przedmiarów
robót, kosztorysów oraz specyfikacji
technicznych. Zakończenie umowy
wyznaczono na 15 kwietnia 2022 roku.
Wynagrodzenie wykonawcy wynosi 26
814,00 zł.
(ems)

Dofinansowania

Zestawienie otrzymanych dofinansowań zewnętrznych
TYTUŁ PROJEKTU

KOSZT
CAŁKOWITY

DOFINANSOWANIE

ŹRÓDŁO WSPARCIA

OKRES
REALIZACJI

Zapewnienie funkcjonowania Klubu
Seniora w Mroczeniu

89 634,25 zł

42 720,00 zł

WUW POZNAŃ
SENIOR +

2021

Program wieloletni „Posiłek
w szkole i w domu”

59 903,00 zł

37 271,00 zł

WUW POZNAŃ

2021

Projekt „STOP COVID-19” Bezpieczne
systemy społeczne w Wielkopolsce

50 038,96 zł

50 038,96 zł

WRPO 7.2.2

2021

MALUCH+, MODUŁ 2

605 106,68 zł

122 400,00 zł

WUW POZNAŃ
MALUCH+

2021

Zagospodarowanie wód opadowych
na terenie Zespołu Szkół
w Łęce Mroczeńskiej

84 255,00 zł

48 970,00 zł

UMWW POZNAŃ
„DESZCZÓWKA”

2021

Integracja, kultura, sport i rozrywka
– aktywni mieszkańcy Mroczenia

10 000,00 zł

6 900,00 zł

ODNOWA WSI SZANSĄ DLA
AKTYWNYCH SOŁECTW

2021

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej
wraz z przynależną infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowości Baranów

12 355 788,99 zł

1 630 000,00 zł

MINISTERSTWO SPORTU
I TURYSTYKI

2021

Zwiększenie części oświatowej subwencji –
Szkoła Podstawowa w Donaborowie

75 000,00 zł

75 000,00 zł

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

2021

Zwiększenie części oświatowej subwencji –
Zespół Szkół im. Powstańców
Wielkopolskich w Baranowie

50 000,00 zł

50 000,00 zł

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

2021

Szkolny Klub Sportowy 2021

21 503,86 zł

20 243,86 zł

MINISTERSTWO SPORTU
I TURYSTYKI

2021

Poznaj Polskę

70 329,00 zł

46 896,80 zł

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

2021

Laboratoria Przyszłości

280 000,00 zł

280 000,00 zł

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

2021-2022

Aktywna Tablica

43 750,00 zł

35 000,00 zł

MINISTERSTWO
EDUKACJI NARODOWEJ

2021

Budowa budynku szatniowego z zadaszoną
trybuną oraz z zagospodarowaniem terenu
w Mroczeniu

4 999 999,99 zł

4 500 000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ
POLSKI ŁAD

2022-2023

Utworzenie miejsca rekreacji wraz z placem
zabaw w Łęce Mroczeńskiej

443 721,18 zł

85 603,35 zł

LGD WROTA WIELKOPOLSKI

2022-2023

Budowa drogi gminnej (obwodnicy Baranowa) łączącej drogę powiatową nr 5704P
z drogą krajową nr 11 wraz z budową
skrzyżowania drogi krajowej nr 11

11 565 810,60

5 503 716,60 zł

WUW POZNAŃ
RZĄDOWY FUNDUSZ
ROZWOJU DRÓG

2021-2022

Budowa trzynastu ulic wraz z wykonaniem
sieci uzbrojenia terenu w miejscowości
Baranów (Osiedle Murator)

9 020 873,86 zł

2 000 000,00 zł

RZĄDOWY FUNDUSZ
INWESTYCJI LOKALNYCH

2020-2022

Rewitalizacja rynku w Baranowie wraz
z rozbudową, przebudową i zmianą
sposobu użytkowania budynku szkoły
na ośrodek kultury z ośrodkiem
opieki dziennej nad seniorami

16 285 283,91 zł

9 907 744,52 zł

WRPO 9.2.1

2019-2022
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Inwestycyjne podsumowanie

W Kronikarskim obiektywie

Inwestycyjne
podsumowanie roku
Wydatki Gminy Baranów na inwestycje w 2021 r.
WYKONANIE 2021
1

3 446 000,00 zł

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

3

3

12

13

18

25

4/5

na terenie Gminy Baranów - udziały do Spółki Wodociągi Kępińskie
2

Budowa chodnika w Baranowie łączącego ul. Południową z ul. Orlika

117 028,74 zł

3

Budowa dróg na Os. Murator ul. Geodetów, Pięknej i ulic przyległych

246 237,46 zł

4

Budowa ul. Orlika w Baranowie wraz z infarstrukturą towarzyszącą

982 508,44 zł

i zagospodarowaniem terenu
5

Budowa ul. Sportowej w Baranowie

673 176,80 zł

6

Budowa, przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

509 446,19 zł

7

Obwodnica Baranowa

8

Ścieżka pieszo-rowerowa w Mroczeniu (po torach)

9

Wykup gruntów pod drogi

277 152,00 zł

10

Zagospodarowanie Rynku na Os. Murator

159 900,00 zł

11

Wykup gruntów pod inwestycje

12

Doposażenie szkoły w ramach programu „Laboratorium przyszłości”

13

Kompleks oświatowo-sportowy w Baranowie

14

Zagospodarowanie wód opadowych na terenie ZS w Łęce Mroczeńskiej

88 064,95 zł

15

Maszyna szorująca na potrzeby ZS w Słupi

11 470,00 zł

16

Budowa przedszkola w Baranowie

64 820,00 zł

17

Rozbudowa przedszkola w Donaborowie

60 123,88 zł

18

Wymiana nawierzchni pod plac zabaw w BARANKOWIE

55 507,92 zł

19

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni

35 459,44 zł

20

Plac rekreacyjny w Łęce Mroczeńskiej

21

Doposażenie placów zabaw na terenie Gminy Baranów

22

Dofinsnsowania do wymiany pieców

23

Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego

24

Objęcie nowych udziałów w Spółce ZZO Olszowa

230 996,92 zł

25

Rozbudowa Baranowskiej Chaty

705 280,18 zł

26

Zagospodarowanie parku przy Dworku w Donaborowie

27

Rewitalizacja Rynku w Baranowie wraz z rozbudową, przebudową i zmianą

8 077 792,77 zł
59 100,35 zł

1 080 000,00 zł
280 000,00 zł
13 783 648,04 zł

7 626,00 zł
34 000,00 zł

27

268 354,16 zł
45 675,25 zł

300,00 zł
3 513 886,99 zł

sposobu użytkowania budynku szkoły na ośrodek kultury
z ośrodkiem opieki dziennej nad seniorami
28

Modernizacja szatni sportowej w Baranowie

29

Montaż oświetlenia na sali tenisowej w Donaborowie

6 396,00 zł
59 873,51 zł
RAZEM

8
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34 879 825,99 zł

27
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Po godzinach

Po godzinach

Rodzinnie
i serdecznie

W pierwszą niedzielę nowego roku, w wypełnionym
po brzegi Kościele pw. Miłosierdzia Bożego na Muratorze, wysłuchaliśmy magicznego koncertu kolęd
i pastorałek w wykonaniu zespołu „Pectus”

mów). Nagrody ufundowała Gmina
Baranów. Nagrodzonym wokalistom
gratulujemy sukcesu, a pozostałym
dziękujemy za udział. Wszystkich zachęcamy do dalszego śpiewania kolęd, które decydują o tym, że polskie
tradycje bożonarodzeniowe należą do
najwspanialszych na świecie. Do zobaczenia za rok.
nia ludowego. Spośród pastorałek na
scenie wybrzmiały m. in.: „Zaśpiewam
Jezuskowi”, „Hej, bracia czy śpicie”,
a z kolęd: „Dzisiaj w Betlejem”, „W żłobie leży”. Tomasz Szczepanik wyjaśniał
ze sceny, że „Pectus” starał się niczego

Jury miało twardy
orzech do zgryzienia
14 stycznia 2022 r. w Zespole Szkół w Łęce Mroczeńskiej odbył się XVIII Gminny Konkurs Kolęd. Wzięli
w nim udział uczniowie ze szkół podstawowych gminy Baranów

Kolędy w brzmieniu tradycyjnym jak i te
z góralską nutą przywoływały wspomnienia domu rodzinnego artystów.
Lider zespołu, składającego się z czterech braci, (Tomasz Szczepanik, kompozytor / autor tekstów / wokal / lider
zespołu, Marek Szczepanik - perkusja / śpiew, Mateusz Szczepanik - bas
/ śpiew, Maciej Szczepanik - gitara /
śpiew) potrafił nie tylko rozbawić publiczność nieoczekiwaną anegdotą, ale
i rozkołysać ją, do znanych wszystkim
nut. I to a cappella! Zabawne opowieści solisty zespołu nie pozwalały nawet
na minutę nudy. Niespodziewanie pojawiły się też piosenki świąteczne, jak
niegdysiejszy przebój grupy „De Su”
(A kto wie, czy za rogiem/ Nie stoją
Anioł z Bogiem?). Prawdziwą perełką
była zaś „Pastorałka sądecka”, skąd
pochodzą bracia Szczepanikowie
(Płynie gwiazda dunajcową wodą/My
z kolędą niczym z panną młodą gloryja/My z kolędą jakby na wesele/Zaśpiewamy swe sądeckie trele gloryja).
Koncert wypełniała magiczna ener10

gia, i niezwykła, wręcz rodzinna, więź
z widownią. Występ rozpoczął się od
jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich utworów, napisanego
przez Franciszka Karpińskiego – „Bóg
się rodzi”. W ten niezwykły wieczór
usłyszeliśmy i zaśpiewaliśmy razem
z naszymi Gośćmi „Wśród nocnej ciszy” czy „Lulajże Jezuniu”. Nie zabrakło
także tradycyjnych pieśni pochodze-
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nie udziwniać, zachowując tradycyjną
aranżację i tempo. W finale zaśpiewaliśmy wspólnie cudowną „Cichą Noc”.
Na końcu, po kilku bisach, p. Wójt,
podziękowała - „Chciałabym serdecznie podziękować naszym gościom za
udział w bożonarodzeniowym spotkaniu
i wspólnym kolędowaniu w prawdziwie
rodzinnej atmosferze.”
(ems)

Konkurs wpisał się w tradycję szkoły i każdego roku, z wyjątkiem roku 2021, ze
względu na pandemię, na wspólne
kolędowanie przybywają tu uczniowie
z okolicznych szkół Gminy Baranów.
Tym razem na widowni w sali gimnastycznej nie zasiedli uczniowie naszej
szkoły ani też zaproszeni goście, a jedynie uczestnicy i opiekunowie. Konkurs odbywał się w reżimie sanitarnym,
wszystkich uczestników obowiązywały
maseczki a każda szkoła miała przygotowane oddzielne miejsce – stolik, celem oczekiwania na swoją kolej.
Zebranych uczniów i nauczycieli na
wspólnym kolędowaniu powitała Dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej - Ilona Grząka. A chwilę później
rozbrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki. W kolędowaniu wzięło
udział 20 wykonawców z klas I – VIII.
Konkurs odbywała się w trzech kategoriach: klasy I – III, IV – VI i VII-VIII.
Występy młodych artystów oceniało jury w składzie: Ilona Skiba - Sekretarz Gminy Baranów, Agnieszka
Podejma-Wróblewska, nauczyciel

muzyki w Zespole Szkół w Trzcinicy
oraz Marek Kowalski - artysta muzyk,
dyrygent i nauczyciel Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych nr 2 w Kępnie.
Podsumowując przesłuchania, przewodniczący jury Marek Kowalski podkreślił, że tegoroczna edycja Gminnego Konkursu Kolęd stała na bardzo
wysokim poziomie i jury miało twardy
orzech do zgryzienia.

W kategorii klas 1-3:
II miejsce ex aequo - Czapczyńska Maria z ZS w Słupi oraz Igor Maciejewski
(ZS w Łęce Mroczeńskiej); III miejsce Aleksandra Fajga (ZS w Baranowie)
W kategorii klas 4-6:
II miejsce - Maria Wiśniewska (ZS w Baranowie); III miejsce ex aequo - Agata
Pomiankowska (ZS w Łęce Mroczeńskiej) i Tomasz Sadura (ZS w Słupi)
W kategorii klas 7-8:
II miejsce - Julia Olejnik (ZS w Słupi); III
miejsce - Jagoda Lipińska (ZS w Mroczeniu)

Wiktoria Wesoła - ZS Baranów
I miejsce ex aequo w kat. klas 4-6

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz pamiątkowego aniołka, natomiast laureaci
dodatkowo nagrody książkowe i piękne teczki. Organizacją konkursu w Łęce
Mroczeńskiej zajęli się: Andrzej Ciurys i Anna Raszewska (dekoracja
oraz opracowanie graficzne dyplo-

Amelia Namyślak - ZS Łęka Mroczeńska
I miejsce ex aequo w kat. klas 4-6

Helena Kruszelnicka - ZS Baranów
I miejsce w kat. klas 1-3

Wiktoria Hełka - ZS Słupia pod Kępnem
I miejsce w kat. klas 7-8
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Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część XI

Józef Sołyga. Pamiętnik świadka historii - część XI

Przygotowujemy pamiętnik Józefa Sołygi do druku, w wersji książkowej. Szukamy
przede wszystkim fotografii bohaterskich zakładników z Baranowa. Szukamy też innych pamiątek. Pomóżcie nam przywrócić pamięć o bohaterach: Idzi Balon, Jan Dembicki, Paweł Jasiński, Franciszek Kowalczyk, Józef Kosik, Jan Libner, Edmund Malicki,
Józef Maciejewski, Stanisław Noculak, Kazimierz Ratajewski, Józef Sołyga, Stefan Śpikowski, Antoni Taborski, Kazimierz Tomalkiewicz, Jan Wylęga. Dziś fotografie Józefa
Maciejewskiego i Kazimierza Ratajewskiego

TŁUMACZENIE
Natzweiler, 1.7.1944
„Kochani Rodzice!
Informuję, że jestem zdrowy i życzę Wam wszystkim tego samego.
Paczki z produktami spożywczymi
można tutaj przysyłać w nieograniczonej ilości. Przesyłajcie proszę
mniejsze, ale częściej. Co słychać
w domu, co robicie?

Listy z piekła

Makabryczne powitanie
Dzień przybycia do obozu Natzweiler
w Alzacji to 26.IV.1944 r. Mój numer to
13460. Najpierw była mowa jakiegoś
komendanta, który obiecywał wolność
przez komin. Następnie, by nas więcej
pognębić, odbyła się egzekucja przez
powieszenie. Nie wiem skąd tego
więźnia przywieziono, bo z naszego
transportu ten człowiek chyba nie pochodził, nie wiem również, jakiej był
narodowości. Oczywiście znalazł się
zaraz więzień, młody Niemiec (może
nawet 20 lat nie miał) ochotnik do wykonania tego wyroku. Skazaniec miał
ręce związane drutem i tak był wieszany. Za pierwszym razem egzekucja się
nie udała, bo więzień się urwał. Musiał
to oglądać cały nasz transport, ustawiony w czworobok i otoczony gęsto
esesmanami. Reakcja na to widowisko
była żadna, gdyż więźniowie z naszych
szeregów przez lata wojny niejedno
widzieli.
Morderczy głód
Obóz, czyli komanda robocze w Neckargerach, usytuowano na łące obok
małego wodnego młyna. Razem kilka
baraków. Kwatery w obozie były straszne. Baraki posiadały po lewej i prawej
stronie po jednej izbie. Na wprost wejścia mały korytarzyk i pomieszczenie
dla blokowego. W izbach nie było żadnego stołu ani ławy, ani taboretu, ani
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piętrowych łóżek. Dookoła ścian do
maksimum stłoczone leżały sienniki
uzupełnione małą ilością wełny drzewnej oraz jeden koc. Taka sama ilość
sienników znajdowała się na zbitych z
desek na wys. 1,30 m narach. Na tych
legowiskach odbywało się wszystko
- spanie, jedzenie i krótki odpoczynek. Budzono nas bardzo wcześnie
o świcie, a na swe legowisko więzień
dostawał się późno wieczorem. To
między innymi było przyczyną wielkiego wyczerpania i wielkiej ilości zgonów
wśród więźniów, a na dodatek straszny głód. Wszyscy chodzili spuchnięci.
Po pobudce trzeba się było troszeczkę umyć, chociaż oczy przetrzeć. Dopóki była w rzece woda, która małym
odcinkiem płynęła przez obóz, dopóty
było dobrze, ale gdy w czasie upałów
rzeczka wysychała, to koniec z myciem. Z początku jeszcze coś płynęło
z jednego kranu, lecz później koniec.
Ludzi przybyło. Po dwóch tygodniach
dużo się ludzi zmarnowało, więc przyszedł transport z Buchenwaldu. Skąd
albo ile transportów przyszło później,
to już nie pamiętam. Więc nie myliśmy
się wcale. Nie byliśmy również w ogóle
goleni. Każdego dnia bez wyjątku również w niedzielę dzień pędzono nas
do bardzo ciężkiej pracy. Dopiero
w pierwszy dzień Zielonych Świąt mieliśmy dzień wolny.
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Serdeczne pozdrowienia i całusy
przesyła Józef”

„Można było również w tym dniu pierwszy raz napisać z obozu list do domu.”
Józef Maciejewski

jak tylko mógł. Nigdy się na nikogo nie
wydzierał. Więc przy tym pisaniu, to co
on mógł napisać tylko każdemu jedno
takie same zdanie jak drugiemu „ich
bin gesund” - „ja jestem zdrowy i mogę
otrzymać paczkę”.
Harówka w kamieniołomach

Kazimierz Ratajewski.
Zdjęcie zrobione tuż po wyzwoleniu Dachau

Pierwszy list
Spadły deszcze, górska rzeczka ruszyła, więc można się było umyć, oczywiście bez mydła i bez ręcznika, bo
tych luksusów nigdy więzień obozów
koncentracyjnych nie posiadał. Zostaliśmy również ogoleni. Przedtem
byliśmy do ludzi niepodobni. Można
było również w tym dniu pierwszy raz
napisać z obozu list do domu. Oczywiście wszystkim chętnym pisał listy
blokowy, który miał czym pisać i po
niemiecku umiał. Straszny był przy tym
pisaniu bałagan, bo chętnych było wielu, a on sam. To jeszcze szczęście, że
ten blokowy to był Polak z Poznania,
bardzo dobry człowiek, pomagał nam

Jak wyżej wspomniałem budzono nas
bardzo rychło. Chyba przed czwartą.
Jak była woda, to się oczy przetarło.
Można było napić się ziołowej bardzo
niedobrej herbaty. Po paru minutach
już ustawiać się do apelu porannego,
przed swoim barakiem. Gdy to zostało spełnione i suma się zgadzała,
wtedy padała komenda: Arbeitzkomando formiren (ustawić się według
komand roboczych). I od rana ustawianie, liczenie i czekanie, bo znów
komandofuhrer musiał wiedzieć ilu
ludzi razem zaprowadził, ilu zostało
przydzielonych poszczególnym firmom, które wykonywały tam różne
roboty i musiały za każdego więźnia
płacić. Nad wszystkimi więźniami był
oberkapo. W poszczególnych komandach dozorowali zwykli kapowie. Oni
to w początkowych latach najwięcej
ludzi nazabijali i nad więźniami się
znęcali. Byli to w 98% Niemcy. Gdy
była pogoda to jeszcze można było te
ranne apele jakoś przetrzymać, ale jak

deszcz padał, to ciężko. Gdy lało jak
z cebra a my jak manekiny na tym placu stoimy i stoimy. Esesmani poubierani w długie nieprzemakalne płaszcze
i jeszcze schowali się do korytarzyków
w barakach. O godz. 5:30 wymarsz na
stację, tam załadunek do kilkunastu
wagonów towarowych. O godz. 6:00
podjeżdża lokomotywa. Jechaliśmy
około 20 km do pracy w sztolni. Przez
pierwsze trzy dni po przyjeździe ścinaliśmy liściasty las na zboczu góry.

Później praca w sztolni. Najpierw wywożenie na zewnątrz. na lorkach po
szynach kamiennego urobku. Potem
znów ładowanie na lory. Dalej - kruszenie młotami pneumatycznymi wąskiego pasa w skale wzdłuż głównego
ganku na głębokość 80 cm.
Opr. (ems)

Całość na facebook.pl
Baranów. Witryna Sołectwa

Obozowe krematorium - widok współczesny
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Gminna statystyka

Gmina spokojna,
Gmina wesoła
Z ubiegłorocznych statystyk Urzędu Stanu Cywilnego
nasza Gmina wyłania się niczym z sielanki Kochanowskiego. Nie dość, że jest nas już ponad 8000 (rekord!), to zawarto więcej ślubów niż w ubiegłym roku.
Pandemia też nie dała nam rady, bowiem odnotowano
tylko trzy zgony więcej niż w 2020 roku

dowały 152. Na dzien 31.12.2021 r.
na terenie Gminy zameldowane były
osoby następujących narodowości:
778 Ukraińców, 27 Uzbeków, 3 Nepalczyków, 26 Gruzinów, 4 Mołdawian, 4
Rumunów, 8 Białorusinów oraz po jednym obywatelu Brazylii, Czech i Pakistanu. Warto zaznaczyć, że cudzoziemcy
w naszej Gminie to już ponad 18%
całej populacji.
Baranowska wieża Babel
Na dzień 31.12.2021 roku zameldowano na pobyt czasowy 849 cudzoziemców różnej narodowości. Nadano
również numery ewidencyjne PESEL
kilkudziesięciu obywatelom Indonezji,
Azerbejdżanu, Filipin i Indii. W Biurze
Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych USC w Baranowie w 2021 roku
wydano: 560 odpisów aktów stanu cywilnego, 5 decyzji dotyczących zmiany
imienia i nazwiska, 1373 zaświadczeń.
Zarejestrowano 1767 zameldowań
w tym: 1446 cudzoziemców. Wydano
459 dowodów osobistych oraz nadano cudzoziemcom 551 numerów ewidencyjnych PESEL
Maja i Stanisław

Płeć piękna wzięła górę
Początek nowego roku kalendarzowego jest najlepszym czasem do przeglądu statystyk z poprzedniego roku
i uwydatnienia tendencji demograficznych w naszej Gminie. W odwiecznej
rywalizacji wreszcie górę wzięła płeć
piękna. W 2021 r. urodziło się 86 dzieci
(44 dziewczynki i 42 chłopców). W odniesieniu do roku 2020 liczba urodzeń
zwiększyła się o 10 osób. Wg stanu
na 31.12.2021 r. liczba mieszkańców
Gminy Baranów wynosi 8009 (4023
kobiet i 3986 mężczyzn).
Na ślubnym kobiercu
Jak podaje Sylwia Adamska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Baranowie, mimo coraz większej popularności życia bez obrączki, w ciągu
całego 2021 roku miłość i wierność
14

ślubowało sobie 65 par, czyli o 8
więcej niż w 2020 roku. Odbył się jeden ślub cywilny w plenerze. - W cudownym ogrodzie – informuje Sylwia
Adamska, kierownik USC w Baranowie.
W Urzędzie Stanu Cywilnego zorganizowano 23 jubileusze małżeńskie dla
par niezwykłych. Wśród jubilatów znalazła się jedna para świętująca żelazne
gody (65 lat małżeństwa), dwie pary
świętowały diamentowe gody (60 lat
małżeństwa) oraz 23 pary złote gody
(50 lat małżeństwa). Każdy z Jubilatów
otrzymał medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Pękła magiczna granica
W ubiegłym roku liczba mieszkańców
naszej Gminy przekroczyła magiczną barierę 8000 i wynosi 8009 osób.
Wymeldowały się 102 osoby, zamel-
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Dla jednych wybór imienia dla dziecka
jest oczywisty i związany z rodzinną
tradycją, dla innych ta powinność stanowi nie lada problem. Niezależnie
od tego, do której grupy należymy,
niewątpliwie jest to bardzo poważna
decyzja. Wszak wybrane imię będzie
towarzyszyło dziecku przez całe życie. Ostatnie trzy lata to dominacja
tradycyjnych imion. W ubiegłym roku
największa popularnością cieszyły się
imiona: Maja, Amelia, Stanisław i Leon.
Przypominamy, że wg polskiego prawa
nie można nadać dziecku imienia
pochodzącego od wyrazu pospolitego
(torba czy taboret), nazwy geograficznej (Niagara czy Wisła). Dlatego nie
spotkamy na polskich ulicach Dakoty
czy Truskawki, ale Jagodę czy Różę już
tak.
(ems)

Jubilaci

Piękny
Jubileusz
Zacna Jubilatka urodziła się 26 stycznia
1923 r w Grabostawie, (gm. Brąszewice, pow. sieradzki). Przez wiele lat, aż
do śmierci męża w 1998 r., mieszkała
w Wierzbie (woj. opolskie). Od 2001
r. mieszka u córki w Baranowie. Choć
życie nie szczędziło jej trosk i trudów,
to starała się, by na jej twarzy gościł
uśmiech. Zawsze była człowiekiem
pełnym wesołym i pełnym energii.

Całe życie ciężko pracowała. Prowadziła
z mężem gospodarstwo rolne. Uwielbiała podróże. Po przeprowadzce do
Baranowa z córką i jej mężem zwiedziła
niemal całą Polskę. Aż sześć razy odwiedziła również swoje wnuczki w Holandii. Nawet po ukończeniu 90 roku
życia! Wychowała 5 dzieci, 12 wnuków,
11 prawnuków i 2 praprawnuków. Aktualnie choroba nie pozwala jej wstać
z łóżka i cieszyć się w pełni życiem,
ale jest wśród kochających ją bliskich.
Wyjątkową rocznicę urodzin Pani Irena obchodziła wspólnie z najbliższą
kochającą rodziną. Na ręce Jubilatki
władze Gminy również przekazały gratulacje i kwiaty. 		
(ems)

Irena Chłód
Szanownej Jubilatce
życzymy pogody ducha na dalsze
lata życia i doczekania w zdrowiu
następnych jubileuszy.
Życzy Redakcja Kronikarza

Jubilaci
obchodzący urodziny w lutym i marcu 2022 r.
(powyżej 80 lat)
87 lat (ur. 1935 r.)
Mieczysław Albert
85 lat (ur. 1937 r.)
Konrad Białek
Jan Poźniak
Bronisław Walaszek
Teresa Kupczak

95 lat (ur. 1927 r.)
Kazimiera Janusz
92 lata (ur. 1930 r.)
Stanisława Dyla
90 lat (ur. 1932 r.)

84 lata (ur. 1938 r.)
Alicja Feja
Zofia Jańska-Żurecka

Helena Binkowska
Agnieszka Dłubek
89 lat (ur. 1933 r.)
Helena Kurek
Mieczysław Skiba
Marianna Słupianek-Mielcarek
88 lat (ur. 1934 r.)
Marianna Idzikowska

83 lata (ur. 1939 r.)
Zofia Kałus
Zofia Latusek
82 lata (ur. 1940 r.)
Józef Stasiak
Kazimierz Berski
Maria Kubik
Mieczysława Leszczyna
Zofia Kuźnik

81 lat (ur. 1941 r.)
Jan Bochyński
Zygmunt Malcher
Stanisław Salamon
Ireneusz Jankowski
80 lat (ur. 1942 r.)
Janina Tomaszek
Józef Rożek
Bożena Sordyl
Janina Szlezynger
Kazimierz Rottau
Jerzy Bentkowski

Drodzy Jubilaci,
proszę przyjąć ode mnie życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności

Bogumiła Lewandowska-Siwek
wójt Gminy Baranów
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Wśród strażackiej braci

Podaruj wiersz

Zjazd Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Baranowie
Pod koniec minionego roku w Joance odbył się zjazd
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP
Jednym z ważniejszych punktów Zjazdu było złożenie sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego OSP oraz
sprawozdania finansowego. Podczas
zebrania odbyło się również głosowanie nad udzieleniem absolutorium
dla Zarządu oddziału. Absolutorium
przyznano jednogłośnie. Jednym z ważniejszych punktów Zjazdu był wybór
władz Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Prezesem na kolejną kadencję został
ponownie dh Michał Balcer, wiceprezesami zostali: dh Michał Błażejewski oraz dh Robert Seiffert, komendantem gminnym dh Sebastian
Błażejewski, sekretarzem dh Iwona
Głowik, skarbnikiem dh Arkadiusz
Krawczyk, członkiem prezydium został dh Józef Skąpski. W skład zarządu
weszli również: dh Franciszek Łęgocki, dh Antoni Maciejewski, dh Piotr

Parzonka, dh Bartosz Trąpczyński,
dh Kamil Domagała, dh Roman
Gruszka, dh Jerzy Florczak, dh Artur
Kmieciński, dh Zenon Noculak, dh
Mateusz Woźniakowski i dh Tobiasz
Gruszka. Wybrano również Komisję
Rewizyjną Oddziału Gminnego, w skład
której weszli: przewodniczący dh Andrzej Gruszka, wiceprzewodniczący
dh Stanisław Lorenz, sekretarz dh
Dawid Froń, dh Jerzy Florczak i dh
Wojciech Kulak. Dokonano również
wyboru delegatów i przedstawicieli do
struktur powiatowych. Podczas spotkania nie zabrakło podziękowań dla
strażaków za podejmowanie działań
na rzecz ochrony przeciwpożarowej
i ratowania ludzkiego życia. Podziękowania za owocną współpracę zostały
również skierowane w stronę Urzędu
Gminy Baranów.
(iwo)

Zebrania sprawozdawcze
w jednostkach OSP
Wraz z początkiem roku w jednostkach ochotniczych
straży pożarnych na terenie Gminy Baranów rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze
Dotychczas odbyły się w Baranowie
(05.01.), Żurawińcu (20.01.), Słupi pod
Kępnem (22.01.), Łęce Mroczeńskiej
(26.01.), Jankowach (29.01.), Grębaninie (04.02.), Baranowie Osiedle Murator (12.02.) oraz w Mroczeniu (19.02.).
Podczas spotkań przedstawiono sprawozdanie z działalności OSP za ubie16

gły rok, sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z działalności komisji
rewizyjnej. W trakcie zebrań każdy
z zarządów OSP otrzymał absolutorium za poprzedni rok działalności.
Na spotkaniach przybliżono również
projekty planów działalności i finansowych na bieżący rok, które we wszyst-
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Wśród Pasjonatów

Jednogłośne
absolutorium
W dniu 29.01.2022r odbyło się Walne Zebranie
Sprawozdawcze OSP Jankowy za rok 2021
Spotkanie otworzył prezes dh Dawid
Froń. Wprowadzono sztandar oraz
uczczono minutą ciszy wszystkich
zmarłych członków OSP. Przywitani zostali wszyscy przybyli goście.
Sprawozdanie finansowe oraz plan
finansowy przedstawił skarbnik dh
Kamil Janus, natomiast sprawozdanie z działalności i plan działalności przedstawił naczelnik dh Artur
Kmieciński. Sprawozdanie komisji
rewizyjnej odczytał dh Dawid Dyla,
po czym odbyło się głosowanie nad
udzieleniem absolutorium, które zarząd otrzymał jednogłośnie. W czasie zebrania odznaczenie „Wzorowy Strażak” otrzymali: dh Krystian
Namyślak, dh Dawid Wiśniewski.
Podziękowania oraz statuetki za długoletnie działania w zarządzie OSP
Jankowy odebrali: dh Władysław
Małolepszy, dh Jan Kasprzak, dh
Florian Kieroń.
Oprac. (ems)
kich jednostkach zostały zaakceptowane. Zebrania były również okazją do
wręczenia odznaczeń i medali, a także
podziękowań za działalność na rzecz
jednostek.
(iwo)

Biblioteka szkolna w Łęce Mroczeńskiej wraz z Klubem
Miłośnika Książki i uczniami klasy VII i VIII wzięła
udział w akcji Fundacji Zbigniewa Herberta. Zbigniew
Herbert pisał listy-wiersze do przyjaciół, do ważnych
dla niego artystów, do osób, które cenił. Niektóre
z tych listów znalazły się następnie w książkach poety
i należą do najprzenikliwszych i najmocniej poruszających jego utworów. Ten gest pisarza – gest ofiarowania komuś autografu wiersza – jest inspiracją dla akcji
Na stronie Fundacji możemy przeczytać, że akcja „Podaruj wiersz” ma budować sieć międzypokoleniowych relacji,
których osnową jest słowo – znaczące,
niosące sens, dające oparcie. Tak pomyślana akcja ma swój głęboko ludzki wymiar, odwołujący się do wartości
poezji jako „słowa właściwie użytego”,
do aktu pogłębionej, odpowiedzialnej
lektury, do gestu ofiarowania czegoś
cennego, ale jest też po ludzku prosta
– jak wyciągnięcie do kogoś ręki, jak
podanie dłoni.
Z tym przekonaniem uczniowie Szkoły w Łęce Mroczeńskiej w kunsztowny
sposób przepisali odręcznie wybrane przez siebie wiersze na wcześniej
przygotowanych papeteriach. Listy
zostały wysłane do Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Kulturalnego
„Polonica” w Kolonii. Celem Stowarzyszenia jest organizowanie i wspieranie niemiecko-polskich przedsięwzięć
kulturalnych, działanie na rzecz integracji europejskiej, wspieranie młodych talentów poprzez organizowanie
konkursu ,,Młodych Talentów”, organizacji imprez kulturalnych, integrujących żyjących w Niemczech Polaków.
Głównym celem jest realizacja Rock&Chanson Festiwalu „Kolonia – Wrocław
– Paryż”. I właśnie na tym Festiwalu,

gdzie odbył się między innymi koncert zespołu Pectus i występ Maryli
Rodowicz, znalazła się wystawa wierszy, wysłanych przez naszych uczniów.
Cieszymy się, że mogliśmy podarować
trochę twórczości znanych polskich
poetów, biorąc jednocześnie udział
w realizacji celu Stowarzyszenia ,,Polonica” jakim jest zbliżenie do siebie polskiej i niemieckiej kultury. Dziękujemy

Przewodniczącemu Zarządu Polonica
E.V. Zbigniewowi Kossak von Glowczeski za przychylność wobec naszej
inicjatywy i pani Barbarze Wandzioch,
bez której pomocy wystawa by nie powstała. Listy z wierszami zostaną przez
Stowarzyszenie Polonica przekazane
na licytację, a pieniądze z ich sprzedaży trafią do osób potrzebujących.
Opr. (ems)

Opiekun biblioteki: Justyna Tomaszek-Malinowska oraz uczniowie: Natalia Gattner, Anna Latusek,
Lena Murawska, Maja Jerzyk, Alicja Wylęga, Anna Woźniak, Julia Marchewka, Klaudia Pieles, Zuzanna
Idzik, Zuzanna Jeż, Lidka Michalak.
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Już po feriach

Czas wracać
do szkoły
W drugim tygodniu ferii we wszystkich szkołach podstawowych zorganizowano półkolonie. Sfinansowała
je Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Mroczeń. Czas na przygodę!
Organizatorzy starali się o różnorodność zajęć. – Nie mogło wiać nudą –
przekonuje Andrzej Tyra – dyrektor
SP Mroczeń. W jego szkole uczniowie
najpierw zostali przeniesieni w świat
robotów, a później uraczono ich interaktywnym spektaklem futbolowej magii w wykonaniu Dawida Krzyżowskiego - mistrza piłkarskich trików. W trakcie
kosmicznej środy dzieci zbudowały
rakietę …z kartonu. Ofertę uzupełniła wyprawa do kina. A w finale czekał
słodkie poczęstunek i pamiątkowe dyplomy.

się na Balu Sportowca. Zajęcia w ramach projektu przeprowadziła Iwona
Tomaszewska. Równolegle (17-20
stycznia) w tej szkole realizowany był
projekt „Sposób na ciekawe ferie”. W zajęciach wzięło udział 13 uczniów z klas
IV-VII. Podczas zajęć uczniowie budowali i programowali roboty z klocków
Lego oraz poznawali zasady zdrowego
stylu życia. Zajęcia prowadził Jarosław
Kupczak.

denaścioro uczniów z klas I-IV. Opiekunem była Henryka Orszulak. Dzieci
z różnych klas bardzo szybko się zintegrowały, stosując zasadę: „Uśmiech to
krzywa, która wszystko prostuje. Dzieci
z wielkim zaangażowaniem wykonały
zimowe prace plastyczne, uczestniczyły w licznych zabawach integracyjnych,
grach, konkursach, rozgrywkach i ćwiczeniach w sali gimnastycznej. Przygotowały także własnoręcznie maski
karnawałowe. Sporo radości przyniósł
wyjazd do kina „Piast” w Ostrzeszowie. Dzieci również wykonały plakaty
dotyczące uzależnień tj. alkoholizm,
palenie papierosów i nadużywanie
komputera. Na zakończenie wszyscy
otrzymali dyplomy wzorowego uczestnika półkolonii oraz nagrody.

Baranów. Sport, taniec, kulinaria
Słupia. Na sportowo - zawsze
zdrowo
W Szkole Podstawowej w Słupi p. Kępnem zrealizowano projekt skierowany
do uczniów klas 1-3. pn.: „Na sportowo
- zawsze zdrowo”. Dzieci uczestniczyły
w zajęciach ruchowych, plastycznych
i profilaktycznych. Każdego dnia w sali
gimnastycznej odbywały się gry i zabawy. W ostatnim dniu wszyscy bawili
18

Łęka Mroczeńska. Ferie zimowe –
bezpieczne, radosne i zdrowe
Zimowe półkolonie przygotowano
z zachowaniem wymaganych rygorów
sanitarnych. Uczestniczyło w nich je-
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Wśród atrakcji znalazły się zajęcia
sportowe i taneczne. Zorganizowano
również zajęcia plastyczne, podczas
których dzieci wykonywały rozmaite
prace. Zajęciom kulinarnym towarzyszyła tematyka zdrowego odżywiania.
Jeden dzień poświęcony został również ciekawostkom o pingwinach. Niewątpliwą atrakcją była wizyta w Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz wyjazd do
kina w Kępnie.

Sportowe okruchy

Szkolna jesień
pełna sukcesów
Przełom roku należy do najlepszych w historii naszego
sportu szkolnego. Udało się rozegrać niemal wszystkie zaplanowane zawody, a z większości mistrzostw
nasza młodzież przywiozła cenne trofea

Donaborów. Na sportowo
Ferie zimowe pn. „Ferie zdrowo na
sportowo”, które odbywały się w dniach
24-28 stycznia zorganizował UKS „Tornado”. W trakcie półkolonii odbywały
się liczne zajęcia sportowe. Młodzież
wyjechała również na basen do Kępna.
Część atrakcji została sfinansowana
ze środków Komisji. Posłuchajmy samych zainteresowanych (fb). Oj działo
się w ciągu tego tygodnia. Byliśmy
w Odskocznia - Park Trampolin w Opolu, w Qarium Kępno, jednego dnia spadł
nawet śnieg i mogliśmy pobawić się
w bitwę na śnieżki. Poza tym było mnóstwo zabaw sportowych i treningów,
a śniadania czy obiadki jedzone w takiej
zgranej grupie zawsze smakują lepiej.
Dzieci prosiły o przedłużenie półkolonii,
ale niestety czas wracać do szkoły.
Opr. (ems)

Unihokeiści z Mroczenia (2008) w Gorzycach Wielkich, w Finale Rejonu Kaliskiego, zajęli 2. miejsce. Piłkarze z tej
szkoły w Finale Rejonu Kaliskiego Turnieju Wielkopolski Orlik wywalczyli 3.
miejsce. Tenisistki stołowe ze Szkoły
w Łęce Mroczeńskiej (Alicja Wylęga
i Natalia Gattner) zdobyły 2. miejsce
w Mistrzostwach Powiatu. Natomiast
badmintoniści (Wiktor Malinowski,
Kacper Piasecki i Mikołaj Dudziak) zajęli 4. miejsce w Drużynowych
Mistrzostwach w Badmintonie (2008).
Fantastyczną passę mieli również minionej jesieni sportowcy ze szkoły
Podstawowej w Donaborowie. Ze
Sztafetowych Mistrzostw Powiatu w Biegach Przełajowych biegaczki (2009)
przywiozły brąz, tenisistki (2009) w y walczyły 1. miejsce w gminie i 4.
w powiecie, chłopcy – 2. miejsce w gminie i 5. w powiecie. Tenisiści starsi
(2008) zdobyli 1. miejsce w gminie i 4.
w powiecie. Reprezentanci Szkoły Podstawowej w Donaborowie w futsalu
(piłka halowa) w porywającym stylu
wywalczyli tytuły Mistrzów Gminy i to
w obu kategoriach wiekowych: (2009).
W Finale Powiatu Kępińskiego starsi

Unihokeiści z Baranowa w Finale Wojewódzkim

Finaliści Mistrzostw Powiatu w Biegach
Przełajowych

Finalistki Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski
w Badmintonie

chłopcy (2008) wywalczyli złoto. Na
koniec zostawiliśmy największą niespodziankę sportowej jesieni. Oto unihokejowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Baranowie (2009) dokonała
niebywałego wyczynu, wdzierając się
brawurowo do Finału Wojewódzkiego,
w którym zajęła 4. miejsce. W oczekiwaniu na własną halę podopieczni
Jacka Klyty trenowali …na betonie
przed szkołą. Niewątpliwie jednak
największy sukces odniosły badmintonistki (2009). W czwartek 9 grudnia w donaborowskiej hali sportowej
rozegrano Finały Drużynowych Mistrzostw Wielkopolski. Zobaczyliśmy tego
dnia wspaniały turniej, a oba finały
trzymały w napięciu do ostatniej lotki. Wśród dziewcząt triumfowała SP
Baranów. Dzielne donaborowianki wywalczyły brązowe medale.
(ems)
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Po godzinach

Zakochaj się
w czytaniu

Ogłoszenia i komunikaty

Komunikat Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej

Filie biblioteczne w Mroczeniu i Słupi zorganizowały
akcję pn. „Zakochaj się w czytaniu”
Walentynki to również doskonała
okazja do promocji czytelnictwa i rozbudzenia wśród innych miłości do
książek. Dlatego z tej okazji filie przygotowały wystawę wybranych książek,
których tematem przewodnim jest miłość. Wyznając zasadę „przez książkę
do serca”, zapraszaliśmy wszystkich
zakochanych w czytaniu: - Przyjdź i wypożycz książkę z niespodzianką. Każdy
czytelnik miał możliwość zapoznać się
z ofertą książek o miłości, wylosować
walentynkowy upominek, a także został obdarowany walentynką z miłosnym cytatem. Najmłodsi czytelnicy

otrzymali walentynkowe balony i lizaki w kształcie serca. Akcja cieszyła się
dużym zainteresowaniem i mamy nadzieję, że stała się okazją do zakochania się w czytaniu.
Edyta Lesiak

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Baranowie informuje, o możliwości składania wniosków o dożywianie
dzieci w ramach programu „Posiłek
w szkole i w domu”. Do wniosku
należy dołączyć oryginały dokumentów:
zaświadczenie o zarobkach
netto z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku;
decyzję od świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku pobierania świadczenia;
nakaz płatniczy lub zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku
prowadzenia gospodarstwa rolnego;

Komunikat Gminnego Ośrodka
Opieki Społecznej
Pomoc Żywnościowa w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2021. Zakładany okres realizacji do października 2022 r.
Szanowni Państwo,
Pomocą żywnościową w ramach Programu mogą być objęte osoby i rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza
220 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej, tj.
20

Oświadczenia będą przyjmowane
w
Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Baranowie - poniedziałek
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Pomoc w formie dożywiania przyznawana jest po przeprowadzeniu
rodzinnego wywiadu środowiskowego,
w którym ustalana jest sytuacja osobista, rodzinna, dochodowa i majątkowa
rodzin, które złożyły wniosek o udzielenie pomocy. Kryterium dochodowe
uprawniające do tej formy świadczeń
wynosi 900 zł netto za poprzedni miesiąc na osobę w rodzinie.
Wnioski wraz z dokumentami należy
składać w GOPS Baranów pok. 107 tel.
(62) 74 10 040

Komunikat Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

1707,20 zł dla osoby samotnie
gospodarującej
1320,00 zł dla osoby w rodzinie
W związku z powyższym w celu otrzymania pomocy w ramach Programu,
należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie i wypełnić stosowne oświadczenie (dotyczy osób, które znalazły się w trudnej
sytuacji życiowej, utraciły dochód a do
tej pory nie korzystały z pomocy żywnościowej).

oraz zaświadczenie z KRUS o wysokości opłaconej składki emerytalno-rentowej;
w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej zryczałtowanej: zaświadczenie z urzędu
skarbowego o formie opodatkowania,
dowód opłacenia składek w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych za poprzedni
miesiąc, oraz oświadczenie o wysokości dochodu uzyskanego w miesiącu
poprzedzającym złożenie wniosku;
w przypadku prowadzenia
działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych
w przepisach o podatku dochodowym

od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierającego min. informację
o przychodzie za rok ubiegły, kosztach uzyskania przychodu, składce na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
należnym podatku;
zaświadczenie o wysokości
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za poprzedni miesiąc.

od godz. 10:00 – 18:00 oraz od wtorku
do piątku od godziny 7:30 – 15:30.
Informację można uzyskać pod numerem telefonu (62) 74 100 40 Małgorzata Wiśniewska, Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych wznawia spotkania grupy wsparcia dla osób z rodzin,
w których występuje przemoc. Grupa wsparcia pozwala przezwyciężyć
poczucie osamotnienia i bezsilności
wynikające z nieprawdziwego przekonania, że ze swoim problemem osoba współuzależniona jest sama. Na
spotkaniach można dowiedzieć się,
czym jest uzależnienie i współuzależnienie. Opowiedzieć o sobie, poszukać nowych sposobów zachowania,
które będą sprzyjać rodzinie osoby
współuzależnionej i uzależnionej.

Rozpoznać swoje potrzeby i realne
możliwości ich zaspokojenia, przepracować trudne sytuacje. Otrzymać
wsparcie oraz dawać wsparcie innym
współuzależnionym Spotkania grupy
odbywają się w formie warsztatowej,
w Urzędzie Gminy Baranów ul. Rynek
21, godz. 17:30.
(ap)
Propozycje terminów spotkań:

Nakręć się na pomaganie
Przypominamy, że w dalszym ciągu
zbieramy nakrętki, które służą nam do
niesienia pomocy Mateuszowi.
Serce - pojemnik znajduje się przy
Baranowskiej Chacie w Baranowie.

11.03.2022 r.

25.03.2022 r.

08.04.2022 r.

29.04.2022 r.

13.05.2022 r.

27.05.2022 r.

10.06.2022 r.

24.06.2022 r.

01.07.2022 r.

26.08.2022 r.

16.09.2022 r.

30.09.2022 r.

07.10.2022 r.

21.10.2022 r.

04.11.2022 r.

25.11.2022 r.

02.12.2022 r.

16.12.2022 r.
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Informacje Urzędu Gminy
DODATEK OSŁONOWY – NOWE ŚWIADCZENIE
WYPŁACANE PRZEZ SAMORZĄDY
Aby zrekompensować wzrost kosztów
energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, wprowadzono dodatek
osłonowy. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał
najuboższym gospodarstwom domowym:
jednoosobowym, w którym
dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
wieloosobowym, w którym
dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.
W przypadku dodatku osłonowego
obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy
między kwotą dodatku osłonowego
a kwotą, o którą został przekroczony
przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia
28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych na osobę. I tu - uwaga,
w przypadku, gdy wysokość dodatku
osłonowego, ustalona zgodnie z tymi
zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek
ten NIE PRZYSŁUGUJE.
Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
400,00 zł dla gospodarstwa
domowego jednoosobowego;
600,00 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z 2 do 3
osób;
850,00 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z 4 do 5
osób;
1150,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
22

najmniej 6 osób.
Ważne! Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.
W przypadku, gdy głównym źródłem
ogrzewania gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe, kominek,
koza, ogrzewacz powietrza, trzon
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, dodatek osłonowy wynosi rocznie:
500,00 zł dla gospodarstwa
domowego jednoosobowego;
750,00 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z 2 do 3
osób;
1062,50 zł dla gospodarstwa
domowego składającego się z 4 do 5
osób;
1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co
najmniej 6 osób.
Ważne!: Aby dostać wyższy dodatek
osłonowy, w dniu złożenia wniosku
niezbędny jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy
z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz
o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554,
1162 i 1243). Wpisu można dokonać
na stronie https://ceeb.gov.pl/ natomiast wersję papierową deklaracji można pobrać i złożyć w Urzędzie Gminy
Baranów.
O dodatek osłonowy ubiegać się może
każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym,
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spółdzielczym, własnościowym, czy
nawet w domu prywatnym. Istotne
jest jedynie kryterium dochodowe.
Świadczenie przysługuje za okres od 1
stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022r.
O dodatek można wystąpić od 1 stycznia 2022r. do 31 października 2022r.
Wnioski złożone po tym terminie będą
pozostawione bez rozpoznania.
Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje
się, że jedna osoba może wchodzić
w skład tylko jednego gospodarstwa
domowego.
Ważne! Dodatek osłonowy nie podlega opodatkowaniu PIT
Wnioski o dodatek osłonowy składa
się we właściwej dla miejsca zamieszkania gminie w formie papierowej lub
elektronicznie. W przypadku złożenia
wniosku elektronicznie, wniosek ten
opatruje się:
kwalifikowanym
podpisem
elektronicznym lub
uwierzytelnia z wykorzystaniem
profilu zaufanego
Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany we wniosku adres
poczty elektronicznej. Wzór wniosku
o wypłatę dodatku osłonowego można pobrać ze strony Urzędu Gminy
Baranów, lub ze strony internatowej
Ministerstwa Klimatu i Środowiska (https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania) natomiast, wersja papierowa
jest dostępna w Biurze Świadczeń
Rodzinnych i Wychowawczych, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.
Więcej informacji pod nr tel:
(62) 74 10 045 - Anna Laske,
(62) 74 10 046 - Ewa Pachołek

Ogłoszenia i komunikaty

Deklaracje o źródłach ciepła
1 lipca br. rozpoczął się proces składania deklaracji
do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który
ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących
źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych

Deklaracja zawiera takie informacje
jak:
•

•

•
Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania
paliw o mocy nominalnej do 1MW
należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć
w prosty sposób przez Internet – www.
zone.gunb.gov.pl – nie wychodząc
z domu. Wystarczy, że posiada się
Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie ma się dostępu
do Internetu deklarację można złożyć
osobiście w urzędzie gminy właściwym
dla lokalizacji zgłaszanej nierucho-

mości albo wysłać do urzędu listem
poleconym. Każdy właściciel/zarządca
będzie miał obowiązek złożyć deklarację do CEEB.
Na wysłanie deklaracji obywatele
mają 12 miesięcy w przypadku źródeł
ciepła lub spalania paliw kiedykolwiek
uruchomionych przed 1 lipca 2021 r.
W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchomionych po 1 lipca
2021 r. będzie to 14 dni od instalacji
źródła ciepła lub spalania paliw.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.zone.gunb.gov.pl

•
•

Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub
lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby
Adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło
ciepła lub źródło spalania paliw.
Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy
Adres e-mail również opcjonalnie
Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła i źródeł spalania
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Każdy może pobrać i wydrukować
deklarację ze strony: www.zone.gunb.
gov.pl/dokumenty-do-pobrania/
Oczywiście wersję papierową deklaracji można pobrać w Urzędzie Gminy
Baranów.

GMINNY PUNKT
KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”
Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. można składać wnioski o wsparcie z programu „Czyste Powietrze”.
W wypełnianiu i składaniu wniosków pomaga Urząd Gminy Baranów.

ul. Rynek 21
63-604 Baranów

tel: (62) 74 10 022
Więcej informacji o programie na stronie:

Urząd Gminy Baranów
Godziny pracy urzędu: Pn.: 10:00 - 18:00 / Wt.-Pt.: 7:30 - 15:30
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W Kronikarskim obiektywie

Grand Prix
w baranowskiej hali

W dniach 18-20 lutego w Baranowie odbyło się
Otwarte Grand Prix Młodzieżowców, Juniorów
Młodszych i Młodzików Młodszych w Badmintonie
W zorganizowanym przez UKS Tornado turnieju wzięło udział ponad 200
zawodników z 52 klubów z całej Polski.
Poziom był bardzo wysoki, a rywalizacja
zacięta. Zawodnicy klubu z Donaborowa walczyli z najlepszymi badmintonistami w Polsce. Ola Nycz i Hania
Wylęga w grze podwójnej wywalczyły

24

wysokie 5. miejsce. Był to pierwszy
turniej w nowo wybudowanej baranowskiej hali. Kolejne duże wydarzenie czeka na miłośników badmintona
już 24-26 czerwca. Odbędą się wtedy
Mistrzostwa Polski Młodzików Młodszych.
Renata Małolepsza
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