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KTO DOBRZE ORZE, MA CHLEB W KOMORZE
Najważniejsza część obrzędu dożynkowego ceremoniału to obrzęd wieńca i chleba. Starostowie dożynek – Patrycja
Jerzyk i Andrzej Olejnik, obdarowali chlebem z tegorocznej mąki wójta gminy Baranów – Bogumiłę Lewandowską-Siwek.
Towarzyszyła temu pieśń „Plon, niesiemy plon” w wykonaniu zespołu Słupianie.

Na Starcie
Skończyły się piękne, gorące wakacje. 3 września nasze szkoły zapełniła gwarna młodzież. W Baranowie pierwszoklasistom ksiądz Michał
Wysota poświęcił tornistry, a ja przedstawiłam rodzicom nowego dyrektora szkoły – pana Sławomira Nowickiego.

OŚWIATOWE PARADOKSY
W tym dniu uczestniczyłam również w rozpoczęciu roku szkolnego w Donaborowie.
Cieszyłam się razem z uczniami, rodzicami
i gronem pedagogicznym, że budynek tej
szkoły przeszedł kapitalny remont. Zostały
odnowione wszystkie klasy, pokój nauczycielski, korytarze. Koszt remontu wyniósł
417 133 58 zł. Szkoła rozjaśniała, nabrała
nowego kolorytu i świeżości. W dalszym etapie zostaną zakupione nowe meble, komputery, wyposażymy gabinety przedmiotowe.
Uczniowie szkoły w Donaborowie doczekają się również w przyszłym roku boiska ze
sztuczną nawierzchnią. Donaborów i Jankowy bardzo się rozbudowują. Jestem pewna,
że dzieci w tej szkole będzie coraz więcej.
Trzecią szkołą, gdzie uczestniczyłam w roz-

poczęciu roku szkolnego, był Grębanin. Do
ostatniego dnia wakacji nie miałam możliwości powołania dyrektora spośród nauczycieli tej szkoły, gdyż żaden z nich nie
wyrażał na to zgody. Należy podkreślić, że
nauczyciele mający kwalifikacje do objęcia tego stanowiska nie uczestniczyli także
w zorganizowanych przeze mnie spotkaniach. Do 30 sierpnia nie odbyła się również
rada pedagogiczna, do której zobowiązana
była szkoła stosownie do aktualnych przepisów oświatowych. W związku z zaistniałą
sytuacją, w porozumieniu z Panią Dyrektor
Kuratorium Oświaty w Kaliszu, powołałam
na Dyrektora Pana Andrzeja Tyrę. Zastanawiający jest fakt, że wąskie grono osób
najpierw walczyło o to aby szkoła istniała,

a doprowadzono do
sytuacji która groziłaby zamknięciem
placówki. Zachowanie tych osób świadczy o tym, że dobro
dzieci nie jest dla
nich priorytetem.
Jestem pewna, że
nasze szkoły pod kierownictwem wykwalifikowanych i doświadczonych pedagogów
będą zapewniać warunki do działań sprzyjających rozwojowi uczniów i realizacji ich
życiowych planów.
Wójt Gminy Baranów
Bogumiła Lewandowska-Siwek

Podniebny raport
Nowa szkoła już pod dachem.
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SMUTNA ROCZNICA ZDRADY I KLĘSKI

1 września pod pomnikiem Ofiar Wojny w Baranowie złożyły kwiaty
delegacje Urzędu Gminy w Baranowie, Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz partnerskiej Gminy Tiszanana z Węgier. Pochyliły się sztandary,
odmówiono modlitwę, odśpiewano hymn. Polska w okresie II wojny
światowej poniosła relatywnie największe straty osobowe i szkody demograficzne. Okupacja wojenna na terenie Polski należała do najokrutniejszych i najbrutalniejszych w całej Europie. Polska straciła największy procent ludności ze wszystkich państw europejskich.

Powszechnie uważa się, że Alianci zachodni zdradzili Polskę
dopiero w Jałcie w roku 1945. Zachowane dokumenty wskazują jednak na to, że zachodni alianci – Wielka Brytania i Francja
– zdradzili Polskę 12 września 1939 r., gdy w Abbeville złamali
umowy sojusznicze i pozostawili nas na pastwę Niemców i Sowietów.

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI
POZARZĄDOWYMI
10 września 2018 r. w sali USC Urzędu Gminy
w Baranowie odbyły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi w sprawie uchwalenia
„Rocznego Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami Pozarządowymi na rok
2019”. Uwagi i opinie do projektu programu
można było zgłaszać w terminie 16-31 sierpnia 2018 r. oraz podczas zebrania zwołanego

w celu przeprowadzenia konsultacji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły do projektu programu żadne uwagi. Projekt „Rocznego
Programu Współpracy Gminy Baranów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019” jest
zamieszczony na bip.baranow.pl, stronie internetowej Urzędu Gminy Baranów oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Baranowie.

NASZĄ GMINĘ STAĆ NA WIĘCEJ
Główny Urząd Statystyczny udostępnił wyniki badań o przychodach do gminnych
budżetów per capita. W naszym regionie
na czele nieoczekiwanie znalazła się gmina
Perzów. Baranów uplasował się na 3. miejscu.
W zestawieniu GUS wzięto pod uwagę zarówno dochody własne – czyli m.in. wpływy z podatków i opłat oraz udziały w PIT
i CIT – ale także subwencję ogólną, dotacje
celowe z budżetu państwa, a także środki
unijne. Wyniki rankingu nie wskazują zatem
rzeczywistej, średniej zasobności portfela
Polaków, a jedynie wpływ do budżetu gmin
podzielony przez liczbę mieszkańców. Z opublikowanego przez GUS zestawienia wynika,
że w 2017 r. średnie wpływy w skali kraju wyniosły 4,9 tys. zł na jednego mieszkańca.
W naszym regionie najbogatszą gminą oka-

zała się gmina Perzów, która pochwalić może
się przychodem równym 5613,24 zł na jednego mieszkańca, co dało jej 149 miejsce na
2478 gmin w całej Polsce. Na drugim miejscu
znalazła się gmina Łęka Opatowska z przychodem rzędu 5455,55 zł (175 miejsce), następnie gmina Baranów, której dochód per
capita wynosi 5398,58 zł (189 miejsce).
NASZĄ GMINĘ STAĆ NA WIĘCEJ – komentuje
wójt Gminy Baranów, Bogumiła Lewandowska-Siwek.
Należy zaznaczyć, że nasza Gmina jest prawie
dwa razy ludniejsza niż Perzów i znacznie pod
tym względem większa od Łęki Opatowskiej.
A czy Perzów jest od nas bogatszy? Statystycznie, jak widać, nas wyprzedza, ale w Gminie
Baranów funkcjonuje przecież cztery razy
więcej podmiotów gospodarczych, a więc

firm odprowadzających podatki do gminnej
kasy. No i Baranów w 2017 r. dysponował dwa
razy większym budżetem niż Perzów (Baranów 40 957 624, Perzów 20 885 635). Znacznie też pod tym względem wyprzedził Łękę
Opatowską (26 988 245). Inna jest więc u nas
skala wydatków na inwestycje. W przypadku
takich wskaźników powinno się brać również
pod uwagę powierzchnię gmin, ponieważ np.
Perzów ma wysoki dochód na jednego mieszkańca, płaci tzw. „Janosikowe”, a potrzeby inwestycyjne (infrastruktura, drogi, kanalizacja)
na pewno nie są mniejsze niż w Baranowie.
Wyniki takich rankingów i dobór wskaźników
są niejednokrotnie przeszkodą w aplikowaniu
o fundusze zewnętrzne, obniżając liczbę zdobytych punktów i uniemożliwiając pozyskanie
środków.
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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Już Po Pierwszym Dzwonku
31.08.2018 r. Wójt Gminy Baranów powołał na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Baranowie
Sławomira Nowickiego. Nowy dyrektor zaczął urzędowanie z przysłowiowego marszu – 1 września.

Liczę na pomoc wysoko kwalifikowanej
kadry pedagogicznej
Propozycję objęcia stanowiska dyrektora szkoły
otrzymałem od organu prowadzącego w końcu lipca 2018 r. Dokument umowy otrzymałem
31.08.2018 r. Kierowanie placówką rozpocząłem z dniem 01.09.2018 r. Aktualnie staram
się poznawać szkołę, rozpoznawać jej mocne
i słabe strony, poznawać grono pedagogiczne
i pracowników administracyjno-obsługowych.
Ze względu na bazę szkoły, oferta dla dzieci
pozostaje na obecną chwilę bez zmian. Większe pole do popisu w tej kwestii wiążę z przejściem w niedalekiej przyszłości do budynku
nowo budowanej szkoły. W zamyśle mam
poszerzenie oferty dla uczniów o dodatkowe
zajęcia sportowe, zgodne z zainteresowaniami
uczniów, większą integrację szkoły z rodzicami

i środowiskiem lokalnym poprzez organizację
np. festynów rodzinnych, międzypokoleniowych rozgrywek sportowych. Realizację tych
celów będę starał się osiągnąć przy pomocy
wysoko kwalifikowanej kadry pedagogicznej
szkoły. W najbliższym czasie w szkole odbędą się imprezy wynikające z harmonogramu
imprez i uroczystości szkolnych, a najbliższa
17 września o godz. 11.00 to „Urodziny i Imieniny” szkoły, na której społeczność uczniowska
i nauczyciele pożegnają panie Teresę Mazurkiewicz i Annę Gębalę, które przeszły na emeryturę. Oczywiście największą logistycznie operacją będzie przeniesienie w okresie wakacyjnym
szkoły do nowego budynku. Zaangażowanych
w to musi zostać wiele osób, między inny-

mi nauczyciele,
którzy zmuszeni
będą tak zaplanować wakacje, aby
w sierpniu być
do dyspozycji.
Sławomir Nowicki jest absolwentem AWF
w Poznaniu, kierunek nauczycielsko-trenerski. Ukończył też studia podyplomowe
z oligofrenopedagogiki, edukacji dla bezpieczeństwa oraz zarządzania oświatą. W zawodzie nauczyciela pracuje 33 lata. Poprzednie miejsce pracy w charakterze nauczyciela
wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kępnie.

Od 1 września, zarządzeniem Wójta Gminy Baranów, obowiązki dyrektora Szkoły w Grębaninie pełni Andrzej Tyra. Umowę z nim podpisano na 10 miesięcy (1.09.2018-30.06.2018 r.). Nowy dyrektor
zadanie, jakie przed nim postawiono określa górnolotnie:

Wyzwanie i odpowiedzialność

Przyjęcie zadania związanego z kierowaniem
placówką w Grębaninie to jednocześnie wyzwanie jak i odpowiedzialność za sprawy
oświatowe w Gminie Baranów. Każdy nauczyciel kieruje się przede wszystkim dobrem
dzieci i młodzieży. Placówka w Grębaninie
musi funkcjonować jak każdy organizm szkolny. Moje plany związane są z rokiem szkolnym
2018/2019. W pierwszych dniach pobytu
w szkole spotkałem doświadczonych nauczy-

cieli jak i młodych pełnych zapału pedagogów. Myślę, że szybko uda się nam nawiązać
bardzo dobre relacje i dobro dzieci będzie dla
nas najważniejsze. Jestem przed spotkaniem
z rodzicami. Jednak pierwsze rozmowy z mamami pozwalają mi na optymizm dotyczący współpracy i rozwiązywania problemów
szkolnych. Pomysłów na ten rok szkolny jest
kilka. Nie chciałbym ich jednak zdradzać za
wcześnie. Myślę że będą to imprezy angażu-

jące młodzież, nauczycieli i rodziców. Bardzo dobra
współpraca z Panią Wójt Bogumiłą
Lewandowską-Siwek gwarantuje,
że dzieci i młodzież z Grębanina będą dumne ze swej szkoły
i władz gminnych.

Od 1 września 2018 r. Urszula Moś piastuje stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Słupi p. Kępnem

Rozbudowa przedszkola
Decyzję o przystąpieniu do konkursu na
dyrektora ZS w Słupi p. Kępnem podjęłam
w maju 2018 r. Bardzo dobrze znam zasady
funkcjonowania tej placówki, gdyż jestem
jej wieloletnim nauczycielem. Posiadam
bogate doświadczenie zawodowe i znajomość środowiska lokalnego. Będę dbać,
by w naszej szkole dzieci rozwijały swoje
zdolności poprzez udział w dodatkowych
zajęciach i kołach zainteresowań. Ważnym celem w mojej pracy będzie podjęcie
starań o polepszenie warunków rozwoju
dzieci. Istotne jest doposażenie pracowni dla kl. VII-VIII, rozbudowa przedszkola
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oraz modernizacja głównego budynku
szkoły. W mojej szkole współpracuję z wysoko kwalifikowaną kadrą nauczycielską,
rozpocznę współpracę z Radą Rodziców.
Pełniąc funkcję dyrektora, zamierzam
wspólnie z nimi realizować działania, dzięki którym szkoła i przedszkole w Słupi wyróżniać się będą wysoką jakością nauczania, miejscem wychowania, kreowania
postaw opartych na najcenniejszych wartościach. Będę dążyć do tego, aby naszą
szkołę opuszczali dobrzy, odpowiedzialni
i prawi ludzie, a zarazem kochający swoją
ojczyznę Polacy.

Urszula Moś jest
absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie
na
Wydziale Pedagogicznym (nauczanie początkowe).
Ukończyła studia
podyplomowe na
Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (zintegrowana plastyka, muzyka oraz zarządzanie
oświatą w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu). W zawodzie 29 lat.

Już Po Pierwszym Dzwonku
Szkolny terminarz. Taki będzie kalendarz roku szkolnego 2018/2019 r.
W sześciu gminnych szkołach podstawowych zabrzmiał pierwszy dzwonek. Przypomnijmy, że funkcjonuje u nas sześć
szkół podstawowych, taki status ma również niedawne gimnazjum w Mroczeniu. W szkołach zakończyły się wakacyjne
remonty. W większości – drobne, ale już Donaborów doczekał się remontu gruntownego. Ciekawe czy uczniowie rozpoznali swoją szkołę?

JUŻ PO PIERWSZYM DZWONKU
Od poniedziałku 3 września ruszyły w szkołach zajęcia. Przypominamy terminarz roku
szkolnego 2018/2019 r. z uwzględnieniem
terminów ogłoszonych przez CKE.
W poniedziałek, 3 września rozpoczęły się
w szkołach zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2018/2019 ogłoszonym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej pierwsza przerwa w nauce nastąpi przy okazji świąt Bożego Narodzenia (23-31 grudnia).
Ferie zimowe rozpoczną się w połowie
stycznia. Jako pierwsze (14-27 stycznia)
odpoczywać będą dzieci z województw:
kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.
Zgodnie z decyzją dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny
uczniowie będą zdawać od 10 do 12 kwietnia 2019 r. Natomiast od 15 do 17 kwietnia
2019 r. w szkołach będą przeprowadzane
egzaminy ósmoklasisty; uczniowie będą

zdawać język polski, matematykę i język
nowożytny. Zaraz potem rozpocznie się
wiosenna przerwa świąteczna, która potrwa
od 18 kwietnia do 23 kwietnia. Na początku

maja rozpoczną się matury. Egzaminy maturalne potrwają od 6 do 23 maja 2019 r. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych przypadnie na 21 czerwca.

Pięć szkół z terenu naszej gminy przystąpiło po raz kolejny do programu „Umiem pływać”. Tegorocznym organizatorem
programu jest Wielkopolskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu oraz Gmina Baranów.

Umiem pływać
do 30 listopada na krytej pływalni „DELFIN” w Namysłowie. Zajęcia
będą prowadzone w dwóch 15-osobowych grupach dziennie, przez wykwalifikowaną kadrę instruktorską.
Chęć udziału w programie wyraziło
85 dzieci ze szkół podstawowych w:
Baranowie, Grębaninie, Donaborowie, Łęce Mroczeńskiej i Słupi pod
Kępnem. (bar)

Projekt współfinansowany jest z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki RP ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów w ramach
programu powszechnej nauki pływania „UMIEM PŁYWAĆ”. Dzieci z drugich klas szkół podstawowych będą
mogły raz w tygodniu skorzystać
z możliwości nauki pływania. Zajęcia
odbywać się będą od 18 września

Zaczynamy od szczypiorniaka na Orliku
Zmiany w systemie oświaty z 2017 r. znalazły
odbicie również w naszej gminie. Po reorganizacji, Gimnazjum w Mroczeniu zostało przekształcone w szkołę podstawową. Od roku
szkolnego 2018/2019 do tej szkoły uczęszczają uczniowie kl. IV-VIII. Dodajmy, że w wersji dogasającej jest tam również trzecia klasa
gimnazjum (rocznik 2003). W poniedziałek,
10 września, nauczyciele wychowania fizycz-

nego i nowi dyrektorzy szkół (Baranów i Grębanin), p. kierownik Centrum Usług Wspólnych
oraz gminni organizatorzy sportu, spotkali
się, by zaplanować harmonogram zawodów
sportowych dla dzieci uczących się w naszych
szkołach. W efekcie powstał plan obejmujący
cały rok szkolny 2018/2019. Zaczynamy od Mistrzostw Gminy w Piłce Ręcznej, które odbędą
się… na baranowskim Orliku. (es)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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W ostatni weekend sierpnia (31.08–2.09) gościliśmy naszych przyjaciół z Węgier. Z dalekiej Tiszanany przyjechała
do nas pięcioosobowa delegacja, której przewodził burmistrz Josef Toth.

STO BUTELEK TOKAJU
Nasi węgierscy goście przyjechali do nas w piątek, późnym wieczorem. Zakwaterowani zostali w donaborowskim dworku. W uroczystej
kolacji wzięli udział przedstawiciele naszej gminy: wójt Bogumiła
Lewandowska-Siwek, radna Ewa Marszałek, sekretarz Gminy Ilona
Skiba oraz p. kierownik Referatu Promocji, Kultury i Sportu – Katarzyna Kucharska. W sobotnie przedpołudnie, w rocznicę wybuchu
II wojny światowej, węgierscy goście złożyli kwiaty pod pomnikiem
w Baranowie. Następnego dnia wzięli udział w dożynkach gminnych
w Grębaninie. Specjalnie na tę okazję przywieźli 100 butelek regionalnego wina, którym obdarowali dożynkowiczów. Następnego dnia
nasi węgierscy przyjaciele zwiedzili świeżo wyremontowaną szkołę
w Donaborowie, plac budowy w Baranowie, klub seniora oraz przedszkole i Rekreo.
Joanna Semba

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BARANÓW
o rozpoczęciu prac nad projektem budżetu Gminy na 2019 rok
Zgodnie z § 1 uchwały Nr XXXIX/245/2010 Rady Gminy Baranów z dnia 31.08.2010 r.
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Baranów, Wójt Gminy Baranów informuje,
że do 15 października 2018 roku radni, sołtysi, organizacje pozarządowe, mieszkańcy
oraz inne podmioty z terenu Gminy mogą składać na piśmie wnioski do projektu budżetu na 2019 rok.
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Przez tydzień (15-21.07.2018 r.) grupa 47 młodych strażaków (11 do 18 lat) ćwiczyła i wypoczywała w Kobylej Górze. W międzynarodowym wakacyjnym obozie wzięli udział druhowie z Polski (OSP Baranów), Niemiec (Weene) i Węgier (Tiszanana).
Wszystko to za sprawą projektu przygotowanego przez stronę polską. Należy podkreślić, iż na realizację tego przedsięwzięcia OSP Baranów pozyskała dofinansowanie z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Pomógł również Urząd Gminy
w Baranowie.

PRACOWITE WAKACJE
MŁODYCH STRAŻAKÓW
Podczas siedmiu dni realizacji projektu
jego uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością Ochotniczych Straży
Pożarnych w naszej gminie. Odwiedzili też
baranowską remizę. Złożyli również wizytę
w naszym Urzędzie Gminy. Każdego dnia
obywały się zajęcia praktyczne z wykorzystaniem własnego sprzętu (ćwiczenia musztry, pokazy udzielania pierwszej pomocy).
Młodzież miała też okazję zapoznania się ze
sprzętem bojowym. Druhowie poznali również zasady bezpiecznego wypoczynku nad
wodą. Lokalizacja obozu sprzyjała również
wypoczynkowi i zabawie. Organizatorzy
obozu składają podziękowanie jednostkom
PSP w Ostrzeszowie raz OSP w Kobyla Górze
jak również policji w Ostrzeszowie. Kolejna
okazja do wymiany doświadczeń będzie za
rok, kiedy to młodzież z jednostki OSP w Baranowie będzie uczestniczyć w obozach na
Węgrzech i w Niemczech. (syla)
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Po Godzinach
W sobotę, 1 września, odbyły się Dożynki Gminy Baranów. Ich gospodarzem było sołectwo Łęka Mroczeńska. Mszę świętą
dożynkową w kaplicy w Grębaninie odprawił ks. Daniel Kalis.

KTO DOBRZE ORZE, MA CHLEB W KOMORZE
Tradycyjnym elementem obrzędu dożynkowego jest z pewnością korowód. To
niezwykle barwne widowisko z udziałem
delegacji ze wszystkich sołectw i gości zaproszonych na Święto Plonów. W tegorocznych dożynkach udział wzięli: poseł Bożena
Henczyca, członek Zarządu Województwa
Wielkopolskiego Marzena Wodzińska, Delegacja z węgierskiej gminy partnerskiej
– Tiszanana – z burmistrzem Josefem To-
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them, wójt Baranowa Lubelskiego – Robert
Gagoś, członek zarządu powiatu kępińskiego – Michał Błażejewski, radni gminy
Baranów, sołtysi, koła godpodyń, seniorzy
i mieszkańcy gminy. Korowód poprzedzała asysta jeźdźców i amazonek ze stajni
„Respekt” Marty i Łukasza Wylęgów. Dożynkowy korowód stanowi równocześnie
niezwykłe zwierciadło, w którym przegląda
się i historia, i zasobność wsi – organiza-

tora dożynek. Łęka Mroczeńska to ledwie
84 gospodarstwa, a wśród 479 jej mieszkańców tylko 24 żyje tylko z rolnictwa. Jak
jednak przekonywało dożynkowe hasło na
jednym z domostw – „KTO DOBRZE ORZE,
MA CHLEB W KOMORZE”. Pomagają w tym
na pewno potężne nowoczesne maszyny
rolnicze, których wartość można z lekka
wycenić na jakieś 2 miliony złotych. A zobaczyliśmy je właśnie w dożynkowym
korowodzie. Niezwykłego kolorytu dodał
sobotniemu widowisku udział poszczególnych sołectw walczących przecież o nagrodę za najładniejszą prezentację. Na miejscu
uroczystości przywitał wszystkich sołtys
Łęki Mroczeńskiej Łukasz Jerzyk. Mówił
o tegorocznych plonach, dużo skromniejszych niż ubiegłoroczne. Najważniejsza
część obrzędu dożynkowego ceremoniału to obrzęd wieńca i chleba. Starostowie
dożynek – Patrycja Jerzyk i Andrzej Olejnik,
obdarowali chlebem z tegorocznej mąki
wójta Gminy Baranów – Bogumiłę Lewandowską Siwek. Towarzyszyła temu pieśń
„Plon, niesiemy plon” w wykonaniu zespołu
Słupianie. Podczas swojego przemówienia
dziękowała rolnikom za ich codzienny trud.

Po Godzinach

Dożynki to święto ludzi, którzy nam dają
chleb. Dziękuję wam za pracę. Dzięki niej
mamy co jeść – mówiła wójt Bogumiła Lewandowska – Siwek.
Podczas święta plonów w Łęce Mroczeńskiej
przeprowadzono konkursy na najbarwniej
ustrojone gospodarstwo, najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz na najładniejszy wóz
w korowodzie dożynkowym. W pierwszym
konkursie zwyciężył Robert Krawczyk, w dru-

gim sołectwo Marianka Mroczeńska, a najbardziej oryginalny wóz w korowodzie przygotowała grupa Seniorów z Mroczenia. Podczas
dożynek w Łęce Mroczeńskiej nie zabrakło
atrakcji dla dzieci i dorosłych. Można tam było
nauczyć się pleść wianki albo kosze z wikliny.
Artystycznym uzupełnieniem festynu była
„Biesiada Polska” oraz koncert zespołu „Dejw”.
Najwytrwalsi amatorzy muzyki i tańca bawili
się niemal do białego rana. (ems)

Jubilaci obchodzący urodziny w sierpniu i wrześniu 2018 r.
(powyżej 80 lat)

97 lat (ur. 1921 r.)

Wacław Kuropka – Grębanin
Marianna Szewczyk – Mroczeń

96 lat (ur. 1922 r.)

Franciszka Rubiszewska – Łęka Mroczeńska

94 lata (ur. 1924 r.)

Janina Gała – Łęka Mroczeńska

92 lata (ur. 1926 r.)

Regina Durniak – Donaborów
Wacław Kulak – Mroczeń

89 lat (ur. 1929 r.)

Teresa Moś – Donaborów
Ludwika Nowak – Feliksów

88 lat (ur. 1930 r.)

Teresa Hełka – Donaborów

87 lat (ur. 1931 r.)

Edward Rzeźniczak – Żurawiniec
Jan Stryjakiewicz – Grębanin
Teresa Trzmiel – Grębanin Kolonia Druga

85 lata (ur. 1933 r.)

Maria Kubiak – Słupia pod Kępnem
Edward Kucharzak – Młynarka
Marianna Rzeźniczak – Żurawiniec

84 lata (ur. 1934 r.)

Marianna Gruszka – Słupia pod Kępnem
Stefan Gruszka – Słupia pod Kępnem
Marianna Jurczyk – Słupia pod Kępnem
Marianna Zielińska – Baranów

83 lata (ur. 1935 r.)

Helena Konarska – Baranów
Idzi Kowalczyk – Baranów
Roman Szymański – Baranów

82 lata (ur. 1936 r.)

Stefan Pawlak – Jankowy
Regina Stencel – Grębanin

81 lat (ur. 1937 r.)

Genowefa Drobina – Słupia pod Kępnem
Helena Hartman – Joanka

Teresa Jerzyk – Grębanin
Marianna Mejza – Grębanin
Maria Moś – Donaborów
Irena Poszwa – Łęka Mroczeńska
Marianna Wawrzyniak – Słupia pod Kępnem
Wacław Wawrzyniak – Słupia pod Kępnem
Stefan Wróbel – Donaborów

80 lat (ur. 1938 r.)

Janina Kaczorowska – Jankowy
Danuta Nawrot – Baranów
Helena Staszewska – Donaborów

Wójt Gminy Baranów

Bogumiła Lewandowska-Siwek

składa najserdeczniejsze życzenia urodzinowe
Seniorom, którzy swoje Święto obchodzą
w sierpniu i wrześniu.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć
ode mnie życzenia zdrowia
i wszelkiej pomyślności.
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Senior to ma Klawe życie
Klub Seniora w Mroczeniu zorganizował 28 sierpnia jednodniową wycieczkę do Warszawy.
Warszawa to miejsce niezwykłe. Miejsce, w którym nie da się oddzielić przeszłości od teraźniejszości, miejsce magiczne, pełne tajemnic, Miasto-Fenix, odradzone z popiołów. Stolica przyciąga i hipnotyzuje piękną, zabytkową architekturą i wspaniałymi parkami. W każdej ulicy, każdym zakamarku tego miasta zapisana jest jakaś historia. W poniedziałkowy poranek
nasza pięćdziesięcioosobowa grupa ruszyła z Baranowa ku warszawskim tajemnicom, historii i jej urokom.

SPEŁNIONY SEN O WARSZAWIE
Zwiedzanie Warszawy, po czterogodzinnej
podróży, zaczęliśmy od Starówki. Warszawskie Stare Miasto to prawdziwa perła stolicy.
Zachwyciły nas kolorowe kamienice i wyjątkowa atmosfera wąskich uliczek. Panowie nie mogli odmówić sobie przyjemności
rzucenia okiem spod kolumny Zygmunta
na Stadion Narodowy. Na Rynku Starego
Miasta spotkaliśmy warszawską Syrenkę. Zobaczyliśmy też barbakan, przespacerowaliśmy się wzdłuż jego murów, by dotrzeć do
Zamku Królewskiego. W dawnej siedzibie
polskich władców oprócz apartamentów
zobaczyliśmy obrazy słynnego Rembrandta
oraz płótna Bernarda Bellotta, zwanego Canalettem. Następnie po krótkim odpoczynku pod Kolumną Zygmunta nastąpiła pora
na spacer po naszej stolicy. Przeszliśmy pod
Pałac Prezydencki, zatrzymaliśmy się w skupieniu przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
Chwilę później zajrzeliśmy do najstarszego
warszawskiego ogrodu zwanego saskim.
Spacerowaliśmy wśród okazałych dwustuletnich drzew. W barokowym Ogrodzie Saskim zachwyciła nas przepiękna fontanna
wykonana według projektu Henryka Marco-

niego. Ogromną przyjemnością był dla nas
ten spacer pięknymi alejkami pomiędzy dywanami kwiatów. Po spacerze przyszła pora
na główny punkt programu czyli spektakl
pt. „Dwie pary do pary” w Teatrze Capitol.
Dwugodzinna sztuka dostarczyła nam wiele

radości i niespodzianek. Na scenie mogliśmy
zobaczyć aktorów, których codziennie widujemy tylko w naszych telewizorach. Po sztuce zmęczeni, ale pełni wrażeń wróciliśmy do
Baranowa. Była już późna noc.
Joanna Semba

W każdy poniedziałek nasi seniorzy mogą ćwiczyć jogę

ASANA I MEDYTACJA
16 lipca w Klubie Seniora w Mroczeniu rozpoczęły się zajęcia Jogi. Prowadzi je doświadczona instruktorka Aleksandra Krobska.
– Joga dla Seniorów jest najmniej forsowną i wysiłkową formą ruchu. Dzięki niej bez
utraty sił można poczuć się lepiej – zachęca. Na zajęciach seniorzy mogą poznawać
łagodne ćwiczenia: relaksacyjno-ruchowe
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dostosowane do ich możliwości, łagodzące
i zapobiegające bólom kręgosłupa, wzmacniające i usprawniające ciało, poprawiające funkcjonowanie układu oddechowego
i krążenia. Współczesna medycyna próbuje
rozwiązać problemy zdrowotne osób starszych przy pomocy leków lub zabiegów
chirurgicznych. Na szczęście coraz większa
liczba lekarzy i specjalistów zaczyna mówić o prawidłowej diecie,
ruchu oraz aktywności umysłowej.
Wykonując asany, praktykę oddechu i medytację poddajemy swój
organizm treningowi i wpływamy
pozytywnie na nasz umysł. Ruch
powoduje uelastycznienie stawów i zwiększa ich mobilność. Gdy
przestajemy wykorzystywać daną
część ciała zaczyna ona sztywnieć,

dlatego uzyskiwanie zwiększonego zakresu
ruchu, jaki daje joga, przywraca nas do stanu naturalnego. Regularne ćwiczenia uelastyczniają mięśnie, uwalniając organizm od
nadmiaru stresu i napięcia. Zwiększona mobilność ciała przywraca radość życia. Dodatkowo wzmocnione mięśnie stają się tarczą
ochronną dla kości, tak, by w razie przypadkowego upadku, mogły zabezpieczyć przed
urazami. Zdrowe, dobrze funkcjonujące mięśnie dają osłonę dla kręgosłupa i narządów
wewnętrznych.

Kronikarz i Dobry Start

Harmonogram wypłat świadczeń w okresie 2018/2019
CUW BARANÓW
MIESIĄC

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny
zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna, zasiłek pielęgnacyjny)
KONTA i GOTÓWKA

Świadczenie
Świadczenia rodzinne Świadczenia rodzinne
wychowawcze (500+)
(Zasiłki rodzinne)
(Zasiłki rodzinne)
KONTO
GOTÓWKA
KONTA

Świadczenie
wychowawcze (500+)
GOTÓWKA

Październik 2018

22.10.2018

23.10.2018

24-26.10.2018

23.10.2018

24-26.10.2018

Listopad 2018

20.11.2018

27.11.2018

27.11.2018

20.11.2018

27.11.2018

Grudzień 2018

20.12.2018

19.12.2018

20.12.2018

19.12.2018

20.12.2018

Styczeń 2019

21.01.2019

21.01.2019

23.01.2019

21.01.2019

23.01.2019

Luty 2019

20.02.2019

20.02.2019

22.02.2019

20.02.2019

22.02.2019

Marzec 2019

20.03.2019

20.03.2019

22.03.2019

20.03.2019

22.03.2019

Kwiecień 2019

23.04.2019

18.04.2019

23.04.2019

18.04.2019

23.04.2019

Maj 2019

20.05.2019

20.05.2019

22.05.2019

20.05.2019

22.05.2019

Czerwiec 2019

21.06.2019

19.06.2019

21.06.2019

19.06.2019

21.06.2019

Lipiec 2019

22.07.2019

22.07.2019

24.07.2019

22.07.2019

24.07.2019

Sierpień 2019

20.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

23.08.2019

Wrzesień 2019

20.09.2019

20.09.2019

23.09.2019

20.09.2019

23.09.2019

Październik 2019

21.10.2019

21.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

29.10.2019

Dodatkowy termin wypłaty 26-28 danego miesiąca.
Już prawie 80% rodzin wnioskujących o 300+ otrzymało pieniądze. Rządowy program Dobry Start pomaga rodzinom w zakupie niezbędnej szkolnej wyprawki dla dzieci. Wnioski można składać do końca listopada.

„Dobry Start” w naszej gminie
W ramach programu „Dobry Start” jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł
otrzymują rodzice na dzieci uczące się do 20. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24. roku życia. Na dodatkowy zastrzyk gotówki nie
mogą liczyć rodzice dzieci, które chodzą do przedszkola oraz dzieci realizujące
roczne przygotowania przedszkolne, niezależnie od tego czy są one organizowane w szkole czy jeszcze w przedszkolu, a także osoby uczące się w szkołach
policealnych i szkołach dla dorosłych. Wnioski o przyznanie tzw. 300+ można
składać elektronicznie od początku wakacji, czyli od 1 lipca, a w formie tradycyjnej – papierowo od 1 sierpnia. Taki wniosek można pobrać w Dziale Świadczeń
pod adresem Urzędu Gminy w Baranowie. Wypełniony wniosek należy dostarczyć do pokoju 002, ul. Rynek 21, 63-604 Baranów.

OD LIPCA DO KOŃCA SIERPNIA
Dział Świadczeń w Centrum Usług Wspólnych w Baranowie przyjął 724 wniosków o świadczenie Dobry Start (1000 dzieci). Osoby, które złożyły wniosek
o świadczenie w okresie od lipca (w formie elektronicznej) do połowy sierpnia
otrzymały już pieniądze na wyprawkę szkolną. Osoby które złożyły wnioski do
końca sierpnia mogą liczyć na przelew wykonany do końca września. To jednak nie koniec, bo wnioski przyjmowane są do 30 listopada. Nie ma znaczenia,
czy wniosek został złożony elektronicznie czy osobiście w urzędzie. Po 30 listopada wnioski nie będą rozpatrywane. Centrum Usług Wspólnych sukcesywnie
rozpatruje wnioski i w najbliższym możliwym terminie będzie bez zbędnego
opóźnienia wypłacało należne świadczenia Dobry Start.

Świadczenie Wychowawcze (500+)
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYPŁATY

od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
tylko elektronicznie (online)

do 31 października 2018 r.

od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.
elektronicznie i tradycyjnie

do 31 października 2018 r.

od 01 września 2018 r. do 30 września 2018 r.
elektronicznie i tradycyjnie

do 30 listopada 2018 r.
wraz z nadpłatą za miesiąc październik

od 01 października 2018 r. do 31 października
2018 r. elektronicznie i tradycyjnie

do 31 grudnia 2018 r. wraz z nadpłatą za miesiąc
październik i listopad

od 01 listopada 2018 r. do 30 listopada 2018 r.
elektronicznie i tradycyjnie

Wypłata świadczenia nastąpi do 31 stycznia 2018 r.
Przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia
wniosku

od 01 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.
elektronicznie i tradycyjnie

Wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2019 r.
Przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia
wniosku

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego
TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU

TERMIN WYPŁATY

od 01.07.2018 r. do 31.07.2018 r.
tylko elektronicznie (online)

do 31 listopada 2018 r.

BEZ KRYTERIUM DOCHODOWEGO
W ramach programu „Dobry start” nie obowiązuje żadne kryterium do-

od 01 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018
elektronicznie i tradycyjnie

do 31 listopada 2018 r.

chodowe. Nie jest istotna również liczba posiadanych dzieci, jak w przypadku
500+. Wyprawka przysługuje na każde uczące się dziecko, wychowujące się
w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Program obejmuje
dzieci uczące się w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych do chwili
ukończenia przez nie 18. roku życia, a jeśli kontynuują naukę, czas pobierania
świadczenia można przedłużyć do dwudziestych urodzin. Niepełnosprawni
uczniowie będą mogli pobierać pieniądze aż do 24. roku życia.
Uwaga! W tym samym terminie co wnioski o Dobry Start, można też składać
wnioski na nowy okres zasiłkowy na świadczenia wychowawcze z progra-

od 01 września 2018 r. do 31 października 2018 r.
elektronicznie i tradycyjnie

do 31 grudnia 2018 r. wraz z nadpłatą za miesiąc
listopad

od 01 listopada 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
elektronicznie i tradycyjnie

Wypłata świadczenia nastąpi do 28 lutego 2019 r.
Przyznanie świadczenia od miesiąca złożenia
wniosku

mu 500 plus czy świadczenia rodzinne (zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek
opiekuńczy).

Anna Laske
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Kronikarz przy Tym Był
Dobiegły końca kolejne inwestycje drogowe w Gminie Baranów

ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM
Tegoroczny plan „Przebudowy i remontów
dróg gminnych na terenie Gminy Baranów”
objął dziewięć zadań. Wg umowy podpisanej 14.02.2018 br. firma LARIX z Lublińca
sześć z nich powinna zrealizować do końca
wakacji (przebudowa: drogi z Mroczenia
w stronę Feliksowa na odcinku o długości
512 mb. Inwestycja zakończona 3 lipca; drogi w Mroczeniu obok nowego Klubu Seniora
o długości 82,5 mb; drogi w Mroczeniu obok

nowego przedszkola o długości 185 mb;
drogi w Łęce Mroczeńskiej (tzw. Zapłocie)
o długości 670 mb; remont: drogi w Grębaninie (tzw. Zapłocie) o długości 386 mb. Remont drogi nr G 852588 w Grębaninie (tzw.
Zapłocie) polegał na frezowaniu istniejącej
nawierzchni bitumicznej, rozbiórce betonowego krawężnika, wzmocnieniu istniejącej podbudowy tłuczniowej, profilowaniu
i wzmocnieniu poboczy drogi, ułożeniu na

Przebudowa drogi
nr G 852573 w Mroczeniu (obok nowego przedszkola)
polegała na obustronnym poszerzeniu jezdni do szerokości 4 metrów,
ułożeniu na poszerzeniach jezdni

ławie betonowej nowego krawężnika na całym odcinku remontowanej drogi, ułożeniu
warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, ułożeniu warstwy
ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
grubości 4 cm, przełożeniu istniejących zjazdów z kostki betonowej i kamiennej; drogi
w Donaborowie w kierunku wysypiska o długości 1100 mb. Zadanie zakończone odbiorem technicznym 3 lipca). I tak się stało.

warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, ułożeniu na całej szerokości jezdni warstwy ścieralnej z mieszanki
mineralno-asfaltowej grubości 4 cm, wzmocnieniu poboczy drogi mieszanką tłuczniową.
Prace odebrano 9 sierpnia.
Koszt realizacji wyniósł 1 937 478 42 zł.
13 września zakończyły się również prace
w Mroczeniu i Łęce Mroczeńskiej.
(es)

W niedzielne popołudnie 2 września można się było naocznie przekonać na ile prawdziwe jest hasło, że „Recreo to nowe
spojrzenie na rozwój infrastruktury rekreacyjnej na terenie Gminy Baranów”. Pozytywną odpowiedź otrzymała cała rzesza,
blisko 200 osób, ciekawych placów zabaw rodem z dziecięcej wyobraźni. A organizatorzy podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej, wzbogacając widowisko o występ akrobatów z Kępna, kiełbaskę z grilla i zdrowe soki.

Plac zabaw rodem z dziecięcej wyobraźni
W niedzielne popołudnie mieszkańcy Gminy Baranów i nie tylko byli świadkami uroczystego otwarcia parku przy przedszkolu
w Mroczeniu. Inwestycja ta jest elementem
projektu dofinansowanego z PROW, działanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kie-
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rowanego przez społeczność”, który zakładał realizację trzech zadań:
• Budowa linii oświetlenia z masztami i złączami (Mroczeń),
• Budowa Street Workout w Grębaninie,
• Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
na działce nr 661 w Mroczeniu.

Zgromadzeni mieli możliwość skorzystania
z bezobsługowego parku liniowego, zjeżdżalni, huśtawek, krzywych zwierciadeł,
które stanowią stałe wyposażenie placu.
Dodatkową atrakcją była ruchoma ścianka
wspinaczkowa, dmuchańce i zabawy dla
dzieci. (es)

Kronikarz Wśród Pasjonatów
Muzyczna „Nutka” działa coraz energiczniej. W pracę stowarzyszenia mocno się zaangażowała grupa rodziców, młodzi muzycy śmiało zagospodarowują swoją nową siedzibę w Łęce Mroczeńskiej. Wszyscy nie ukrywają, iż liczą na wsparcie. – Potrzeby
są ogromne, ale i marzenia mamy wielkie – przekonuje twórca Nutki – Antoni Janaszewski. – Kształcenie muzyczne dzieci to
wspaniała inwestycja w jego rozwój umysłowy, manualny oraz fizyczny. Moim marzeniem jest, by także u nas gra na instrumencie muzycznym była zjawiskiem powszechnym, gdzie rodzic nie będzie się zastanawiał czy jego dziecko będzie grało, tylko na
jakim instrumencie? Dziecko można zapisać na zajęcia w szkole, ponadto w soboty w siedzibie stowarzyszenia w Łęce Mroczeńskiej. Tel. 731-777-597. A to marzenie? Chcemy stworzyć pierwszy w Polsce zespół orkiestry dętej w stylu angielskim, aż

GMINA BARANÓW STANIE SIĘ
ŻYWĄ REKLAMĄ BRASS BANDÓW
– Na mszy dożynkowej mogliśmy posłuchać orkiestry pod pańską dyrygenturą. Kim Pan dyrygował?
– To Brass Band „Nutka”, licząca 36 osób orkiestra Gminy Baranów, prowadzona przez Stowarzyszenie Nutka.
– To znaczy, że Gmina Baranów, jako jedyna w powiecie kępińskim,
ma własną orkiestrę?
– Tak. Od kilku lat na terenie szkól podstawowych są prowadzone zajęcia
muzyczne, czego efektem jest owa orkiestra.
– Na jakich instrumentach uczą się grać dzieci?
– Na instrumentach dętych wykorzystywanych w orkiestrze: kornecie,
trąbce, alcie, eufonium, puzonie czy tubie oraz gitarze, pianinie i perkusji.
– Na jakich zasadach są prowadzone zajęcia?
– Zajęcia odbywają na terenie szkół jak i w siedzibie Stowarzyszenia Nutka, w Łęce Mroczeńskiej. Zajęcia są wspierane finansowo przez Gminę
Baranów.
– Czy obecna siedziba spełnia oczekiwania muzyków?
– Ze szkoły biało-czerwonej w Łęce Mroczeńskiej możemy korzystać na
podstawie umowy użyczenia z Gminą Baranów. Została tam specjalnie
przygotowana sala do zajęć orkiestry, na którą Rada Gminy przekazała środki. Ale mamy też jeszcze braki. Potrzebujemy mebli do jednego
z pokojów, krzeseł do kuchni. Od jednej z firm z gminy Baranów otrzymaliśmy krzesła do sali prób, za które w imieniu wszystkich grających
serdecznie dziękuję.
– Jak wygląda praca z orkiestrą od strony muzycznej?

– Jakie w związku z tym potrzeby muzyczne ma zespól?
– Chcemy systematycznie, raz w miesiącu, organizować warsztaty
muzyczne. Aby szybko podwyższać poziom muzyczny zespołu, potrzebne są instrumenty. Marzymy o czterech tubach, które kosztują
każda ponad 10 tysięcy i sekcji perkusyjnej, w tym kotłach symfonicznych, które kosztują kilkanaście tysięcy każdy. Wierzymy że znajdziemy zrozumienie zarówno u władz Gminy Baranów jak i lokalnych
przedsiębiorców.

– Każdy z muzyków musi umieć swoją partię, następnie łączymy się
w grupy, w których następuje praca w sekcjach, a na koniec spotykamy
się wszyscy razem, by stworzyć to, co usłyszy ostatecznie słuchacz.
– Bliższe i dalsze plany artystyczne?
– Te najbliższe to 7 października chcemy uświetnić poświęcenie kaplicy Maryjnej w Łęce Mroczeńskiej, a dalsze? Otrzymaliśmy zaproszenie
od partnerskiej gminy węgierskiej. To wielkie wyzwanie dla zespołu.

– Życzę powodzenia na drodze artystycznej Panu oraz całemu Zespołowi.
– Dziękuję serdecznie i zapraszam rodziców do siedziby w Łęce Mroczeńskiej, by zobaczyć muzykę od środka, Wszystkim mieszkańcom
dziękuję za słowa życzliwości, a Pani Wójt i Radzie Gminy dziękuję za
wsparcie finansowe naszych działań.
Rozmawiał (ems)
Kronikarz Ziemi Baranowskiej
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„Baranowskie Studio Tańca” od wielu lat wprowadza dzieci i młodzież z całej gminy w arkana tej sztuki. Dofinansowywane
przez nasz samorząd zajęcia odbywają się we wszystkich szkołach, a najlepsi i najwytrwalsi ćwiczą w klubie w wersji sportowej tańca towarzyskiego oraz w formacji disco oraz hip-hop. Talent baranowskich tancerzy podziwialiśmy wielokrotnie na
licznych imprezach – od Dni Baranowa po Bal Biznesu. Klub ma również bardzo ciekawą ofertę dla dorosłych.

TAŃCZYĆ JAK SZYMON I WIKTORIA
Wymiernym efektem treningu są liczne pokazy taneczne oraz
sukcesy – medale w turniejach ogólnopolskich, gdzie zawodnicy
godnie reprezentują Gminę Baranów zdobywając również kolejne
awanse w hierarchii tego sportu. Najlepsza para BST, Szymon i Wiktoria Zychla, latem wygrała kolejne prestiżowe zawody, tym razem
na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Opolu, zostawiając w pokonanym polu renomowane pary z Warszawy („Centrum”), Opola

(„Sparta”), Wrocławia („Inspiracja”), Krakowa („Kuźnia”), Kędzierzyna – Koźla („Catia”) i Raciborza („Rewia”). Dodatkowa nagroda, to
awans do kategorii tanecznej C. – W sportowym tańcu towarzyskim
zawodnicy przechodzą do kolejnych kategorii po spełnieniu wielu
kryteriów. Tu nie ma żadnego przypadku – awansują tylko najlepsi.
Awans wymaga wielu wyrzeczeń, determinacji, samozaparcia oraz
niezliczonej liczby godzin spędzonych na sali – tłumaczy twórca
Baranowskiego Studia Tańca. – Szymon i Wiktoria pną się po szczeblach swej kariery w imponującym stylu. W maju tego roku awansowali do kategorii C. Są więc w połowie drogi do mistrzostwa – dodaje Dariusz Baranowski.
W „Baranowskim Studiu Tańca” ćwiczy w tej chwili 50 dzieci, od
przedszkolaków po gimnazjalistów. Zajęcia prowadzone przez in-
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struktorów – Natalię Jańską i Dariusza Baranowskiego – odbywają
się w szkołach oraz na obu parkietach w Baranowie – w starym
Domu Ludowym i „Baranowskiej
Chacie”. Zajęcia taneczne mają
rozwijać talenty naszych dzieci
– podkreśla wójt Bogumiła Lewandowska-Siwek. Zajęcia przyciągają do tańca nie tylko dziewczyny. Chłopcy równie chętnie
w nich uczestniczą. Po szczegóły
organizatorzy zapraszają na swoją stronę fejsbokową. Znajdziemy
tam również barwny fotograficzny przegląd możliwości tancerzy
BST, którzy obecni są na wszystkich publicznych imprezach organizowanych przez naszą gminę.
W czasie ferii Klub organizuje taneczne ferie, a dla zaawansowanych profesjonalne warsztaty. BST ma również ofertę dla dorosłych, która cieszy się wielkim zainteresowaniem. Któż bowiem
nie chciałby tańczyć tak, jak Szymon i Wiktoria? (es)

Kronikarz Wśród Pasjonatów
W środę, 26 czerwca 2018 r., Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Gminy Baranów zorganizowało spotkanie nt. zasad bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie przeznaczone było dla kobiet z Gminy Baranów, chcących poszerzyć
swoją wiedzę o udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej.

PIERWSZA POMOC PRAKTYCZNA I AKTYWNA
Spotkanie prowadził kpt. Mateusz Grzesiak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie oraz Sebastian Błażejewski – Komendant Gminy OSP. W trakcie spotkania panie poznały podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej, właściwego
zachowania się w sytuacjach zagrożenia, udzielania pierwszej
pomocy, a także bezpieczeństwa podczas wakacji. W praktycznej części spotkania panie poznały zasady postępowania z oso-

bą, która straciła przytomność i nie oddycha. Dzięki ćwiczeniom
z fantomem poznały sposoby udzielania pomocy praktycznej,
czyli w którym miejscu i w jaki sposób zastosować uciski, jak wykonać wdechy ratownicze. Dowiedziały się również, jak używać
defibrylatora. Dodajmy o razu, że to urządzenie coraz częściej
można spotkać w miejscach publicznych. W Baranowie np. wisi
ono u wejścia do Urzędu Gminy. (iwo)

Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu w akcję przez 6 lat
(2011- 2017) udało nam się zebrać łącznie prawie 15 tys.
ton nakrętek . Czy w tym roku pęknie granica 20 tys.? To zależy tylko od Was. Każda, nawet najmniejsza nakrętka jest
więc odrobiną zdrowia dla Mateusza.

POMÓŻMY
MATEUSZOWI
– zbierajmy plastikowe
nakrętki
Pieniądze uzyskane ze sprzedaży nakrętek zostały przekazane na rehabilitację Mateusza, Kolejny raz pokazaliśmy że zarówno mieszkańcy Gminy Baranów jak i okoliczni mieszkańcy tworzymy wspólnotę,
która w obliczu tragedii jaka spotyka naszych sąsiadów, znajomych
potrafi pomagać i to nie przez chwilę, ale przez wiele dni, miesięcy
a nawet lat. Mateusz, rodzina Mateusza oraz Stowarzyszenie Kobiet
Aktywnych Gminy Baranów z całego serca dziękują Wszystkim którzy przyłączyli się do akcji zbierania nakrętek dla Mateusza. Pomoc
dla Mateusza nie byłaby możliwa bez Waszego wsparcia. Dziękujemy
za każdą nakrętkę, która dla nas jest wyrazem Waszej dobroci i chęci
niesienia pomocy potrzebującym. Dziękujemy Wójt Gminy Baranów
za okazaną pomoc w realizacji akcji. Rehabilitacja Mateusza przynosi efekty, jednak nadal jest niezbędna w codziennym życiu chłopca,
dlatego też akcja zbierania plastikowych nakrętek nadal trwa. Tym
razem akcja zostaje przedłużona do grudnia 2018 r. Zbieramy nakrętki plastikowe od soków, napojów, wody, płynów do płukania, szamponów itp. Najważniejsze, by nakrętki nie posiadały metalowych
elementów.

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

Kronikarz Ziemi Baranowskiej. Bezpłatne pismo Gminy Baranów,
gmina@baranow.pl
Rynek 21, 63-604 Baranów, tel. 62 78 10 400; 62 78 10 454

Zbieramy plastikowe nakrętki po płynach,
napojach, wodach, sokach i chemii gospodarczej.
Ważne aby nakrętki nie posiadały żadnych papierowych
ani metalowych elementów.

NAKRĘTKI DOSTARCZAĆ MOŻNA DO URZĘDU GMINY W BARANOWIE
PN - 10:00 -18:00 / WT-PT - 8:00 -16:00
LUB W WORKACH KOŁO KOTŁOWNI URZĘDU

Środki pieniężne z nakrętek przeznaczamy
na rehabilitację Mateusza Dziergwy

· Redakcja: Mirosław Sokołowski (red. nacz.) miroslaw.sokolowski@baranow.pl
· Wydawca: Urząd Gminy w Baranowie
· Przygotowanie, skład, druk: Infomax-Wrocław Agencja Reklamy
Wrocław, ul. Godlewskiego 7b/1 · www.infomax.wroclaw.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do druku nadesłanych tekstów, ich
redagowania i skracania.
Teksty niepodpisane nie będą zamieszczane. Tekstów niezamówionych
redakcja nie zwraca.
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W Kronikarskim Obiektywie
22 lipca na baranowskim „Muratorze” odbyła się kolejna edycja zawodów hippicznych „Baranowskie Lato w Siodle”. Jak zwykle organizatorzy (Urząd Gminy
w Baranowie oraz sportowa stajnia „Respekt” z Łęki Mroczeńskiej) postarali się,
by w tę upalną niedzielę liczna publiczność nie miała powodów do nudy.

ELEGANCJA I PRECYZJA
Przez niemal dwie godziny oklaskiwaliśmy
jeźdźców i amazonki rywalizujących w siedmiu konkurencjach o nagrody ufundowane
przez Wójta Gminy. Zawody w zręczności
i skokach przez
przeszkody pokazały jak utalentowaną
mamy
młodzież w tej
dziedzinie. A królowały dziewczyny! Baranowskie
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spotkanie hippiczne nie skupia się tylko
i wyłącznie na zaciętej rywalizacji i emocjach
czysto sportowych. Każda edycja naszej imprezy ma jakiś znak szczególny. W tym roku
gościliśmy dwukrotnego mistrza świata
w łucznictwie konnym. Na oczach zdumionych widzów rozegrało się widowisko rodem z tatarskich stepów. Wojciech Osiecki
dosiadający konia z Kluczborka Mr Jumer
Bar dał nam iście mistrzowski pokaz umiejętności w łucznictwie konnym. Wszak to
świeżo upieczony dwukrotny mistrz świata

w tej zadziwiającej konkurencji. Tytuły te
wywalczył na początku lipca w węgierskim
Pomaz na I Otwartych Mistrzostwach Świata. (ems)

