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Wielkanoc to czas radości
płynącej z faktu Zmartwychwstania Pańskiego.
Życzymy Wam cudownych świątecznych chwil
i smacznego Święconego w gronie rodziny,
najbliższych i przyjaciół.

Wesołych Świąt!
Bogumiła Lewandowska-Siwek
wraz z Pracownikami

Marian Kremer
wraz z Radnymi

Na Starcie
8-9 kwietnia 2019 r. Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek uczestniczyła w V Europejskim Kongresie Samorządów. W jego trakcie zaprezentowano i nagrodzono najlepsze gminy i miasta w Polsce. W grupie 1548 gmin wiejskich
w 2018 r. w dziesiątce najlepszych znalazł się BARANÓW. Możemy być dumni, gdyż nasza gmina w rankingu zrównoważonego rozwoju uplasowała się na 6. miejscu w Polsce, a w rankingu finansowym samorządów - na 9.

Możemy być dumni
Ranking rozkładał na czynniki pierwsze finanse każdego polskiego
samorządu, koncentrując się na dochodach własnych, wydatkach inwestycyjnych, czy środkach unijnych pozyskanych na realizację zadań.
Te obiektywne kryteria pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej
mapie kraju. Wykorzystano zestaw siedmiu wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na bazie których
powstał Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce.
Są to:
– udział dochodów własnych w dochodach ogółem
– relacja nadwyżki operacyjnej do dochodu ogółem
– udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
– obciążenia wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia
i pochodne od wynagrodzeń
– udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
– relacja zobowiązań do dochodów ogółem
– udział podatku dochodowego od osób fizycznych
w dochodach bieżących
To sukces naszych Przedsiębiorców i Mieszkańców gminy, ale również
ogromna praca Pani Skarbnik, która tak skutecznie konstruuje budżet,
aby wszyscy Mieszkańcy korzystali z publicznych pieniędzy. Gmina
Baranów jest rozpoznawalna i podziwiana przez samorządowców
w całej Polsce.
Bogumiła Lewandowska – Siwek
Wójt Gminy Baranów

W trakcie sesji 19 marca 2019 r. Szkoła Podstawowa w Grębaninie została zlikwidowana. Tak zdecydowali radni większością głosów. 8 radnych opowiedziało się za likwidacją szkoły, 5 było przeciw. Zamiar likwidacji szkoły w Grębaninie
pozytywnie zaopiniował Wielkopolski Kurator Oświaty. Informację o zamiarze likwidacji przesłano także wcześniej, pomimo braku związków zawodowych w szkole w Grębaninie, do zaopiniowania przez Komisję Międzyzakładową NSZZ
Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Rychtalu. Grębanińska placówka oświatowa całkowicie jednak nie
zniknie. Funkcjonować tu będzie filia Szkoły Podstawowej w Mroczeniu, z klasami I-III. Znajdzie się tam również oddział
przedszkolny. Gmina zapewni nieodpłatny dowóz do szkoły w Mroczeniu wszystkim uczniom klas IV-VIII uczącym się
dotąd w Grębaninie.

Nie pieniądze a dobro dzieci

ZAMIAST DYSKUSJI - PYSKÓWKA
Z różnych wypowiedzi osób związanych
z problemem szkoły w Grębaninie, można wysnuć wniosek jakoby ten problem
wziął się znikąd i wybuchł nagle niby jakaś
bomba. W dyskusji podsycanej emocjami zamiast argumentów, sypią się insynuacje. Rozpuszcza się np. plotki, że wójt
nie lubi Grębanina, że wieś musi zapłacić
swoją szkołą za to, że Lewandowska przegrała tu wybory. No i te wielkie słowa. Na
ostatniej sesji radna Teresa Jerzyk apelowała górnolotnie, cyt.: Zastanówcie się, nim
podniesiecie rękę na spokój naszych dzieci
i nas. Natomiast pani sołtys Teresa Zawada,
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odrzuciła podnoszony w uzasadnieniu do
uchwały o likwidacji szkoły argument, że
liczba dzieci w tej szkole jest zbyt mała, by
placówka ta mogła dalej funkcjonować jako
samodzielna szkoła. Pani sołtys zarzuciła
też wójtowi Gminy co najmniej niegospodarność wykrzykując, cyt. Jest za mało klas?
Więc jakiego my mamy włodarza, jak dba o
placówki oświatowe, że przez 8 lat nie dokonał niezbędnych remontów? No i jeszcze
żonglerka liczbami. Ponownie przywołam
p. radną T. Jerzyk, cyt.: Tutaj jest przykład, to
są drużyny z tego roku, które uczestniczą na
zawodach sportowych w piłce nożnej, unihokeju, w piłce ręcznej. Czy naprawdę nie macie

swojego zdania i słuchacie tego, co jest przekazywane fałszywie? Teresa Jerzyk zarzuciła
mi kłamstwo, którego miałam się dopuścić na łamach biuletynu samorządowego,
twierdząc, że w szkole w Grębaninie nie ma
nawet możliwości, aby wyjechać z uczniami
na zawody sportowe, bo nie można zebrać
odpowiedniej ilości dzieci, aby utworzyć drużynę. To jest kłamstwo – oświadczyła radna,
twierdząc, że opinia społeczna, jak i sami
radni są przez wójt manipulowani.

FAKTY I LICZBY
W takiej opowieści wójt Lewandowska-Siwek jest mściwą ignorantką i intrygantką.

Gorący Temat
W tej wersji nie mają znaczenia liczby i fakty. Proszę jednak na nie spojrzeć. Na fakty
i liczby. Nauka w Szkole Podstawowej w Grębaninie odbywa się w dwóch budynkach
z roku 1856. W szkole brakuje sali gimnastycznej, klasy są ubogo wyposażone
w pomoce dydaktyczne. Bardzo wysokie, co
wynika z załączonych wyliczeń, są też koszty
funkcjonowania tejże szkoły. W szkole pracuje
17 nauczycieli. Prognozy demograficzne nie
wykazują większej tendencji wzrostowej liczby uczniów. Taka ilość dzieci nie gwarantuje, że
wszystkie będą uczęszczać do tej szkoły, ponieważ rodzice wybierają szkoły lepiej wyposażone, z lepszymi warunkami nauki dla ich dzieci (np. Baranów) dowożąc je indywidualnie.
Wójtem Gminy Baranów zostałam wybrana
w listopadzie 2011 r. Oświata gminna mocna kulała, ani jedna szkoła podstawowa nie
miała sali gimnastycznej. A w grębanińskiej
Alma Mater (skąd my to znamy, panie J.W.?)
wszystkie klasy miały piece kaflowe. Zdecydowałam wówczas, aby to przedwojenne
archaiczne ogrzewanie zamienić na gazowe.
I już wtedy natrafiłam na kontrę. Zdaniem
ówczesnej dyrektor szkoły, Barbary Wilk,
takie rozwiązanie było za drogie. W następnym roku zaproponowałam kadrze pedagogicznej utworzenie stowarzyszenia, by ratować tę szkołę, bo przecież sami nauczyciele
twierdzili, że ona się zwija. Niestety, propozycja pozostała bez pozytywnego odzewu.
No i sytuacja z ubiegłego roku, gdy nikt nie
zgłosił się do konkursu na dyrektora placówki. Cóż, przyznajcie, że to zadziwiająca strategia obrony szkoły. Ciekawe, że najgłośniej
w tej sprawie wypowiadali się ci, którzy z jakiegoś powodu swoje dzieci woleli kształcić
np. w Kępnie. Czy zapytaliście wtedy swojego radnego gdzie jest ta Alma Mater, której
tak zaciekle bronił? Teraz p. radny milczy. No
to spytajcie nauczycielkę wf-u jak wyglądał
zespół piłki ręcznej chłopców w tegorocznych mistrzostwach Gminy? Ile dziewczynek
w nim grało? Z ilu graczy składa się regulaminowy skład drużyny unihokejowej? To dzielna i ambitna dziewczyna, która dla swoich
podopiecznych potrafi zrobić bardzo dużo,
i wykorzysta każdą szansę udziału w zawodach, w których nawet liczby są przeciw niej.
Popatrzcie: W roku szkolnym 2018/2019
liczebność uczniów w poszczególnych
klasach wynosiła: klasa 0-I (zapisane było
1 dziecko, a 6, które spełniają obowiązek nauki, rodzice dobrowolnie wysłali do innych
szkół). W klasie II jest 10 uczniów, w III-0,
w klasie IV-10, w klasie V-6, w klasie VI-8,
w klasie VII-11. Prognozy demograficzne nie
wykazują większej tendencji wzrostowej.
Najsmutniejsze zostawiłam na koniec. Trzy
tygodnie temu w Słupi odbył się XXV Prze-

gląd Teatralny. Po raz pierwszy wzięły w nim
udział tylko najmłodsze dzieci, z klas I-III. W
imprezie zabrakło dwóch szkół: Mroczenia, bo
tam nie ma jeszcze tych klas, i Grębanina, bo
11 maluchów to za mało na trupę teatralną.

NIE PIENIĄDZE A DOBRO DZIECI
Przez wiele lat merytoryczną dyskusję
o przyszłości szkoły w Grębaninie zastępowała pyskówka. Nic to, że zaniedbania nakładały się latami i nikt wtedy
nie wołał o poprawę. Zastanawiam się,
czy gdybym 8 lat temu uległa pani dyrektor
B. Wilk, to czy dziś dzieciaki w tej szkole grzałyby się przy kaflowych piecach?
Prawda na dziś jest taka, że likwidacja
Szkoły Podstawowej w Grębaninie wyeliminuje nauczanie w klasach łączonych
i w zdecydowany sposób poprawi warunki
nauki dla pozostałych uczniów. Mnie interesuje dobro dzieci, żeby te miały dobre,
jak najlepsze warunki do nauki. I to leżało
u podstaw decyzji o likwidacji, a tak naprawdę o przekształceniu tej szkoły. Nie
żadne oszczędności, zmniejszenie kosztów, co zarzuca mi p. sołtys T. Zawada.
Pragnę, by dzieci z Grębanina uczyły się
w fajnej, dobrej szkole, miały wspaniałych
przyjaciół, żeby miały lepsze warunki do
nauki, do sportu i możliwość lepszego
kształcenia. Nieprawdą jest, że nie chciałam tej szkoły przekształcić przez 7 czy 8
lat. W 2015 roku, kiedy razem z księdzem
i rodzicami było zebranie w szkole, kiedy
toczyła się rozmowa nt. mojego zamiaru likwidacji tej szkoły, to odstąpiłam od tego,
bo takiej decyzji nie podjęli radni. I nie była
to manipulacja, tylko radni po prostu powiedzieli: nie, pani wójt, nie podejmiemy tej
uchwały. I ja to przyjęłam do wiadomości.
Ale niestety w 2018 r. wydarzyło się wiele

rzeczy, które tak naprawdę spowodowały,
że radni zmienili zdanie. Chociażby to, że
maleje liczba dzieci w tej szkole. Nie jest
moją winą, że szkoła ma tylko pięć sal lekcyjnych. Nie jestem cudotwórcą, nie rozciągnę szkolnych murów. Nie ma też fizycznej możliwości dobudowania następnej
klasy, ani rozbudowy tej szkoły. Te budynki są zabytkiem świadczącym o chlubnej
przeszłości, ale przyszłości tu się nie da
zbudować. Reforma oświaty oznaczała
dla tej szkoły wyrok, bo kiedy VI-klasowe
szkoły zostały przekształcone w VIII-klasowe, szkoła w Grębaninie straciła rację bytu.

INTEGRUJCIE A NIE SKŁÓCAJCIE
W sytuacji, gdy zostaną tam najmłodsze
klasy O, I, II, III, nie będzie potrzeby rozbudowy gabinetów. Wyremontuję ten budynek, wyposażę go w jedną klasę, taką
właśnie salę gimnastyczną dla tych dzieci,
bo jest ich niedużo. Wójt Gminy Lewandowska-Siwek wbrew pomówieniom oraz
insynuacjom nigdy nie żałowała grosza na
dzieci. Uczniowie naszych szkół pływają,
grają na instrumentach, tańczą, mają teatr,
orkiestrę, zespół muzyczny, projekty, kulinaria. Co tylko sobie dyrektorzy wymarzą
i zażyczą. Bo nas na to stać. A ja pragnę,
by nasza gmina była wzorową i żeby inne
gminy nas naśladowały. Na koniec zaś
w odpowiedzi paniom Jerz yk i Zawadzie powiem tak – mówicie panie, że wieś
będzie umierać, bo nie ma kościoła, szkoły. Łęka Mroczeńska nie ma kościoła – nie
umarła, Joanka nie ma kościoła ani szkoły
– nie umarła. Wieś tworzą ludzie i wy integrujcie ludzi, a nie skłócajcie ich.
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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W Kronikarskim Notatniku
Referat Rozwoju Gminy, Kultury, Sportu i Promocji przygotował w tym roku następujące wnioski do różnych instytucji
i programów o dofinansowanie zadań, które zamierza realizować nasza Gmina.

SIEDEM WNIOSKÓW W TRZY MIESIĄCE
Kościelna w Baranowie
Prace już ruszyły
W ramach Funduszu Dróg Samorządowych został złożony wniosek na realizację
zadania pn. Przebudowa ulicy Kościelnej
w Baranowie. Koszt zadania opiewa na kwotę 561 632,65 zł. Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania 50 % wartości zadania.

Hala Sportowa w Baranowie
W ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki – programu Sportowa Polska – Program
rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej –
Grupa I – zadania przyszkolne. Został złożony wniosek na zadanie pn. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej wraz z przynależną
infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości
Baranów na kwotę 5 285 002,00.

Rekreacja w Jankowach i Grębaninie
W ramach Ministerstwa Sportu i Turystyki Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności
(OSA edycja 2019)
Został złożony wniosek na zadanie pn. Sport
i rekreacja kluczem do aktywności mieszkańców Jankowych i Grębanina na kwotę ok.
182 214,00 zł.
Lipowy zakątek w Łęce Mroczeńskiej
W ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – Został złożony wniosek w zakresie
edukacji ekologicznej na zadanie pn. Lipowy
zakątek – utworzenie ogródka dydaktycznego
przy Szkole Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej.
Wniosek pozytywnie przeszedł ocenę for-
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malną. Ostatnim etapem jest ocena merytoryczna. Kwota zadania to ok. 96 441,00 zł.

Szatnia w Grębaninie
W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departamentu Sportu i Turystyki – Program Szatnia na
medal. Został złożony wniosek na realizację
zadania pn. Remont szatni sportowej w miejscowości Grębanin na kwotę ok. 285 529,62 zł

Piękniej w Mroczeniu i Donaborowie
W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 – edycja
IX – zostały złożone dwa wnioski na realizację zadania:
1. Zagospodarowanie terenu przy Klubie Seniora w Mroczeniu na kwotę ok. 80 206,85 zł
2. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
przy dworku w Donaborowie – etap I
na kwotę ok. 55 193,18 zł
Kwota zadania 55 193,18 zł opr.

Rozbudowa przedszkola
w Słupi p. Kępnem
W ramach działania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, samorząd województwa wielkopolskiego dokonał pozytywnej oceny merytorycznej wniosku Gminy Baranów pn.: Nowe
miejsca przedszkolne w Gminie Baranów klasyfikując nasz wniosek na 5. miejscu (na 41
jakie wpłynęły). Wartość projektu wynosi
463 728,80 zł, a maksymalna kwota dofinansowania opiewa na 394 168, 76 zł,.
(mal; asem)

W Kronikarskim Notatniku
Nasza Gmina podzielona jest na 11 sołectw. W trzech z nich
– Jankowach, Donaborowie i Słupi - wybrano nowych sołtysów. Zapytaliśmy ich o powody startu w wyborach oraz najważniejsze problemy rodzimych sołectw. Kadencja sołtysa
i Rady Sołeckiej to obecnie 5 lat.

Sołtys to ma klawe życie
Sołtys Donaborowa

Aldona Klaczyńska

35 lat, na stanie mąż i troje dzieci
(córka 15 lat i synowie 13 i 3 lata)
Największą radość sprawia mi działalność społeczna,
rozmowy i poznawanie ludzi. Gdy czas pozwala, sięgam
po ciekawą książkę lub jadę z rodziną na wycieczkę.
Lubię pracować w ogrodzie.
O starcie w wyborach myślałam już od dawna, bo widzę
jak wiele można zrobić w Donaborowie, by ulepszyć życie mieszkańców. W tym roku największym wyzwaniem
dla nas jest organizacja dożynek powiatowo-gminnych.
Zdaję sobie sprawę, że sołtys bez mieszkańców niewiele
zrobi, dlatego liczę na ich pomoc i zaangażowanie. Mam
nadzieję, że w pełni wykorzystamy potencjał naszej miejscowości. Olbrzymie wsparcie mam w Radzie Sołeckiej,
Jesteśmy energiczni i chętni do działania z mnóstwem
pomysłów na najbliższe lata, nie boimy się nowości. Planujemy festyny, zabawy, wycieczki, spotkania integracyjne i wiele innych.
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BARANÓW
BARANÓW os. MURATOR
DONABORÓW
GRĘBANIN
JANKOWY
JOANKA
ŁĘKA MROCZEŃSKA
MARIANKA MROCZEŃSKA
MROCZEŃ
SŁUPIA
ŻURAWINIEC

Zenon Marszałek
Robert Seiffert
Aldona Klaczyńska
Teresa Zawada
Marzena Rzepka
Mateusz Jańczak
Łukasz Jerzyk
Zenon Noculak
Andrzej Stodolski
Jarosław Wiśniewski
Franciszek Łęgocki

Gminny Wielkanocny Stół w tym roku przygotowała Joanka
Nasze spotkanie przy symbolicznym gminnym świątecznym stole to uwertura do wielkanocnej symfonii potraw.
Zamknijcie oczy. Symfonię smaków otwiera divertimento.
Świąteczną pieśń sytości wyśpiewują schabowe i mielone,
gulasze i kluski śląskie. Później wariacje barw, ingrediencji i zapachów czyli zupy: bajeczny rosół, nieśmiertelny
barszcz, nieziemskie: ogórkowa, pomidorowa i dyniowa.
Czas na wielki finał, beethovenowskie scherzo albo mozartowski menuet. Na koniec szybkie rondo, w którym
przymilają się do smakoszy tradycyjne wielkanocne melodie; puszyste i lekkie babki, kruche i słodkie mazurki,
rozpływające się w ustach kremowe serniki. Bez tych słodkości nie wyobrażamy sobie wielkanocnego świętowania.

Śniadanie wielkanocne w Joance

Symboliczne wielkanocne śniadanie jest okazją do spotkania się
przedstawicieli różnych grup tworzących Naszą Małą Ojczyznę (samorząd, radni, szkoły, sołtysi, organizacje społeczne, przedstawiciele klubów sportowych, druhowie z OSP, organizacje pozarządowe,
koła gospodyń wiejskich, lokalne media, księża) i złożenie życzeń.
Śniadanie pełni również funkcję podtrzymania tradycji regionalnych.
Stół wielkanocny, po brzegi zastawiony świątecznymi potrawami
i wypiekami, poświęcił ksiądz kanonik Jerzy Kondal. Pyszne potrawy
wielkanocne, przy wsparciu Urszuli Oleś, przygotowały panie z miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich. Zwyczaje i tradycje wielkanocne
przybliżyli nam artyści ze szkoły w Mroczeniu. Życzenia świąteczne
złożyli zebranym p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz sołtys
Joanki Mateusz Jańczak wespół z Elżbietą Woźniakowską - przewodniczącą lokalnego KGW. Zdrowych i Rodzinnych Świąt życzyli również starosta kępiński Robert Kieruzal oraz przedstawicielka p. Minister Andżeliki Możdżanowskiej. (es)
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Kronikarz wśród Pasjonatów
Baranowskie Studio Tańca zdobyło kolejne sportowe laury

Wiosenne laury baranowskich tancerzy
10 marca w Dobrzeniu Wielkim Baranowskie Studio Tańca reprezentowały
cztery pary. Oto wyniki ich rywalizacji:
Paulina Kolendowicz i Błażej Gruszka,
kat. 10-11H 1. miejsce (zdjęcie I), Jagoda Lipińska i Adam Stasiak kat. 12-13H
2. miejsce; Kamila Kryściak i Filip Kubik kat. 12-13G 3. miejsce; Aleksandra
Lamek i Filip Gąszczak kat. 14-15G
3. miejsce.
30 marca w Dance Festival w Miliczu
wzięły udział trzy pary z Baranowa.
Oto klasyfikacja końcowa turnieju: Jagoda Lipińska i Adam Stasiak miejsce 1. kat. 12-13 H (zdjęcie II); Paulina
Kolendowicz i Błażej Gruszka miejsce 2. kat. 10-11 H; Kamila Kryściak
i Filip Kubik 3. miejsce kat. 12-13 G.
Gratulacje!
(nat)

8 kwietnia druhowie OSP z Baranowa uruchomili projekt

Nie boję się pomagać
Adresatami tego projektu są uczniowie
miejscowej szkoły. – Na dzieciaki codziennie czyha sto zagrożeń. Na drodze, w szkole,
na placu zabaw, na boisku. Postanowiliśmy
więc nauczyć dzieci jak należy reagować
w takich trudnych sytuacjach – wyjaśnia Sylwia Szmaja, sekretarz OSP Baranów.
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- Część uczniów tej szkoły już ma za sobą
jakąś wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy,
gdyż ćwiczy w naszej straży, a ten kurs pomocy przedmedycznej również nie jest pierwsz ym takim projektem skierowanym do
nich – tłumacz y Arkadiusz Krawcz yk prezes OSP Baranów. Jak już zaznaczyliśmy,
w poniedziałek odbyły się zajęcia rozpoczy-

nające projekt. Wzięli w nich udział uczniowie najstarszych - V i VI klas. W kolejne dni
tygodnia do projektu przystąpią młodsze
dzieci. Projekt pilotuje OSP Baranów. Grant na
ten cel pochodzi z Gminnego Konkursu Ofert.
Ćwiczenia praktyczne prowadził dyplomowany ratownik medyczny Miron Leśniarek.
Pomocą służyli druhowie OSP Baranów. (syl)

Kronikarz za Kulisami
W niedzielne popołudnie, 31 marca
2019, teatr Echo Pałacu przy Szkole
Podstawowej w Mroczeniu wystawił
kolejną, już dziesiątą premierę teatralną. Tym razem była to sztuka napisana
przez uczennicę III klasy gimnazjum
- Milenę Winiarską. To już trzeci spektakl wystawiony na podstawie scenariusza napisanego przez uczniów
szkoły w Mroczeniu.

Dziesiąta premiera
Przedstawienie osadzone było w realiach
świata biznesu, który nie zawsze jest tak kolorowy, jak mogłoby się wydawać. Ale i tu
rodzi się płomienne uczucie. Pamiętnik szefowej, bo taki tytuł nosi tekst Mileny, kończy
się happy endem, choć wcześniej nic tego
nie zapowiadało. W główną rolę szefowej
Kariny wcieliła się autorka scenariusza - Milena Winiarska. Jej partnerem był Michał
Maksim. Ciekawą i zabawną kreację pomocy domowej stworzył Michał Mądry. Grupę
przebojowych koleżanek Kariny stworzyły:
Nikola Łyczkowska, Julia Stasiowska, Oliwia
Malcher. W pozostałe role wcielili się: Alicja
Kaźmierczak, Jan Oszenda, Laura Sikora,
Wiktoria Jerczyńska, Maja Michalska, Izabela Dąbrowska, Julia Michalska, Bartek Wierzchołek i Zuzia Leśniarek. Na scenie tym razem można było zobaczyć tylko uczniów
klas III gimnazjum i VIII SP, dla których był
to już ostatni, niestety pożegnalny spektakl,
bowiem niedługo opuszczą mury szkoły
w Mroczeniu.
Przedstawienie wyreżyserowały jak zawsze
Joanna Gruszka i Elżbieta Ilska, zaś piękną
i nastrojową oprawę muzyczną zapewnił
Paweł Hańczak. Podczas spektaklu licznie
zgromadzeni widzowie otrzymali książeczki
z wydrukowanym scenariuszem, które ukazały się dzięki wsparciu finansowemu P. Bernarda Kaczorowskiego - właściciela firmy
Benix z Mroczenia. Tradycją stało się już, że
po przedstawieniu goście mogli otrzymać
autograf autorki tekstu oraz wymienić
spostrzeżenia przy filiżance kawy i słodkim ciasteczku. (jg, ei)

Dzieci kochają teatr. Magiczny szelest kostiumów, muzykę dopełniającą słowo,
tajemniczą umowność scenografii, sceniczne światła. I owacje zachwyconej aktorskimi kreacjami publiczności. To wszystko zobaczyliśmy w Słupi. Uczestnikami kolejnego już Gminnego Przeglądu Teatralnego były tym razem dzieci z klas
I-III z czterech szkół podstawowych: Baranowa, Donaborowa, Łęki Mroczeńskiej
i Słupi. Jury (Bożena Lorenz, Łucja Wieloch, Małgorzata Topola) mierząc się z niesłychanie trudnym zadaniem, sięgnęło po klasyczne, czyli iście salomonowe rozwiązanie i przyznało dwa pierwsze i dwa drugie miejsca.

Cudowna Calineczka

Baranowianie zauroczyli publiczność i jury
niekonwencjonalną realizacją baśni Hansa
Christiana Andersena. Ich Calineczka zaskoczyła skromnością scenografii, ale i zachwyciła mnogością środków aktorskich. Wykonawcy piękną deklamację wzbogacili śpiewem
i tańcem. Zespół teatralny z Łęki Mroczeńskiej przygotował swoją wersję jednej
z najbardziej znanych polskich legend. Pełna
grozy i fantazji sceniczna opowieść o królu
Popielu również przypadła wszystkim do gustu. Uczniowie z Donaborowa przygotowali

natomiast inscenizację teatralną W książkowej Krainie przypominając w ten sposób najpopularniejsze książki dla dzieci. Widzowie
z zaciekawieniem wpatrywali się w bajkowe postacie bijąc na koniec gromkie brawa.
Zespół teatralny ze Słupi przedstawił kolejną wersję Kopciuszka. Dodajmy jeszcze,
że nagrodę za najlepszą kreację aktorską
zdobyła cudowna Calineczka, czyli Marysia Wiśniewska z Baranowa. Ten spektakl
będziecie mogli zobaczyć na baranowskim
Orliku, w piątek 31 maja. (ems)
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Po Godzinach
16 marca odbyła się V edycja Festiwalu Smaku
Uczestnicy tej niezwykłej imprezy, przygotowanej przez Szkołę Podstawową w Mroczeniu, miejscowe Koło Gospodyń
Wiejskich oraz Urząd Gminy w Baranowie, musieli stoczyć pełną wyrzeczeń wojnę z własnym sumieniem, bo przecież
to sam środek Wielkiego Postu. Pozostaje wierzyć, że na te kilka godzin organizatorzy Festiwalu wyprosili u księdza
proboszcza dyspensę, gdyż tego popołudnia chyba nikt nie umiał powstrzymać się przed grzechem. Każdy przybyły
na festiwal gość mógł spróbować przygotowanych przez uczniów potraw, a także posmakować profesjonalnej kuchni
Jana Kuronia. V Festiwal Smaku uatrakcyjnił koncert szkolnego zespołu muzycznego Wężyk Band.

WOJNA KARNAWAŁU Z POSTEM
CZYLI MROCZEŃSKIE KOLORY SMAKU
Czy ich usprawiedliwieniem może być iście
szatańska oferta kulinarna, bo jak tu nie sięgnąć po darmowy smakołyk kuszący i barwą,
i zapachem, i estetyką? A ofertę główną, wynikającą z regulaminu Festiwalu, wzbogaciły
stoiska gości (Technikum Gastronomiczne
i Restauracja P jak pysznie), gdzie można było
degustować przeróżne smakołyki. W serwowanej na żywo sprytnej kuchni Jana Kuronia - Gościa Specjalnego Festiwalu - przy
produkcji hiszpańskiej caponaty w wersji
wegetariańskiej uwijali się jak w ukropie
i p. Wójt, i pan Przewodniczący Rady Gminy,
i pan Dyrektor Szkoły. Po niemal godzinie
kuchennych rewolucji Bogumiła Lewandowska-Siwek, Marian Kremer, Andrzej Tyra
i Jan Kuroń) dołączyli do reszty jury (Paweł
Powroźnik – przewodniczący), Róża Gattner,
Anna Brzykowska), by ogłosić wyniki rywalizacji dziewięciu grup kucharskich.
UWERTURA DO WIELKANOCNEJ
FEERII POTRAW
Mroczeński Festiwal Smaku to uwertura
do wielkanocnej feerii potraw. Tegoroczną
edycję Festiwalu sponsorowały zaś kolory.
Okazuje się, że barwa jedzenia ma ważne
znaczenie. Na nasz nastój wpływa kolor, od
niego zależy czy dana potrawa wyda nam się
apetyczna i kusząca, czy też nie. Są jednak
i takie kolory, które w kuchni pojawiają się
bardzo rzadko i często u konsumenta budzą
... mieszane uczucia. Spójrzcie, czarny to elegancja i przepych kawioru, ale kolor ten kojarzy się raczej z żalem, że jednak nie zjedliśmy
czegoś, co mogło fantastycznie smakować.
A w takim np. niebieskim składniki pokarmowe nie występują w naturze. Brązowy to, ow-
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szem, szlachetny kolor kakao i czekolady, ale
w kuchni barwa ta działa raczej odpychająco.
No i fioletowy, który kojarzy się z czymś
chłodnym i niezbyt apetycznym. Potraficie
wyobrazić sobie skalę problemu, z którym
musiały radzić sobie grupy po wylosowaniu
tych właśnie kolorów? Poradziły sobie wspaniale! Wygrała grupa brązowa, a nagrodę za
estetykę zdobyła grupa czarna.
KUCHNIA LEKIEM NA STRES
- W naszej szkole mamy teatr, zespół muzyczny,
drużyny sportowe, a «Festiwal Smaku» to oferta stworzona dla naszej wspaniałej młodzieży
pięć lat temu. Impreza powstaje we współpracy szkoły, Koła Gospodyń Wiejskich oraz przy
wsparciu władz samorządowych – tłumaczy
dyrektor Andrzej Tyra. – Zespołowa praca w
kuchni może też być niecodzienną formą radzenia sobie ze stresem szkolnym, to również wspa-

niała okazja do zdobycia nowych umiejętności
i przyjaźni – wyjaśnia koordynatorka Projektu
– Agnieszka Sitek. W tegorocznym Festiwalu
wystartowało dziewięć grup uczniowskich.
Każda z nich, wspólnie z kulinarną opiekunką,
przygotowała menu odpowiadające tegorocznemu hasłu: Kolory Smaku - informuje Barbara
Lipińska przewodnicząca KGW w Mroczeniu.
TWARDY ORZECH DO ZGRYZIENIA
Jury stanęło przed niezwykle trudnym zadaniem. Grand Prix trafiło do grupy brązowej.
– Mieliśmy twardy orzech do zgryzienia, bo
przecież brąz słabo kojarzy się z apetytem. Postawiliśmy na zupę grzybową; roladę z szarymi
kluskami tartymi, kalafior; pączki oraz kompot z
suszem – cieszy się opiekunka mistrzowskiego
zespołu – Ewa Maksim. - Dania przygotowane
przez wszystkie grupy były rewelacyjne i starannie dopracowane. Młodzież włożyła ogrom
pracy w ich wykonanie – komentuje gość specjalny Festiwalu – Jan Kuroń. - Mam nadzieję,
że młodzi kucharze pokochają gotowanie - ocenia przewodniczący jury Paweł Powroźnik.
Nagrody dla najlepszych drużyn ufundowali
sponsorzy. V Festiwal Smaku uatrakcyjnił koncert szkolnego zespołu muzycznego Wężyk
Band. Finałem zaś Festiwalu było wspólne biesiadowanie zwane dla niepoznaki – degustacją. Cóż, wybaczmy tym, którzy degustację rozpoczęli... jeszcze przed oficjalnym otwarciem
Festiwalu. Panie i Panowie, smacznego! (ems)

Po Godzinach
Grupa I czarna
Opiekunka: Karolina Dyla
Kamila Kryściak, Filip Chwał,
Karolina Napierała
Proponowane potrawy: Zupa z czarnej fasoli;
czarne pierogi z serem i łososiem;
Oreo z kremem brulee
Grupa II fioletowa
Opiekunka: Beata Bentkowska
Kinga Kuźnik, Martyna Jany, Agata Kawula,
Julia Zimoch, Daria Zając
Proponowane potrawy: Zupa owocowa (jagodowa); fioletowe ziemniaki, filet, surówka;
sernik jagodowy na zimno
Grupa III pomarańczowa
Opiekunka: Małgorzata Stężała
Filip Stężała, Jakub Mielcarek, Kewin Duś
Proponowane potrawy: zupa-krem z marchewki z imbirem; zapiekane bataty z indykiem w sosie pomarańczowym; pomarańczowa pianka z galaretką
Grupa IV czerwona
Opiekunka: Teresa Kania
Dagmara Zając, Justyna Domagała,
Marta Trzęsicka, Karolina Hucz
Proponowane potrawy: zupa-krem pomidorowa; faszerowane papryki; panna cotta
z sosem owocowym

Grupa V niebieska
Opiekunka: Maria Balcerzak
Dominika Mejza, Agata Szczęsna,
Ola Domagała, Wiktoria Duś, Błażej Jarczak
Proponowane potrawy: chłodnik,
dorsz w sosie, panna cotta
Grupa VI brązowa
Opiekunka: Ewa Maksim
Julia Stasiowska, Maja Michalska,
Julia Michalska, Zuzanna Leśniarek
Proponowane potrawy: zupa grzybowa; rolada z szarymi kluskami tartymi, kalafior; pączki oraz kompot z suszem.

Grupa VII zielona
Opiekunka: Grażyna Łaski
Szymon Jańczak, Dominik Szubert,
Michał Papiór, Zuzanna Solak
Proponowane potrawy: zupa-krem brokułowa; zapiekanka ze szpinakiem i kurczakiem;
makaroniki oraz placek Shrek
Grupa VIII żółta
Opiekunka: Irena Parzonka
Jan Oszenda, Marcel Maliszewski,
Krystian Kalis, Filip Parzonka, Michał Mądry
Proponowane potrawy: zupa-krem z kukurydzy; taco – danie meksykańskie; Flan – deser pomarańczowo-waniliowo-cytrynowy

Grupa IX biała
Opiekunka: Alicja Nawrot
Patrycja Szarowska, Julita Kalis,
Kamil Albert, Hubert Netter
Proponowane potrawy: krem z białych warzyw; ryż z sosem z pieczarek i kurczaka;
ciasto Rafaello
Grand Prix:
Grupa VI (kolor brązowy)
nagroda główna za całokształt
– najwyższa liczba punktów
wyróżnienie za pierwsze danie:
Grupa IX (kolor biały)
– zupa krem klasyczny z białych warzyw
wyróżnienie za drugie danie:
Grupa VIII (kolor żółty)
– taco – danie meksykańskie
wyróżnienie za deser:
Grupa IV (kolor czerwony)
- deser panna cotta z sosem owocowym
wyróżnienie za wystrój stoiska:
Grupa I (kolor czarny)

Jubilaci obchodzący urodziny w marcu i kwietniu 2019r.
(powyżej 80 lat)

95 lat (ur. 1924)

Klara Grel – Mroczeń

93 lata (ur. 1926)

Stanisław Kaźmierczak – Mroczeń

92 lata (ur. 1927r.)

Kazimiera Janusz – Baranów
Stanisław Banasiak – Feliksów

91 lat (ur. 1928r.)

Aniela Troska – Łęka Mroczeńska

90 lat (ur. 1929r.)

Helena Skiba – Donaborów
Helena Pelikan – Grębanin Kolonia Pierwsza
Czesław Jarych – Mroczeń

89 lat (ur. 1930r.)

Stanisława Dyla – Młynarka

88 lat (ur.1931r.)

Joanna Kosińska – Młynarka
Irena Błaszczyk – Joanka
Felicja Skiba – Donaborów
Władysława Urbańska – Baranów
Leokadia Płóciennik – Joanka

87 lat (ur.1932r.)

Agnieszka Dłubek – Grębanin Kolonia Druga

86 lat (ur.1933r.)

Aniela Gruszka – Donaborów
Marianna Słupianek-Mielcarek – Mroczeń

85 lat (ur. 1934r.)

Krystyna Florczak – Mroczeń
Mieczysława Zając – Jankowy
Stanisława Dziergwa – Grębanin

82 lata (ur.1937r.)

Józef Poszwa – Łęka Mroczeńska
Stanisław Jerczyński – Słupia pod Kępnem
Maria Nasiadek – Słupia pod Kępnem
Helena Żołędziewska – Baranów
Marianna Wróbel – Donaborów

81 lat (ur.1938r.)

84 lata (ur. 1935r.)

Alicja Feja– Lisiny
Zofia Jańska-Żurecka – Grębanin
Maria Barwan – Słupia pod Kępnem
Marianna Kasprzak – Jankowy
Czesław Lorenz – Słupia pod Kępnem
Anna Kaźmierczak – Mroczeń

83 lata (ur.1936r.)

Zofia Giel – Baranów

Stanisława Lenart – Jankowy
Jadwiga Starek – Żurawiniec
Marianna Maciejewska – Łęka Mroczeńska
Cecylia Nowojska – Baranów
Natalia Gąszczak – Słupia pod Kępnem
Helena Kamoś – Grębanin
Stanisław Kurbel – Donaborów
Marianna Kula – Grębanin Kolonia Druga
Zygmunt Jankowski – Lisiny

80 lat (ur.1939r.)
Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą
w marcu i kwietniu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć
ode mnie życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
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Kronikarz z ręką na pulsie
Ruszyła przebudowa ul Kościelnej w Baranowie
12 marca w Urzędzie Gminy w Baranowie została podpisana umowa na przebudowę ulicy Kościelnej w Baranowie.
Trwają już prace przy realizacji tego zadania.

Kościelna jak Juszczaka

Prace obejmują roboty rozbiórkowe istniejącej jezdni i chodników
wraz z odzyskiem kamienia polnego do ponownego wbudowania,
budowę odcinka kanalizacji deszczowej o długości 113,5 m wraz
z budową studni rewizyjnych i studzienek ściekowych wraz z przykanalikami. Sama droga zmieni nawierzchnię na asfaltową ze ściekiem
pośrodku jezdni z kamienia polnego. Zamontowane zostaną również
nowe płyty chodnikowe oraz zmodernizowane wejście do budynku
poczty. Wykonawcą robót jest firma KPDM z Kępna. Wartość całego
zadania to 561 632,65 zł. Prace prowadzone są na terenie historycznego układu urbanistycznego Baranowa. Ich zakończenie wyznaczono na 31 lipca br. (mat)

22 marca w Joance otwarto nowy dom ludowy
Starsi mieszkańcy zapewne pamiętają a młodsi pewnie słyszeli rodzinne opowieści, jak to niegdyś w Joance budowano Dom Ludowy. A ileż było radości, gdy go otwierano. Służył on mieszkańcom wsi przez długie lata. Dziś po tamtym
obiekcie pozostały wspomnienia - festynów, sylwestrów, zabaw.

PAN TADEUSZ PATRZY Z NIEBA

- Zanim uroczyście otworzymy nową kartę
w dziejach naszej wsi, proszę o minutę ciszy, bo pewnie gdzieś tam z góry obserwuje
dziś naszą uroczystość pan Tadeusz Szlezynger, a przecież Tamten Dom Ludowy był jego
oczkiem w głowie. Mam nadzieję, że ten Dom
Ludowy stanie się naszą chlubą, że wszyscy
będą nam go zazdrościć i że nie zabraknie
nam pomysłów i sił, by go dobrze i mądrze
zagospodarować – otworzył uroczystość sołtys Joanki Mateusz Janczak.
MA WSZYSTKO, CO POTRZEBNE
Stary budynek został rozebrany. Projektant
przewidział wkomponowanie w nowy obiekt
jedynie zbudowanych w 2015 r. toalet. Powierzchnia całego obiektu wynosi 297,97 m
kw, kubatura budynku – 24447,2 m3. Nowy
budynek to w większości sala bankietowa
o powierzchni 106 mkw, oraz pomieszczenia
OSP, w tym garaż i gabinet prezesa. Dom ludowy zawiera wszystko, co potrzebne do funkcjonowania: w pełni wyposażoną kuchnię, toalety, zmywalnię, magazyny i kotłownię.
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COŚ SIĘ ZBUDOWAŁO, COŚ SIĘ ZAKOŃCZYŁO
- Muszę państwu powiedzieć, że to jest zawsze
najradośniejsza chwila dla włodarza gminy, bo
coś się zbudowało, coś się zakończyło i jesteśmy
tutaj dzisiaj razem, żeby otworzyć ten dom ludowy. Mamy jeszcze do zagospodarowania plac
wokół budynku, ale z tym czekamy na ładną
wiosnę. Będziemy starali się zagospodarować

ten teren w jak najlepszy sposób, by każdy znalazł tutaj coś dla siebie, zarówno dzieci, osoby
w średnim wieku i seniorzy - powiedziała wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek.
TU NIE MA CO REMONTOWAĆ, TU TRZEBA
BUDOWAĆ OD NOWA
Pierwotnie planowano remont starego budynku, ale jak zaznacza sołtys Joanki Mateusz Jańczak, byłoby to po prostu za drogie. - Cały czas
żyliśmy w świadomości, że będzie remontowany poprzedni dom ludowy, ale gdy przyjechali
specjaliści i obejrzeli obiekt, okazało się, że nie
ma tu co remontować, bo mury są zgniłe, a remont będzie droższy niż wybudowanie nowej
sali - powiedział sołtys Joanki.
Projekt został zrealizowany w całości ze środków własnych Gminy Baranów i kosztował
ponad 1 mln 860 tys. złotych. Inwestycję
wykonał Zakład Ogólnobudowlany Marek
Wierzchołek z Kępna. (ems)

Kronikarz wśród Zapaleńców
30 marca 2019 r. Walne Zebranie Uczniowskiego Klubu Sportowego Pionier Baranów wybrało nowe władze. Zarząd UKS
Pionier Baranów: Andrzej Hełka (prezes), Mirosław Sokołowski (sekretarz), Tomasz Stawski (skarbnik), Marcin Stawski,
Zenon Marszałek, Marek Jarych, Andrzej Śpikowski. Komisja rewizyjna: Katarzyna Mikołajczyk, Marcin Marczak, Eligiusz
Pilarek. Gościem zebrania była p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Poinformowała ona m.in. o aktualnej sytuacji
związanej z budową hali sportowej i nowej szkoły w Baranowie. Obiecała jednocześnie otwarcie procedury na rzecz budowy przy hali sportowej stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego. A prezes Klubu Andrzej Hełka zapewnia Kronikarza, że
w dziedzinie sportu w Baranowie

Zostało parę rzeczy do zrobienia

- Panie prezesie, już po wyborach. Gratulacje. Zapowiadał Pan jednak rezygnację?
Co się stało?
- Trudno tak sobie porzucić 12 lat pracy. Zostało
przecież parę rzeczy do zrobienia. W 2007 r. grupie moich kolegów i koleżanek tak bardzo zależało na tym, by w Baranowie stworzyć warunki
do uprawiania sportu dla dzieci, że założyliśmy
Uczniowski Klub Sportowy. Trudno się dziwić, że
po 12 latach wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni,
Większość założycieli klubu to rodzice uczniów
miejscowej szkoły. Teraz ta rodzinna presja już
nie jest tak silna, bo nasze dzieci wkrótce będą
miały dzieci (śmiech). Czekamy więc na młodych,
na ich energię, zapał, pomysłowość. Z tym jest
krucho, więc i ja postanowiłem poczekać z emeryturą. 12 lat temu porwaliśmy się na pionierskie
dzieła, stąd i nazwa klubu. Przypomnę, że własnymi siłami zbudowaliśmy pełnowymiarowe
boisko. W tym miejscu chciałbym podziękować
całemu zarządowi, Mirkowi, Tomkowi, Markowi, Zenkowi, Andrzejowi, Jackowi, koleżankom
i kolegom z komisji rewizyjnej – Kasi, Adamowi, Bożenie i Elkowi. Kochani, nie było łatwo, ale
daliśmy radę! Bez pierwszego kroku, jakim było
założenie naszego UKS–u, nie byłoby pewnie i Orlika. A teraz znowu są problemy do rozwiązania.
- Problemy? Za chwilę w Baranowie powstanie
pełnowymiarowa hala sportowa...

- ... ale boiska nie ma, jednak Pani wójt deklaruje
wybudowanie stadionu, więc będziemy trzymać
ją za słowo. Przypomnę, że UKS «Pionier» Baranów był pomysłodawcą i realizatorem budowy boisk do siatkówki plażowej i badmintona.
A wcześniej postawiliśmy plac zabaw dla dzieci,
trybuny na Orliku.
- Jak układa się współpraca z władzami Gminy?
- Chciałbym pokreślić, że Urząd Gminy i osobiście
p. wójt wspierała nas wtedy, gdy było to najbardziej potrzebne. I za to bardzo jej dziękuję w imieniu wszystkich dzieci trenujących w naszym UKS-ie. W 2008 r. trenowało w «Pionierze» 25 piłkarzy
i aż do 2015 r. ta liczba tylko troszkę się zmienia-

ła. W naszym klubie ćwiczyli przede wszystkim
uczniowie miejscowej szkoły. Radziliśmy sobie
jak umieliśmy. Na działalność statutową zarabialiśmy organizując majówki czy wieczorki
taneczne. Dotacja uzyskiwana z Urzędu Gminy
pozwalała opłacić ubezpieczenie czy badania
lekarskie. Ale czas wieczorków się skończył, bo
Sanepid w 2013 r zamknął kuchnię w domu ludowym. No i przyszedł kryzys. Przetrwaliśmy jednak tę burzę, W tym roku UKS «Pionier» Baranów
otrzymał rekordowe wsparcie w wys. 20 400 zł.
- Ile jest tych dzieci?
- Obecny stan posiadania «Pioniera Baranów» to
78 piłkarzy w czterech grupach wiekowych: junior młodszy (2003/2005), orlik (2007/2009), żak
(2010/2011) i skrzat (2012/2014).
- Najbliższe plany?
- Nasi piłkarze nikogo się nie boją i robią stałe
postępy. Wiosną i latem czekają ich kolejne
sportowe wyzwania. Najmłodszych zgłosimy do ligi. W tym miejscu chciałbym w imieniu
Zarządu podziękować sponsorom. To oni pomogli w ubiegłym sezonie wyekwipować nasze
dzieci w plecaki i dresy: Firma «Lenort Meble»,
«Lenort», Firma «Wersal», Firma «Benix», Firma
«Gudra Transporter», Firma «Mirjan», «Pionier
Kowalińscy», p. Karolina Hładzyńska.
- Dziękujemy!

Kobiety Aktywne nie próżnują
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów z ogromną energią wkroczyło w pierwsze miesiące tego roku. W lutym zorganizowało dla dzieci spotkanie
z policjantem i strażakami. St. sierż. Filip
Ślęk z KP w Kępnie przekazał dzieciom
wiedzę z zakresu zasad bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, pierwszej pomocy
i postępowania w kontaktach z nieznajomymi. Natomiast tematykę udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony
przeciwpożarowej przedstawił kpt. Mateusz
Grzesiak z KP Straży Pożarnej w Kępnie oraz
Sebastian Błażejewski – Komendant Gminny OSP. Podczas spotkania dzieci poznały również zasady właściwego zachowania
się w sytuacjach zagrożenia, postępowania
z osobą, która straciła przytomność, a także
dowiedziały się, jak używać defibrylatora i co
znajduje się w torbie medycznej. Na zakoń-

czenie każdy z uczestników spotkania otrzymał podręczną apteczkę pierwszej pomocy.
Od marca Stowarzyszenie we współpracy
z KPP w Kępnie organizuje kolejną edycję
zajęć z samoobrony dla kobiet. Podczas spotkań panie uczą się m.in. obrony w sytuacji
zagrożenia, uwalniania się z uchwytów, odpierania ciosów, a także sposobów używania
w samoobronie przedmiotów codziennego
użytku. Zajęcia prowadzi instruktor taktyk
i technik interwencji z kępińskiej policji.
Również w marcu panie przystąpiły do realizacji kolejnego projektu pn. Dla Niej i dla Niego,
dofinansowanego ze środków budżetu Gminy Baranów. Tym razem pomyślały zarówno
o kobietach, jak i o mężczyznach. Wszyscy
otrzymali szansę zmierzenia się ze ścianką
wspinaczkową, co przyniosło niewątpliwą
satysfakcję. Poza tym zaś – co za frajda! (iw)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Sportowe Okruchy
Po eliminacyjnym turnieju Wielkopolskiego Orlika dla klas IV-VI, który rozegrano w Baranowie 2 kwietnia, nasuwa się oczywiste pytanie, czy wiosna lubi futbol? Po tym, co wyczyniała tego dnia na boisku i poza nim, z pewnością każda komisja
dyscyplinarna nałożyłaby na nią surową karę. A to zesłany złośliwie wicher co rusz porywał piłkę i próbował zmienić przebieg zawodów, a to wściekle szarpał namiot – szatnię, w której schroniło się ponad 100 uczestników tych zawodów. Sportowa odpowiedź na fanaberie wiosny, to wspaniała gra i emocjonujący finał, w którym reprezentacja SP Donaborów
w porywającym stylu wywalczyła awans do kolejnej rundy. Atak zaś zimna odparliśmy hektolitrem gorącej herbaty!

Czy wiosna lubi futbol?

We wtorkowe przedpołudnie, 2 kwietnia, na
baranowskim Orliku o dwa premiowane awansem miejsca oraz nagrody ufundowane przez
Wójta Gminy Baranów walczyły szkolne teamy
(kl. IV-VI) z Baranowa, Grębanina, Donaborowa,
Łęki Mroczeńskiej, Słupi, Mroczenia, Opatowa,
Kępna i Mikorzyna. Po losowaniu stworzono trzy grupy. Ich zwycięzcy stoczyli między
sobą walkę o najcenniejsze nagrody. Przegrani
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Suche wyniki
nie oddają dramatyzmu niektórych spotkań.
Oto np. grającym w gr. pierwszej Baranowem
złośliwy wicher zakręcił niczym Piotrem Żyłą
w Planicy. Pierwszy mecz wygrany po bramce
kuriozum, bo zwycięskiego gola strzelił chyba
Sam Pan Wiatr. No i mecz numer dwa, zakończony podobnym ekscesem, tylko tym razem

na niekorzyść dzielnych piłkarzy z Baranowa.
Warto również docenić wyczyn Donaborowa,
który w ćwierćfinale gola na wagę cennego
remisu zdobył w ostatniej sekundzie meczu,
a II miejsce w turnieju wywalczył po zwycięskiej serii rzutów karnych. W baranowskim
turnieju triumfowali reprezentanci kępińskiej 3. Na drugim miejscu zameldował się reprezentant naszej Gminy czyli wspomniany już
Donaborów, a na trzecim – Mikorzyn. Nagrody
ufundował Wójt Gminy Baranów.
Najlepszy zawodnik: Wojciech Kałus (SP 3
Kępno); Najlepszy bramkarz: Krystian Skiba
(Mikorzyn); Najlepszy strzelec: Gracjan Malcher (Donaborów) (es)

12

Kronikarz Ziemi Baranowskiej

Sportowe Okruchy

Rewelacyjni biegacze z Mroczenia

27 marca w Mielęcinie rozegrano Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach
Przełajowych Szkół Podstawowych. Naszą
Gminę reprezentowali sportowcy ze Szkoły Podstawowej w Mroczeniu. – Wystawiliśmy cztery drużyny i wszystkie spisały się
rewelacyjnie – komentuje trener Jerzy Moś.
Chłopcy rocznik 2008 i młodsi (1000m)
– I miejsce w powiecie i prawo startu w finale wojewódzkim: Jonasz Albert (I miejsce indywidualnie), Kacper Lipiński (IV
miejsce indywidualnie), Bruno Lempert,
Nataniel Góra, Maciej Kuźnik, Krystian
Tarnawski. Chłopcy rocznik 2006-2007

(1200m) – VI miejsce w powiecie: Dawid
Kryściak, Piotr Świerczyński, Filip Chwał,
Bartosz Kozłowski; Chłopcy rocznik 20032005 (2000m) – I miejsce w powiecie i prawo startu w finale wojewódzkim: Tobiasz
Rabiega (III miejsce indywidualnie), Marcel
Maliszewski, Jakub Gliński, Maciej Kordek,
Szymon Skiba, Filip Klepin; Dziewczęta
rocznik 2003-2004 (1600 m) – II miejsce
w powiecie: Weronika Idzikowska, Magdalena Jerczyńska, Kinga Przybylska, Karolina Hucz, Joanna Makowska; III miejsce indywidualnie w kategorii dziewcząt
r. 2006-2007 i prawo startu w finale wojewódzkim wywalczyła Zofia Gierak. (es)

5 i 6 marca w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej rozegrano półfinały Powiatu Kępińskiego w Minisiatkówce Dziewcząt i Chłopców. Dwie najlepsze ekipy z każdej kategorii wywalczyły awans do finałów, które odbyły się
w Rychtalu. Naszą Gminę reprezentowali siatkarze z Łęki Mroczeńskiej oraz siatkarki z Donaborowa. Miłą niespodziankę
sprawiły dzielne donaborowianki, które w tych zawodach zdobyły brązowy medal.

Szalone
donaborowianki
W rozgrywkach półfinałowych w Łęce
M roczeńsk iej r y walizowały czter y
teamy: SP 3 Kępno, SP Bralin, SP Donaborów i SP Baranów (dziewczęta)
oraz SP 3 Kępno, SP Trzcinica, SP Bralin
i SP Łęka Mroczeńska (chłopcy). Niecodzienną sytuację odnotowaliśmy
w turnieju siatkarzy. Otóż po rundzie
zasadniczej trzy ekipy miały identyczny bilans punktowy. Trzeba było sięgnąć po regulamin. Zawody wygrał
zespół z Trzcinicy, który pokonał SP 3
Kępno o... 1,09216 punktu. Zadecydował stosunek małych punktów. (es)
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Na finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty
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W Kronikarskim Obiektywie
25 marca w Bibliotece w Mroczeniu oraz w Bibliotece w Słupi odbyły się warsztaty rękodzielnicze pn. Wielkanocne wianki.
W warsztatach uczestniczyli uczniowie z klasy IV ze Szkoły Podstawowej w Łęce Mroczeńskiej oraz uczniowie klasy V ze
Szkoły Podstawowej w Słupi.

Wielkanocne
akcenty
Dzieci własnoręcznie przygotowywały
stroiki na wielkanocny stół. Każdy też
miał możliwość samodzielnego wykonania wielkanocnego wianka. Wszyscy
z ogromną inwencją i zapałem zdobili
wianki mchem, piórkami, jajeczkami,
sztucznymi kwiatkami i innymi ozdobami. Wszyscy pracowali z wielkim
zaangażowaniem, słuchając uważnie
wskazówek prowadzącej zajęcia pani
animator - Weroniki Graczyk. Wykonane dekoracje można oglądać na wystawie w Bibliotece w Mroczeniu. (el)

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych zorganizowało dla dzieci warsztaty ozdób wielkanocnych

Jajeczka metodą decoupage i koszyk z filcu
Dekoracje i ozdoby to swoisty prolog do Świąt. Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zorganizowało dla dzieci warsztaty
z robienia ozdób wielkanocnych. Cóż za pomysłowość, co za fantazja!
Oto np. wielkanocne jajeczka zdobione wycinankami z… serwetek
(decoupage!) i barwne koszyczki z… filcu. Zajęcia poprowadziła Daria
Lewicka, a zakup materiałów niezbędnych do wykonania ozdób sfinansował Urząd Gminy Baranów.
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W okresie przedświątecznym na osiedlu Murator odbyły się również
zorganizowane przez radę sołecką zajęcia z tworzenia kartek wielkanocnych. Każde dziecko wykonało niepowtarzalne kartki, przyozdobione dekoracjami z filcu, wstążek i kolorowych wycinanek.
Własnoręcznie wykonane dekoracje dały dzieciom dużo radości
i satysfakcji. (iw)

