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BARANOWSKIE LATO W SIODLE
wdzięk, elegancja, precyzja

Na Starcie
15 czerwca odbyła się sesja absolutoryjna. Skarbnik Gminy, Marzena Żłobińska, przedstawiła realizację budżetu
za 2017 rok. Dochody wykonano w 101,6%, a wydatki w 94,84%. Nie zrealizowano tylko jednej z zaplanowanych inwestycji,
mianowicie budowy pomnika w Baranowie, ale to zadanie przesunięto na inny termin. Rok zamknął się nadwyżką w kwocie
3.367.752,50 zł, a zadłużenie na koniec 2017 roku wyniosło 0,94%. Rada udzieliła wójtowi absolutorium. Ośmiu radnych
głosowało „za” (M. Majczyk. M. Wylęga, F. Łęgocki, M. Kremer, M. Florczak, R. Stasiowski, E. Marszałek, A. Stodolski). Pięciu
było przeciw (J. Wawrzyniak, K. Lipska, P. Marciniak, T. Jerzyk, A. Bieluszewski).

ABSOLUTORIUM ZNÓW NIEJEDNOGŁOŚNIE
Oczywiście bardzo się cieszę z tego absolutorium. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że niektórzy radni chyba nie zdają sobie
sprawy nad czym głosują. Do ich rozsądku
i wiedzy apelowała p. Skarbnik mówiąc:
„Uważam, że wynik budżetu jest bardzo dobry i mam nadzieję, że głosując nad absolutorium, będą Państwo oceniali rzeczywiste
wykonanie budżetu. Mimo wielu trudności
udało się zrealizować wszystkie zadania,
wszystkie cele”.
To były marzenia p. Skarbnik, wierzącej
w rozsądek i obiektywną ocenę radnych, ale
i nadzieja, bo przecież wszyscy radni powinni
pamiętać, że absolutorium to potwierdzenie
dobrze wykonanego budżetu, planowanego
budżetu! Niestety, opozycja i tym razem nie
zaskoczyła i jak zawsze miała odmienne zdanie. Padło np. pytanie, dlaczego nie 100%?
Ano dlatego, że nie zaciągnęliśmy kredytu.
Tym samym nie było w wydatkach odsetek
od kredytu, a poza tym nigdy nie da się wydać
budżetu do zera. Uwagi p. J. Wawrzyniaka, że
nie pozyskujemy krajowych i zagranicznych
(nie wiem, do którego kraju mam aplikować,

tego pan radny mi nie podpowiedział) środków zewnętrznych, czy p. K. Lipskiej, że coś
jest niewykonane (a przecież nie było tego
w budżecie na 2017 rok), to tylko szukanie
pretekstu do tego, aby nie podnieść ręki za
dobrze zrealizowanym budżetem.
Nie ubolewam nad tym, że absolutorium
otrzymałam niejednogłośnie, ale z nutką zazdrości obserwuję inne gminy, których radni
potrafią pomimo wielu starć i braku porozumienia ocenić ostateczny wynik rocznej pracy wójta. Potrafią wznieść się ponad konflikt
i obiektywnie, z rozsądkiem ocenić wykonanie budżetu, podnosząc rękę za udzieleniem
absolutorium. Słucham moich kolegów-włodarzy, którzy nie potrafią zrozumieć faktu, że
przy tak wręcz idealnie zrealizowanym budżecie mam głosy przeciwne i komentują: „u Was
zawsze tak…” Dlaczego o naszej gminie mają
mówić, że ciągle są tu kłótnie, że nie umiemy
dojść do porozumienia? Duże inwestycje nie
są dumą, tylko solą w oku opozycji, a przecież wiem, że każdy w innej gminie chciałby
mieć taki budżet i takie inwestycje, które służą
Mieszkańcom naszej gminy – szkoły, przed-

szkola, drogi, sale
sportowe, ścieżki rowerowe, place zabaw,
domy ludowe itp. Pan
radny Marek Majczyk wygłosił bardzo
mądre słowa do radnych opozycyjnych:
„…każdy człowiek
nosi taki mały znaczek – zauważ mnie
i spraw, żebym stał się ważny. Myślę, że w tym
zakresie opozycja swoje zadanie spełniła
bardzo dobrze, ale ja jestem za udzieleniem
absolutorium, a to dlatego, że moja mama
zawsze mi mówiła: Synku, spędź życie zawsze
wywyższając ludzi, a nie spychając ich w dół.”
Dziękuję radnym, którym leży na sercu
dobro całej gminy, za udzielenie absolutorium, a Mieszkańcom Gminy Baranów za
akceptację mojej pracy.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Podniebny raport
Do otwarcia kompleksu
edukacyjno-sportowego w Baranowie
pozostało… ledwie kilkanaście miesięcy.
Albo cały rok.
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W Kronikarskim Zapisie
Trwają uzgodnienia z wykonawcami budowy II etapu obwodnicy Kępna, którzy realizują to zadanie w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”. A co ze ścieżką rowerową przy drodze z Baranowa do Mroczenia?

OBWODNICA I ŚCIEŻKA ROWEROWA

30 maja w Baranowie odbyły się konsultacje
społeczne dotyczące budowy obwodnicy
Kępna. W spotkaniu, zorganizowanym w „Baranowskiej Chacie”, wzięli udział przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad oraz mieszkańcy naszej Gminy,
w szczególności ci, których działki sąsiadują
z ciągiem drogi ekspresowej S11. Nie tylko
oni z niecierpliwością czekają na szczęśliwy
finał wyczekiwanego od dawna projektu.
Zakończenie tej inwestycji planowane jest
wiosną 2021 roku. Istnieje też wersja optymistyczna mówiąca o końcówce 2020 r.
A w przeddzień tych konsultacji, a więc
29 maja w siedzibie opolskiej GDDKiA miało
miejsce spotkanie z władzami gmin na temat
przebiegu dalszego etapu drogi S11 SłupiaKluczbork.

– Zaznaczam, że mówimy o dwóch interesujących nas
inwestycjach – wyjaśnia wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. – Po pierwsze – chodzi o drugi etap obwodnicy Kępna, kończący się przy Motelu „ES”, gdzie inwestycja ta jest już realizowana . Po drugie – o budowie
S11 – rozpoczynającej od końca obwodnicy Kępna do
Kluczborka, która jest na etapie uzgodnień przebiegu
tej drogi. W naszej Gminie nie ma zbyt wiele alternatyw, aby ominąć Słupię k. Kępna. Planowana droga będzie więc przebiegać z prawej strony tej miejscowości.
Korzystając z okazji, po raz kolejny chciałabym wskazać, jak ważna jest dla wszystkich mieszkańców naszej
Gminy sprawa budowy ścieżki rowerowej przy drodze
krajowej nr 39 na odcinku Baranów–Mroczeń. O tym,
jak niebezpieczny to odcinek, świadczą liczne w tym
miejscu wypadki. W trakcie wielu rozmów z władzami
poznańskiej GDDKiA deklarowałam jako wójt Baranowa dofinansowanie środkami z budżetu Gminy dla tej
inwestycji nawet do 50%. Niestety,
konkretnego terminu GDDKiA do
tej pory nie potrafi określić. Ostatnie informacje pochodzą z maja
tego roku. Według tej wersji droga
wraz ze ścieżką rowerową będzie
realizowana do 2021 roku. Zrobię
wszystko, aby ta bardzo potrzebna naszym Mieszkańcom ścieżka
rowerowa powstała jak najszybciej. (es)

Kończą się prace przy budowie nowego domu ludowego w Joance

NOWY DOM LUDOWY
otworzy podwoje we wrześniu

W nowym budynku znajdą się pomieszczenia dla OSP jak i te służące potrzebom domu
ludowego. Obiekt zaprojektowano na planie
prostokąta 22,33x20,11. Budynek zwieńczony
zostanie wielospadowym dachem. Charakterystycznym elementem projektu jest umieszczo-

Podpisanie
umowy

ny w północno-zachodniej części wewnętrzny
dziedziniec. Budynek będzie dwukolorowy.
Wartość inwestycji to 1.762.938,02 zł. Wykonuje ją Zakład Ogólnobudowlany Marek Wierzchołek z Kępna. Zakończenie prac nastąpi we
wrześniu 2018 r. (es)

wizualizacja

17 lipca została podpisana umowa pomiędzy
Gminą Baranów, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Bogumiłę Lewandowską-Siwek,
a Zakładem Wielobranżowym „KARSTEM”
Karol Stempin. Przedmiotem umowy jest
wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej wraz z przyłączem
wody w ul. Orlika w Baranowie. Całość prac
wyceniono na 487 366,05 zł brutto, a termin
realizacji ustalono w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada br.
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Kronikarski Raport z Budowy
„Recreo” to trzyczęściowy projekt pomyślany jako miejsce spotkań i rekreacji dla osób w różnym wieku. Jego ostatnim
elementem (pozostałe to street workout w Grębaninie oraz oświetlenie boiska w Mroczeniu) jest niekonwencjonalny plac
zabaw przy nowym przedszkolu w Mroczeniu. Ciekawy jest pomysł wtulenia w zieleń różnych urządzeń i zabawek sprawnościowych rodem wprost z dziecięcej wyobraźni. Wkrótce jego uroczyste otwarcie. Mroczeńska część „Recreo” to również
modelowy przykład współpracy pomysłodawcy, projektanta, głównego realizatora zadania oraz jego podwykonawców.
Zadanie na podstawie projektu firmy „Przestrzeń” – Joanny Żebrowskiej z Baranowa zrealizowała firma „Karstem” z Janków.
Jego koszt wyniósł 836 400,00 zł. „Karstem” wykonał to zadanie przy udziale niżej wymienionych podwykonawców: Firma
Ogrody z Międzyrzecza, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe JACEK z Kępna, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANIDAR z Bralina, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX z Lublińca.

NIEWĄTPLIWY POWÓD DO DUMY

Każdy, kto pamięta, jak to miejsce wyglądało jeszcze kilka miesięcy
temu, musi przystanąć i wziąć głęboki oddech. Przypomnijmy zresztą,
że niektórzy radni pukali się w czoło na wieść, że tam właśnie wybudowane zostanie przedszkole. Teraz „Mroczuś”, z przytulonym doń terenem rekreacyjnym, stanowi niewątpliwy powód do dumy. Skąd pomysł na plac zabaw rodem z dziecięcej wyobraźni? Szczegóły projektu
zagospodarowania terenu wokół przedszkola w Mroczeniu przedstawia jego autorka, właścicielka firmy PROJEKT PRZESTRZEŃ – Joanna
Żebrowska z Baranowa.
Projekt powstał na zlecenie Urzędu Gminy w Baranowie. W zeszłym roku zaprezentował on wstępną koncepcję architektoniczną zagospodarowania terenu,
znajdującego się po sąsiedzku nowo wybudowanego przedszkola w Mroczeniu.
Wytyczne jakie otrzymałam, zakładały wykonanie ścieżki i placu utwardzonego
oraz ustawienie parku linowego, luster i dwóch trampolin. Przygotowałam projekt przestrzeni wypoczynkowej dla różnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży
i dorosłych. Teren rekreacyjny ma formę otwartej przestrzeni o nowoczesnym,
prostym charakterze. Duże powierzchnie trawnika otoczone ścieżką, trawiaste
pagórki, łagodne płynne łuki rabat wypełnionych ozdobnymi trawami, wijący
się przez plac suchy potok oraz monogatunkowe nasadzenia drzew liściastych
(Tillia cordata), to elementy tworzące nowoczesną, nawiązującą do natury
aranżację. Kompozycja przestrzeni oparta została o krętą ścieżkę, która przebiega dookoła placu. Asfaltowa nawierzchnia pozwala na jazdę na rolkach,
hulajnogach, rowerkach biegowych. To również udogodnienie dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. W centralnej części
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placu powstał duży wielofunkcyjny plac z płyt betonowych. Ustawiono na nim
drewniane ławostoły i donice z trawami ozdobnymi. W nawierzchni bezpiecznej
zamontowano trampoliny. W razie potrzeby, po przesunięciu donic i zabezpieczeniu trampolin, na placu mogą odbywać się uroczystości dla większej liczby.
Przewidziałam również zainstalowanie nagłośnienia. Głównymi atrakcjami dla
dzieci są bezobsługowy park linowy, a także trawiaste pagórki ze zjeżdżalniami
i krzywe zwierciadła. Na skwerze stanęły huśtawki, drewniane równoważnie,
ławki oraz latarnie. Posadziliśmy też wierzby. Gdy trochę podrosną, zostaną
zaplecione w szałasy Wykonany został system automatycznego nawadniania
roślin i trawników, postawiona przenośna toaleta, a bezpieczeństwa strzeże monitoring. Prace ogrodnicze powierzone zostały firmie „Ogrody. Tomasz
Adamkowicz”, która od kilku lat z powodzeniem realizuje projekty na terenie
naszego powiatu. Przez najbliższy rok będzie ona w ramach gwarancji zajmować się pielęgnacją zieleni na skwerze. Dzięki otwartości Urzędu na nowoczesne
rozwiązania, w Mroczeniu powstał skwer, którego nie powstydziłoby się niejedno miasto wojewódzkie. Dziękuję Gminie za zaufanie i doskonałą współpracę,
a wykonawcom za rzetelną realizację moich pomysłów. (es)

Operacja pn. „RECREO – nowe spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej
na terenie Gminy Baranów” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
w tym ze środków EFRROW – 261 745,00 zł kierowanego przez społeczność
wdrażanej przez LGD Stowarzyszenie Wrota Wielkopolski.

Projekty i fundusze
Jak wygląda pozyskiwanie środków przez nasz samorząd na półmetku 2018 r.? Oto najkrótszy bilans: z 16 wniosków 4 zostały zostały już pomyślnie ocenione, 6 czeka na decyzję, 6 nie uzyskało akceptacji właściwych gremiów. W jednym przypadku Gmina złożyła odwołanie od negatywnej dla niej decyzji.

BILANS NA PÓŁMETKU
Cztery razy „Tak”

decydować coś, na co nie mamy wpływu –
tłumaczy Katarzyna Kucharska. To kierowany
przez nią Referat Rozwoju Gminy, Kultury,
Sportu i Promocji przygotowuje przedsta-

29 czerwca LKS Jankowy świętował jubileusz półwiecza działalności. Niezwykłym
prezentem urodzinowym dla zasłużonego Jubilata było oddanie do
użytku świeżo wyremontowanej siedziby klubu. Gruntownej modernizacji poddano szatnię i pomieszczenia
służące sportowcom. Z pilotowanego przez Ministerstwo Sportu programu „Szatnia na Medal” udało się
pozyskać na ten cel 100 000,00 zł.
Następny projekt dotyczy zupełnie
innej sfery – „Rozwoju turystyki na
terenie Gminy Baranów”. Polegać
on będzie na inwentaryzacji szlaków
turystycznych oraz ich odnowieniu. Projekt przewiduje także zakup
i montaż dwóch wiat: turystycznej
w Feliksowie i naukowej przy Szkole Szatnia w Jankowach została wyremontowana
Podstawowej w Mroczeniu. Kwota
dofinansowania wynosi 10 750,00 zł, tj. 50% wione tu projekty, sporządza wnioski i kieruje
wartości inwestycji. Pieniądze pozyskano je pod właściwy adres. Te działania nie zawsze
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa uwieńczone zostają sukcesem, gdy np. nasza
Wielkopolskiego.
Gmina nie może liczyć na dodatkowe punkty,
Mieszkańcy sołectwa Jankowy postulowa- bo jest … za bogata. Tak stało się z projektem
li, by obok odnowionego i wyposażonego pn: „Trójkąt zrównoważonego rozwoju Gmiw ostatnich latach z różnych środków (bu- ny Baranów: budowa obiektów sportowodżet Gminy, projekty zewnętrzne, fundusz -rekreacyjnych w miejscowościach Jankowy,
sołecki) Domu Ludowego, postawić altanę Joanka i Grębanin”. Wniosek został złożony
festynową. Marzenie to wreszcie się spełniło w ramach pilotażowego programu OSA (Rządzięki pieniądzom (27 500,00 zł) pozyska- dowy Program Budowy Otwartych Stref Aknym z Urzędu Marszałkowskiego (cały pro- tywności). Do Ministerstwa Sportu i Turystyki
jekt opiewa na kwotę 41 064,66 zł).
wpłynęło 1416 wniosków, z czego dofinansoNa próbę cierpliwości wystawieni zostali na- wanie otrzymało 792. O naszym niepowodzetomiast miejscowi strażacy, bowiem wnio- niu przesądził tzw. wskaźnik G. Prościej? Otóż
sek złożony na zakup lekkiego samochodu dochód podatkowy w gminie jest u nas jest
ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowy wyższy niż 1350. Konkretnie wyraża się liczbą
zyskał aprobatę, jednak możliwość otrzyma- 2 442,82. Podobny los spotkał nasz wniosek
nia środków przełożono na 2019 r. Wniosek pn: „Usuwanie oraz eliminacja zagrożeń związłożono do Związku Ochotniczych Straży zanych z występowaniem barszczu SosnowPożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Oddział skiego”. W uzasadnieniu czytamy, iż „mając na
Wojewódzki Województwa Wielkopolskiego uwadze kompleksowość działań i ich zasięg
im. Generała Stanisława Taczaka. Koszt sa- oraz potrzebę odbudowy populacji zwierzymochodu wynosi 212 000,00 zł, a dofinanso- ny drobnej dla wzbogacenia bioróżnorodnowanie 100 000,00 zł.
ści, do dofinansowania zostały przyjęte tylko
działania podjęte przez powiaty w celu odbudowy populacji kuropatwy i zająca szaraka
(…)”. Oznacza to, że w tym roku ze środków
„Chcieć”
funduszu ochrony środowiska, pieniędzy na
nie zawsze znaczy „Móc”
usuwanie tej niebezpiecznej rośliny na pewProces pozyskiwania środków zewnętrznych no nie dostaniemy. Na szczęście dwa lata
często wiąże się z nieoczekiwanymi prze- temu to nam się udało i mogliśmy wydać
szkodami. O niepowodzeniu może bowiem wojnę barszczowi dzięki pieniądzom z …

tego samego źródła. A obecnie Gmina usuwa
barszcz własnym sumptem. Nawet najlepiej
napisany wniosek nie daje gwarancji, że zyska akceptację. Często trzeba wejść w ostre
starcie ze wskaźnikami i kryteriami, a przede wszystkim konkurencją ze strony innych samorządów.
W taki sposób kilka naszych wniosków przegrało batalię o dofinansowanie. Do tej grupy należy przebudowa dróg gminnych, instalacja
kamer na baranowskim rynku oraz
Orliku, altany grillowe w Słupi pod
Kępnem i Żurawińcu, czy instalacje
kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i wymiany pieców.
Do tej kategorii zaliczyć można
również projekt pn: „Zapobieganie
i likwidacja skutków klęsk żywiołowych poprzez wsparcie dwóch
Ochotniczych Straży Pożarnych
na terenie Gminy Baranów”. Niestety, strażacy z Mroczenia i Słupi nie dostaną
w tym roku nowych aut.

Cierpliwością i pracą…
Na koniec zostawiliśmy grupę sześciu projektów, które czekają na rozstrzygnięcie. Miejmy
nadzieję, że każdy z nich zyska pozytywny
finał. Chodzi o budowę hali sportowej w Baranowie, rewitalizację budynku po szkole
w Baranowie wraz zagospodarowaniem rynku, utworzenie ogródka dydaktycznego przy
Szkole Podstawowej w Donaborowie, prace
remontowo-budowlane i konserwatorskie
zabytkowej szkoły podstawowej w Mroczeniu, obchody setnej rocznicy odzyskania
Niepodległości w szkołach w Mroczeniu
i Donaborowie, cykl szkoleń dla młodzieży
znajdującej się w trudnej sytuacji na rynku pracy. Czekamy też na wyniki odwołania skierowanego do Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prac
konserwatorskich w Pałacu w Mroczeniu.
W tym roku realizowany jest również projekt, którego początek został zainicjowany
jeszcze w 2016 r. To „Recreo”, czyli budowa
street workout w Grębaninie, oświetlenie
w Mroczeniu oraz uporządkowanie terenu
przy przedszkolu w Mroczeniu. Wspomniana inwestycja została ukończona w czerwcu
br. Dofinansowanie w kwocie ponad 261 tys.
przyznano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (tekst na str. 3). ems
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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W Kronikarskim Notatniku
W piątkowe popołudnie 1 czerwca p. Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek zaprosiła wszystkich mieszkańców świeżo wyremontowanej ul. Juszczaka do wspólnego spotkania i uroczystego przecięcia wstęgi.

POŻEGNANIE
Z KOCIMI ŁBAMI

W ramach modernizacji naprawiono kanalizację deszczową, wymieniono nawierzchnię
na asfaltową oraz zamontowano nowe krawężniki i chodnik. Przy okazji przywrócono
też pamięć o patronie ulicy. Otóż baranowianin, Franciszek Juszczak, to przedwojenny

działacz polonijny związany z Wrocławiem
i Dolnym Śląskiem, w latach 1922–1939 kierownik wrocławskiego oddziału Związku
Polaków w Niemczech. Od 1915 roku był
jednym z najbardziej aktywnych działaczy
tutejszej Polonii. Związek pełnił rolę inspi-

ratora i organizatora polskiej mniejszości narodowej w Rzeszy Niemieckiej. Szczególną
rolę odgrywał w okresie kiedy w Niemczech
do władzy doszedł Hitler. Rok przed wybuchem II wojny światowej był bardzo ważny
dla Polonii Wrocławskiej z powodu Kongresu
Polaków w Berlinie. Wówczas uhonorowano
odznaką „Wiary i Wytrwania” wielu działaczy,
m.in. Franciszka Juszczaka. (es)

Cztery lata temu wykonano pierwszy etap remontu szkoły w Donaborowie. Naprawiono wówczas m.in. dach, a budynek zyskał nową elewację. Teraz przyszedł
czas na prace wewnątrz obiektu. Zakończą się one 20 sierpnia.

SZKOŁA W DONABOROWIE.
CZAS REMONTU

Prace remontowe polegały między innymi
na: wykonaniu instalacji telekomunikacyjnych oraz elektrycznych, wymianie drzwi
i parapetów, powiększeniu pokoju nauczy-

cielskiego, zerwaniu starych paneli, montażu w klasach elektrycznych przepływowych
podgrzewaczy wody w komplecie z baterią
umywalkową (es)

SŁUPIA. NA KUŹNICKIEJ NOWY ASFALT
25 czerwca w Urzędzie Gminy Baranowie
podpisana została umowa na roboty budowlane pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
5695P w miejscowości Słupia pod Kępnem
na odcinku o długości 232,0 mb”. Przebudowa przewiduje budowę nowej nawierzchni jezdni na ulicy Kuźnickiej, od ul. Leśnej
i przyległego do niej chodnika. Wykonawcą
jest Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z siedzibą w Kępnie, a termin
prac ustalono do 30 listopada br.
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Emocje Dobre i Złe
19, 24 i 28 czerwca w baranowskiej strefie kibica wspieraliśmy naszą reprezentację. Tylko kibice nie zawiedli…

TYLKO KIBICE NIE ZAWIEDLI
Baloniki w biało-czerwonych kolorach,
mnóstwo twarzy pomalowanych w barwy
narodowe, gwizdki, trąbki, kibicowskie akcesoria. Kibice nie zawiedli – zawiedli piłkarze. W strefie kibica w Baranowie wszyscy
mocno trzymali kciuki za biało-czerwonych.
Niestety, nie pomogło. Polacy w pierwszym
meczu, po słabej grze, przegrali z drużyną

z Afryki 1:2. Cztery dni później nawet niebo
rozpłakało się na widok gry naszej kadry.
Jednak na mecz z Japonią przyszli do naszej strefy najwierniejsi kibice. Oni pamiętają przestrogę Alexa Fergusona: „Jeśli nie
wspierałeś nas wtedy, gdy nam nie szło, nie
masz prawa do radości, gdy nam się wreszcie powiodło”. (es)

Susza dotknęła większość gmin w Polsce. W niektórych regionach kraju prawdziwych opadów nie było od kwietnia. Sytuację pogorszyła również wysoka temperatura. W wielu miejscach miesięczne sumy opadów stanowiły mniej niż 50 proc.
średniej wieloletniej. Klęska suszy nie ominęła również naszej Gminy. Dotyczy ona praktycznie wszystkich upraw rolnych:
zbóż, rzepaku, warzyw i owoców. Wielu rolników złożyło wnioski, w terenie pracowała powołana przez wojewodę komisja.

SUSZA NIE OMINĘŁA NASZEJ GMINY
Ile złożono wniosków?
W Gminie Baranów pierwsze wnioski złożono 20 czerwca. Łącznie do naszego urzędu
wpłynęło 245 wniosków. Baranów – 7, Donaborów – 34, Grębanin – 27, Jankowy – 23,
Joanka – 8, Łęka Mroczeńska – 23, Marianka Mroczeńska – 3, Mroczeń – 27, Słupia
p. Kępnem – 34, Żurawiniec – 20. Wnioski
złożyli również rolnicy z innych gmin, ale
posiadający u nas grunty. Takich wniosków
złożono 39.

Jak pracowała komisja?
W gminie Baranów do szacowania szkód
w uprawach spowodowanych przez suszę
zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego została powołana komisja, w skład której weszli:
Paweł Stasiak – pracownik Wielkopolskiego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Jan Możdżanowski i Roman Taborski – przedstawiciele
Wielkopolskiej Izby Rolniczej oraz Jerzy Florczak – przedstawiciel Stowarzyszenia Producentów Rolnych Gminy Baranów. Obecnie
dobiegły końca prace związane z oględzina-

mi upraw. Kolejny etap to sporządzanie przez
komisję protokołów z oszacowania zakresu
i wysokości szkód w uprawach.

Jakiej pomocy może oczekiwać
poszkodowany rolnik?
Po oszacowaniu szkód rolnicy mogą starać
się o pomoc w postaci kredytu klęskowe-

go. Wówczas ARiMR może spłacić za rolników część odsetek od kredytu. Ponadto,
na indywidualny wniosek rolnika, może
być udzielona przez prezesa KRUS pomoc
w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne. Istnieje również możliwość zastosowania przez Krajowy Ośrodek
Wsparcia Rolnictwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu
umów sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach
czynszu. Na indywidualny
wniosek rolnika mogą być
udzielone ulgi w podatku
rolnym przez wójta. Decyzja
o uruchomieniu dodatkowej
pomocy dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie podjęta po
zakończeniu przez komisję
szacowania szkód. (iwo)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Po Godzinach
„Jest tylu ludzi na świecie, ale ona – tylko jedna pośród milionów. To ta jedyna Kochana nasza Mama”. A prawdziwa miłość
nie liczy na wzajemność, nie szczędzi ofiar, płacze, ale przebacza, odepchnięta wraca – to miłość macierzyńska.” 24 maja
szukaliśmy wspólnie słów tak wzniosłych i prostych zarazem, jak te cytaty z wierszy Z. Jankowskiego i J.I. Kraszewskiego, by
objąć na nowo i zrozumieć cud macierzyństwa.

KWIECISTY DYWAN UTKANY Z MUZYKI I POEZJI
Gminny Dzień Matki, który w roku przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Mariance
Mroczeńskiej, zyskał niezwykłą oprawę dzięki talentom artystycznym dzieci ze szkoły
w pobliskiej Łęce. Chwilami zdawało się jakby przed zauroczonymi mamami rozwijano
kwiecisty dywan utkany z muzyki i poezji.
Przygotowany przez Iwonę Jany i Marię Bieńko hymn na cześć matczynej miłości chwycił
wszystkich za serce. A wśród gości, którzy zaszczycili naszą uroczystość, znaleźli się: Karol
Wancek (reprezentował poseł Bożenę Henczycę, Bartłomiej Dziuba (poseł Andżelika
Możdżanowska), przewodniczący Rady Gmi-

ny Baranów, radni Gminy Baranów, p. wójt
Bogumiła Lewandowska-Siwek, p. skarbnik
Marzena Żłobińska, pp. Sołtyski, małżonki
sołtysów, małżonki lokalnych przedsiębiorców, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe, lokalne media. W trakcie uroczystości
kwiaty i pamiątkowe dyplomy wręczono wyróżnionym Mamom (Janina Kwias, Urszula
Piasecka, Janina Tomaszek, Eugenia Gawlik,
Mirosława Zawada, Irena Tomaszek, Natalia Albert, Cecylia Lempert). Życzenia złożył
również przewodniczący Rady Gminy – Marian Kremer oraz nasze posłanki. Specjalne
podziękowanie p. wójt złożyła na ręce prze-

wodniczącej miejscowego KGW – Aliny Noculak. (ems)

15 czerwca Zespół „Słupianie” świętował dwudzieste urodziny. Jubileusz miał niezwykłą oprawę. Wpleciono go bowiem
w ramy Nocy Świętojańskiej. Donaborowski park, wtulony nieśmiało w objęcia zabytkowego dworku, widział już niejedno.
A teraz w jego pamięć wpisaliśmy magiczne popołudnie i ognistą noc. Noc Świętojańską. Może drzewa, połyskujące jedwabiem złotych słonecznych promieni, opowiedzą kiedyś o tym, co tu się zdarzyło?

DWUDZIESTE URODZINY
W BLASKU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO OGNIA

Wydaje się, iż rzecz cała, a więc pomysł powrotu do prasłowiańskich tradycji i nurzania
się w ognistym blasku, to jedynie pretekst do
złożenia życzeń i do magicznego spotkania.
Na ich dwudzieste urodziny ze wszystkich
stron pośpieszyli bowiem przyjaciele „Słu-

z Łęki Opatowskiej, „Ale Babki” z Bralina. Nie
obyło się więc bez tortu, szampana, toastu i gorących życzeń. W imieniu Marszałka
Województwa dyr. Jerzy Szukalski wręczył
„Słupianom” Odznakę za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego. Również p. wójt

pian”. W donaborowskiej Nocy Świętojańskiej wzięli udział: „Jutrzenka” z Kępna, Doruchowianie”, „Harmonia” Kępno, „Laskowianie”,
„Perzowianie”, „Harmonia” z Grabowa, „Echo”

złożyła Jubilatom życzenia. Później każdy
z zespołów zaprezentował się w swoim repertuarze, a na koniec wszyscy dołączyli muzyczną dedykację dla Jubilatów. „Słupianie”
podziękowali nie tylko muzycznie. Każdy
z gości ich Jubileuszu otrzymał pamiątkową
statuetkę. Pięknie wybrzmiał też minikoncert Michała Chrupały – laureata konkursu
Baranowskie Debiuty. A kiedy noc oplotła
już park i jego gości, rozpoczął się magiczny spektakl ognia. Widowisko w wykonaniu
Teatr Nam – Tara było wprost oszałamiające.
I w tym nastroju po spektaklu wszyscy ruszyli w tany. Do północy. (es)
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Po Godzinach
16 czerwca Wojciech Rychlik z Mroczenia świętował wspaniały jubileusz. Za nim
101 lat - wiek wojen, dziejowych burz, zawieruch i katastrof, ale on mawia, że jest
z pogranicza, a z takimi los obchodzi się łaskawiej. Zna smak ciężkiej pracy, ceni
wolność, wyróżnia go pogoda ducha i znakomita pamięć.

OPTYMIZMU I POGODY DUCHA
życzy wszystkim Jubilat z pogranicza wieków. Urodził się 16 czerwca 1917 r. w Buczku Małym. W gronie siedmiorga rodzeństwa
on był najmłodszy. Dzieciństwo upłynęło
mu w Drożkach, na polsko-niemieckim
pograniczu. Bracia doświadczyli wojennej
tułaczki, ale jego los oszczędził, bo „chyba
zabrakło dla mojego rocznika mundurów”
– uśmiecha się. Żonę poznał w Buczku,
ale ona była …z Łęki. – Moją Helę Niemcy
wywieźli z rodzinnej wsi do Drożek. Jak ja
na nią czekałem – wzrusza się. Ślub wzięli
13 maja 1945 r. w Grębaninie. – To mój najszczęśliwszy dzień życia – przypomina. Po
wojnie zamieszkali na Ciapie, pod koniec lat
60-tych osiedlili się w Mroczeniu.

Lubił wyskoczyć na zabawę
Po wojnie pracował jako robotnik budowlany.
Z żoną wychowali jednego syna i pięć córek,
doczekali się 16 wnuków i 15 prawnuków.
Twierdzi, że pamięta daty urodzin swoich dzieci. Do 97 roku życia jeździł na rowerze. Pan Wojciech uwielbia taniec, dobrą zabawę. A w Mroczeniu i okolicach taneczne popisy Wojciecha
Rychlika trafiły do legendy. – Na zabawę to tatuś i przez okno potrafił wyskoczyć – przypomina z rozrzewnieniem jego córka – Irena.

Smak szczęścia
Co to jest szczęście? Pan Wojciech zdradza
nam swoją definicję. Zdrowie i moje uko-

chane córeczki. A kiedy wyjdę do ogrodu,
popatrzę na ptaki, to aż tańczyć się chce –
przekonuje. Wciąż ciekawy świata, uważnie
ogląda telewizję, czyta gazety. Twierdzi, że
światu przydałoby się więcej pogody ducha
i optymizmu. (es)

Biblioteka w Mroczeniu włączyła się w akcję „Cała Polska Czyta Dzieciom”

CAŁA GMINA CZYTA DZIECIOM
cją była animacja teatralna pt. „W smerfowej wiosce” w wykonaniu aktorów Teatru
„Maska” z Krakowa. Wspólnie z aktorami
dzieci uczestniczyły w konkursach i zabawach przy dźwiękach smerfowej muzyki.
Na zakończenie organizatorki spotkania,
Edyta Lesiak i Anna Kaczmarek, wręczyły
przedszkolakom słodycze. (s)

W ramach XVII Ogólnopolskiego Tygodnia
Czytania Dzieciom 14 czerwca mroczeńską
bibliotekę odwiedziły miejscowe przedszkolaki. Bajkę „Smerfny rycerz” przeczytali im pani Bogumiła Lewandowska-Siwek
– Wójt Gminy Baranów, pan Andrzej Tyra –
dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczeniu
oraz pani Barbara Lipińska – przewodnicząca KGW w Mroczeniu. Dodatkową atrak-

Jubilaci obchodzący urodziny w czerwcu i lipcu 2018 r.
(powyżej 80 lat)

101 lat (ur. 1917 r.)

Wojciech Rychlik – Mroczeń

91 lat (ur.1927 r.)

Teresa Kawula – Słupia pod Kępnem
Franciszek Polewski – Łęka Mroczeńska
Anna Urbańska – Słupia pod Kępnem

90 lat (ur. 1928 r.)

Władysława Mega – Baranów
Anna Zimoch – Baranów

87 lat (ur. 1931 r.)

Marian Gruszka – Słupia pod Kępnem
Alojzy Jeżewski – Joanka
Marianna Lorenz – Słupia pod Kępnem
Marianna Nawrot – Mroczeń
Anna Szubert – Grębanin

86 lat (ur.1932 r.)

Emilia Michalak – Joanka
Teresa Otremba – Joanka
Teresa Pietr – Mroczeń

84 lata (ur. 1934 r.)

Teresa Dobień – Donaborów
Helena Giel – Mroczeń
Marta Kowalińska – Donaborów
Anna Pośpiech – Słupia pod Kępnem

83 lata (ur. 1935 r.)

Alfons Albert – Żurawiniec
Mieczysława Janus – Jankowy
Łucja Kalis – Żurawiniec
Maria Możdżanowska – Grębanin Kolonia
Pierwsza
Leon Pilarczyk – Słupia pod Kępnem
Jan Skąpski – Słupia pod Kępnem
Teresa Zielińska – Grębanin

82 lata (ur. 1936 r.)

Krystyna Kowalczyk – Baranów
Marian Michalski – Baranów
Czesław Zalewski – Słupia pod Kępnem
Anna Zimoch – Słupia pod Kępnem

81 lat (ur. 1937 r.)

Marianna Albert – Żurawiniec
Krystyna Gruszka – Słupia pod Kępnem
Urszula Kałka – Mroczeń
Tadeusz Kokociński – Feliksów
Tadeusz Kuboszek – Mroczeń
Jan Rachlak – Mroczeń

80 lat (ur.1938 r.)

Czesława Gąsiorowska – Baranów
Anna Pieles – Mroczeń
Anna Stasiak – Grębanin
Apolonia Zacharzewska – Baranów
Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą
w czerwcu i lipcu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć
ode mnie życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Kronikarz Wśród Strażaków

17 czerwca w Grębaninie rozegrano Sportowo-Pożarnicze Mistrzostwa Gminy
Tym razem piłkarze ustąpili na murawie miejsca …strażakom. Dzięki prawdziwie olimpijskiemu gestowi mogliśmy przyjrzeć się
z bliska pasjonującej rywalizacji prawie wszystkich jednostek OSP z naszej Gminy. W kolejnych mistrzostwach sportowo-pożarniczych wzięło udział 20 zespołów w pięciu kategoriach: 9 ekip męskich i 3 żeńskie; w grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
wystąpiły 4 zespoły dziewczęce i 2 chłopięce (Jankowy i Słupia (chłopcy) oraz Jankowy Słupia, Baranów i Mroczeń (dziewczęta). Huraganem braw widzowie nagrodzili absolutnych debiutantów, siedmio-, ośmio- i dziewięciolatków z Baranowa i Łęki Mroczeńskiej.

STRAŻACKA SZTAFETA POKOLEŃ
Wyobraźcie sobie motopompy ryczące jak
stado głodnych lwów, bijące w niebo gejzery zimnej wody, wijące się w trawie strażackie węże, gorzki zapach spalin i kipiące
emocjami boisko. I jeszcze szarże i mundury.
I połyskujące w słońcu hełmy. Przeglądając
listy startowe, można dojść do wniosku, iż
niemal w każdej jednostce nazwiska układają się w dumną sztafetę pokoleń. Błażejewski, Krawczyk, Rzeźniczak, Chowis, Stasiowski, Janus, Majczyk, Jerzyk, Malcher, Świtoń,
Jerczyński, Goj, Pawlak, Musiała, Małolepszy,
Żurecki, Gruszka… Bogu na chwałę – bliźniemu na ratunek. Strażackie klany od zawsze tworzące historię swoich jednostek.
Przedwczoraj dziadek, wczoraj – tata, dziś
syn czy córka, a zaraz wnuk albo wnuczka.
Warto przy tym dodać, że strażak-ochotnik,
to wciąż synonim prawdziwego wysiłku
i ciężkiej pracy. Odpowiedzialności i odwagi. W niedzielne upalne i duszne popołu-
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dnie widzowie nie szczędzili braw druhom
zmagającym się w sztafecie z przeszkodami
i w ćwiczeniach bojowych. Poza konkursem
wszystkie męskie jednostki zaprezentowały
się również w trudnej sztuce musztry. Na
szczególne słowa uznania na pewno zasłużyły dzielne strażaczki. Dziewczyny z OSP
Donaborów, OSP Jankowy i OSP Grębanin
nie ulękły się ani ryzyka, ani zażartej walki
i rzuciły na szalę swój niewątpliwy skarb,
czyli urodę. W ferworze walki nie obyło się
bez niespodziewanych zwrotów akcji, rozpaczy jednych i radości innych. Czy jednak
w takich zawodach najważniejszy jest sportowy wynik? Oczywiście, to jednak zawody.
I sportowe, i pożarnicze. Broń Boże, nie deprecjonujemy więc wyniku, szczerze gratulujemy zwycięzcom. Brawo bijemy również
tym z dalszych miejsc. Dostrzegamy również ogrom pracy, jaki trzeba było włożyć
ciąg dalszy na stronie 11

WYNIKI
Kobiece Drużyny Pożarnicze
I miejsce – OSP Grębanin
II miejsce – OSP Jankowy
III miejsce – OSP Donaborów

Męskie Drużyny Pożarnicze

I miejsce – OSP Baranów
II miejsce – OSP Słupia pod Kępnem
III miejsce – OSP Donaborów

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Dziewczęta
I miejsce – OSP Baranów
II miejsce – OSP Jankowy
III miejsce – OSP Słupia pod Kępnem

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Chłopcy

I miejsce – OSP Słupia pod Kępnem
II miejsce – OSP Jankowy
Najstarszy zawodnik – Grzegorz Grądowy z OSP
Baranów Osiedle Murator.
Specjalna nagroda – puchar ufundowany
przez Michała Balcera – prezesa ZOG ZOSP
RP dla zwycięzców w grupie męskich drużyn
pożarniczych – OSP Baranów.

Kronikarz Wśród Pasjonatów
28 czerwca w „Baranowskiej Chacie” miała miejsce uroczystość wręczenia Nagród i Stypendiów Wójta Gminy Baranów.

STYPENDIA I NAGRODY

Przypomnijmy, że uchwałą Rady Gminy Baranów Stypendium Wójta Gminy Baranów

otrzymuje uczeń, który osiągnął średnią
ocen powyżej 5.00 (gimnazjum) i powyżej
5.20 (szkoły podstawowe) oraz
uzyskał bardzo dobrą bądź
wzorową ocenę ze sprawowania. Nagrodę Wójta Gminy Baranów przyznaje się za najwyższy w szkole wynik egzaminu
gimnazjalnego w danym roku
szkolnym albo za szczególne
osiągnięcia związane z procesem nauczania oraz sportowe.
W uroczystości wzięli udział najlepsi w minionym roku szkol-

nym uczniowie ich rodzice oraz nauczyciele.
Część artystyczną przygotowali uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Baranowie.

SPODOBAŁA MI SIĘ ŚCIEŻKA DO SŁUPI
Dwadzieścia lat temu cała Słupia przygotowywała się do dwóch jubileuszy – półwiecza działalności KGW oraz 110-lecia Kółka
Rolniczego. Grupa przyjaciół, chcąc uczcić
w szczególny sposób te wydarzenia, postanowiła założyć chór. Po miesiącu intensywnych
ćwiczeń, 9 października 1997 r., „Słupianie”,
bo tak się nazwali, zadebiutowali na scenie
miejscowego Domu Ludowego. – Widzowie
byli mile zaskoczeniu naszym występem. Gratulowano nam odwagi – czytamy w kronice
prowadzonej przez Janinę Drelak. I wtedy
też wskazano święty dla zespołu termin. –
Wyznaczyliśmy dzień naszych spotkań, prób
i ćwiczeń na wtorek, na godzinę 19.00. Trzymamy się tego do dziś – zapewnia Jan Hełka,
kierownik muzyczny i prawdziwa dusza zespołu. Próby odbywały się i odbywają w gościnnej sali OSP. – Od samego początku nie
chodziło tylko o śpiewanie. – Ludzie czerpali
radość ze wspólnych spotkań – przypomina
Helena Pawlak. Pierwotnie zespół liczył 22
osoby. Aktualnie jest ich 20. Skład Zespołu
„SŁUPIANIE” (obecny): Sabina Chwał-Barczak, Janina Drelak, Irena Hełka, Łucja Kącka,
Łucja Mielczarek, Krystyna Oleś, Helena Pawlak, Wiesława Pniak, Wiesława Przydatek, Kazimiera Skąpska, Maria Tyra, Helena Urbańska,
Teresa Wylega, Konrad Białek, Marian Drelak,
Piotr Giezek, Czesław Lorenc, Tomasz Pniak,

Wacław Wawrzyniak, Jan Hełka – kierownik
Zespołu.

Dwadzieścia lat śpiewamy
i nam nie przeszkodzi
– Śpiewamy różne rzeczy w zależności od
okoliczności. Każdy wtorek poświęcamy na
kształtowanie naszej pasji – tłumaczy Jan Hełka. Dobrze oddaje te klimaty pieśń napisana
w drugą rocznicę utworzenia zespołu: „Dzięki
Ci Boże, Stwórco nasz i Panie/Za to, że dałeś
nam wspólne śpiewanie/Chce nam się śpiewać, choć żeśmy niemłodzi”. Od 2014 r. „Słupianie” działają przy Stowarzyszeniu Seniorów
Gminy Baranów. Przez te dwadzieścia lat zespół uświetnił wiele uroczystości związanych
z życiem wioski, gminy, powiatu i kościoła. Repertuar uzależniony jest od charakteru i tematu uroczystości. Zespół występował na dożyn-

kach, spotkaniach opłatkowych, śniadaniach
wielkanocnych, brał udział w kolędowaniu, na
Dniach Baranowa, na licznych przeglądach.
Przy wielu, wielu innych okazjach wykonuje
też piosenki patriotyczne. – Reprezentujemy
nie tylko rodzinną miejscowość, ale całą gminę. Swoimi występami uświetniamy imprezy
okolicznościowe, religijne, festyny, umilamy
czas i dostarczamy rozrywki – wylicza Jan
Hełka. Mimo, że większość zespołu stanowią
seniorzy, swoją postawą i zaangażowaniem
przyciągają do siebie ludzi młodych, którzy
chcą kontynuować działalność zespołu. Bo zapowiadają, że zamierzają grać do końca świata. „Słupianie” to chyba jedyny, pochodzący ze
wsi zespół muzyczny, który w swoim repertuarze ma hymn rodzinnej miejscowości. (es)

STRAŻACKA SZTAFETA POKOLEŃ
dokończenie ze strony 10

w przygotowanie mistrzostw. – Wszystko
nam się udało. Nawet pogoda – nie ukrywa
radości odpowiadająca za przygotowania
zawodów z ramienia Zarządu Gminnego
– sekretarz Iwona Głowik. Nagrody wręczyli: Michał Błażejewski – członek prezydium

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP,
Sebastian Błażejewski – komendant Gminny
OSP, Michał Balcer – prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSPRP, Robert Seiffert – wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
oraz wójt Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek. – Podziw, szacunek i duma dla was

z mojej strony – tak p. wójt podsumowała
sportowy wysiłek druhów. Czy podzielacie
nasze przekonanie, iż prawdziwym zwycięzcą takich zawodów, jak te w Grębaninie, jest
ów bliźni, któremu na ratunek druhowie są
gotowi wyruszyć w każdej chwili, o każdej
porze i każdego dnia? (ems)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Artystyczne Klimaty

TEATRALNY PREZENT
DLA NAJMŁODSZYCH

Szkolny teatr „Echo Pałacu” zawitał 4 czerwca do żłobka i przedszkola w Mroczeniu.
Miłość, czarne charaktery i szczęśliwe zakończenie – tak można w skrócie opisać
spektakl teatralny pt. „Śpiąca królewna”.

Autorami scenariusza oraz reżyserami
przedsięwzięcia byli sami młodzi aktorzy.
Pokaz dla takiej publiczności był niemałym
wyzwaniem dla uczniów, jednak sprostali
temu zadaniu na szóstkę. (s)

23 maja w Kępińskim Ośrodku Kultury odbył się koncert promujący płytę zespołu ,,Wężyk Band”

MUZYCZNA PROMOCJA

Ponad godzinny koncert wypełniła klasyka
polskiego rocka. Muzycy z Mroczenia wy-

brali utwory Lady Punk, Perfect, Happysad,
IRA i Dżem. W trakcie występu artyści zadedykowali swoim mamom utwór Violetty
Villas „List do matki”. Zespół wystąpił w składzie: Nikola Czajkowska, Wiktoria Zychla,
Karolina Nowak, Adrian Rzepka, Sandra
Pomiankowska, Nicola Łyczkowska, Beata
Mejza, Dagmara Szczupak, Martyna Cieślak.
Opiekunem zespołu jest p. Danuta Wieczorek. Po koncercie muzycy rozdawali płyty
i swoje autografy. (wiz; kan)

Noc bibliotek to ogólnopolska akcja promująca czytelnictwo i biblioteki. 7 czerwca w Bibliotece w Mroczeniu czytelnicy i sympatycy poezji śpiewanej spotkali się
z poetką Agnieszką Chrobot.

POETYCKI KLIMAT

Wiersze recytowane przez autorkę przeplatane były utworami muzycznymi skomponowanymi do wybranych utworów artystki.
Zaprezentowany repertuar stworzył niesamowity klimat wieczoru. Agnieszka Chrobot pochodzi z Kluczborka i jest autorką
dziewięciu tomików wierszy, m.in. „Jest taka
cisza”, „W stronę światła”, „Zatrzymaj się”, „Rachunek z miłości”, „Dotknij mnie sercem”.
Zorganizowała już kilkadziesiąt spotkań
autorskich z czytelnikami jej poezji. Podczas spotkania zgromadzeni goście mieli
możliwość oderwania się od prozy życia co-
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dziennego. Wśród nich znaleźli się również
chętni, by zaprezentować publiczności swoją twórczość.(s)

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego
w Kaliszu obejmie patronat nad Szkoła Podstawową w Mroczeniu

TEATR
TEATROWI
PATRONEM

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczeniu może się pochwalić niezwykłym dorobkiem teatralnym. Działające tu od kilku
lat „Echo Pałacu” wystawiło aż osiem premier.
– Wczesną wiosną nawiązaliśmy współpracę
z kaliskim Teatrem im. W. Bogusławskiego.
Gościł u nas dyrektor tej placówki – Bartosz
Zaczykiewicz. Owocem tamtego spotkania
i negocjacji jest podpisana 10 lipca umowa
o patronacie teatru nad naszą szkołą. Dzięki niej uczniowie będą mogli skorzystać
z warsztatów teatralnych prowadzonych
przez profesjonalistów – aktorów, nie tylko
w szkole, ale i w kaliskim teatrze, zapoznać
się z pracą na scenie, poznać teatr od kulis,
obejrzeć ciekawe spektakle, a może i zagrać
na prawdziwej scenie. To naprawdę ekscytująca perspektywa – cieszy się dyrektor szkoły
w Mroczeniu – Andrzej Tyra. Nie da się ukryć,
że najszczęśliwszym beneficjentem umowy
będzie „Echo Pałacu”. Jego pomysłodawczynie oraz reżyserki – Joanna Gruszka i Elżbieta Ilska – będą współzarządzać projektem.
– Dzięki tej współpracy najwięcej zyskają
uczniowie naszej szkoły. Nie do przecenienia
jest przecież taka forma zdobywania wiedzy
o kulturze i literaturze. A może ktoś z nich
w teatrze zakocha się na zabój? – przekonują
z entuzjazmem. Umowa pomiędzy kaliskim
teatrem a szkołą w Mroczeniu nie tylko daje
możliwość uczestnictwa wyróżniających się
uczniów szkoły biorących udział w zajęciach
teatru „Echo Pałacu” w wybranych próbach
generalnych i premierach, ale stwarza też
niepowtarzalną okazję na realizację własnej
premiery na profesjonalnej scenie. Ambitni
twórcy z mroczeńskiej szkoły zapowiadają
wystawienie szekspirowskiego „Snu nocy
letniej”. Zaiste, w tej dziedzinie nie da się wyżej zawiesić poprzeczki. (es)

Sportowe Okruchy
Władze Baranowa dokładają starań, by dzieci z naszych szkół uczyły się pływać. Służą temu środki nie tylko pozyskiwane
z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP. Dodatkowe zajęcia na basenie finansowane są również z budżetu Gminy Baranów.

OLIMPIADA PŁYWACKA

W tym roku w programie uczestniczyły dzieci ze wszystkich szkół i klas. Oryginalnym
podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy
jest Gminna Olimpiada Pływacka. Jej kolejna edycja miała miejsce 21 maja na pływalni
w Słupi p. Kępnem. Wzięły w niej udział prawie wszystkie dzieci uczestniczące w zajęciach nauki pływania. Impreza miała wymiar
nie tylko sportowy, choć oczywiście nie brakowało tu ogromnych emocji.
– Najważniejsze, że nauczyliście się pływać,
że rodzice mogą spokojnie wysłać was na
wakacje nad wodą – przekonywała wójt
Gminy. Ale jak olimpiada to olimpiada. Najlepsi nagrodzeni zostali medalami, dyplomami i pływackimi akcesoriami ufundowanymi
przez Urząd Gminy. (es)

Projekt „Kocham Ręczną na Orliku” to zaplanowana z ogromnym rozmachem promocja szczypiorniaka wśród najmłodszych. W każdym województwie wytypowano po dziesięć orlików; na 160 boiskach 16 tysięcy chłopców i dziewczynek
z III i IV klas szkół podstawowych wzięło udział w aż 337 turniejach. Dwa z nich rozegrano w Baranowie. Projekt ten zawitał
do Baranowa, gdyż nasz Orlik to bodajże jedyny w powiecie obiekt, na którym jest pełnowymiarowe boisko do szczypiorniaka. Rozegrane tu 15 maja eliminacje rejonowe oceniono na tyle wysoko, że właśnie Baranowowi Fundacja „Orły Sportu”
zaproponowała przygotowanie Finału Wielkopolski. W piątek 1 czerwca na baranowskim Orliku 16 zespołów z całej Wielkopolski (ponad 200 sportowców) stoczyło sportową batalię o tytuły mistrzowskie i awans do Finału Krajowego. W tej stawce
były również teamy z naszego powiatu. Finał wojewódzki rozegrany w Baranowie wśród dziewcząt wygrała „Polonia” Kępno prowadzona przez trenera Macieja Nowickiego, a wśród chłopców 3. miejsce zajęła reprezentacja Szkoły Podstawowej
z Donaborowa prowadzona przez Alojzego Piaseckiego.

ORLIK POKOCHAŁ SZCZYPIORNIAKA

Oba zespoły spisały się rewelacyjnie. Szczypiornistki z Kępna przetoczyły się przez turniej niczym burza. Ograły wszystkie rywalki
i nie straciły ani jednej bramki. Prawdziwym
objawieniem turnieju byli donaborowianie.
W półfinale zabrakło im co prawda 10 sekund, ale w meczu o 3. miejsce sportowe
szczęście uśmiechnęło się do nich. W pasjonującym pojedynku z Kopernikiem Piotrów
zwycięskiego gola strzelili 3 sekundy przed
ostatnim gwizdkiem. Ekscytująca rywalizacja
sportowa to nie jedyna atrakcja przygoto-

wana dla dzieci w ten piątek. Organizatorzy
nie zapomnieli, że to przecież Dzień Dziecka.
Równolegle ze szczypiorniakiem zaplanowano iście bajkową ofertę gier i zabaw z cennymi nagrodami. A kto się zmęczył w pogoni
za okolicznościowym medalem czy pamiątkowym kubkiem albo długopisem z logo
naszej Gminy, zawsze mógł pokręcić się na
karuzeli na pobliskim placu zabaw, albo też
pograć w badmintona czy siatkówkę plażową. Nie daliśmy się również iście pustynnej
aurze. Do dyspozycji wszystkich uczestników

zawodów – sportowców, trenerów, kibiców,
opiekunów i rodziców oddaliśmy dystrybutory z chłodną wodą. Dla wszystkich też przygotowano sycący posiłek. Organizatorzy nie
zapomnieli również o tak ważkiej sprawie, jak
bezpieczeństwo uczestników turnieju. Wspaniałą zabawę zakończyła ceremonia medalowa. Wspaniały zestaw nagród – okazałych pucharów i medali – przysłany przez Fundację
„Orły Sportu”, wzbogaciły trofea ufundowane
przez Wójta Gminy Baranów. Każdy sportowiec otrzymał dyplom oraz pamiątkowy
gadżet, najlepsi zawodnicy – puchary, trenerzy – zestaw promocyjny. Nagrody wręczyła
p. wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Baranowski finał wzbogaciliśmy również o akcent
patriotyczny. Przecież polska piłka ręczna narodziła się 100 lat temu w podkaliskim Szczypiornie. To tam, uwięzieni przez Niemców legioniści Józefa Piłsudskiego, odkryli magię tej
gry. I tak niemiecki handball stał się polskim
szczypiorniakiem. Przypomnieliśmy to wznosząc w niebo wiatraczki w białoczerwonych
barwach i słuchając w skupieniu Mazurka Dąbrowskiego. (ems)

Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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15 czerwca Szkolny Związek Sportowy „Wielkopolska” podsumował wyniki współzawodnictwa sportowego szkół. W kategorii Igrzysk Młodzieży Szkolnej o tytuł ,,Najbardziej usportowionej szkoły w Wielkopolsce w roku szkolnym 2017/2018”
IV miejsce wśród wszystkich szkół Wielkopolski zajęła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczeniu.

Historyczny sukces sportowców ze szkoły w Mroczeniu
Jest to historyczny sukces szkoły z Mroczenia.
Jest to jednocześnie pierwsza tak wysoka lokata w Wielkopolsce szkoły z naszego powiatu

w tej kategorii wiekowej – klas gimnazjalnych.
Uzyskanie wysokiego wyniku punktowego
(624 pkt.) jest efektem startu naszych uczniów
w ośmiu finałach wojewódzkich. Największym
sukcesem było II miejsce chłopców i V dziewcząt w finałach Wielkopolski w unihokeju.
Punkty zdobywaliśmy także na etapie rejonu
kaliskiego i w zawodach strefowych – 10 finałów. Każde zawody rejonowe poprzedzone
były mistrzostwami powiatu, z których szkoła
nasza zdobywała awanse. Na wynik sportowy
szkoły pracowało 80 uczniów, w finałach wojewódzkich uczestniczyło 40 uczniów.

W okręgu kaliskim niewiele jest klubów równie młodych, co zasłużonych dla
futbolu. Puchary Polski, niezapomniane mecze i wieloletnie występy w trzeciej
lidze, to chlubne rozdziały z historii LKS Jankowy. 30 czerwca Jubilat z hukiem
świętował swoją Pięćdziesiątkę.

Pięćdziesiątka Jankesów

Podczas sobotnich uroczystości na stadionie
w Jankowych, zasłużeni zawodnicy, trenerzy
oraz działacze otrzymali pamiątkowe statuetki. Urodzinowy tort podarowała Jubilatowi
Wójt Gminy Baranów Bogumiła Lewandowska-Siwek. A niezwykłym prezentem był na
pewno świeżo wyremontowany obiekt klubowy. Inwestycja kosztowała niemal 320 tys.
zł, z czego 100 tys. pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Szatnia
na medal”. (es)

30 czerwca w 35. Mistrzostwach Polski u23, Nikodem Wylęga zdobył srebrny
medal na dystansie 400 m przez płotki. Ustanowił też swój nowy rekord życiowy
52:12 s. Warto podkreślić że Nikodem ma dopiero 20 lat i jest to jego pierwszy
rok startów w kategorii młodzieżowej.

Reprezentant Polski
z Łęki Mroczeńskiej

Wynik ten wraz z zajętym miejscem dał mu po
raz pierwszy powołanie do reprezentacji kraju w kategorii u23. Nikodem Wylęga mieszka
w Łęce Mroczeńskiej. Jest tegorocznym maturzystą w ZSP nr 1 w Kępnie. Sport uprawia od
dziecka. Najpierw była to piłka nożna, natomiast po zawodach gimnazjalnych, gdzie startował na dystansie 300 m przez plotki, został
zauważony przez trenera Marka Nalepę, który
to zaraził go sympatią do lekkoatletyki i przekonał do rozpoczęcia przygody z nim. – Z Panem Markiem mam przyjemność współpracować już 6 lat czyniąc systematyczny progres
– mówi Kronikarzowi Nikodem Wylęga.(es)
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Tak fantastyczne osiągnięcie sportowe, to wynik ciężkiej pracy uczniów, ich samodyscypliny,
poświęcenia czasu wolnego na doskonalenie
umiejętności technicznych i ogólnej sprawności fizycznej w różnych dyscyplinach sportowych (szkoła zdobywała punkty w 18 różnych dyscyplinach sportowych przynajmniej
na etapie rejonu). Równocześnie to także zaangażowanie nauczycieli wychowania fizycznego, zrozumienie i pomoc dyrektora szkoły
i wszystkich nauczycieli w szkole, Urzędu Gminy w Baranowie, który zawsze służył pomocą
przy organizacji licznych wyjazdów. (es)

Srebro i brąz
Pana Władysława
Słupianin, Władysław Kącki, wywalczył brązowy medal w XVIII Mistrzostwach Polski Radnych i Pracowników Samorządowych w Tenisie
Stołowym. Zawody rozegrano 2 czerwca w Gorzowie Śląskim. Pan Władysław wystąpił w kat.
pow. 70 lat. – Pierwsza trójka miała na swoim
koncie po jednej porażce, więc, o końcowej
kolejności decydowały
małe punkty – wyjaśnia. To kolejna i jakże
cenna zdobycz pana
Władysława. W niedzielę 3 czerwca Władysław
Kącki do swoich trofeów dorzucił jeszcze
srebrny medal wywalczony w Otwartych Mistrzostwach Gorzowa Śląskiego. Ty razem wystąpił w kategorii pow. 60 lat, choć ma lat 73.

Złoto i Srebro
Tancerzy z Baranowa
W czerwcu najlepsza
para Baranowskiego
Studia Tańca, Szymon
Zychla – Wiktoria Zychla, wywalczyła dwa
cenne trofea. 16 czerwca z Opola (Festiwal
Tńca Opole 2018
– Grand Prix Polski
w Tańcu Towarzyskim)
przywiozła złoty medal,
natomiast w następną sobotę z Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
o Puchar Burmistrza Siechnic – medal srebrny.

Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

Dobry Start (300+)
Centrum Usług Wspólnych w Baranowie informuje, iż rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
wprowadzające jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na dziecko weszło w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.
„Dobry Start” to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.
Zgodnie z brzmieniem rozporządzenia, świadczenie przysługuje na dziecko
raz w roku na rozpoczynający się rok szkolny, do ukończenia przez nie:
1. 20. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny;
2. 24. roku życia w roku, w którym kończy się dany rok szkolny, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym
stopniu niepełnosprawności.
Jednak świadczenie „dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym
się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę
podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której jest
realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek
socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek
wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).
Świadczenie nie przysługuje:
1. Jeżeli dziecko zostało umieszczone w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
2. Na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne;
3. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół
dla dorosłych.
Świadczenie „dobry start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Oznacza to, że gmina ustala prawo do świadczenia
„dobry start” samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli
jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
– w państwie Unii Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane drogą tradycyjną (papierową) od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30
listopada danego roku w Centrum Usług Wspólnych w Baranowie (Rynek 21)
a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna) – od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku.
Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny
dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki
opiekuńczo-wychowawczej.
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W Kronikarskim Obiektywie

TRZY OBLICZA
DNI BARANOWA
Tegoroczne „Dni Baranowa” miały trzy oblicza. Odsłona piątkowa stała pod znakiem
pustynnego żaru, który towarzyszył rozegranemu na Orliku Finałowi Wielkopolski w Piłce Ręcznej Dzieci. Wzięło w nim udział ponad 200 najmłodszych (rocznik 2008/2009)

adeptów handbala. Wygrały zawodniczki
kępińskiej „Polonii”. Rewelacyjnie spisali się
zawodnicy z Donaborowa, którzy wywalczyli trzecie miejsce. Sobota to iście deszczowa
piosenka. Złośliwej aurze nie udało się jednak
całkowicie zdemolować programu, choć np.

finał „Baranowskich Debiutów” musieliśmy
przenieść na scenę. Ale dla fanów rapu jakiś
tam deszcz to mały pikuś. Wszyscy bawili się
więc doskonale przy muzyce zespołu Bob
one & Bas Tajpan oraz legendarnego Palucha. Niedziela to wreszcie oddech, choć niebo marudziło. Gwałtowna ulewa przerwała
prezentacje Baranowskiego Studia Tańca, ale
pokaz udało się wznowić i dokończyć. Wspaniale zaprezentowali się również młodzi muzycy z grupy „Wężyk Band”. Wieczorem niebo
w nagrodę zesłało nam wreszcie orzeźwiający wietrzyk. To sprawiło, że koncert zespołu
Boys rzesze fanów tej grupy mogły obejrzeć
już bez żadnych przeszkód. (es)
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Klub Seniora w Mroczeniu

utworzono 1 lutego 2018 r. Funkcjonuje
on w strukturach Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baranowie.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki,
środy i piątki w godzinach 9.00 do
15.00. Zaplanowane działania mają
wspierać Seniorów w pomysłach na
aktywne spędzanie wolnego wedle
indywidualnych zainteresowań
i pasji. Klub oferuje mnóstwo
ciekawych zajęć, począwszy od
zdrowia (rehabilitacja, konsultacje,
np. z lekarzem czy dietetykiem), przez
pasje (taniec, śpiew, robótki ręczne),
po wycieczki czy wyprawy do teatru.

WARSZTATY ŻYWIENIOWE

SENIOR ZDROWY, AKTYWNY I POZYTYWNY
16 maja Seniorzy zaprosili do siebie dietetyka. Najbardziej interesowały ich nowoczesne zasady prawidłowego żywienia. Z ciekawego wykładu dowiedzieli się m.in. co to jest zapotrzebowanie energetyczne
oraz na czym polega prewencja chorób dietozależnych? Omówiono
też w ciekawy sposób wpływ na organizm najważniejszych składników odżywczych: białek, tłuszczy i węglowodanów, czyli najprościej
– jak się odżywiać i przy tym cieszyć się zdrowiem?

BEZPIECZNY SENIOR
W słoneczny poniedziałek 21 maja klubowicze spotkali się z przedstawicielami Policji oraz Straży Ochrony Kolei z Ostrowa Wlkp. Licznie
zgromadzeni Seniorzy mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami
z własnej okolicy oraz posłuchać porad jak być bardziej bezpiecznym.
Funkcjonariusze przypomnieli seniorom podstawowe zasady bezpieczeństwa. Najwięcej emocji wzbudziły omawiane przez policjantów
pułapki, jakie oszuści zastawiają na osoby starsze. Omówiono więc
metodę „na wnuczka”, „na inkasenta”, „na zdarzenie losowe”. Takie
przypadki miały niestety już miejsce w naszym powiecie.

SAUNA CZY JACUZZI?
20 czerwca dwudziestu Seniorów z Klubu w Mroczeniu uczestniczyło
w jednodniowej wycieczce do Uniejowa. Między innymi mogli skorzystać z oferty przygotowanej przez kompleks termalno-basenowy.
Termy Uniejów składają się z kompleksu termalno-basenowego, który
oferuje gorące kąpiele w leczniczych solankach termalnych, położonych u podnóża XIV-wiecznego zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Seniorzy mogli wybrać spośród pływalni, gorących solanek, basenu,
sauny, dysz, biczy, i innych atrakcji.

TWOJA LITERACKA PÓŁKA
Zachęcamy wszystkich, szczególnie tych,
którzy od lat piszą do szuflady, do zaprezentowania swojej twórczości na naszych
łamach. Wiersze można nadsyłać na adres:
gmina@baranow.pl.

ZAJĘCIA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ
Ich celem jest poprawa i utrzymanie poziomu sprawności i wydolności organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (otyłość, choroby układu krążenia), usprawnianie indywidualnych dysfunkcji ruchowych, nauka nowych i doskonalenie znanych ćwiczeń, zapobieganie skutkom unieruchomienia i bezruchu (przykurcze, sztywność). W ramach warsztatów
aktywności ruchowej seniorzy ćwiczą z muzyką, biorą udział w masażach kończyn górnych
i dolnych, ćwiczeniach oddechowych, ogólnokondycyjnych, relaksacyjnych. Uczestniczą
również w ćwiczeniach indywidualnych i grupowych.

DECOUPAGE
Wczesnym latem trzykrotnie (29 czerwca
oraz 2 i 4 lipca) grupa seniorów wzięła udział
w zajęciach z decoupage. Jest to technika
zdobienia gotowych przedmiotów nie wymagająca od uczestnika wyjątkowych zdolności plastycznych. Wykorzystuje ona gotowe wzory, które są wycinane i naklejane na
różne przedmioty w celu osiągnięcia efektu
końcowego, czyli zdobienia. Wystarczą dobre chęci oraz odrobina cierpliwości. Podczas zajęć
praktycznych seniorzy poznali tajniki zdobienia przedmiotów codziennego użytku wykorzystując metodę klasycznego decoupage’u.

DLA CIEBIE,
MAMO
23 maja w Klubie Seniora w Mroczeniu odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Matki. Wspaniałe
widowisko przygotowali mali
artyści z przedszkola i żłobka.
Były tańce, śpiewy a nawet wiersze – wszystko to dla kochanych
Mam!

Dziś prezentujemy
poetyckie porady
Pani Teresy Pietr
z Mroczenia

Miłość i smutek wciąż chodzą w parze
I chociaż trudno rozłączyć je
Tak jest od wieków
Tak zwyczaj karze
Czy sercu smutno
Czy sercu źle.
Miłość jest piękna
Więc czemu płaczesz
Zamiast radośnie uśmiechać się?
******************
Miej uśmiech na ustach
Choćby powoli pękało serce
Wśród bólu bez granic.
Bo ludzi drażni to, co Ciebie boli
Bo oni ból Twój mają sobie za nic.
*****************
Choć liście więdną
wiewem jesieni
wszystko niszczeje starością
Przyjaźni naszej
czas nie odmieni
ta zawsze kwitnie młodością.

