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Kronikarz i Powyborcze Obrachunki
Wybory samorządowe, które odbyły się 21 października to już przeszłość. Pracuję nad bieżącymi sprawami gminy, pomału przymierzam się z Panią Skarbnik
do zamknięcia bieżącego roku, podchodzimy do zatwierdzenia przyszłorocznego
budżetu, myślę o planach inwestycyjnych i rozwojowych gminy na przyszłe lata.

DZIĘKUJĘ
Często jednak wracam myślami do październikowych dni przedwyborczych, kiedy kampania mojej kontrkandydatki przeobrażała
się z czasem w kampanię pt: „Za wszelką
cenę”. Trudno mi było rywalizować z obietnicami niemożliwymi do zrealizowania, bo nie
były to zadania własne gminy, np. gazyfikacja wszystkich wsi, poszerzenie przejazdów
pod torami kolejowymi czy budowa ścieżki
rowerowej i chodnika przy drodze krajowej.
Bardzo jestem wdzięczna Wyborcom, że
zwyciężył rozsądek i mądrość Mieszkańców naszej Gminy, że nie dali się zwieść, nie

skusiły ich obietnice bez pokrycia. Zawsze
wierzyłam i nadal wierzę, że z negatywnymi
emocjami i agresją wygrają merytoryczne
rozmowy, wiedza i doświadczenie.
Pragnę podziękować Mieszkańcom Gminy
Baranów za zaufanie i oddane na mnie głosy. Nadal moja praca polegać będzie m.in.
na dialogu, współpracy i słuchaniu Mieszkańców. Wspólnie z radnymi Rady Gminy
będziemy dążyć do dalszego rozwoju naszej
małej ojczyzny.
Bogumiła Lewandowska-Siwek
Wójt Gminy Baranów

WYBORY WÓJTA GMINY BARANÓW
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania: 6281
2. Liczba wyborców, którym wydano karty go głosowania: 4060 osobom
3. Liczba Kart ważnych 4060, Liczba głosów nieważnych ( z kart ważnych): 31
4. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych: 4029
5. W wyborach wzięło udział 4060 wyborców, co stanowi 64,64 % uprawnionych do głosowania.
Na poszczególnych kandydatów na wójta oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. Lewandowska -Siwek Bogumiła: 2212
2. Lipska Krystyna: 1817

Wśród wielu obietnic wyborczych Bogumiły Lewandowskiej-Siwek – wójta Gminy Baranów była też rozbudowa przedszkola
w Słupi. W środę 31 października w Urzędzie Gminy w Baranowie odbyło się w tej sprawie spotkanie konsultacyjne.

OBIETNICA DO SPEŁNIENIA
Rozbudowa przedszkola w Słupi pod Kępnem planowana jest w 2019 r. W spotkaniu
wzięli udział: wójt Baranowa Bogumiła Lewandowska-Siwek, skarbnik Gminy Marzena Żłobińska, kierownik Referatu Promocji
Katarzyna Kucharska, kierownik CUW Sylwia
Szmaja, kierownik Referatu Inwestycji Halina
Drobina, dyrektor zespołu Szkół w Słupi Urszula Moś oraz Łukasz Tutak – przedstawi-
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ciel firmy konsultingowej ECDF z Poznania.
Rozmowy dotyczyły ewentualnych możliwości dofinansowania. Nasza Gmina ma
możliwość pozyskania środków unijnych,
jednak dotyczą one tylko niewielkiej części
infrastruktury. Planuje się pozyskać środki zewnętrzne na zajęcia dodatkowe dla
uczniów, dokształcanie nauczycieli oraz wyposażenie sali przedszkolnej w meble, sprzęt

TIK (sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny w tym: komputer wraz z oprogramowaniem, monitor, drukarka, kserokopiarka) czy
audiowizualny. Forma wsparcia, jaką oferuje
nam program, skupia się jedynie na pomocy
dla przedszkolaków trzy- i czteroletnich oraz
bieżącym funkcjonowaniu planowanego do
rozbudowy przedszkola przez okres 12 miesięcy. (kas)

Kronikarz i Wyborcze Obrachunki

WYBORY DO RADY GMINY BARANÓW
Wybory do Rady Gminy Baranów zarządzono na dzień 22 października 2018 r. Dla wyboru Rady Gminy Baranów
utworzono 15 okręgów wyborczych, w każdym okręgu wyborczym wybierano 1 radnego.
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania: 5920
2. Liczba wyborców, którym wydano karty go głosowania: 3800
3. Liczba Kart ważnych 3800
4. Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych): 83
5. Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów we wszystkich okręgach wyborczych: 3717
Okręg wyborczy nr 1 Sołectwo Baranów
Liczba głosów ważnych: 223; Frekwencja: 67,26%
Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list oddano
następującą liczbę głosów ważnych:
1. Idzikowski Andrzej Tomasz: 64
2. Marszałek Ewa Barbara: 159

1. Bystry Szczepan: 137
2. Majczyk Marek Józef: 149

Okręg wyborczy nr 2 Sołectwo Baranów

1. Stasiowski Ryszard

Okręg wyborczy nr 10 Sołectwo Mroczeń
Liczba głosów ważnych: 161; Frekwencja: 62,79 %
1. Haglauer Przemysław Marek: 19
2. Stodolski Andrzej Zygmunt: 142

Okręg wyborczy nr 3 Sołectwo Baranów
Liczba głosów ważnych: 358; Frekwencja: 69,42%
1. Bystry Grzegorz: 195
2. Grzunka Grzegorz : 163

Okręg wyborczy nr 11 Sołectwo Mroczeń i Sołectwo Joanka
Liczba głosów ważnych: 299; Frekwencja: 61,00 %
1. Pietrzak Izabela Maria: 102
2. Kurzawa Mieczysław Alojzy: 197

Okręg wyborczy nr 4 Sołectwo Baranów
Liczba głosów ważnych: 263; Frekwencja: 60, 00%
1. Seiffert Robert Wiktor: 108
2. Kremer Marian Roman: 155

Okręg wyborczy nr 12 Sołectwo Łęka Mroczeńska
Liczba głosów ważnych: 232; Frekwencja: 62,83 %
1. Olejnik Władysław: 98
2. Wylęga Marta Magdalena: 134

Okręg wyborczy nr 5 Sołectwo Grębanin
Liczba głosów ważnych: 194; Frekwencja: 63, 29 %
1. Zawada Teresa: 115
2. Rabiega Katarzyna: 79

Okręg wyborczy nr 13 Sołectwo Słupia pod Kępnem
Liczba głosów ważnych: 375; Frekwencja: 66,96%
1. Tyra Marcin: 269
2. Hutyra Justyna Maria : 106

Okręg wyborczy nr 6 Sołectwo Grębanin
Liczba głosów ważnych: 229; Frekwencja: 65, 11%
1. Jerzyk Teresa Maria: 170
2. Berski Marcin: 59

Okręg wyborczy nr 14 Sołectwo Słupia pod Kępnem
Liczba głosów ważnych: 299; Frekwencja: 58,43%
1. Marciniak Piotr Maksymilian: 202
2. Głowik Danuta Teresa: 97

Okręg wyborczy nr 7 Sołectwo Donaborów
Liczba głosów ważnych: 257; Frekwencja: 66, 33 %
1. Urbańska Hanna Jadwiga : 144
2. Moś Zygfryd Jan: 113

Okręg wyborczy nr 15 Sołectwo Żurawiniec
i Sołectwo Marianka Mroczeńska
Liczba głosów ważnych: 199; Frekwencja: 61,47 %
1. Michalski Krzysztof: 92
2. Łęgocki Franciszek Zbigniew: 107

Głosowania nie przeprowadzono, w związku z tym , iż w okręgu została zarejestrowana tylko jedna lista kandydatów, następujący kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania:

Okręg wyborczy nr 8 Sołectwo Jankowy
Liczba głosów ważnych: 286; Frekwencja: 66,55 %

Okręg wyborczy nr 9 Sołectwo Mroczeń
Liczba głosów ważnych: 342; Frekwencja: 67,12 %
1. Olejnik Katarzyna: 139
2. Florczak Magdalena Marta: 203

Nowa kadencja Rady Gminy Baranów trwać będzie 5 lat. 22 listopada odbyła się pierwsza sesja.

NOWA RADA
JUŻ PO DEBIUCIE

Obrady otworzył radny senior – Mieczysław Kurzawa. Radni nowej kadencji złożyli ślubowanie, podobnie jak wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. – Na przewodniczącego rady zaproponowano dwóch kandydatów. – Grzegorz Bystry otrzymał 6 głosów a Marian Kremer 8 i to on
został Przewodniczącym Rady Gminy Baranów – oznajmiła przewodnicząca komisji skrutacyjnej Magdalena Florczak. Jego zastępcą został
Marek Majczyk.
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Jankowianie,
czas na grillowanie!

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany wraz z utwardzeniem terenu w miejscowości Jankowy” dobiegł
końca. W wyniku współpracy sołectwa Jankowy i Gminy Baranów
powstała altana grillowa wraz z wyposażeniem (ławy, stoły, kosz,
murowany grill) oraz zakupiono grill gazowy przenośny. Już w lutym
2018 roku powstał projekt i złożono wniosek o dofinansowanie. Wynikiem tego mieszkańcy wsi będą mieli możliwość organizacji wszelkiego rodzaju wydarzeń plenerowych. (kas)

Projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – budowa altany
”

W ramach projektu pn. „Rozwój turystyki na terenie Gminy Baranów” zespół znakarski z Ostrowa Wielkopolskiego
w lipcu zinwentaryzował i odnowił szlaki na terenie całej
Gminy. 8 października 2018 r. nastąpił odbiór wiat w Mroczeniu i Feliksowie.

Gościu, siądź pod tą wiatą
a odpocznij sobie

W Mroczeniu zamontowano wiatę edukacyjną z elementami przyrodniczymi, tak, by dzieci z przedszkola mogły również odbywać
lekcje na świeżym powietrzu. W Feliksowie natomiast wiata ma charakter typowo turystyczny, dla osób pragnących odpocząć podczas
wycieczek rowerowych czy pieszych. (kas)
Projekt Współfinansowany przez
Samorząd Województwa Wielkopolskiego

realizowany w ramach konkursu
„Pi knieje wielkopolska wie ”
w

ﬁnansowany przez

Samorz d Województwa Wielkopolskiego
Ca kowita warto

projektu -

Dotacja Sam

Województwa Wielkopolskiego -

d w asny mieszka ców -

Zakończył się remont drogi powiatowej w Słupi p.Kępnem

Gmina i powiat
wspólnie dla Słupi

W oparciu o porozumienie
z 16 marca 2018 roku zawarte
z powiatem kępińskim, Gmina
Baranów zrealizowała przebudowę drogi powiatowej nr 5695P
w Słupi pod Kępnem. Zakres prac
obejmował wykonanie nawierzchni bitumicznej na części drogi, od
skrzyżowania z ulicą Leśną do końca mieszkalnych terenów zabudowanych w ciągu drogi Kuźnickiej.
Długość odcinka wynosi 232 mb.
Oszacowana wartość zrealizowanego zadania wyniosła niemal
500 tys. zł. Wykonawcą prac była
firma KPDM z Kępna. (akie)
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Całkowita wartość projektu wyniosła 21 500,00 zł, z czego 50%,
czyli 10 750,00 zł zostało współfinansowane
przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Jest się Czym Pochwalić
Ogromny sukces odniósł Baranów w rankingu gmin wiejskich, zajmując w 2017 r. 6. pozycję na 2478 gmin w Polsce.

Baranów na Szóstkę
Ranking Jednostek Samorządu Terytorialnego Zrównoważonego
Rozwoju, stworzony przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej ma
na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin i regionów, jako jednostek samorządu terytorialnego, a także promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców.
Ranking powstał na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są
dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne i inne wskaźniki w różnych dziedzinach.
„Ten sukces zawdzięczam przede wszystkim przedsiębiorcom w Gminie i moim pracownikom. Pieniądze podatników staramy się dobrze
rozdysponować. W tym roku ponownie znaleźliśmy się w pierwszej
dziesiątce.” – komentuje Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. (mati)

W ogólnopolskim rankingu Sukces Mijającej Kadencji
(2014-2018) Gmina Baranów znalazła się na wysokim
8 miejscu w kategorii Gminy Wiejskie.

8. miejsce w gronie 2478 gmin
Ranking ten definiuje sukces, który samorząd osiągnął w trakcie kończącej się kadencji w wymiarze finansowym, ekonomicznym, infrastrukturalnym i społecznym.
Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek odebrała to zaszczytne wyróżnienie podczas Gali Inwestorów Samorządowych organizowanej
w ramach XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów.
„Znaleźliśmy się na 8. miejscu w gronie 2478 gmin, z czego jestem bardzo dumna. To jest ranking, który najlepiej odzwierciedla moją pracę
i funkcjonowanie naszej Gminy. Pragnę podziękować Wam – Mieszkańcom tej Gminy – za możliwość urzeczywistnienia tego sukcesu.” (bar)

Umiem pływać
Gmina Baranów zgłosiła udział w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego w roku 2018 dla dzieci z klas
II szkół podstawowych. Projekt był współfinansowany z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP ze środków Funduszu Zajęć Sporto-

Gmina Baranów otrzymała wyróżnienie za budowę hali
sportowej w Donaborowie w ramach Programu Rozwoju
Bazy Obiektów Sportowych Województwa Wielkopolskiego, a także za całokształt dotychczasowych działań na
rzecz rozwoju nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie, na rzecz promocji sportu i rekreacji
wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej, a tym samym za wspieranie programu

Budujemy sportową polskę
Uroczyste wręczenie wyróżnień
miało miejsce 27 września 2018 r.
w Warszawie, podczas Gali Budowniczych Polskiego Sportu / Gali
Sportowej Polski. Przedsięwzięciu
patronowały m.in. Marszałkowie
Województw; Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, SAR, PKOl i wiele innych
instytucji, związków sportowych
oraz stowarzyszeń. (mati)

Ostatnie tygodnie to dla Baranowskiego Studia Tańca

Pasmo wielu sukcesów
17 listopada w Twardogórze odbyły się otwarte Mistrzostwa Polski w Tańcu – XXV OPEN POLAND VIDEOCLIP EDITION. Formacja
taneczna w składzie: Zuzanna Frydrych, Paulina Banaś, Zuzanna
Kubik, Maja Wyżnikiewicz, Paulina Glińska, Oliwia Latusek, Zofia Ratajszczak, Julia Hełka, Milena Hełka, Kinga Pilarek, Milena Świtoń,
Aleksandra Pałka wywalczyły 2 miejsce. Trenerem zespołu jest Natalia Jańska.
1 grudnia na Oleskim Festiwalu Tańca Towarzyskiego zaprezentowały się cztery pary, które to zajęły następujące miejsca: Paulina
Kolendowicz i Błażej Gruszka w kat. 10-11H miejsce 1, Jagoda Lipińska i Adam Stasiak w kat. 12-13H miejsce 2. Warto dodać, że był
to ich debiut na turnieju tańca. Kamila Kryściak i Filip Kubik w kat.
12-13H miejsce 1, które dało im awans do wyższej klasy tanecznej G. Wiktoria Zychla i Szymon Zychla w kat. pow. 15 lat klasa C
w tańcach standardowych 8 miejsce. Pary przygotowuje Dariusz
Baranowski. (nat)

wych dla uczniów. Gmina Baranów przy współudziale Wielkopolskiego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe zorganizowała zajęcia na
krytej pływalni w Namysłowie. W projekcie wzięło udział 93 uczniów
z 5 szkół podstawowych z naszej gminy. Każda grupa odbyła 10 dwugodzinnych lekcji pływania. Na zakończenie zajęć, wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale. (bar)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Kronikarz wśród Szacownych Jubilatów
Pani Franciszka podkreśla, że trudy życia tylko ją wzmocniły i pozwoliły dożyć
tak pięknego wieku. Ważna jest także rodzina, która zawsze wspiera i pomaga.
Pani Franciszka ma dwie córki, sześcioro wnuków i tyleż prawnuków. – Nie ma
jednego przepisu na długie i zdrowe życie – mówi. – Bardzo dużo zależy od tego,
co mamy w duszy. A ja najbardziej cieszę się, gdy odwiedzają mnie moje wnuki
i prawnuki. Wtedy jestem naprawdę szczęśliwa. To jej autorska

RECEPTA NA
DŁUGOWIECZNOŚĆ
21 grudnia 2018 r. Franciszka Kośmider ze
Słupi świętowała Jubileusz 102 urodzin. Dziś
Pani Franciszka – najstarsza mieszkanka Słupi i całej Gminy Baranów – z perspektywy
tych 102 lat z dumą spogląda w przeszłość.
Wiek cały z okładem przetoczył się z hukiem
nad jej głową. Wojenny koszmar, ból wygnania z krainy dzieciństwa, niepewność losu.
Ona wszystko przetrwała, a Bóg przyniósł
jej miłość najbliższych. Na ręce Dostojnej Ju-

bilatki spłynęły życzenia od naszych władz,
które przekazali wójt – Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz kierownik USC w Baranowie – Sylwia Adamska. Dostojnej Jubilatce
życzymy kolejnych stu lat przeżytych w dobrym zdrowiu, pogodzie ducha, miłości najbliższych, życzliwości przyjaciół i znajomych
oraz radości z owoców długiego życia. (es)

PAN WOJCIECH
I PRZEDSZKOLAKI
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. A wspaniałej pamięci
pozazdrościć mogą mu o dekady młodsi. Tuż przed świętami
Szacowny Jubilat postanowił odwiedzić najmłodszych. Ileż
radości wniosło to spotkanie, bo jego gospodarzami były
przedszkolaki z „Mruczusia”. (es)

Jubilaci obchodzący urodziny w listopadzie i grudniu 2018 r.
(powyżej 80 lat)

102 lata (ur. 1916 r.)

Kazimiera Wróbel – Jankowy

94 lata (ur. 1924 r.)

Pelagia Jerczyńska – Donaborów
Waleria Kuropka – Grębanin
Józef Niwa – Marianka Mroczeńska
Leokadia Wiśniewska – Mroczeń

Franciszka Kośmider – Słupia pod Kępnem
Helena Kulesza – Mroczeń

91 lat (ur. 1927 r.)

Sylwester Lempert– Marianka Mroczeńska

89 lat (ur. 1929 r.)

Cecylia Lempert – Marianka Mroczeńska

88 lat (ur.1930 r.)

Mieczysława Dudziak – Łęka Mroczeńska
Marianna Froń – Słupia pod Kępnem
Marta Froń – Łęka Mroczeńska
Cecylia Orszulak – Żurawiniec
Jan Otremba – Joanka
Eleonora Pelińska – Mroczeń
Irena Stryjakiewicz – Mroczeń

87 lat (ur.1931 r.)

Jan Czapczyński – Słupia pod Kępnem
Olimpia Oleksyk – Mroczeń
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86 lat (ur. 1932 r.)

85 lat (ur. 1933 r.)

Irena Dybska – Donaborów
Aniela Majczyk – Jankowy

84 lata (ur. 1934 r.)

Jan Jerzyk – Grębanin
Barbara Kula – Mroczeń
Genowefa Woźniak – Słupia pod Kępnem

83 lat (ur. 1935 r.)

Seweryn Skiba – Donaborów
Sylwester Stasiak – Grębanin

82 lata (ur. 1936 r.)

Franciszek Dyla – Młynarka

81 lat (ur.1937 r.)

Maria Chmielarz – Mroczeń
Kazimierz Gawlik – Marianka Mroczeńska
Kazimiera Jerczyńska – Słupia pod Kępnem
Maria Krawczyk – Grębanin
Sylwester Siwek – Jankowy
Zenon Zimny – Słupia pod Kępnem

80 lat (ur.1938 r.)

Irena Kamińska – Donaborów
Agnieszka Kulak – Joanka

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą
w listopadzie i grudniu.

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

Kronikarz wśród Szacownych Jubilatów
3 października 2018 r. w Motelu ES w Baranowie miała miejsce wyjątkowa uroczystość jubileuszowa. Dwadzieścia trzy pary
związane przed laty ślubną przysięgą, obchodziły jubileusz Żelaznych, Diamentowych oraz Złotych Godów.

NIEZWYKŁY JUBILEUSZ
„Mija 65, 60 i 50 lat od chwili, kiedy związaliście się węzłem małżeńskim, przyrzekając
sobie nawzajem dozgonną miłość i wiarę,
szacunek i przyjaźń. Składaliście sobie z ufnością przyrzeczenie, że będziecie dzielić
razem chwile dobre i złe, wspomagać się
wzajemnie w chwilach ciężkich i cieszyć się
wspólną radością. Te wspólne lata to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód
wzajemnego zrozumienia i istoty związku
małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla
młodych pokoleń wstępujących w związki
małżeńskie” – tymi słowami zebranych gości
powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Sylwia Adamska. Następnie głos zabrała Wójt
Gminy Bogumiła Lewandowska-Siwek, która
wyraziła swój podziw i uznanie dla Jubilatów
oraz życzyła zdrowia, pogody ducha, wszelkiej pomyślności oraz pogratulowała zebranym tak długiego stażu małżeńskiego.
Żelazne Gody czyli 65-lecie pożycia małżeńskiego, obchodzili w tym roku Państwo Wiktoria i Benedykt Haglauerowie z Joanki oraz
Cecylia i Sylwester Lempertowie z Marianki
Mroczeńskiej. Dołączyło do nich 6 par obchodzących Diamentowe Gody oraz 15 świętujących Złote Gody. Uroczystego wręczenia
medali w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej dokonała wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek w asyście Przewodniczącego Rady
Gminy Mariana Kremera, skarbnika gminy
Marzeny Żłobińskiej i kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Sylwii Adamskiej. Jubilatom
błogosławił ks. Kanonik Jerzy Kondal, proboszcz parafii w Baranowie. Spotkanie odbyło
się w sympatycznej atmosferze. Były gratulacje, pamiątkowe dyplomy, upominki i życzenia. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci zo-

stali zaproszeni na wspólny poczęstunek oraz
okolicznościowy toast. Wszystkim dostojnym
Jubilatom życzymy jak najlepszego zdrowia,
pogody ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat. (es)
Żelazne Gody czyli 65-lecie pożycia małżeńskiego, obchodzili w tym roku Państwo Wiktoria i Benedykt Haglauerowie z Joanki oraz
Cecylia i Sylwester Lempertowie z Marianki
Mroczeńskiej.
Diamentowe Gody lat pożycia małżeńskiego, czyli 60 rocznicę, obchodzili w tym roku
Państwo:
1. Stanisława i Kazimierz Dziergwowie,
Grębanin
2. Barbara i Edmund Giebel,
Słupia pod Kępnem
3. Marianna i Marian Gruszkowie,
Słupia pod Kępnem
4. Krystyna i Idzi Kowalczykowie,
Baranów
5. Cecylia i Tadeusz Kuboszkowie,
Mroczeń oraz
6. Marianna i Wacław Wawrzyniakowie,
Słupia pod Kępnem
Złote Gody małżeńskie czyli 50 lat pożycia
małżeńskiego obchodziło w tym roku 15 par
z gminy Baranów i są to Państwo:
1. Anna i Stefan Berscy,
Grębanin
2. Kazimiera i Piotr Bieda,
Grębanin
3. Danuta i Czesław Ciurysowie,
Mroczeń
4. Michalina i Kazimierz Domagałowie,
Grębanin

5. Bernardyna i Ludwik Dusza,
Marianka Mroczeńska
6. Marianna i Józef Gąszczakowie,
Mroczeń
7. Stefania i Jerzy Gruszkowie,
Donaborów
8. Danuta i Józef Krawczykowie,
Łęka Mroczeńska
9. Jadwiga i Franciszek Kwaśniewscy,
Baranów,
10. Barbara i Marian Michalscy,
Baranów,
11. Teresa i Jan Otrembowie,
Joanka
12. Maria i Kazimierz Owczarkowie,
Jankowy
13. Urszula i Zdzisław Rychlikowie,
Feliksów
14. Leokadia i Seweryn Skibowie,
Donaborów
15. Teresa i Bronisław Skibowie,
Donaborów
Te pary postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2018 r. zostały odznaczone „Medalem za długoletnie
Pożycie Małżeńskie”.

Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Urodziny Niepodległej
W niedzielę 11 listopada cała Polska świętowała Stulecie Odzyskania Niepodległości. Uroczystości w naszej Gminie rozpoczęły
się już w piątek. Punktualnie o godz. 11. 11 we wszystkich szkołach odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Urodziny Naszej Ojczyzny w niezwykły sposób podkreślili najmłodsi. Przedszkolaki z „Barankowa” zamienili się w żywą biało-czerwoną flagę. Świąteczną kartoniadę można obejrzeć na fejsbukowym profilu naszej Gminy. W sobotę w mroczeńskiej szkole miała miejsce uroczysta
akademia. Tego dnia w Grębaninie Dumną Rocznicę uczcili biegacze. Kulminacja obchodów miała miejsce w niedzielne południe w Baranowie po odsłonięciu pomnika „Wolności”. Niezwykłym uzupełnieniem biało-czerwonych puzzli składających się na
Święto Niepodległej stanowiły u nas dwa elementy: okolicznościowa pieczęć – „Gmina Baranów w hołdzie wolności” oraz książka
wydana przez Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów – „Gloria Victoribus. Ocalić od zapomnienia Powstanie wielkopolskie”.

URODZINY NIEPODLEGŁEJ
„11 listopada 1918 r. spełnił się sen pokoleń Polaków. Państwo Polskie narodziło się
na nowo”. Tymi słowami uczniowie Szkoły Podstawowej w Mroczeniu rozpoczęli
gminną uroczystość z okazji 100-lecia niepodległości Polski, która odbyła się 10 listopada. Wzięli w niej udział zaproszeni goście z władzami Gminy Baranów na czele,
pocztami sztandarowymi, przedstawicielami szkół, różnych jednostek organizacyjnych z terenu gminy oraz mieszkańcy, rodzice i uczniowie i pedagodzy. Uczniowie
w nietypowy i ciekawy sposób uczcili setną
rocznicę odzyskania niepodległości, pokazując zmiany, jakie dokonały się w Polsce
przez dziesięciolecia wolności. Upamiętnili
wydarzenia i ludzi, którzy przyczynili się do
tego, że dziś Polska jest dumnym i liczącym
się na arenie międzynarodowej państwem.

Zgromadzeni goście usłyszeli też życzenia przesyłane z różnych stron świata dla
naszej ojczyzny. W niedzielę w Baranowie
uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie, w asyście pocztów sztandarowych wszystkich
straży pożarnych z Gminy Baranów i Szkoły
Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich oraz akompaniamencie Orkiestry Dętej Stowarzyszenia „Nutka”, złożono kwiaty
pod odsłoniętym przed momentum pomnikiem „Wolności”. W samo południe cały
Baranów włączył się do ogólnopolskiej akcji „Niepodległa, do hymnu!”. Po odśpiewaniu Mazurka Dabrowskiego z przemówieniem zwróciła się do zebranych Bogumiła
Lewandowska-Siwek – Wójt Gminy Baranów. Część oficjalną uroczystości dopełniła
ceremonia nagrodzenia uczestników kon-

kursu plastycznego „Na biało-czerwonym
szlaku do wolności”. Artystycznym plonem
konkursu były pocztówki – miniaturki
najlepszych prac. O 13.30 organizatorzy
uruchomili sportową część uroczystości.
„Rodzinny bieg w urodziny Niepodległej”
zgromadził na starcie ponad 200 biegaczy
w wieku od 1 do 100. Każdy z nich otrzymał
pamiątkowy medal i dyplom. Później na
wszystkich czekały liczne atrakcje. Dla ciała (strażacka grochówka, gorąca herbata,
kawa i słodkie marcinki), i ducha (koncert
pieśni patriotycznych).
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Urodziny Niepodległej

100 BIEGACZY na 100-lecie
odzyskania niepodległości w Grębaninie
W stulecie odzyskania niepodległości przez
Polskę cały kraj na różne sposoby świętuje
wyjątkową rocznicę. Także małe społeczności uroczyście obchodzą to ważne dla Polaków święto. W Grębaninie postanowiono

niepodległościowy na 100 biegaczy zorganizowany przez tamtejszą Szkołę Podstawową, OSP Grębanin, KGW Grębanin oraz Radę
Sołecką. Niezwykłe obchody rozpoczęło
wprowadzenie pocztów flagowych i sztan-

uczcić okrągłe obchody odzyskania niepodległości na sportowo.
W sobotę, 10 listopada 2018 r., odbył się bieg

darowych oraz uroczyste wciągnięcie na
maszt flagi państwowej przy jednoczesnym
odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego przez

wszystkich zgromadzonych na boisku szkolnym. Druhowie i druhny jako symbol czuwania narodowego rozpalili harcerską watrę.
W sztafecie 100x50m pobiegli uczniowie,
rodzice, nauczyciele na czele z dyrektorem
szkoły Andrzejem Tyrą, harcerze, przedstawiciele gminy, Rady Sołeckiej, strażacy z OSP
w Grębaninie oraz mieszkańcy wsi. Z numerem jeden wystartowała Wójt Gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek, której
to wcześniej młodzież uroczyście przekazała
pałeczkę sztafetową z flagą Polski. Brawa za
patriotyczną postawę należą się w szczególności najmłodszym uczestnikom biegu
– przedszkolakom, które w asyście rodziców
zasiliły zaszczytną listę 100 grębanińskich
biegaczy. Podziękowania należą się także
strażakom, którzy ubezpieczali całe przedsięwzięcie.
Po zakończeniu sztafety dla uczestników i obserwatorów wydarzenia został przygotowany
skromny poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców oraz gry i zabawy dla najmłodszych zorganizowane przez harcerzy.
Miejmy nadzieję, że niesztampowy charakter
uroczystości na długo zapadnie w pamięć
wszystkich mieszkańców Grębanina.
M. Gruchocka
Fot. J. Jagieła

Konkurs plastyczny
Niezmiernie miło nam poinformować o zwycięzcach Gminnego Konkursu Plastycznego
z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości: „Na biało-czerwonym szlaku ku wolności”
W kategorii „Przedszkolaki”:
Zuzanna Wierzchołek

ści i oryginalności, estetyki wykonania oraz
ogólnego wyrazu artystycznego. Należy docenić nam wszystkie osoby biorące udział w
Konkursie gdyż poziom prac przewyższył nasze najśmielsze wyobrażenia. Zwycięzcy mieli
okazję odebrać pamiątkowy dyplom i nagrodę

podczas uroczystości 11 listopada na baranowskim rynku. W trakcie gminnych obchodów
Stulecia Odzyskania Niepodległości zostały zaprezentowane wszystkie nadesłane prace oraz
specjalnie przygotowane okolicznościowe
kartki stworzone z prac zwycięzców Konkursu.

W kategorii „Klasy I-III”:
Marta Stężały
Małgorzata Rabiega
Fabian Wylęga
Martyna Dudziak
Nikola Parzonka
W kategorii „Klasy IV-VIII i Gim.”
Julia Stasiowska
Zuzanna Idzik
Fabian Zając
Wiktoria Hełka
Zuzanna Jeż
W kategorii „Dorośli”
Edyta Talma
Komisja konkursowa oceniała prace pod kątem zgodności pracy z tematem, pomysłowoKronikarz Ziemi Baranowskiej
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Senior to ma Klawe życie
W andrzejkowy wieczór w „Baranowskiej Chacie” bawili się nasi seniorzy. Bal zorganizował Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie Seniorów Gminy Baranów.

NASI SENIORZY
W ANDRZEJKOWYCH KLIMATACH
W andrzejkowy wieczór w „Baranowskiej
Chacie” pojawiło się 25 par. Miłych gości
powitała pani Helena Pawlak – prezes Stowarzyszenia Seniorów Gminy Baranów. Następnie Pani Wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek, dziękując za zaproszenie życzyła
udanego wieczoru. O stronę muzyczną imprezy zadbał zespół „Starter”. Reszta należała do tancerzy. Uwierzcie, że parkiet „Baranowskiej Chaty” już dawno nie widział
takiego ognia. A gdy w połowie imprezy
na salę wkroczyła przygotowana przez organizatorów niespodzianka – fotobudka,
ciśnienie skoczyło do ostatniej kreski. Nobliwy bal w sennym tempie błyskawicznie

zamienił się w ognisty karnawał maskowy.
No i każdy mógł zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie. W tym klimacie seniorzy balowali
aż do północy. (es)

Świąteczne poruszenie w Klubie Seniora

WESOŁYCH
ŚWIĄT!

Klub Seniora w Mroczeniu prężnie rozpoczął
przygotowania do tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia. Wykonane z pietyzmem
świąteczne stroiki można było obejrzeć na
specjalnie przygotowanej wystawie w Urzędzie Gminy. Klub wypełnił się zapachem
świeżo pieczonych pierników, ciasteczek,
a nawet piernikowych choinek, którymi seniorzy obdarowali pracowników i swoje rodziny. Ciepło i radość jaką włożyli Seniorzy
w swoją pracę gwarantuje odpowiedni nastrój na Święta. Klub Seniora wraz z pracownikami GOPS-u przy okazji pragnie złożyć
wszystkim mieszkańcom gminy i nie tylko
zdrowych i spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku. (mawi)

Mroczeński Klub Seniora zorganizował

KURS SAMOOBRONY DLA OSÓB STARSZYCH

10 października w klubie seniora w Mroczeniu odbyło się spotkanie z przedstawicielami
KPP w Kępnie kpt. Radosławem Jędrasikiem
– szefem Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oraz dowódcą nieetatowej grupy realizacyjnej oraz sierż. szt. Danielem Klimeckim.
Seniorzy to grupa w szczególności narażona na napaści o charakterze rabunkowym.
W razie ewentualnego ataku mają niewielkie szanse na wygranie starcia z młodszym
i silniejszym. Stąd pomysł zorganizowania
dla naszych seniorów
kursu
samoobrony. W trakcie zajęć osoby starsze zapoznały się
z zasadami zachowania
się w sytuacjach doświadczenia przemocy
oraz różnych technik
obrony. W trakcie zajęć
ćwiczono uniki i proste
ruchy ciała mające za-
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blokować atak napastnika. Oprócz udziału
w zajęciach osoby starsze mogły usłyszeć
o przestrzeganiu kilku podstawowych zasad,
mających na celu zwiększenie poziomu ich
bezpieczeństwa.(mawi)
1. Ręce nie mogą być obciążone zakupami.
Jedna ręka powinna być wolna.
2. Należy unikać spacerów w miejscach odludnych i źle oświetlonych.

3. Nie należy wchodzić do budynku, windy
z osobą nieznaną.
4. Pieniądze i dokumenty powinny być trzymane w różnych miejscach.
5. Pasek torebki nie może być założony na
szyję, torebka powinna być przewieszona przez ramię.
6. Z bankomatów należy korzystać w ciągu
dnia, upewniając się czy nie jest się obserwowanym.
W sytuacji, w której dojdzie do napaści należy pamiętać o podstawowych zasadach ratujących zdrowie i życie
1. Nie wolno pozwolić napastnikowi na
przyparcie do ściany
2. Aby uniknąć ciosu należy odsunąć się
w bok i do przodu
3. W sytuacji gdy napastnik atakuje od tyłu
nie należy się wyrywać, trzeba spróbować uderzyć napastnika tyłem głowy
i jednocześnie obrócić się.
(mawi)

W Kronikarskim Notatniku
Gmina Baranów, reprezentowana przez Wójt Bogumiłę Lewandowską-Siwek i Skarbnika Marzenę Żłobińską, podpisała
umowę w siedzibie Stowarzyszenia Wrót Wielkopolski na realizację grantów w ramach projektu pt. „Aktywna i ekologicznie
odpowiedzialna, wspólnie działająca społeczność Wrót Wielkopolski w 2018 r.“

DRON DLA BARANOWA

Granty zostaną dofinansowane w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt przewiduje zakup drona na potrzeby stworzenia filmu edukacyjno-promocyjnego „Eko Gmina Baranów – miejsce do zamieszkania“ traktującego o stanie środowiska naturalnego w gminie. Dron będzie
również doskonałym narzędziem do codziennego monitorowania terenu gminy (nielegalne wysypiska śmieci, barszcz sosnowskiego, smog, pożary, wylewy wód, bezpieczeństwo podczas
imprez). (kk)

ODDALI KREW
W dniu 21.10.2018 r. po raz kolejny z inicjatywy Ochotniczej
Straży Pożarnej zorganizowana została zbiórka krwi w Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Baranowie. Zarejestrowało się 51, a krew oddało 40 honorowych krwiodawców.
W czasie akcji udało zebrać się 18 litrów krwi. Zarejestrowało
się również 8 kandydatów na honorowego dawcę krwi. Wśród
krwiodawców rozlosowano nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Baranów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w akcję honorowego oddawania krwi.

6 grudnia w Urzędzie Gminy Baranów odbyło się przekazanie jedenastu jednostkom
OSP sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

BĘDZIE BEZPIECZNIEJ

Sprzęt zakupiony został w ramach zadania
współfinansowanego ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
Zadanie pn: „Doposażenie Ochotniczych
Straży Pożarnych z Gminy Baranów” zostało zrealizowane w ramach złożonego przez
Gminę Baranów wniosku do Ministerstwa
Sprawiedliwości. Wartość projektu wynosi
52 789,95, dofinansowanie: 52 262,05, wkład
własny: 527,90 zł. Realizacja zadania przyczyni się m.in. do wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom po-

krzywdzonym przestępstwem i świadkom,
realizacji przez Gminę Baranów zadań ustawowych, likwidacji skutków pokrzywdzenia
przestępstwem, zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Gminy Baranów, zwiększenia
możliwości niesienia profesjonalnej pomocy
pokrzywdzonym przestępstwem. (kas)

PASJE

I CODZIENNOŚĆ
Minor White, wielki amerykański fotografik, mawiał, że „aby zrobić dobre zdjęcie, nie
musisz wychodzić ze swojego ogrodu”. Podkreślał, że prawdziwe znaczenie fotografii
sytuuje się między obrazem a widzem. Aby
odczytać zdjęcie, oglądający musi dokonać
wysiłku, który doprowadzi go do głębokiego doświadczenia obrazu. Organizatorzy
1. Gminnego Konkursu Fotograficznego
uznali, że tym swoistym ogrodem mogą być
pasje i codzienność mieszkańców Gminy
Baranów. Tym ogrodem może być zarówno
piękno, jak i tragedie, będące udziałem jednostki ludzkiej żyjącej we wspólnocie społecznej.
24 października komisja konkursowa (Bogumiła Lewandowska-Siwek, Marzena Żłobińska, Katarzyna Kucharska, Małgorzata Fras,
Mateusz Niechciał) ogłosiła wyniki konkursu.
I miejsce – zdjęcie „Champon”
autorstwa Darii Wierzby
II miejsce – zdjęcie „Pszczoły moja pasja”
autorstwa Dariusza Mołasa
III miejsce – zdjęcie „Ja i moje dwa kółka”
autorstwa Martyny Zawady
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Kronikarz Wśród Artystów
Przez 7 wrześniowych dni (17-23.09.2018 r.) gościliśmy uczestników kolejnej edycji pleneru malarskiego. Wzięło w nim
udział 11 artystów z całej Polski (Halina Niemiec-Gomułka – Chorzów, Joanna Ambroziak-Hanasiewicz – Katowice, Maria
Rowdo-Bykowska – Wrocław, Anna Jackowska – Łódź, Ewa Sulwińska – Rosanów, Jacek Jan Laskowski – Katowice, Andrzej
Kacprzak – Grabów, Andrzej Werwiński – Krapkowice, Janusz Oblizajek – Koło, Jan Kasendra – Kępno, Marek Kamecki – Kępno). Uroczystym podsumowaniem Pleneru był wernisaż, który odbył się w niedzielę 23 września w „Baranowskiej Chacie”.
Wzięło w nim udział wielu miłośników sztuki. Plener oraz wernisaż zorganizował Urząd Gminy w Baranowie.

OŻYWCZY DUCH PROWINCJI

Przypomnijmy, że poprzednia edycja naszego
pleneru miała szczególny charakter. Patronował jej Tadeusz Piotr Potworowski a 18 września 2016 r. w Grębaninie, w przedwojennym

miejscu artystycznych spotkań grupy twórców w historii polskiego malarstwa znanych
jako kapiści, miała miejsce próba przywołania
ducha tamtych dni. W „HAPPENINGU Z ZAŚWIATÓW” wzięli wówczas udział aktorzy
Teatru im. W. Bogusławskiego z Kalisza, którzy wcielili się w role Potworowskich oraz ich
gości. Tę aurę organizatorzy przenieśli rów-

nież na tegoroczny wernisaż. Ponownie, tym
razem poprzez film, zdumionej publiczności
objawił się duch Potworowskiego. Artystyczny wieczór uświetnili wspaniałym koncertem
skrzypcowym Jacek i Kajetan Klyta. Dopełnieniem niezwykłego wieczoru była prezentacja obrazów z możliwością ich zakupu oraz
oczywiście rozmowy o sztuce. Organizatorzy
zapowiadają również publikację katalogu poplenerowego. „Jestem szczęśliwa, bo po raz
kolejny udało się przygotować tę imprezę na
przyzwoitym poziomie. Udział zaś artystów,
ich pochlebne opinie a także komplementy
ze strony naszych gości, to dla mnie najlepsze
podziękowanie. Dziękuję więc moim współpracownikom z Referatu Promocji za kolejną
doskonale przygotowaną imprezę – powiedziała p. wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Tegoroczny plener rozpoczął się w niedzielę 16 września. Artyści skorzystali z gościny
Leszka Żebrowskiego w Grębaninie. Następne dni wypełnione zostały poszukiwaniem
miejsc, tematów i aury. Organizatorzy starali
się pokazać im co urokliwsze zakątki naszej
Gminy. Ważnym elementem naszego pleneru były warsztaty plastyczne w szkołach
– w Łęce Mroczeńskiej, Słupi, Donaborowie,
Grębaninie, Baranowie i Mroczeniu. W programie tegorocznego pleneru znalazła się

przynajmniej jedna niespodzianka. Oto nasi
artyści skorzystali z zaproszenia Sportowej
Stajni Respekt z Łęki Mroczeńskiej na Popołudnie z hippiką. Wszak konie to częsty
malarski motyw. W sentymentalnej natomiast aurze upłynął zaś wieczór przy ognisku
w Grębaninie. Czas minął na wspomnieniach
i opowieściach o minionych plenerach.
Na koniec posłuchajmy opinii jednego z uczestników baranowskiego pleneru. Marek Kamecki, wieloletni komisarz „Baranowskich Pejzaży”,
przywołał artykuł Waldemara Łysiaka o przekonującym tytule „Upadek sztuki”. „Można spotkać się z opinią, że malarstwo powoli umiera,
że umiera kultura. A już na tzw. prowincji, to już
tylko pustynia. Jestem jednak przekonany, że
nasza impreza świadczy o czymś innym”. (ems)

„Sen nocy letniej” Szekspira to to dziewiąta już premiera przygotowana przez mroczeński teatr szkolny „Echo Pałacu”. Ponadczasowa fabuła zainspirowała reżyserki - Joannę Gruszkę i Elżbietę Ilską do przedstawienia tej sztuki w sposób bardziej
zbliżony do współczesności. Większość jej elementów odbiegało znacznie od klasycznego, szesnastowiecznego klimatu tej
sztuki. Nadało to jej dodatkowy walor ciekawości.

SZEKSPIR PO MROCZEŃSKU

Młodzież mroczeńskiego gimnazjum po raz
kolejny pokazała kunszt aktorski, wdzięk
i profesjonalizm. I tym razem na spektakl
przybyli licznie zaproszeni goście, przedstawiciele samorządu gminnego, rodzice, znajomi i przyjaciele. Główną rolę w spektaklu
zagrała Milena Winiarska, która
tym razem wcieliła się po raz
pierwszy w rolę kobiecą. Zagrała Hermię, córkę króla Egeusza.
Wśród aktorów zobaczyć można było również Michała Makisma (Zeusa), Magdę Jerczyńską
(Hera), Jakuba Rabiegę (Tezeusz), Maję Michalską (Hipolit),
Jana Oszendę (Lizander), Nikolę
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Łyczkowską (Helena), Bartłomieja Wierzchołka (Demetriusz), Alicję Kaźmierczak (Tytania),
Karolinę Napierałę (Oberon), Oliwię Malcher
(Spodek), Michała Mądrego (Duda), Martynę Czaję (Puk). W spektaklu ponadto zagrali
Wiktoria Jerczyńska, Milena Obsada, Marta

Kurzawa, Julia Stasiowska, Marta Maksim,
Julia Michalska i Julia Ruszkowska. Aktorzy
swoją grą zachwycili publiczność. Nagrodą
były długo niemilknące brawa. Spektakl po
raz kolejny przyjęty został z wielkim uznaniem przez publiczność. Były więc niekończące się owacje na stojąco,
brawa, kwiaty i podziękowania
dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji przedstawienia. Specjalną nagrodą
dla twórców spektaklu będzie
z całą pewnością jego wystawienie na deskach kaliskiego
teatru. Nastąpi to w styczniu.
(es)

Kronikarz przy Tym Był

Dzień Edukacji Narodowej
12 października 2018 roku w Zespole Szkół
w Łęce Mroczeńskiej odbyła się gminna akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranych gości powitała dyrektor szkoły Ilona
Grząka. W uroczystej akademii udział wzięły
władze samorządowe: Wójt Gminy Baranów
– Pani Bogumiła Lewandowska-Siwek oraz
Przewodniczący Rady Gminy Baranów – Pan
Marian Kremer, radni, kierownik Centrum
Usług Wspólnych w Baranowie – Pani Sylwia
Szmaja, dyrektorzy ze wszystkich szkół Gminy Baranów oraz żłobka, nauczyciele czynni i
emerytowani oraz pracownicy oświaty. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia
pocztu flagowego i odśpiewania hymnu państwowego. W dalszej części życzenia zebranym
złożyła Ilona Grząka, która w swoim wystąpieniu odwołała się do słów „Gdy dzieci są małe
daj im solidne korzenie, gdy są duże podaruj
im skrzydła”. Korzenie to rodzina, a następnie

szkoły i środowiska Wójt wręczyła nagrody nauczycielom i dyrektorom szkół.
Nagrody otrzymali:
Ilona Grząka

dyrektor Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej,

Dorota Kaczmarek

nauczycielka Zespołu Szkół w Łęce Mroczeńskiej

szkoła przekazująca mądrość i wiedzę, wprowadzająca w świat wartości. „Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Następnie mali artyści – uczniowie miejscowej
szkoły – przedstawili montaż słowno-muzyczny, wiersze przeplatane tańcami i piosenkami.
Potem życzenia złożyła Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek. Pani Wójt podziękowała dyrektorom i nauczycielom za ich
pracę, za wysiłek i determinację, za całoroczny
trud i życzyła wytrwałości, zdrowia, dalszych
pięknych i szlachetnych pomysłów. Za wyróżniającą pracę i zaangażowanie na rzecz zadań

Małgorzata Dąbrowska
nauczycielka Zespołu Szkół w Donaborowie,

Małgorzata Grabarek

nauczycielka Zespołu Szkół w Baranowie

Beata Chlipała

nauczycielka Zespołu Szkół w Słupi pod Kępnem,

Kazimierz Orszulak

nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mroczeniu,

Jerzy Moś

nauczyciel Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Danuta Wieczorek

nauczycielka Szkoły Podstawowej w Mroczeniu

Nagrody dla pedagogów
30 października 2018 r. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu dwie nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Mroczeniu
pani Małgorzata Mikoś oraz
pani Kinga Maciejewska zostały odznaczone Medalem
Komisji Edukacji Narodowej.
Odznaczenie zostało wręczone przez panią Kurator
Elżbietę Leszczyńską. Medal
KEN nadaje się za szcze-

Małgorzata Mikoś i Kinga Maciejewska

gólne zasługi dla oświaty
i wychowania. Jest to najwyższe odznaczenie nadawane pedagogom przez
Ministerstwo Edukacji Narodowej. Gratulujemy!
W październiku w Zamku w Rydzynie odbyła się
uroczystość
wręczenia
wielkopolskim
nauczycielom nagrody Ministra
Edukacji Narodowej i na-

grody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
W gronie docenionych znalazły się panie
Elżbieta
Ilska Elżbieta Ilska i Joanna Gruszka
i Joanna Gruszka, które wyróżnione zostały za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Badminton łączy rodziny
W niedzielę 9 grudnia 2018 r. w sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Donaborowie rozegrano Mikołajkowy Turniej Badmintona Amatorów pod patronatem Wójta
Gminy Baranów.
Zawody odbyły się w czterech kategoriach:
kobiety, mężczyźni, dzieci oraz rodziny. Nie
obowiązywały kategorie wiekowe. Turniej
prowadzili Roman Wróbel oraz Alojzy Piasecki. Rozegrano 41 meczów na czterech
kortach w ciągu niespełna 4 godzin. Przekrój
wiekowy uczestników od 10 do 63 lat. Najbardziej zacięta rywalizacja była wśród dzieci, gdzie o awansie z grupy decydowały małe
punkty oraz w kategorii mężczyzn. Tu z kolei
decydowały sety. Klasą dla siebie była pani
Wójt Bogumiła Lewandowska Siwek, która
wygrała wszystkie mecze indywidualnie oraz
w deblu.

KOBIETY (6 uczestniczek)

1.
2.
3.

Bogumiła Lewandowaka-Siwek
Wiktoria Skrobańska
Karolina Kokot.

MĘŻCZYŹNI (9 UCZESTNIKÓW)
1.
2.
3.

Grzegorz Cieliczka
Leszek Siwek
Marek Goj

DZIECI (9 uczestników):
1.
2.
3.

Bruno Misiak (2010 r.)
Adam Teper (2007 r.)
Fabian Wylęga (SP w Donaborowie 2010 r.)

RODZINY:
1.
2.
3.

Bogumiła Lewandowska-Siwek i Leszek Siwek.
Wiktoria Goj i Marek Goj
Krystian Skiba i Marcel Kmieciński.

Dyrektor szkoły serdeczne podziękowania
składa:
Karolinie i Michałowi Kokotom, Renacie Małolepszej, Karolinie i Markowi Gojom, Adamowi
Udale i Roksanie Kokot za pomoc w organiza-

cji turnieju. Dziękujemy pani Wójt Bogumile
Lewandowskiej-Siwek za ufundowanie nagród w imieniu Gminy Baranów. Szczególne
podziękowania dla pana Romana Wróbla,
który sprawnie rozpisał cały turniej. Warto dodać, że swoją obecnością podczas zawodów
zaszczycił nas przewodniczący Rady Gminy
pan Marian Kremer. Naszą szkołę (SP w Donaborowie) w zawodach reprezentowali: Marcel
Kmieciński, Nikola Kokot z mamą Karoliną,
Julia Małolepsza z mamą Renatą, Wiktoria Goj
z tatą Markiem, Fabian Wylęga z tatą Arturem
oraz pani Agnieszka Grabowska.
Alojzy Piasecki
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty
Urząd Gminy w Baranowie na mocy umowy o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz
rozwoju kompetencji cyfrowych dot. realizacji projektu grantowego organizuje szkolenia pn.

JA W INTERNECIE
Jest to program szkoleniowy w zakresie kompetencji cyfrowych. W ramach projektu Urząd
Gminy w Baranowie przeprowadzi darmowe
szkolenia dla mieszkańców w trzech lokalizacjach na terenie naszej gminy. Do projektu zapraszamy osoby po ukończeniu 25 roku życia.
Tematykę oraz miejsce odbywania szkoleń znajdą Państwo poniżej:
• Klub Seniora w Mroczeniu – „Moje finanse
i transakcje w sieci” oraz „Działam w sieciach
społecznościowych”;
• Szkoła Podstawowa w Słupi pod Kępnem –
„Tworzę własną stronę internetową (blog)”
oraz „Rodzic w Internecie”;
• Szkoła Podstawowa w Donaborowie – „Rolnik
w sieci” oraz „Mój biznes w sieci”;
Zapisy od dnia 05.12.2018 r. przyjmować
będzie p. Bartosz Malinowski,
tel. (62)7810433, pok. 210
w Urzędzie Gminy w Baranowie.
Ilość miejsc jest ograniczona.
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Na Finiszu. Ogłoszenia i Komunikaty

Nowy program „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”
już od stycznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje,
iż w latach 2019-2023 realizowany będzie nowy program „Posiłek
w szkole i w domu”.
Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
W latach 2019-2023 we wszystkich województwach realizowany będzie program „Posiłek w szkole i w domu”, na który zostanie przeznaczone 2,75 mld zł. Program będzie finansowany z budżetu państwa.
Szacuje się, że skorzysta z niego 2478 gmin i prawie 1,2 mln osób.
Zapewni on pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich
dochodach oraz dzieciom i uczniom, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.
W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (w postaci
zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi
do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki
otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz
kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.
Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży
w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć to rozwiązanie wojewoda
będzie mógł zwiększyć dotację do 5 proc. dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie

finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły
podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie
szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię.
Ze środków przekazywanych gminom w ramach programu dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach oraz te dowożone osobom dorosłym, w tym nieopuszczającym domu (np. ze
względu na podeszły wiek, czy niepełnosprawność), które nie są
w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie
przeznaczono środki na dowóz posiłków). W tym przypadku wojewoda także będzie mógł zwiększyć do 5 proc. dotację dla gmin na
dowóz posiłków.
Program realizowany będzie przez ministrów: rodziny, pracy i polityki
społecznej oraz edukacji narodowej. Na realizację działań przewidzianych w programie gmina będzie mogła otrzymać dotację, jeżeli na jedno zadanie przeznaczy nie mniej niż 40 proc. z własnych środków, przy
czym wojewoda będzie mógł zmniejszyć wkład własny gminy do 20%.
„Posiłek w szkole i w domu” wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r. i zastąpi
on dotychczas realizowany program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Wszelkie informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Baranowie osobiście oraz pod nr telefonu 62/7810413
62/7810414

źródło: https://www.mpips.gov.pl/
aktualnosci-wszystkie/art,5535,10282,posilek-w-szkole-i-w-domu.html

SZLACHETNA PACZKA

to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc
rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Organizacyjnie opiera się na pracy kilkunastu tysięcy wolontariuszy w całej
Polsce koordynowanej z centrali w Krakowie. Pomoc rodzinom przekazywana jest podczas Finału Szlachetnej Paczki, nazywanego „weekendem cudów”, który odbywa się co roku na dwa tygodnie przed świętami Bożego Narodzenia. Do SZLACHETNEJ PACZKI włączane są rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej z przyczyn od siebie niezależnych.
Paczka dociera do prawdziwej biedy – tej ukrytej, a nie tej, która krzyczy i żąda pomocy. W Polsce nie brakuje osób, które
nauczyły się wyglądać na ubogie i dzięki wzbudzaniu litości, zarabiają na swojej „biedzie”.
Gmina Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie po raz kolejny przystąpiły do akcji Szlachetna
Paczka. Po dokonaniu rejestracji i dokonaniu wyboru rodziny poprzez wnikliwe zapoznanie się z opisem rodziny, dokonaliśmy wyboru według Nas najbardziej potrzebującej rodziny, po czym dzięki pomocy darczyńców i naszej zbiórki została
przygotowana szlachetna paczka. Mamy nadzieję, że również tym razem przygotowana przez Nas paczka przyniesie odrobinę radości, nadziei na lepsze jutro i sprawi lepszy byt dla wybranej przez nas rodziny.

Urząd Gminy w Baranowie
Godziny pracy urzędu: Pn.: 10.00-18.00 · Wt.–Pt.: 8.00-16.00
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W Kronikarskim Obiektywie

Święty Mikołaj o nas nie zapomniał
6 grudnia Święty Mikołaj odwiedził wiele miejsc i na szczęście nie zapomniał o mieszkańcach Gminy
Baranów. Był w szkołach, przedszkolach, urzędzie i jak co roku na rynku przy świątecznej choince.
O 17.00 zgromadzone dzieci oczekiwały św. Mikołaja. Po zapaleniu pięknej choinki okazało się, że
Mikołaj tym razem przybył do nas wozem strażackim, w otoczeniu naszej dzielnej straży i elfa zawitał na baranowski rynek z workami pełnymi niespodzianek. Były słodycze i czapki mikołajowe oraz
sporo gier i zabaw dla najmłodszych. Było nas naprawdę wielu, całe szczęście, że św. Mikołajowi
starczyło prezentów. (kk)
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