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Przed nami najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święta – Boże Narodzenie. Z tej okazji wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo przekazuję pełne ciepła i serdeczności życzenia. Niech świąteczny czas
pełen będzie miłości, ciepła i zrozumienia, a przy świątecznych stołach
w Państwa domach niech zagości uśmiech dostatek oraz szacunek.
Życzę również , aby nadchodzący Nowy 2017 Rok był rokiem spełnionych nadziei , zrealizowanych marzeń oraz
satysfakcjonujących zdarzeń..

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

W tym objawiła się miłość Boga ku nam,
że zesłał Syna swego Jednorodzonego na świat,
abyśmy życie mieli dzięki Niemu.
Pierwszy List św. Jana 4, 9
W adwentowej refleksji,
w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca,
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks. Antonii Wróblewski
Ks. Andrzej Gołaszewski
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Na zbliżające się Święta pragniemy Państwu złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok - 2017 niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Radni Powiatu Ostrołęckiego:
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb
Cicha noc, święta noc, jakiż w tobie dzisiaj cud,
w Betlejem dziecina Święta wznosi w górę swe rączęta błogosławi lud…

Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranowo,
Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, gdy wszyscy obecni gromadzą się przy wspólnym stole. Jest taki wieczór, gdy gasną spory, znika nienawiść. Wieczór, gdy łamiemy opłatek,
składamy życzenia. To noc wyjątkowa jedyna, niepowtarzalna noc Bożego Narodzenia.
Najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz
wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym roku 2017 życzy
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo

W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie.
Jan Paweł II

Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu, aby świętowaniu
w gronie najbliższych towarzyszyła wdzięczność i radość z tego, czym możecie obdarowywać innych i czym możecie zostać obdarowani. Niech wśród tych prezentów nie zabraknie uśmiechu, rozmowy, pokoju, życzliwości i wiary w człowieka.
Życzą dyrektorzy szkół:
Jolanta Stolarczyk
Anna Michalak
Wanda Symołon
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Co udało się zrealizować w naszej Gminie
w 2016 roku

Rok 2016 był drugim rokiem obecnej kadencji. Można
go uznać w całokształcie za przeciętny, bowiem
wprawdzie udało się zrealizować większość planów i
zamierzeń, ale z powodu braku lub niewielkiej puli
dostępnych funduszy europejskich, zwłaszcza na gospodarkę wodno-ściekową, Gmina musiała zacząć
korzystać w tym roku z pożyczek umarzalnych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Jest to proszę Państwa
na chwilę obecną najkorzystniejsze źródło wsparcia
inwestycji wod-kan. Miejmy nadzieję, że na inne ważne zadania, ważne obszary naszej działalności znajdą się pieniądze europejskie w następnych latach.
Główne inwestycje 2016 roku to:
1)

Budowa 9 odcinków dróg asfaltowych w
miejscowościach: Baranowo (ulica Bartnia),
Rycica (3 odcinki), Kopaczyska, Jastrząbka
(2 odcinki), Zawady i Ramiona.

2)

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Baranowie.

3)

Zakup nowego autobusu do przewozu młodzieży szkolnej.

4)

Budowa wiaty dla edukacji ekologicznej
przy Zespołach Szkół w Baranowie.

Ponadto rozpoczęliśmy 2 ważne zadania inwestycyjne:
1)
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
ścieków dla 14 miejscowości północnej części
naszej gminy.
2)
Przebudowa drogi gminnej Gaczyska – Rupin.
Zgodnie z aneksami do umów z wykonawcami zadania te zostaną dokończone w przyszłym roku.
Ważnym wydarzeniem i wydatkiem w 2016 roku był
zakup od Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita 14,06 ha
gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Grunty te
powiększyły posiadane już zasoby Gminy do 21,89
ha. Obecnie Gmina ubiega się o włączenie tych terenów inwestycyjnych do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Warmińsko-Mazurskiej lub Suwalskiej (trwa kompletowanie ostatnich dokumentów). Jaka będzie decyzja nie wiadomo. Niezależnie od powodzenia tego
przedsięwzięcia Gmina rozpoczęła już wcześniej promocję tych terenów. Wykonała folder prezentujący
walory tych terenów inwestycyjnych i wysłała ten materiał do 100 podmiotów z branży rolno-spożywczej w
kraju. W styczniu wyślemy kolejne 100 folderów do
firm z innych branży. Na wiosnę przygotujemy materiał filmowy prezentujący naszą ofertę i przedstawimy
go potencjalnym inwestorom. Weźmiemy też udział
w targach inwestycyjnych organizowanych w Warszawie w kwietniu 2017 roku. Sprawa ożywienia tych
terenów inwestycyjnych jest bardzo ważna dla Samorządu Gminy, ale niezwykle trudna. Miejmy nadzieję,
że wcześniej czy później znajdą się inwestorzy, którzy zechcą zainwestować w naszej gminie i proces
systematycznego wyludniania i starzenia się naszej
gminy zostanie zahamowany.

Rok 2016 to także czas realizacji kilku mniejszych,
ale również ważnych zadań dla naszej gminy:

1)

Rozpoczęto remont dworca PKP w Jastrząbce głównie z przeznaczeniem na izbę pamięci
kolejnictwa.

2)

Rozpoczęto remont budynku komunalnego
tzw. wodomistrzówki w Baranowie.

3)

Wspólnie z Księdzem Proboszczem wykonano ogrodzenie tzw. Starego Cmentarza w Baranowie

4)

Ogrodzono targowicę, oraz plac zabaw dla
dzieci przy ZSG w Baranowie.

5)

Wykonano 2 obeliski (pomniki) na skwerku
przy Urzędzie Gminy i na starym cmentarzu.

6)

Wykonano kompostowniki do gromadzenia
śmieci biodegradowalnych przy wszystkich
trzech cmentarzach.

7)

Wykonano kilkaset metrów chodników i odwodnienia ulic.

Miło mi poinformować Państwa, że prace te wykonaliśmy sami siłami gospodarki komunalnej w oparciu o zatrudnione osoby bezrobotne.
W mijającym roku współpracowaliśmy również bardzo owocnie z powiatem ostrołęckim.
Dofinansowaliśmy dokończenie przebudowy
drogi Zawady – Myszyniec i Zawady – Czarnia.
Przekazaliśmy 50%-ową dotację na wykonanie
dokumentacji technicznej na przebudowę
drogi powiatowej Baranowo – Przasnysz i
na przebudowę drogi powiatowej Jastrząbka – Witowy Most.
Gmina udzieliła partnerstwa w kwocie 498000
zł na przebudowę drogi powiatowej od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku Baranowa.
Droga będzie przebudowywana w 2017 roku.
Ponadto w tym roku wykonaliśmy kilka dokumentacji technicznych głównie na drogi gminne.
Złożyliśmy też 9 wniosków aplikacyjnych do funduszy UE głównie na drogi, wod-kan i OZE, oraz odebraliśmy eternit celem utylizacji z 49-ciu gospodarstw.

Niestety w tym roku mniej niż połowa zadań została
wsparta środkami z funduszy zewnętrznych takich
jak: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.
Zadłużenie Gminy na koniec tego roku powiększyło
się o pożyczkę umarzalną z WFOŚiGW na modernizację stacji uzdatniania wody w Baranowie i wynosi 472 tyś. zł.
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Plany inwestycyjne samorządu na 2017 rok
Budżet gminy na 2017 rok został przygotowany jak
zawsze w oparciu o prognozy podstawowych
wskaźników makroekonomicznych, przewidywane
wykonanie dochodów gminy za 2016 rok z
uwzględnieniem nowych stawek podatków lokalnych
oraz na podstawie informacji z Ministerstwa Rozwoju
i Finansów. Samorząd Gminy Baranowo zapisał w
budżecie na 2017 rok aż 32 pozycje w wydatkach
tzw. majątkowych z czego 15 to drobne wydatki,
drobne zadania, w tym projekty techniczne głównie
drogowe, a 17 to duże zadania inwestycyjne mające
istotny wpływ na realizację celów strategicznych i
operacyjnych naszej strategii rozwoju gminy.
Najważniejsze zadania 2017 roku to:
1)

Dokończenie budowy oczyszczalni ścieków do
obsługi 14 wsi północnej części gminy
położonych na obszarze Natura 2000.

2)

Budowa 10 odcinków dróg asfaltowych w
miejscowościach: Zawady – Karaska ( drugi
odcinek), Oborczyska, Majk (3 odcinki),
Ziomek – Gutocha, Baranowo (ul. Słoneczna),
Czarnotrzew – Grądy, Kopaczyska oraz
Dłutówka – Ruzieck (ta droga zostanie wpisana
do budżetu w I kwartale).

3)

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości
Kucieje, Błędowo, Guzowatka i Wola
Błędowska.

4)

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Cierpięta.

5)

Dokończenie przebudowy drogi gminnej
Gaczyska – Rupin.

6)

Budowa instalacji do kompostowania osadów
ściekowych przy oczyszczalni ścieków w
Baranowie.

7)

Modernizacja instalacji CO w remizie OSP
Baranowo.

8)

Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Baranowo – projekt
znajduje się na liście rezerwowej RPO realizacja projektu niepewna.

9)

Poprawa gospodarki niskoemisyjnej Gminy
Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na
terenie gminy - projekt aktualnie w ocenie
MJWPU, realizacja projektu niepewna, gdyż na
chwilę obecną złożone wnioski przekraczają
ok. 15 razy dostępną alokację przewidzianą na
to działanie w RPO.

10)

Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na
terenie gminy – projekt przygotowany do
złożenia do RPO w ramach RIT lub odrębnie –
realizacja niepewna.

11)

Modernizacja infrastruktury GOKSiR – projekt

będzie składany do PROW w II kwartale 2017.
12)

Odnowa wsi Zawady, odnowa wsi Ziomek i odnowa wsi Majdan – te projekty będą również składane do PROW w II kwartale 2017

13)

Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu przy
cmentarzu parafialnym w Baranowie.

14)

Budowa przystani kajakowej na działce gminnej
niedaleko mostu w Czarnotrzewiu.

15)

Dokończenie remontu budynku dworca PKP w
Jastrząbce.

16)

Zakup małej koparki dla potrzeb gospodarki komunalnej.

17)

Zakup podnośnika do obsługi oświetlenia ulicznego.

18)

Odbiór i utylizacja eternitu z kolejnych kilkudziesięciu gospodarstw.

19)

Wykonanie 5 projektów drogowych.

Wspólnie z powiatem będziemy realizować na pewno,
jak na razie, tylko przebudowę drogi powiatowej od
mostu w Czarnotrzewiu w kierunku Baranowa.
Należy stwierdzić, że przyszłoroczny budżet jest ambitny i bardzo napięty głównie z powodu zmniejszonych
subwencji i skromnych funduszy europejskich, ale też
wyjątkowo niepewny ponieważ część zadań inwestycyjnych będzie ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE, dla których nabory odbędą się dopiero w II
kwartale 2017 roku i można będzie zwyczajnie nie zdążyć z realizacją niektórych inwestycji. Gdyby tak się stało wykonamy więcej inwestycji drogowych, które są
przygotowane i czekają na realizację w ramach drogowego programu minimum.
Informuję, iż na chwilę obecną tylko 4 zadania mają już
przyznane dofinansowanie z PROW, a jedno z
WFOŚiGW, reszta będzie ubiegać się o dofinansowanie z PROW, RPO, FOGR i WFOŚiGW, a niektóre zadania, zwłaszcza drobne, będą najprawdopodobniej
realizowane w 2017 roku za środki własne gminy.
Henryk Toryfter
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2017 ORAZ PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY
BARANOWO NA LATA 2017 – 2020
Zgodnie z kalendarzem roku budżetowego Wójt Gminy
Baranowo wydał Zarządzenie Nr 54/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie: przedłożenia projektu
uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Baranowo na lata 2017 – 2020oraz Zarządzenie
Nr 55/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie:
przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Baranowo na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.
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Przygotowane projekty uchwał Gminy Baranowo na
2017 rok zostały przedłożone Radzie Gminy Baranowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w
ustawowym terminie do 15 listopada 2016 roku.
Projekt budżetu Gminy Baranowo na rok 2017 zakłada dochody w kwocie 34.189.357,32 zł oraz wydatki w kwocie 39.502.034,92 zł, w tym wydatki inwestycyjne 15.815.642,05 zł. Plan przychodów na
2017 rok kształtuje się na poziomie 5.740.153,00
zł, natomiast plan rozchodów na poziomie
427.375,40 zł.
Planowane zadłużenie Gminy Baranowo na koniec
IV kwartału 2016 roku wynosi 471.666,59 zł, co stanowi 1,61 % planowanych dochodów budżetu Gminy Baranowo na IV kwartał 2016 roku.
Suma rat pożyczek przypadających do spłaty i odsetek w stosunku do planowanych dochodów określa nam wskaźnik na poziomie 0,67 %.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że
Gmina Baranowo w roku budżetowym 2017nie
spełnia kryterium maksymalnej kwoty do spłaty zadłużenia przyjętych w art. 243 ustawy o finansach
publicznych (na rok 2017 wskaźnik ten wynosi
17,92%), ponieważ ustalona w rozchodach budżetu
na 2017 rok kwota przypadających do spłaty rat
kredytów i pożyczek wraz z wydatkami budżetu z
tytułu kosztów obsługi długu jest wyższa od średniej arytmetycznej z lat 2014 – 2016. W okresie objętym prognozą (2017 – 2020), w każdym roku budżetowym Gmina Baranowo spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że Gmina Baranowo może uchwalić budżet na rok 2017 przyjmując planowane wielkości. W chwili obecnej trwają
prace Komisji Rady Gminy nad czytaniem projektu
budżetu na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta
Gminy Baranowo projekcie uchwały budżetowej
Gminy Baranowo na 2017 rok jak również projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baranowo na lata 2017 – 2020.
Monika Wołosz
Podsumowanie zatrudnienia bezrobotnych
w 2016 r.
W ramach zawartych porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce
w 2016 r.
uzyskało zatrudnienie 30 osób bezrobotnych z
terenu Gminy Baranowo w tym w Urzędzie
Gminy w Baranowie - 17 bezrobotnych, natomiast
w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy
13 bezrobotnych.
Bezrobotni uzyskali zatrudnienie w ramach niżej
wymienionych prac:

1/ w ramach robót publicznych - 11 osób na stanowisku pracownika fizycznego w tym 5 kobiet (z
miejscowości: Baranowo, Gaczyska, Ramiona, Rycica i Zawady ) i 6 mężczyzn (z miejscowości: Baranowo, Bakuła, Grabownica, Czarnotrzew, Majdan ,Zawady). W ramach tych robót bezrobotni byli
zatrudnieni na okres 6miesięcy z budżetu PUP, a po
upływie tego okresu na dalsze 3 miesiące z budżetu
gminy. W okresie umowy o pracę wykonywali prace
porządkowe i pomocnicze przy inwestycjach gminnych oraz prace porządkowe na posesjach gminnych,
2/ w ramach stażu - 11 osób w tym 10 kobiet i 1
mężczyzna na stanowisko pracownika biurowego
( z miejscowości Baranowo, Bakuła, Jastrząbka,
Orzołek, Zawady). W ramach powyższego stażu
osoby bezrobotne zostały zatrudnione na 6 miesięcy ze środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Społeczny) i środków krajowych, a po stażu na kolejne 3 miesiące ze środków budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy,
3/ w ramach prac interwencyjnych– 2 osoby w
tym 1 kobieta (stanowisko biurowe)1 mężczyzna na
stanowisku pracownika fizycznego ( z miejscowości Kucieje i Baranowo). W ramach powyższych
prac osoby bezrobotne zostały zatrudnione na 6
miesięcy ze środków PUP, a następnie na kolejne
6 miesiące ze środków jednostek organizacyjnych
gminy,
4/ w ramach prac społecznie użytecznych – 6
osób: z miejscowości Baranowo, Czarnotrzew, Dłótówka, Jastrząbka i Zawady, które posiadały status
osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej. Prace te trwały od 04
maja do 31.10.2016 r.
Osoby zatrudnione wykonywały prace porządkowe
na posesjach i drogach gminnych w tym utrzymanie w czystości skwerów i zieleńcy oraz usługi opiekuńcze zlecone przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Pracę wykonywano przez 10 godzin w
danym tygodniu w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto w 2016 r. 13 osób wykonywało na terenie Gminy Baranowo prace na cele społeczne, dla
których Sąd Rejonowy w Ostrołęce wyrokiem Sądu orzekł karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na rzecz gminy . Osoby
skazane wykonują prace porządkowe na posesjach
i drogach gminnych na podstawie opracowanego
harmonogramu pracy. Praca wobec tych osób była
orzeczona na okres od 1 do 12 miesięcy w wymiarze od 20 do 30 godzin w miesiącu.
Irena Kowalczyk
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Fotowoltaika i kolektory słoneczne

W związku z przeprowadzoną inicjatywą przez
Urząd Gminy w Baranowie dotyczącą zapisów i podpisywania umów na wykonanie dokumentacji technicznej,
oraz użyczenia dachu lub działki w celu wykonania instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, w dniu
10 października br. zakończyła się złożeniem wniosku w
ramach konkursu dla Działania 4.1 „Odnawialne źródła
energii”, Oś priorytetowa 4 „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach wniosku pn. „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na
terenie gminy”, główną grupę docelową stanowić będą
użytkownicy indywidualni oraz sektor publiczny. Na terenie całej Gminy Baranowo planujemy zamontować systemy odnawialnych źródeł energii w skład których wchodzą:
- 325 szt. zestawów solarnych o łącznej mocy ok. 1200
kW (wszystkie u mieszkańców gminy),
- 70 szt. zestawów fotowoltaicznych o łącznej mocy ok.
300 kW. W skład 70 szt. zestawów fotowoltaicznych
wchodzą: 61 szt. zestawów u mieszkańców gminy, 1 zestaw w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Bartłomieja
w Baranowie (będącej również Partnerem projektu), 1
zestaw w Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Michała
Archanioła w Brodowych Łąkach, 6 zestawów na budynkach użyteczności publicznej Gminy Baranowo (tj. Stacja
Uzdatniania Wody w Baranowie i Zawadach, oczyszczalnia ścieków w Baranowie i nowobudowana w Kuciejach,
Hala Sportowa w Baranowie, Zespół Szkół w Zawadach), 1 zestaw na budynku Zespołu Szkół Powiatowych
w Baranowie (Zespół Szkół Gminnych w Baranowie został uwzględniony w innym projekcie).
Ww. Projekt obejmuje również opracowanie projektów technicznych, nadzór inwestorski, opracowanie
studium wykonalności i promocję.
Projekt będzie realizowany, poza Wnioskodawcą,
jeszcze przez trzech Partnerów: Powiat Ostrołęcki, Stowarzyszenie
Wspierania
Inicjatyw
KulturalnoSpołecznych w Gminie Baranowo oraz Parafię Rzymskokatolicką p.w. Św. Bartłomieja AP w Baranowie. Dla
każdego z Partnerów projektu przypisane są obowiązki,
oraz zadania za które każdy z Partnerów będzie odpowiedzialny podczas realizacji projektu i podczas jego
rozliczania.
Projekt będzie realizowany w ramach działania
4.1 Odnawialne źródła energii, którego celem jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej
produkcji energii na terenie gminy Baranowo i województwa mazowieckiego. Cele szczegółowe to m.in: poprawa
jakości powietrza, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do środowiska, podwyższenie standardu życia mieszkańców w regionie, obniżenie kosztów
ogrzewania i zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej w
budynkach objętych Projektem, zwiększenie lokalnej
produkcji energii ze źródeł odnawialnych itp. Projekt
przyczynia się do realizacji tego celu – dotyczy bowiem
montażu instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych, co przyniesie wzrost produkcji energii z OZE.
Wartość złożonego wniosku to kwota 5.850

441,52 zł z czego 79,99 % planowane jest do dofinansowania z Unii Europejskiej. W chwili obecnej
trwa ocena formalna i merytoryczna wniosku. Pomimo wielkich starań ze strony Gminy z naszych informacji wynika, że na ww. działanie zostało zabezpieczone zbyt mało środków finansowych w stosunku
do ilości złożonych wniosków, w związku z czym
tylko cześć projektów otrzyma dofinansowanie.
Krzysztof Szczepanek

Podatki i opłaty lokalne w 2017 roku.
Stawki podatków i opłat lokalnych ustalane są m.in.
na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz wskaźnika cen towarów i usług za I półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny. Ponieważ
wskaźnik
ten
uległ
obniżeniu
o 0,9% dlatego też Rada Gminy zdecydowała , że
w 2017 roku stawki podatków i opłat lokalnych na
terenie Gminy Baranowo pozostaną bez zmian czyli
w takiej wysokości jak w latach poprzednich. Wysokość tych podatków została ustalona w 2013 roku i
nie ulega zmianie już piąty rok kalendarzowy.
Przypominamy ich wysokość :
- podatek rolny wynosić będzie 118,13 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
- podatek leśny –42,02 zł za ha lasu powyżej 40
lat,
- podatek od nieruchomości :
a) od budynków mieszkalnych - 46 gr za 1 m2 zamieszkałej powierzchni,
b) od budynków lub ich części
związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - 13,91 zł
od 1m2 powierzchni użytkowej,
c) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 53 gr od 1m2 powierzchni,
d) od gruntów
pozostałych - 17 gr od 1m2
powierzchni,
e) od budowli - 2% ich wartości .
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz z innych
podatków i opłat lokalnych są dochodami własnymi
Gminy. Szacuje się, że w 2017 roku wpływy te wynosić będą 1.717.303,00 zł ,co stanowi 6,5 % planowanych dochodów bieżących Gminy
Teresa Jędrzejczyk
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WOJSKOWA OBRONA TERYTORIALNA
Obrona terytorialna to nowy rodzaj Sił Zbrojnych.
Służyć ona będzie ochronie niepodległości regionu, zapewnieniu w nim bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, tj. zaopatrzenie w wodę, żywność, energię elektryczną, paliwa i inne.
Jednostki Obrony Terytorialnej wykorzystywane będą
do:
 wsparcia ludności cywilnej;
 likwidacji skutków klęsk żywiołowych.
 działań bojowych w ramach wzmocnienia wojsk
operacyjnych;
ochrony obiektów i instytucji;
Terytorialną służbę wojskową żołnierz Obrony Terytorialnej może pełnić rotacyjnie lub też dyspozycyjnie.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełnić będzie
rotacyjnie w jednostce wojskowej, w określonych przez
dowódcę jednostki wojskowej dniach służby, co najmniej raz w miesiącu przez okres dwóch dni w czasie
wolnym od pracy jak również w inne dni, stosownie do
potrzeb Sił Zbrojnych, zgodnie z rocznym wykazem sporządzonym przez dowódcę jednostki wojskowej, w której
żołnierz OT pełnić będzie służbę.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełnić będzie
również dyspozycyjnie to znaczy poza jednostką wojskową, pozostając w gotowości do stawienia się do
służby pełnionej rotacyjnie w terminie i miejscu wskazanym przez dowódcę jednostki wojskowej.
Żołnierze OT, którzy wcześniej nie pełnili czynnej służby
wojskowej i nie złożyli przysięgi wojskowej, w pierwszym okresie pełnić będą terytorialną służbę wojskową
rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w
ramach którego żołnierze OT odbywać będą szkolenie
podstawowe i składać przysięgę wojskową. W uzasadnionych przypadkach szkolenie podstawowe można będzie odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy
w czasie wolnym od pracy. W przypadku osób, które
wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej i nie złożyły przysięgi wojskowej, powołanie może nastąpić wyłącznie na stanowisko służbowe w korpusie szeregowych. Z dniem rozpoczęcia pełnienia wojskowej służby
terytorialnej żołnierze otrzymują tytuł „żołnierz OT”.
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej będzie wynosić od roku do sześciu lat może on również zostać
przedłużony, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT,
przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz
OT pełnić będzie służbę, w trakcie pełnienia tej służby.
Zainteresowane osoby służbą w Obronie Terytorialnej
obowiązują podstawowe wymagania:
 obywatelstwo polskie;
 ukończone 18 lat;
 dobry stan zdrowia;
 niekaralność za przestępstwo umyślne;
 wykształcenie co najmniej gimnazjalne.
 nie była przeznaczona do służby zastępczej,



nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie posiada nadanego przydziału kryzysowego,



nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w formie zbiorowej
listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji
W związku z koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej zachęcamy wszystkich ochotników do
kontaktu w przedmiotowej sprawie z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza
45, 07-409 Ostrołęka, tel.(29) 261 384 435, (29)261
384 430,(29) 261 384 403
Agata Malon

II WYDANIE MONOGRAFII BARANOWA
W związku z pracami nad drugim wydaniem
druku monografii Gminy Baranowo autor P.
Adam Białczak zwraca się do mieszkańców
naszej gminy o udostępnienie z własnych
zbiorów dokumentów, relacji i fotografii przedstawiających obiekty lub wydarzenia z życia
lokalnej społeczności, parafii, zakładów pracy,
szkół czy uroczystości rodzinnych, które mogłyby stanowić uatrakcyjnienie tego wydawnictwa. Jeśli zatem posiadają Państwo wyżej
wymienione materiały, czy też uważają państwo, że po prostu warto je zaprezentować
szerszemu gronu odbiorców prosimy o kontakt z autorem lub Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Baranowie celem ich zeskanowania po czym wrócą do właścicieli. Dokumenty, relacje, fotografie po zeskanowaniu

zostaną wykorzystane na stronie internetowej
dotyczącej dziejów Baranowa, a najciekawsze
z nich trafią do książkowego wydania monografii gminy. Z uwagi na krótki czas realizacji
monografii prosimy o jak najszybszy kontakt.
Adam Białczak
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Utylizacja płyt azbestowych:
Na terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym programem usuwania wyrobów zawierających
azbest na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych 494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi
6 427,9 ton.
Całkowity koszt demontażu , transportu i utylizacji
płyt azbestowych zinwenteryzowanych na terenie
gminy wynosi 14 833 620 złotych. Wiosną 2016 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w
ilości 113,6 ton . Na taką ilość mieszkańcy gminy
złożyli wnioski do Urzędu Gminy na odbiór płyt
azbestowych..
W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD CENTRALA Sp. z o.o. , S-ka Komandytowa z siedzibą w Makowie Mazowieckim do odbioru
transportu i utylizacji azbestu .
Ogólny koszt utylizacji 113,6 ton płyt azbestowych
wyniósł 31 898,88 złotych.
Na w/w zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w
kwocie 27 114,04 zł natomiast z budżetu Gminy
zostało wyasygnowane 4 784,84 zł.
W terminie do 30 września 2016 r. w/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i
zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych .
Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością
wśród mieszkańców. Dzięki aktywności gminy
mieszkańcy mogą nie tylko pozbyć się azbestu bez
ponoszenia dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów niebezpiecznych.
W terminie do końca m-ca lutego 2017 r. mieszkańcy którzy posiadają zdjęty eternit lub dokonają wymiany dachu do 30 września 2017 r. mogą składać
wnioski do Urzędu Gminy pokój nr 17 .
Szczegółowe informacje zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej
w m-cu styczniu 2017 r.
Gospodarka komunalna:
Odpady z terenu Gminy Baranowo w 2015 i 2016 r.
były odbierane przez dwie firmy świadczące usługi
z zakresu odbioru o odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Jedną z nich był ZUK
Wiesław Kisiel, który odbierał odpady od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na
terenie gminy. Od gospodarstw domowych w ramach zawartej umowy z Gminą Baranowo odpady
odbierane były przez MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce.
Ilości odpadów komunalnych wytworzonych na
terenie Gminy Baranowo w 2015r.
Informacje zawarte poniżej przedstawiają ilość wytworzonych i zebranych odpadów z terenu
Gminy Baranowo:

W 2015 r. z terenu Gminy Baranowo zebrano 966,99
Mg odpadów w tym:
Odpady niesegregowane (zmieszane):– 790,19 Mg
Odpady segregowane w ilości 176,80 Mg w tym :
- opakowania z tworzyw sztucznych– 1,77 Mg
- opakowania ze szkła– 1,23 Mg
- metale– 20,7 Mg
- odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach– 59,6 Mg
- szkło– 1,4 Mg
- tworzywa sztuczne – 36,2 Mg
- zmieszane odpady opakowaniowe – 55,9 Mg
- leki przeterminowane - 0,003 Mg
Odpady zebrane przez PSZOK ( Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ) mieszczący
się na obecnej targowicy w msc. Baranowo przy
ul. Juranda ze Spychowa , który czynny jest w
drugą i ostatnią sobotę każdego miesiąca .
W 2015 r. mieszkańcy gminy dostarczyli na PSZOK:
- zużyte opony– 1,0 Mg
- zmieszane odpady z betonu oraz gruz betonowy z
rozbiórek i remontów – 54,2 Mg
- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – 0,8
Mg
- odpady wielkogabarytowe– 8,4 Mg
Z 1529 gospodarstw domowych 98% zdeklarowało
zbiórkę selektywną odpadów komunalnych.
Wg sprawozdań przekazywanych przez firmę MPK w
Ostrołęce bardzo duża ilość gospodarstw domowych
które zadeklarowały segregację odpadów tego nie
czyni. Odpady nie są segregowane lecz wrzucane do
ogólnych pojemników jako odpady zmieszane .
W związku z tym , Gmina nie osiągnęła wymaganego
poziomu recyklingu 16% , za co została ukarana
grzywną w wysokości 2299 zł przez Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Apeluje się do wszystkich mieszkańców gminy o poważne podejście do segregacji odpadów.
Segregacja odpadów wszystkim się opłaca. To korzyść nie tylko finansowa dla mieszkańców - im więcej odpadów trafia do odzysku, tym opłata za zagospodarowanie śmieci będzie niższa.
Recykling odpadów pozwala na przetwarzanie surowców w nowe produkty i tym samym pozwala na
zmniejszenie kosztów odbioru odpadów dla mieszkańców .
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
narzuca odpowiednie limity odzysku , które gminy
muszą osiągnąć do końca 2020 r.
W stosunku do właścicieli nieruchomości, co do których istnieją podejrzenia o niesegregowanie odpadów
będą wzywani do Urzędu Gminy o zmianę deklaracji
na odbiór odpadów zmieszanych co przyczyni się do
podniesienia kosztów miesięcznych z 30 zł do 45 zł.
Wiesław Bieńkowski
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ZŁOTE GODY - JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE BARANOWO
„Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, Miłość nie zazdrości nie szuka poklasku, Nie unosi się pychą,
Miłość nigdy nie ustaje”)
W dniu 18 listopada 2016 r. odbyła się uroczystość z okazji Złotych Godów, będąca uhonorowaniem pięćdziesięciu lat małżeństwa i rodziny, tych par, które 50 lat temu stanęły na ślubnym kobiercu. 9 z 15 par
małżeńskich z terenu gminy Baranowo świętowało jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Medale za długoletnie pożycie otrzymali:
Michalina i Stanisław Balcerczykowie z Witowego Mostu
Zofia i Jerzy Białczakowie z Jastrząbki,
Hanna i Leszek Budni z Budnych - Sowięta
Marianna i Jan Grzybowie z Bakuły
Marianna i Czesław Gutowie z Kopaczysk
Jadwiga i Stefan Gutowscy z Baranowa
Marianna i Ryszard Komosowie z Czarnotrzewia
Halina i Jerzy Kurowscy z Baranowa
Krystyna i Alfred Malonowie z Baranowa
Barbara i Władysław Nurczykowie z Baranowa
Władysława i Stanisław Orzoł z Majdanu
Maria i Józef Płoscy z Zawad
Jadwiga i Józef Władysław Prusikowie z Orzołka
Halina i Józef Tabakowie z Gaczysk
Marianna i Stanisław Tycowie z Czerwińskich
Uroczystość została rozpoczęta Mszą Świętą w intencji Czcigodnych Jubilatów w Kościele parafialnym w
Baranowie odprawioną przez Księdza kanonika Waldemara Heromińskiego proboszcza parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.W uroczystości uczestniczyli zaproszeni goście:
- Radny Województwa Mazowieckiego – Pan Marian Krupiński
- Przewodniczący Rady Gminy – Pan Janusz Obrębski
- Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – Pani Joanna Szymaniak
-Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Porządku Publicznego i Gospodarki Finansowej – Pan
Waldemar Płoski
- Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska – Pan Jan Mirosław |Deptuła
- Ksiądz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Baranowie – Andrzej Gołaszewski
- Pani Anna Wołosz z Tygodnika Ostrołęckiego.
Jubilatów i zaproszonych gości przywitali: Wójt Gminy – Henryk Toryfter i Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Ewa Strzeszewska.
„Złote Gody” - to Jubileusz niezwykły. To dowód
wzajemnej miłości, wierności, uczciwości i szacunku
do drugiej osoby. Wspólne pół wieku to wspaniały
wzór mądrego życia i przykład dla młodych pokoleń.
Aktu dekoracji medalami „ Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta R P dokonał Wójt Gminy – Henryk Toryfter i Przewodniczący
Rady Gminy – Janusz Obrębski.
W tym uroczystym dniu nie zabrakło gorących życzeń i gratulacji.
Dostojnym Jubilatom wręczono kwiaty, pamiątkowe
dyplomy i upominki.
Po części oficjalnej zaproszeni goście wznieśli toast
za Szanownych Jubilatów lampką szampana i odśpiewali 100 lat. Wspólny obiad był okazją do wspomnień i rozmów. Uroczystości uświetniały występy
zespołu grupy śpiewaczej „ Klub Seniora Pogodny
Zmierzch z Baranowa” i występ zespołu folklorystycznego „ Zagajnica” z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie, a do tańca przygrywał zespół „Linda” z Baranowa oraz Zygmunt Koziatek. Wspólna zabawa Jubilatów i gości przebiegała w miłej i wesołej atmosferze.
Ewa Strzeszewska
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BUDOWA WIATY DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ PRZY ZESPOŁACH SZKÓŁ W BARANOWIE

Tematyka tablic skierowana jest do następujących grup odbiorców:
Dzieci najmłodsze – przedszkolaki,
Dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych,
Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych,
Młodzież pozaszkolna,
Dorośli (pracownicy zakładów pracy, grupy
zorganizowane i niezorganizowane, chcący
poszerzyć wiedzę o środowisku naturalnym),
Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich.
Oto przykładowe tablice:

W miesiącu wrześniu 2106 r. zakończono budowę i oddano do użytku wybudowaną wiatę dla edukacji ekologicznej
przy Zespołach Szkół w Baranowie. Wykonawcą obiektu
była Firma „VOJ” Wojciech Michalak, 06-320 Baranowo,
ul. Madalińskiego 31.
Całkowity koszt tego zadania to kwota 71.590, 16 zł. Bu-

dowa wiaty
dofinansowana została
przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
kwotą 27.692,44 zł, jest to 50 % kosztów kwalifikowanych
całego zadania. Budowę wiaty dofinansował także Powiat
Ostrołęcki, który przeznaczył na to zadanie 10.100,00 zł.
Pozostała kwota, tj. 33.797,72 zł to środki Gminy Baranowo.
Po wykonaniu tego zadania, jeśli pogoda będzie na to pozwalała, szkoły nasze zyskały dodatkowy wspaniały
obiekt do prowadzenia zajęć lekcyjnych na świeżym powietrzu. Już teraz, zachęcamy młodzież, grypy zorganizowane i niezorganizowane do korzystania z wiaty. Zapraszamy młodzież ze szkół ościennych, oraz wszystkich
chętnych do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Jest
tam 12 tablic edukacyjnych, które przybliżą wszystkim zainteresowanym tematykę ekologiczno-przyrodniczą. Ich
tematykę wybrały Panie z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie. Pani Elżbieta Abramczyk i Marta Szymaniak.

Kazimierz Rzewnicki

11

GOPS - Mikołajki
W dniu 3.12.2016r. osoby i dzieci niepełnosprawne wraz z rodzicami z terenu naszej gminy bawiły się na spotkaniu Mikołajkowym, które odbyło się
w GOKSiR. Do organizacji spotkania oprócz pracowników samorządowych czynnie włączyli się również
rodzice. Wspólnie wykonywano ozdoby świąteczne.
Spotkaniu towarzyszyły tańce, śpiewanie kolęd oraz
poczęstunek.
Całą zabawę zwieńczyło przybycie Mikołaja,
na którego z niecierpliwością wszyscy czekali. Dzieci
z radością śpiewały piosenki i recytowały wierszyki
Mikołajowi, który przywiózł wszystkim dzieciom kolorowe prezenty.

Usługi Medyczne: Ginekolog i nie tylko

Poradnia ,,MEDICUS” od stycznia 2017 będzie udzielała Porad Ginekologicznych – łącznie z cytologią, USG…. Świadczenia będą
udzielane przez doświadczonych ginekologów
i sukcesywnie poszerzane – dlatego też zapraszamy do składania deklaracji przynależności do Poradni. Dzięki Waszemu wsparciu
możemy sukcesywnie poszerzać zakres swojej działalności. Moja Poradnia działa rzetelnie
od kilkunastu lat w bezpośrednim sąsiedztwie
Baranowa i na pewno nikomu nie odmówiła
pomocy. Podkreślam to, gdyż pod koniec listopada 2016 zwrócono się do mnie z prośbą o
objęcie opieką uczniów Szkoły w Czarnotrzewiu – ponieważ El-Ta od ponad roku nie opiekowała się nimi (,,zbyt dużo papierologii”
stwierdził pracownik El-TY do pracownika
Szkoły) – ja nie odmówiłem. Dlaczego El-Ta
nie chcąc opiekować się uczniami Szkoły w
Czarnotrzewiu - nie przekazała mi takiej informacji - tylko zostawiła ich bez opieki pielęgniarki szkolnej? Może są jeszcze szkoły nie
objęte taką opieką - proszę o informację –
chętnie pomogę. Mam nadzieję, że rodzice
tych dzieci i nauczyciele tej Szkoły – doceniając moje zaangażowanie podpiszą deklarację
przynależności do Mojej Poradni. Ja naprawdę
staram się zrobić wiele. Wielokrotnie udowodniłem swoje zaangażowanie w rozwój opieki
zdrowotnej w Gminie Baranowo. Od kilku lat
próbowałem stworzyć w Baranowie prężną
Poradnię – jednak moje propozycje współpracy składane zarówno lekarzom, jak i pielęgniarkom El-Ty zostały odrzucone. Myślę, że
dobro Pacjenta jest najważniejsze. Proszę o
uwagi i sugestię – wspólnie będziemy dostosowywać Opiekę Zdrowotną do Państwa potrzeb. Jestem otwarty na sugestie. Obecnie
oprócz porad Pediatry, Specjalisty Chorób
Wewnętrznych, Lekarza Rodzinnego – świadczymy usługi w zakresie kardiologii, diabetologii….
Przybywa nas coraz więcej i to od Państwa
zależy jak szybko będziemy poszerzać swoje
usługi.
Dariusz Kossakowski

Anna Grad
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Działalność Gminnego Przedszkola w Baranowie
W bieżącym roku szkolnym realizujemy program własny
pt.: „Dziecięca ekspresja werbalna”. Jest ona jedną z
form działalności, która rozwija i pielęgnuje wyobraźnię,
pobudza do aktywności, pozwala zdobyć nowe doświadczenia i zainteresowania. Rozwija dzieci pod względem
emocjonalnym, intelektualnym i społecznym. Dziecko lepiej poznaje świat, łatwiej nawiązuje kontakt z rówieśnikami i dorosłymi, identyfikuje się z nimi poprzez przeżycia i doznania. Jednym z najważniejszych zadań nauczycieli przedszkola jest organizowanie sytuacji, które aktywizują czynności psychiczne dziecka, pobudzają do wypowiedzi, umożliwiają odkrywanie dzieciom czegoś nowego, co wywołuje pragnienie wyrażania myśli, uczuć,
wątpliwości, przypuszczeń, pytań. Program sprzyja rozwijaniu ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie
aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą,
sztuką i teatrem.

W związku z tym do przedszkola cyklicznie co miesiąc zapraszani są aktorzy ze Studia Artystycznego:
z Białegostoku, Siedlec, Suwałk. Dzieci obejrzały już
spektakle: „Magiczna książeczka”, „Świąteczna pomyłka”, „Sport jest muzyką” . Grupy przedszkolne;
„Misie” i „Krasnoludki” były w Ostrołęckim Centrum
Kultury na spektaklu teatralnym pt. „Miś Tymoteusz”w wykonaniu aktorów z Teatru Lalki i Aktora w Łomży. Wprowadziliśmy w każdej grupie zwyczaj codziennego czytania bajek, baśni, opowiadań przez
nauczycieli, rodziców i inne zaproszone osoby. W
każdej sali urządzony jest kącik czytelniczy a księgozbiór systematycznie wzbogacany i urozmaicany.
Zachęciliśmy rodziców do wspólnego czytania z
dziećmi i wykonania książeczki pt. „Moje przeczytane bajeczki” jako formy konkursu.
Ponadto bierzemy udział w ogólnopolskich konkursach i projektach:
 Projekt pt. „Mały Miś w świecie wielkiej
literatury” , którego głównym celem jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z realizacją polityki
oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017
oraz współpracy między przedszkolami. Bierze w
nim udział 240 przedszkoli z całej Polski. Patronatem honorowym projektu jest Rzecznik Praw
Dziecka - Pan J. Michalak.
 „Mały Miś oraz tradycje Bożego Narodzenia” – jest częścią projektu „Mały Miś w świecie
wielkiej literatury” . Ma na celu rozwijanie
wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci,
w tym szczególnie umiejętności służących zdobywaniu wiedzy ekspresji słownej, rozwijaniu
czytelnictwa, zapoznanie z tradycjami Bożego
Narodzenia, kształtowanie szacunku do polskiego dziedzictwa kulturowego. W dwóch pierwszych projektach biorą udział dzieci
z grup: „Kubusie Puchatki” i „Misie”.
 „Zdrowo jem, więcej wiem” - ogólnopolski
projekt edukacyjny, realizowany pod Patronatem
Fundacji Banku Ochrony Środowiska. Udział w
projekcie ma na celu przede wszystkim kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez
uczenie się zasad zdrowego odżywiania. Uświadamia dzieciom, rodzicom, nauczycielom jak
ważne jest zdrowe odżywianie oraz aktywność
sportowa. W projekcie biorą udział dzieci z grupy
„Krasnoludki”.
 Udział w konkursie „Jordana” - „Zdrowie i
higiena jamy ustnej”. Konkurs ma na celu edukację, profilaktykę w kierunku dbania o higienę jamy ustnej, wspólne zapobieganie próchnicy zębów. W konkursie biorą udział dzieci z grup:
„Wesołe Jeże” i „Misie”
Braliśmy udział w IX Przeglądzie Pieśni Wojskowej i Patriotycznej, organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Baranowie dzieci z grupy 6-ciolatków „Krasnoludki” reprezentowały nasze przedszkole. Zdobyły wyróżnienie śpiewając piosenkę pt. „Być żołnierzem”.
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Dzieci zostały zaproszone na Koncert Galowy z okazji
Święta Niepodległości do GOKSiR w Baranowie, podczas którego zostały wręczone im nagrody.
W dniu 9 listopada 2016 roku odbyło się w przedszkolu spotkanie ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie, którzy dokonali pokazu sprzętu
strażackiego, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej – pokaz resuscytacji, przypomnieli podstawowe zasady wzywania pomocy, niebezpieczeństw
związanych z ogniem oraz przeprowadzili próbną
ewakuację z udziałem przedszkolaków i pracowników
z budynku przedszkola.
W przedszkolu odbyło się wiele ciekawych uroczystości np.:
 Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka połączony
z pasowaniem na przedszkolaka,
 Andrzejki,
 Światowy Dzień Pluszowego Misia,
 Mikołajki
Po raz drugi postanowiliśmy zorganizować „Mini kiermasz świąteczny”– jest to akcja charytatywna, w której biorą udział pracownicy przedszkola, dzieci i ich
rodzice, wykonując własnoręcznie ozdoby choinkowe.
W dniu 12 grudnia 2016r. ozdoby zostały wyeksponowane na kiermaszu w przedszkolu Dochód ze sprzedaży ozdób choinkowych zostanie przeznaczony na
„szlachetną paczkę” dla dzieci z naszej gminy najbardziej potrzebujących pomocy.
Barbara Toryfter

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
W dniu 25.09.2016 roku w Zawadach zostały rozegrane
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranowo. Swoje
reprezentacje wystawiły jednostki OSP Brodowe Łąki (2
drużyny), OSP Baranowo (2 drużyny), OSP Bakuła, OSP
Cierpięta, OSP Rycica, OSP Ramiona. Komisję sędziowską stanowili strażacy KM PSP w Ostrołęce, a sędzią
głównym zawodów był mł. bryg. Leszek Pragacz. Po oficjalnym rozpoczęciu zawodów dokonanym przez Komendanta Gminnego – Waldemara Dębka, wystąpieniu Wójta
Gminy Baranowo – Henryka Toryfter oraz zaproszonych
gości, przystąpiono do rywalizacji.
Zawody rozegrane zostały w konkurencjach:
- ćwiczenia bojowe,
- sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami
Po podliczeniu wyników zawodów przez komisję sędziowską najlepsze drużyny otrzymały z rąk Wójta Gminy Baranowo, Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Obrębskiego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Andrzeja
Sochy pamiątkowe puchary.
Przed dekoracją medalową w imieniu wszystkich strażaków OSP Komendant Gminny Waldemar Dębek , Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego OSP Tomasz Abramczyk,
Wiceprezes ZOG OSP Michał Gałązka oraz Wiceprezes
ZOG OSP Paweł Tokarski wręczyli statuetkę św. Floriana
Panu Jerzemu Symołon za wieloletnią pracę w Zarządzie
Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie.

Klasyfikacja końcowa zawodów przedstawia się następująco.
OSP Baranowo – łączna ilość punktów 113 pkt
OSP Baranowo (zawodnicy powyżej 35 lat)– łączna ilość
punktów 121 pkt
OSP Brodowe Łąki (zawodnicy powyżej 35 lat) – łączna
ilość punktów 127 pkt
OSP Cierpięta – łączna ilość punktów 133 pkt
OSP Rycica – łączna ilość punktów 142 pkt
OSP Bakuła – łączna ilość punktów 144 pkt
OSP Ramiona – łączna ilość punktów 148pkt
OSP Brodowe Łąki – łączna ilość punktów 150 pkt
Wójt Gminy dziękuje strażakom za udział w tych zawodach, za dobre przygotowanie i sportową rywalizację.
Dziękuję również organizatorom tj. OSP Brodowe Łąki za
przyjęcie roli gospodarza tej imprezy.
Dziękuje Komendantowi Gminnemu Waldemarowi Dębek
za sprawne i profesjonalne przeprowadzenie tych zawodów.
Szczególne podziękowania kieruje do Wiceprezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Michała Gałązki za użyczenie terenu do przeprowadzenia rozgrywek sportowych, a także
za duży wkład organizacyjny w przygotowaniu poczęstunku po odbytych zawodach.
Zarząd Gminny ZOSP w Baranowie
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Sprawy ze szkolnej ławy- z wizytą
w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie
Niecodzienne lekcje
W Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie
uczniowie zdobywają wiedzę nie tylko podczas tradycyjnych
zajęć, ale również poprzez uczestnictwo w warsztatach, koncertach, lekcjach muzealnych, akademii edukacji filmowej,
spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Oto wybrane zajęcia:
Żywa lekcja historii
24 października 2016 roku w ZSG odbyła się żywa lekcja
historii poświęcona epoce średniowiecza. Uczniowie poznali
obyczaje i kulturę minionych wieków. Dzięki strojom
i rekwizytom zostały podkreślone realia epoki.
Na chwilę można było przenieść się do czasów, kiedy rycerze
bronili ojczyzny i spieszyli z pomocą innym.
Zawitała do nas Podróżująca Filharmonia Largo
Uczniowie poznawali techniki relaksacyjne bawiąc się
i słuchając muzyki wykonywanej na żywo przez kompozytora
Marcina Jóźwika. Wsłuchali fragmentów symfonii Janko Muzykant zainspirowanej twórczością Henryka Sienkiewicza.
Leśne tematy
Dnia 02.12.2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie
z przedstawicielem
lasów
państwowych,
leśniczym
p. Grzegorzem Szwagrzakiem. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas IV–VI szkoły podstawowej.
Główna tematyka spotkania to ochrona świerków w okresie
świąt Bożego Narodzenia, dokarmianie ptactwa i zwierzyny
w okresie jesienno-zimowym, kłusownictwo i walka z nim.
Pan leśniczy w bardzo ciekawy sposób omówił interesującą
uczniów tematykę, podsunął wiele pomysłów i rozwiązań związanych z ochroną świerków w okresie przedświątecznym
(ubierajmy sztuczne choinki, wykonujmy stroiki, kupujmy
drzewka z legalnych punktów sprzedaży). Mówił też o tym, jak
ważne jest dokarmianie ptaków i zwierzyny leśnej w okresie
zimowym, czym je karmić i jak długo. Uczniów bardzo zainteresowała tematyka związana z kłusownictwem i to w jaki sposób leśnicy walczą z tym zjawiskiem.
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
W dniu 30.09.2016 wzięliśmy udział w akcji ŚDTM. Odbyła się
ona pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają. Jednodniowe Święto Tabliczki Mnożenia to dzień
symboliczny. Jego celem jest zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Osoba, która w tym dniu
zdała egzamin, uzyskała tytuł: EKSPERT TABLICZKI MNOŻENIA.
W szkole podstawowej taki tytuł uzyskało 56 uczniów, co stanowi 40% społeczności uczniowskiej. W publicznym gimnazjum Ekspertami Tabliczki Mnożenia zostało 75 uczniów, co
stanowi 54%.Najlepszy wynik uzyskała klasa VI a szkoły podstawowej oraz IIA gimnazjum

Mikołajki po angielsku

06.12. 2016 r odbyły się Mikołajki w klasach 0 - III
szkoły podstawowej. Uczniowie przygotowali przepiękne, świąteczne plakaty z życzeniami w języku angielskim na konkurs ,,Świąteczna praca plastyczna z
życzeniami w języku angielskim’’. Plakaty były wykonane bardzo pomysłowo i starannie, a przede wszystkim nawiązywały do świąt Bożego Narodzenia. Życzenia również były bezbłędnie napisane w języku angielskim. W tym dniu Święty Mikołaj ze Śnieżynkami odwiedził każdą klasę i częstował słodyczami. Uczniowie
śpiewali kolędy i życzenia w języku angielskim.

Zagajnica wciąż zachwyca

Już od dziesięciu lat działamy propagując nasze kurpiowskie, rodzime tradycje i zwyczaje. Umilamy swoim tańcem i śpiewem czas na wielu uroczystościach i
imprezach środowiskowych. Ostatnio bawiliśmy małżonków obchodzących swoje Złote Gody. Członkowie
zespołu Zagajnica nie tylko się bawią ale również
ciężko pracują przygotowując się do udziału w wielu
konkursach i przeglądach muzycznych. Już niedługo
święta Bożego Narodzenia i czas na „kolędowanie”.
.
Z wielką radością i nieukrywaną przyjemnością, przygotujemy kolędy i pastorałki na Przegląd organizowany przez GOKSiR Z tej też okazji życzymy mieszkańcom gminy Baranowo i naszym sympatykom wiele
radości i pięknych chwil spędzonych wraz z rodzinami
przy wigilijnym stole

Nauka nie tylko w sali lekcyjnej…
Uczniowie większości klas szkoły podstawowej
uczestniczą w Akademii Edukacji Filmowej. Wraz
z wychowawcami raz w miesiącu wyjeżdżają do
Ostrołęckiego Centrum Kultury, by poszerzyć swoją
wiedzę o sztuce filmowej. Dotychczas poznali zagadnienia związane z historią kina, gatunkami filmowymi,
animacją w filmie. Dowiedzieli się o działalności wytwórni Pixar. Mieli szansę obejrzeć na dużym ekranie
najnowsze dzieła wybitnych reżyserów. Największą
sympatią młodzieży z klas: IVab oraz VIab cieszył się
film pt. „Mój przyjaciel smok” w reżyserii D. Lowery’ego. Natomiast dzieci z klas: IIIab i zerówki z zapartym
tchem śledziły „Sekretne życie zwierzaków domowych” w reżyserii Ch.Renauda i Y.Cheney’a.
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Podaruj GROSZ- zbierze się trzos
Nie ulega wątpliwości, iż udział w Akademii Edukacji Filmowej
pozwala w sposób lekki, łatwy i przyjemny przyswoić obowiązkowe zagadnienia zawarte w podstawie programowej nauczania języka polskiego. Wyjazdy do kina cieszą się niesłabnącym
zainteresowaniem uczniów, a wychowawcy którzy je organizują, są zasypywani pytaniami, czy w kolejnym roku szkolnym
zorganizują podobne wycieczki.
Magia książki
Projekt „Cała gmina czyta dzieciom”
Kluczem do sukcesu, jaki chce osiągnąć każdy człowiek, jest
wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie.
Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować już od
najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. Nikt nie rodzi się
czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować. Czytanie powinno
kojarzyć się dziecku zawsze z przyjemnością i radością. Tym
wymaganiom chcemy sprostać w naszej szkole. W tym roku
szkolnym realizowany jest w szkole podstawowej projekt pod
hasłem „Cała gmina czyta dzieciom”. Cele projektu to: budowanie więzi emocjonalnych
Co dwa tygodnie organizowane są spotkania uczniów z przedstawicielami różnych profesji – dorosłymi, którzy chcą podzielić
się z dziećmi swymi upodobaniami literackimi. Podczas tych
spotkań dorośli czytają dzieciom fragmenty książek, potem odbywa się rozmowa z gościem na temat ulubionej literatury,
książek zapamiętanych z dzieciństwa i roli czytania w życiu
człowieka. Następnie uczniowie pracują w zespołach, bawiąc
się np. w skojarzenia czy też przedstawiając swoją ulubioną
postać literacką. Podsumowaniem zajęć jest odpowiedź na pytania: Co nam dało to spotkanie? Dlaczego warto czytać? Dotychczas w spotkaniach czytelniczych wzięli udział: pani Irena
Kowalczyk – sekretarz Urzędu Gminy w Baranowie, pani Jolanta Stolarczyk – dyrektor szkoły, pan Robert Domurad- kierownik
Biblioteki Publicznej, pani Grażyna Tabaka – przedstawicielka
Policji w Baranowie. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem
słuchali pięknego czytania, prosząc gości o więcej. W realizację
projektu zaangażowani są nauczyciele poloniści i rodzice.
5 minut na czytanie
Aby czytanie dzieciom kojarzyło się z przyjemnością a nie przymusem, uczniowie klas szóstych szkoły podstawowej mają
możliwość podczas każdej lekcji języka polskiego zaprezentować , głośno czytając, wybrany przez siebie tekst. Może to być
fragment ulubionej książki, baśń, wiersz, artykuł na wybrany
temat, ciekawostka z czasopisma itp. Pomysł się sprawdza, bo
uczniowie chętni do czytania zapisują się w kolejce.
A najważniejsze jest to, że technika czytania jest coraz lepsza.
Magia książki działa!
Dla ludzi o otwartych sercach
Od kilku tygodni uczniowie szkoły podstawowej przygotowują
ozdoby i stroiki świąteczne z przeznaczeniem na KIERMASZ
BOŻONARODZENIOWY, który zorganizowany jest pod hasłem
„Pomagamy potrzebującym”. Aktywnie pomagają też rodzice.
Uczniowie klasy VIa- organizatorzy kiermaszu kontynuują akcję
„Pomagamy czworonogom”, więc część pozyskanych funduszy
będzie przeznaczona na pomoc dla zwierząt w schronisku.
Część zaś wspomoże chorych i potrzebujących.

Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia prowadzona jest w naszej szkole akcja Góra Grosza. Akcja
ta na stale wpisała się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Członkowie szkolnego koła PCK zbierają
monety, nawet te najdrobniejsze, by usypać z nich wielką górę na rzecz dzieci, które wychowują się poza
swoją rodziną – w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.
Akcja ta jest również lekcją empatii, zrozumienia i tolerancji oraz pokazuje, że choć jeden grosz nic nie może
zmienić, to uzbierana Góra Grosza może przyczynić
się do powstania wielu inicjatyw na rzecz dzieci. W
ubiegłym roku udało nam się zebrać rekordową kwotę
– ok. 400 zł. Patronem zbiórki jest Towarzystwo NASZ
DOM. Utworzyło ono już kilkanaście domów dla dzieci,
jak również pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu
dużych instytucji, dzieci znajdują uczucie, zrozumienie i
efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin. Od trzynastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Słodki wolontariat
W związku z Międzynarodowym Dniem Wolontariusza,
w dniu 8 grudnia 2016r. Samorząd Uczniowski Publicznego Gimnazjum w Baranowie, pod czujnym okiem
opiekunów p. S. Dybikowskiej, K. Grad oraz J. Domurad, zorganizował Kawiarenkę "Pod żonkilem". Oferowała ona menu pełne wspaniałych słodkości. Przygotowaniem słodkich wypieków zajęły się poszczególne
klasy gimnazjalne. Uczniowie sami zatroszczyli się
o produkty i przygotowali wszystkie specjały, czasami
wspierani przez najbliższych domowników. Praca
przebiegała wzorowo. Wykonano różnorodne babeczki,
rurki z kremem, ciasta z galaretką, z kremem, serniki,
rolady oraz ciasteczka. Słodkości wyglądały bardzo
apetycznie, a smakowały wyśmienicie. Na stolikach nie
zabrakło też dekoracji, które wprowadzały w nastrój
nadchodzących świąt. Płonące świece przyciągały
wzrok wchodzących i zapraszały na poczęstunek.
Wszystkie pyszności znikały jak za dotknięciem magicznej różdżki, gdyż kawiarenka cieszyła się wielkim
zainteresowaniem uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji szkoły, którzy wiedzieli, na jaki cel są
zbierane fundusze. Kawiarenka „Pod żonkilem” to swego rodzaju „słodka” kwesta na potrzeby podopiecznych
Hospicjum Domowego w Ostrołęce. Wspólne planowanie i realizacja przydzielonych zadań wymagały od
uczniów aktywności i współpracy (należy wspomnieć, iż
kawiarenka była przygotowywana krok po kroku od już
27 listopada 2016r). Umiejętność pracy zespołowej jest
kluczem
do
sukcesu,
świetną
podstawą
do przygotowania uczniów do nauki szkolnej i życia
w społeczeństwie. W większości zawodów działamy
zespołowo, a współpracy zaczynamy uczyć się już
w szkole... Dlatego przy każdych nadarzających się
okolicznościach szkolnych wdrażamy uczniów do takiej
formy pracy poprzez naukę, zabawę oraz nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.
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I sprawa nie mniej ważna, to fakt, iż uczniowie uczą
się wolontariatu, stają się wrażliwi na potrzeby osób
chorych. Wszyscy, zarówno ci, którzy zorganizowali
kawiarenkę, piekli ciasta oraz ci, którzy skosztowali
słodkości, są wolontariuszami. Organizacja kawiarenki
na medal. Zebraliśmy 1130 zł. Brawo!
W poniedziałek 5 grudnia 2016r., gościliśmy w naszej
szkole kierownika Hospicjum Domowego w Ostrołęce
p. Jadwigę Dudek. Gimnazjaliści uczestniczyli w prelekcjach (pod nazwą „Hospicjum widziane od środka”)
wygłoszonych przez naszego gościa. Należy wspomnieć, iż od wielu już lat wpieramy podopiecznych
Hospicjum Domowego w Ostrołęce organizując akcje
środowiskowe: „Pola Nadziei”, (akcja wiosenna – sadzenie cebulek żonkili i jesienna – żonkilowa kwesta)
oraz „Hospicjum to też życie” (kiermasze, kawiarenki).
Więcej informacji o naszych działaniach oraz galerie
zdjęć na stronie internetowej zsgbaranowo.szkolnastrona.pl

Akacja „Podaj dalej… drugie życie odpadów” w
Zespole Szkół Gminnych w Baranowie

16 września 2016 roku uczniowie naszej szkoły wraz
z nauczycielami, już po raz kolejny uczestniczyli w
akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”. Tegoroczna
akcja przebiegała pod hasłem „Podaj dalej… drugie
życie odpadów” i miała inny charakter niż w ubiegłych
latach. Tego dnia odbyła się w szkole zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, telefonów komórkowych, ładowarek i baterii oraz dodatkowo uczniowie klas V-VI
posprzątali wyznaczone tereny. Dzięki słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty
pracy wszystkich uczniów były zadowalające. Celem
akcji było promowanie w środowisku lokalnym efektywnej segregacji odpadów, a co za tym idzie poszanowania zasobów przyrody.
Zbiórkę elektrośmieci uważamy za bardzo udaną.
Podczas akcji w szkole zebrano 363 sztuki elektrośmieci, co razem ważyło 1057 kg!!! Dodatkowo
zebrano 50 kilogramów baterii!!! Kilogramy zebranych
elektrośmieci zostały przeliczone na punkty w ramach
udziału szkoły w programie - "Moje miasto bez elektrośmieci". Zebrane punkty zostaną zamienione na
pomoce dydaktyczne. Podziękowania od organizatorów akcji należą się nie tylko uczniom i nauczycielom, ale także rodzicom, którzy coraz aktywniej
uczestniczą w tego typu akcjach. W szkole w Baranowie została ona zorganizowana już po raz drugi.
Zbiórka elekrtośmieci odbyła się również dzięki dużemu wsparciu Urzędu Gminy w Baranowie. .

Serdecznie dziękujemy! Udział uczniów naszej szkoły w
akcji Sprzątanie Świata z pewnością przyczyni się do
kształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w akcję i zapraszamy do wiosennej zbiórki elektrośmieci, o której przebiegu poinformujemy już wkrótce
Pojedźmy tam jeszcze raz!
Tak mówili uczniowie kl. IIA, IIIA i IIIB Publicznego Gimnazjum w ZSG w Baranowie po wycieczce do Warszawy,
która odbyła się 30 listopada 2016r. Pobyt w stolicy rozpoczęliśmy wizytą w Telewizji Polskiej. Uczniowie byli tam
po raz pierwszy, więc z dużym zainteresowaniem zwiedzali studia telewizyjne, reżyserki, poznawali tajniki produkcji
programów telewizyjnych. Obejrzeli scenografię audycji
dla dzieci „Domisie”, weszli także do studia „Pytania na
śniadanie”. Jeszcze w powietrzu unosiły się smakowite
zapachy potraw chwilę wcześniej tam przyrządzanych.
Obejrzeliśmy także eksponaty zgromadzone w małym muzeum w gmachu Telewizji. Były to stare kamery, fragmenty
dekoracji
z pierwszych polskich programów telewizyjnych, kostiumy
i wiele innych ciekawych przedmiotów. Pobyt w TVP był
ciekawym doświadczeniem.
Następnie ze współczesnego świata mediów przenieśliśmy się w czasy króla Jana III Sobieskiego. W Wilanowie,
jego ukochanej siedzibie, gimnazjaliści podzieleni na dwie
grupy uczestniczyli w lekcjach muzealnych pt. „Na sarmackim dworze”. Zwiedzaliśmy także Wilanowski Pałac, oglądaliśmy pamiątki z czasów króla Sobieskiego, poznaliśmy
wiele ciekawostek z życia polskiej szlachty. To była naprawdę interesująca lekcja historii.
I znowu przeskok w czasie – przenieśliśmy się do najnowocześniejszej w Polsce placówki zajmującej się popularyzacją nauki i edukacją interaktywną, czyli do Centrum Nauki Kopernik. Tu każdy wycieczkowicz na własną rękę
zgłębiał zagadnienia z zakresu biologii, fizyki, chemii.
Można było eksperymentować, dotykać, wprawiać w ruch,
obejrzeć fascynujące widowisko w Teatrze Wysokich Napięć. Dla tych, którzy byli tu po raz pierwszy, było to niezapomniane przeżycie.
Na zakończenie dnia pełnego emocji wybraliśmy się do
kina 3D, aby obejrzeć nowość, która właśnie weszła na
ekrany – „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć”. Film w
reżyserii Davida Yates’a nakręcony na podstawie prozy J.
Rowling bardzo się wszystkim spodobał. Zachwyciły efekty
specjalne i scenariusz pełen zaskakujących zwrotów akcji
oraz duża dawka ciepłego humoru. Plusem filmu jest także
doskonała gra aktorska. Pełni wrażeń udaliśmy się w drogę powrotną do domu. Uczniowie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami na temat tego, co zobaczyli i
doświadczyli w czasie wycieczki. W atrakcyjny sposób,
głównie poprzez zabawę, uczniowie uczyli się (realizowali
w tym dniu podstawę programową z przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych). Warto organizować wycieczki, gdyż nauka to nie tylko zeszyt, książka i
ławka.
Sukcesy w konkursach
Uczniowie naszej szkoły mają różnorodne zainteresowania
i zdolności. Swoją wiedzę i umiejętności sprawdzają
uczestnicząc w konkursach i odnosząc sukcesy.
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Sukces uczennicy z VIa

W czwartek 24 listopada 2016 roku 4 uczennice naszej szkoły uczestniczyły w XI edycji międzypowiatowego konkursu
ekologicznego „Zielono mi”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. Głównym celem konkursu było poszerzenie wiadomości uczniów z zakresu ekologii, przyrody i ochrony środowiska oraz kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska. Nasi uczniowie są stałymi uczestnikami tego konkursu.W tym roku szkołę podstawową reprezentowały: Julia Lisiewska i Aleksandra Szwagrzak,
a gimnazjum - Kamila Dawid i Sylwia Szcześniak. Jak co roku poziom merytoryczny konkursu był bardzo wysoki, ale
naszej uczennicy udało się zająć miejsce na podium. Julia
Lisiewska z klasy VIa szkoły podstawowej zajęła III miejsce w kategorii Junior i otrzymała w nagrodę drukarkę. Gratulujemy wyniku!
Konkursy przedmiotowe Mazowieckiego
Kuratora Oświaty
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum W Zespole Szkół
Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie brali udział
w konkursach przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora
Oświaty. Sukces odniosła uczennica klasy III A gimnazjum –
Kamila Dawid, która wzięła udział w etapie szkolnym konkursu historycznego. Tematem przewodnim była „Kultura materialna i polityczna Polski i Polaków od czasów piastowskich
do odzyskania niepodległości po pierwszej wojnie światowej”.
Kamila wykazała się wiadomościami i umiejętnościami przewidzianymi w programie merytorycznym konkursu – wykraczającymi poza program gimnazjum. Konkurs obejmował
treści od najdawniejszych dziejów człowieka do czasów Polski w dobie unii z Litwą. Uczennica pomyślnie przebrnęła
etap rejonowy i zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Społeczność szkolna gratuluje sukcesu.
„Gmina Baranowo – moja mała ojczyzna”

9 uczniów szkoły podstawowej i 21 gimnazjum
uczestniczyło
w konkursie
wiedzy
o naszej gminie pt.
„Gmina Baranowo –
moja mała ojczyzna”.
Test sprawdzał wiedzę
z zakresu
historii
i teraźniejszości gminy:
władze, infrastruktura,
oświata, kultura, środowisko naturalne, ochrona przyrody, turystyka
i rekreacja. Pomysłodawcą konkursu jest
były wójt Kazimierz
Orzoł, organizatorem
zaś Gmina, Gminna
Biblioteka Publiczna i
GOKSiR.
Skarbnicą wiedzy o małej ojczyźnie okazała się Zuzanna Symołon, następne miejsca zajęły Kamila Dawid i Marta Malon.
Dziewczęta zostały zaproszone na gminne obchody Święta
Niepodległości do GOKSiR-u i tu otrzymały nagrody z rąk
Wójta Henryka Toryftra i Przewodniczącego Rady Gminy
Baranowo Janusza Obrębskiego

Uczniowie ZSG nagrodzeni przez Urząd Marszałkowski w Warszawie
Kiedy ogłoszono wyniki konkursu „Energia ze słońca”
organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, okazało się, że wśród nagrodzonych są uczniowie naszej szkoły. Dwie uczennice: Kamila Dawid
i Marta Malon zostały nagrodzone w kategorii praca
grupowa. Uczennice przygotowały projekt multimedialny, w którym dowiodły, że o energii słonecznej
i różnych typach energii odnawialnych wiedzą wszystko. Organizatorzy konkursu mieli nie lada zadanie, ponieważ wpłynęło ponad 500 prac. Jak twierdzi jury,
uczestnicy wykazali się nie tylko niezwykłymi talentami
plastycznymi, ale też wiedzą, pomysłowością
i kreatywnością w podejściu do tematu. Autorzy najlepszych prac odebrali z rąk Elżbiety Lanc, członka zarządu województwa mazowieckiego gratulacje, dyplomy i
atrakcyjne nagrody nawiązujące do tematu konkursu.
Do wygrania były m.in. zabawki, plecaki, gadżety –
wszystkie zasilane energią solarną. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, a także zwycięskie
prace
można
znaleźć
na
stronie:
www.kolektory.mazovia.pl.
Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie.
Od 1 września 2016r. w naszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny. Grupa zerówki liczy 13 dzieci: 8
dziewczynek i 5 chłopców (w tym 11 sześciolatków
i 2 pięciolatków). Oddziałem przedszkolnym opiekują
się: wychowawczyni - p. Maria Dawid i p. Agnieszka
Komor. Zajęcia odbywają się pięć dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 14.30. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci otrzymują dwa posiłki główne tj. śniadanie
i obiad. Między posiłkami głównymi sześciolatki dostają
mleko oraz warzywa i owoce. W naszym przedszkolu
uczymy
się
zasad
zgodnego
współżycia,
ze szczególnym naciskiem na swobodne i kulturalne
komunikowanie się. Staramy się wspólnie rozwiązywać
konflikty, umiejętnie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
dostrzegać różnice między dobrem a złem. W ciągu
dnia mamy czas i miejsce na zabawę, naukę, wyjście
do ogrodu przedszkolnego. W codziennych sytuacjach
zachęcamy dzieci do wyrażania swoich myśli, potrzeb i
stanów emocjonalnych. Wdrażamy do posługiwania się
wyrazistą mową. Poznajemy literaturę dziecięcą oraz
przygotowujemy dzieci do czytania, pisania i liczenia.
Przedszkolaki słuchają i śpiewają piosenki, grają na
instrumentach perkusyjnych, wyrażają muzykę ruchem,
uczestniczą w zajęciach rytmiczno – tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca p. Jarosława Śliwowskiego. Sześciolatki uczestniczą w zajęciach języka
angielskiego
oraz
poszerzają
swoją
wiedzę
w Programie
Powszechnej
Dwujęzyczności
„Dwujęzyczne Dzieci”, który ma na celu wprowadzenie
dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka ojczystego tak, aby angielski nigdy nie stał się dla
niego językiem obcym. W tym roku szkolnym nasze
sześciolatki odwiedziły Straż Pożarną w Ostrołęce. Co
miesiąc wyjeżdżają do Ostrołęckiego Centrum Kultury
na Akademię Edukacji Filmowej. Przedszkolaki na bieżąco uczestniczą we wszystkich spotkaniach, konkursach i uroczystościach organizowanych w naszej szkole.
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Przedszkole jest miejscem, w którym dzieci mają okazję
do gromadzenia doświadczeń, przez co uczą się więcej i
skuteczniej poprzez zabawy, sytuacje nastawione na
kształcenie
umiejętności
samoobsługowych
i porządkowych, zajęcia edukacyjne, wydarzenia, w których uczestniczą. Mają ku temu wspaniałe warunki w postaci dużej, kolorowej sali wyposażonej w zabawki, pomoce dydaktyczne, nowoczesny sprzęt multimedialny, salę
sportową do ćwiczeń ruchowych oraz ogródek przedszkolny. Mamy nadzieję, że czas spędzony w naszym
przedszkolu przyczyni się do osiągnięcia przez dzieci dojrzałości szkolnej i ułatwi im dalszą naukę w szkole.

Po rozum do…biblioteki!
W Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie prężnie działa biblioteka szkolna. Posiada ona zbiory
skierowane zarówno do ucznia, nauczyciela, jak i rodzica.
Gromadzona jest literatura piękna, książki popularnonaukowe, słowniki, encyklopedie, albumy i atlasy. Posiadamy
także zbiory multimedialne. W bibliotece jest wolny dostęp
do półek i uczniowie samodzielnie wybierają książki
do czytania. Mogą przy tym zawsze liczyć na pomoc nauczyciela bibliotekarza. W tym samym lokalu znajduje się
czytelnia. Nasz księgozbiór jest cały czas uzupełniany.
Dbamy o zapewnienie uczniom pełnej oferty lektur szkolnych oraz nowości w dziedzinie literatury dla dzieci i młodzieży. W ramach projektu „Książki naszych marzeń” pozyskaliśmy wiele nowości czytelniczych dla uczniów szkoły podstawowej na kwotę 2712,50 zł. Wnioskowaliśmy
także o wsparcie finansowe w ramach projektu Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa i liczymy na pozyskanie
środków na zakup nowości wydawniczych w kwocie powyżej 10 tysięcy zł. Rodzice uczniów również wspierają
nas, przekazując dary - zakupione (w uzgodnieniu z biblioteką) książki zgodne z zainteresowaniami uczniów.
O zakupionych nowościach uczniowie są informowani na
bieżąco. Biblioteka przez cały rok prowadzi edukację czytelniczo-medialną. W czasie lekcji bibliotecznych uczniowie uczą się korzystania z warsztatu informacyjnego biblioteki oraz ze wszystkich materiałów w niej zgromadzonych. Posiadamy także Internetowe Centrum Informacji
Multimedialnej – cztery stanowiska komputerowe umożliwiające korzystanie z zasobów Internetu. Dzięki temu
przygotowanie się do konkursu czy odrobienie pracy domowej staje się jeszcze łatwiejsze. W szkolnej bibliotece
wiele się dzieje. W ciągu roku szkolnego organizowane są
imprezy czytelnicze, czytelniczo-plastyczne, różnorodne
akcje promujące bibliotekę i czytelnictwo. Rozpoczęliśmy
akcję „Cała szkoła czyta głośno”.

Odbywają się również konkursy, kiermasze oraz realizowane są projekty edukacyjne. Od grudnia dwie grupy
uczniów z klasy IIA realizują projekty: „Poczytaj mi
przyjacielu” oraz „Szuflada z pomysłami na czytanie –
konkursy, inscenizacja, plakat reklamowy”. Wiele corocznych imprez na stałe już wpisało się w plan pracy
biblioteki i sprawia, że jest to miejsce żywe, promujące
wiedzę i kulturę. Co roku odbywa się uroczyste przyjęcie w poczet czytelników biblioteki szkolnej uczniów
klas pierwszych. Dzień ten jest świętem biblioteki
i dniem szczególnym dla pierwszoklasistów. Biblioteka
szkolna współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną w
Baranowie, Miejską Biblioteką Publiczną w Ostrołęce
oraz Biblioteką Pedagogiczną w Ostrołęce. Nauczyciele bibliotekarze wymieniają doświadczenia, uczestniczą
w różnych formach doskonalenia, a uczniowie biorą
udział w wielu konkursach i imprezach organizowanych
przez w/w biblioteki. W bibliotece szkolnej udostępniamy także dokumentację naszej szkoły oraz materiały
przygotowane przez uczniów w ramach projektów edukacyjnych, m.in. albumy, prezentacje multimedialne,
atlasy roślin.
ZSG w Baranowie

W naszej szkole dużo się dzieje…
Nowy rok szkolny przywitał nas piękną pogodą
i zainspirował do nowych działań. We wrześniu
tradycyjnie braliśmy udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w Baranowie. Ciekawą akcją
była próbna ewakuacja szkoły z udziałem
Ochotniczej Straży Pożarnej z Brodowych Łąk.
Główny cel przeprowadzonych ćwiczeń – to
zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z
praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu
pożaru lub powstania innego zagrożenia dla
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W naszej szkole dużo się dzieje…

Nowy rok szkolny przywitał nas piękną pogodą i zainspirował do nowych działań. We wrześniu tradycyjnie
braliśmy udział w Dożynkach Gminno-Parafialnych w
Baranowie. Ciekawą akcją była próbna ewakuacja
szkoły z udziałem Ochotniczej Straży Pożarnej z Brodowych Łąk. Główny cel przeprowadzonych ćwiczeń
– to zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.
Październik też okazał się miesiącem obfitującym
w różne przedsięwzięcia. W Święto Edukacji Narodowej uczniowie III klasy gimnazjum wraz z Samorządem Uczniowskim przygotowali świetną inscenizację, w której humorystycznie przedstawili trudną i odpowiedzialną pracę nauczyciela. Po raz
kolejny odwiedziła nas grupa artystyczna
„Rekonstrukto” z żywą lekcją historii, przybliżająca obyczaje okresu Średniowiecza. Szczególnie zaintrygował uczniów pokaz rycerski.
Grupa śpiewacza ze szkoły podstawowej i
gimnazjum wzięła udział w IX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej w Baranowie.
A cóż wydarzyło się w listopadzie? Uczniowie
naszej szkoły brali udział w konkursie gminnym pt. „Gmina Baranowo – moja mała Ojczyzna”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Konkurs
został zorganizowany pod patronatem Wójta
Gminy Baranowo, uczniom dał możliwość wykazać się wiedzą o gminie, o jej historii i
współczesności.
Nasza szkoła dba o zdrowy styl życia. Efektem tego był zorganizowany szkolny konkurs wiedzy
na ten temat. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a pozostali
uczestnicy – drobne upominki. Dbamy także o naszą kondycję fizyczną i mamy powód do radości. Uczennica II klasy gimnazjum Julia Gut w biegach przełajowych zajęła IV miejsce w zawodach powiatowych i VI – w zawodach międzypowiatowych. Na wiosnę 2017 roku będzie reprezentowała szkołę w zawodach wojewódzkich w Warszawie.
Jak co roku w Narodowe Święto Niepodległości zespół dziecięcy „Pod Borem” uczestniczył we
mszy świętej w kościele parafialnym w Brodowych Łąkach i pieśnią patriotyczną uczcił 98 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Niecodzienną atrakcją są odwiedziny „Wędrującej
filharmonii”. Już po raz kolejny uczniowie wysłuchali pięknych utworów na różnych instrumentach
muzycznych oraz aktywnie uczestniczyli w muzykoterapii.
Nasi uczniowie poza nauką szkolną edukują się poprzez różne wycieczki. Gimnazjaliści w Ostrołęckim Centrum Kultury obejrzeli sztukę „Kamienie na szaniec”, przygotowaną przez Narodowy
Teatr Edukacji we Wrocławiu. Zaś uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach multimedialnych KINO Z KLASĄ pt. „Z papieru na ekran, czyli od scenariusza do scenopisu”, a także
brali udział w seansie filmowym „Tajemniczy ogród” w reżyserii Agnieszki Holland. A najmłodsi
uczniowie odbyli podróż do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku.
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Najważniejsze wydarzenie grudniowe – to udział w akcji
„Szlachetna Paczka”. Już po raz trzeci wspólnie z parafią w
Brodowych Łąkach ufundowaliśmy paczkę dla potrzebującej
rodziny o wartości 3500 złotych. W przygotowanie i pakowanie zaangażował się Samorząd Uczniowski.

Żeby poczuć magię świąt Bożego Narodzenia uczniowie
biorą udział w licznych konkursach, np. kartka świąteczna,
ozdoba choinkowa. Pięcioro uczniów wykonało szopki bożonarodzeniowe na konkurs zorganizowany przez Muzeum
Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Uczennica klasy III szkoły
podstawowej Marta Gajek zajęła III miejsce, a Zuzanna Niedźwiedzka – wyróżnienie.
A w Nowym 2017 Roku czeka nas mnóstwo pracy i wiele
nowych pomysłów...
Krystyna Pieńkos
Olga Nasiadka
Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” jak co roku jesienią,
pomimo brzydkiej pogody działa na pełnych obrotach. W
każdą środę na spotkaniach jest prawie komplet. Pracujemy
bardzo intensywnie na rzecz Klubu, ale również na rzecz
Gminy. Zaczynamy od dożynek. Nasz klub, wspólnie z młodzieżą ze Szkoły Podstawowej przygotował obrzęd dożynkowy. Przy akompaniamencie pana Andrzeja Białczaka
śpiewamy kilka piosenek o tematyce dożynkowej. Jest obtańczenie wieńca dożynkowego, kwiaty dla gospodarzy dożynek i Gminy.
Zaraz po dożynkach 14 września – jedziemy na wycieczkę
rowerową po naszej okolicy. Celem naszej wyprawy jest
Cmentarz z I Wojny Światowej.
22 września jedziemy do Oborczysk – oczywiście rowerami.
Nasi przyjaciele i członkowie Klubu państwo Kruk, przygotowali ognisko, upiekli ziemniaki. Zaproszeni goście dopisali.
Dziękujemy panu Wójtowi, panu Rzewnickiemu, a także
panu Augustyniakowi. Bawiliśmy się bardzo dobrze do późnych godzin wieczornych.
28 września pomimo deszczu znowu wycieczka rowerowa.
Dałyśmy radę.
Klub otrzymał zaproszenie na Senioriadę do Kolna Nasi
Sportowcy” zaczęli ćwiczyć.
18 października całą grupą jedziemy do kina do Ostrołęki,
na film „Wołyń”.
Niesamowite przeżycie , okropne i straszne. Uważamy, że
każdy powinien obejrzeć ten film, to historia. Tylko ciężko
uwierzyć, że ludzie są tak okropni i podli.
22 październik. No tak. Jedziemy do Kolna zadanie przed
naszymi sportowcami, przecież trzeba obronić tytuł mistrza
z ubiegłego roku. Naszym hasłem przewodnim jest „Każdy
senior o tym wie, chcesz być zdrowym ruszaj się”. Po zaciętej walce (zabawie) w 6 dyscyplinach, oczywiście na miarę
seniorów, nasza drużyna obroniła tytuł mistrza. Mamy po
raz drugi Puchar Burmistrza Miasta Kolna.

Na koniec zawodów mały poczęstunek i wspólna zabawa. A nasi sportowcy to:
Henryk Ogonowski – Kapitan
Joanna Szymaniak, Zofia Pokora, Halina Zyra, Teresa
Orzoł i Tadeusz Kruk.
26 października- spotkanie podsumowujące Senioriadę
w Kolnie. Jest super. Puchar piękny i nasz .
W listopadzie na spotkaniach robimy ozdoby świąteczne,
takie jak stroiki Bożonarodzeniowe, bombki.
30.11. całą grupą jedziemy, na zaproszenie Klubu Seniora, do Bogatego. Jest bardzo miło i przyjemnie. Takie
spotkania, pomagają i zacieśniają więzy współpracy naszego Klubu z innymi Klubami.
13 grudnia – Wigilia. Spotkanie, które jednoczy wszystkich członków naszego Klubu.
Korzystając z okazji chcemy złożyć życzenia Wesołych
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku dla pana Wójta Henryka Toryfter, pani dyrektor Justyny Kaczorek, przewodniczącemu Rady Gminy Januszowi Obrębskiem, Kierownikowi ZOSziP – Kazimierzowi Rzewnickiemu oraz
wszystkim sympatykom i przyjaciołom Klubu, a także
wszystkim mieszkańcom Baranowa.
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Mistrzostwa powiatu w piłce nożnej dziewcząt
(Gimnazjum)
Jednej bramki zabrakło naszej drużynie gimnazjalistek
w piłce nożnej do wejścia do finału powiatowego w piłce nożnej. Nasza drużyna zajęła 5 miejsce i udział w
finale należy uznać za udany, szczęcie tym razem nie
było po naszej stronie. Nasz zespół jako jedyny wygrał
ze zwycięzcami mistrzostw Gimnazjum Zalas 1:0.
Gimnazjum Baranowo reprezentowały: Alicja Nowicka,
Natalia Gacioch, Gabriela Krzyżak Ola Sięda, Michalina Stolarczyk, Angela Duszak, Martyna Berk, Wiktoria
Kuźniak i Wiktoria Dobrzyńska, opiekun i trener Adam
Białczak.
Srebro klasy IV SP Baranowo w turnieju

Mistrzostwa rejonu w piłce nożnej dziewcząt i
chłopców szkół podstawowych – 25 września
2016 r. w Olszewo Borki
Z dobrymi wynikami wróciły drużyny SP dziewcząt
i chłopców z mistrzostw rejonu w piłce nożnej.
Awans do finału powiatowego zdobył zespół
chłopców, zaś dziewczęta były bardzo blisko, zajmując 3 miejsce.
Skład chłopców: Hubert Michalak, Bartek Piórkowski, Adam Gacioch, Jakub Bastek, Bartosz Stolarczyk, Piotr Gacioch, Tomasz Stolarczyk.
Dziewczęta: Magda Bączek, Wiktoria Bakuła, Łucja Tabaka, Wiktoria Zielińska, Marta Ambroziak,
Roksana Dawid, Daria Dawid, Wiktoria Olender.
Opiekun i trener zespołów Adam Białczak.

piłki nożnej
Sukcesem zakończył się udział w turnieju międzypowiatowym „O Kurpiowski Jantar” – dla klas IV szkół
podstawowych. Nasz zespół w drodze po 2 miejsce
uzyskał następujące wyniki:
SP Łęg Starościński-SP Baranowo 0:3
SP Baranowo - SP 2 Ostrołęka 4:0
SP 6 Ostrołęka - SP Baranowo 1:0
SP Baranowo - SP 1 Ostrołęka 2:0
Najwięcej bramek dla SP Baranowo zdobył Kamil Gacioch - 6
Najlepszym piłkarzem Turnieju został wybrany Piotr
Bandorowicz.
Skład SP Baranowo: Aleksander Zieliński, Paweł Dziekoński, Piotr Abramczyk, Szymon Stolarczyk, Łukasz
Olkowski, Kamil Gacioch, Paweł Szcześniak, Bartłomiej Zembrzuski, Piotr Bandorowicz, Miłosz Olender.

Gimnazjaliści na zawodach strzeleckich w Kadzidle
8 grudnia 2016 klasa IIIA i IIIB Gimnazjum w Baranowie wraz opiekunem Adamem Białczakiem,
uczestniczyła w powiatowych„Mikołajkowych Zawodach Strzeleckich” na strzelnicy ZSP w Kadzidle.
Strzelanie odbywało się na dystansie 10 m, z karabinka pneumatycznego, z pozycji siedzącej, z
podpórką. Wszyscy biorący udział oddawali 5
strzałów próbnych i 10 ocenianych.
Najlepsze 3 wyniki w klasie III A i III B osiągnęli:
Ambo Kamil (klasa III B) – 88 pkt.
Dobrzyńska Wiktoria (III B) – 86 pkt.
Michalak Wiktoria (III B) – 74 pkt.
Orzoł Szymon (klasa III A) – 73 pkt.
Abramczyk Grzegorz (III A) – 69 pkt.
Miszczak Patrycja (III A) –69 pkt.
Punktacja wszystkich uczestników zawodów i uroczyste wręczenie pucharów odbędzie się w czasie
„Dnia Otwartego” w Zespole Szkół Powiatowych w
Kadzidle.
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Mistrza powiatu w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
Sukcesem zakończył się udział zespołów szkoły podstawowej (dziewcząt i chłopców) w halowej piłce nożnej
w mistrzostwach powiatu. W rozegranych mistrzostwach Myszyńcu (4.12) dziewczęta na drodze do finału
zremisowały z SP Łyse 1:1, pokonały SP Borawe 1:0 i
SP nowa Wieś 2:0. W meczu o pierwsze miejsce ponownie nasz zespół spotkał się z SP Łyse. W regulaminowym czasie mecz zakończył się 0:0 0 i dopiero seria
rzutów karnych musiała wyłonić zwycięzcę. Aby to się
stało drużyny wykonały aż po 11 karnych, które dało
zwycięstwo SP Łyse 2:1. Drużyna dziewcząt zakończyła mistrzostwa z sukcesem zajmując 2 miejsce.
Zespół dziewcząt grał w składzie: Magda Bączek
(klasa 6a), Łucja Tabaka (6a), Wiktoria Bakuła (6a),
Wiktoria Zielińska (6a), Marta Ambroziak (kapitan, 5),
Wiktoria Olender (5), Oliwia Samsel (6a), Agata Wilga
(6a).
W rozegranym finale w Kadzidle (3. 12) chłopcy mieli
mniej szczęścia, zajęli 4 miejsce. Choć początek był
bardzo dobry, nasza drużyna wygrała grupę, pokonując
SP Rzekuń 3:1 i SP Myszyniec 3:1. W walce o finał
spotkaliśmy się z SP Piski, mecz był bardzo wyrównany
ale pechowe zagranie sprawiło, że mecz zakończył się
naszą przegraną (0:1).
Skład drużyny: Tomasz Stolarczyk (kl. 5), Bartosz Stolarczyk (6a), Adam Gacioch (6a), Bartosz Piórkowski
(6a), Paweł Stolarczyk (6a), Hubert Michalak (6a), Paweł Dziekoński (4a), Aleksander Zieliński (4a), Dawid
Małek (5), opiekunem i trener obu zespołów jest Adam
Białczak.
Gratulacje dla dziewcząt i chłopców za serce do walki,
awans do finału powiatowego i końcowy sukces.

Mistrzostwa rejonu w halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych
27 listopada 2016 r. w Olszewie Borkach odbyły się
rejonowe zawody sportowe w halowej piłce nożnej
dziewcząt w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej Województwa Mazowieckiego. Bezkonkurencyjne okazały
się piłkarki nożne z naszej szkoły, które wywalczyły
pierwsze miejsce.
Nasz zespół rozegrał 4 mecze, systemem "każdy z
każdym", 3 wygrywając i 1 remisując.
Baranowo-Lelis 0:0
Baranowo-Olszewo Borki 2:0
Baranowo-Nowa Wieś 1:0
Baranowo-Białobiel 2:1
Bramki zdobyły: Magda Bączek, Wiktoria Olender, Wiktoria Zielińska, Marta Ambroziak (2).
Zespół dziewcząt grał w składzie: Magda Bączek
(kapitan, klasa 6a), Łucja Tabaka (6a), Wiktoria Bakuła
(6a), Wiktoria Zielińska (6a), Ambroziak Marta (5), Wiktoria Olender (5), opiekun i trener Adam Białczak.
26 października 2016 r. w Baranowie odbyły się zawody rejonowe w halowej piłce nożnej chłopców ze szkół
podstawowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej
Województwa Mazowieckiego. Mecze były rozgrywane
systemem „każdy z każdym”. Nasz zespół wygrał 3
mecze i 1 remisując.
Baranowo-Dąbrówka 5:1
Baranowo-Olszewo Borki 1:0
Baranowo-Łęg Przedmiejski 1:0
Baranowo-Antonie 0:0
Skład drużyny: Tomasz Stolarczyk, Piotr Gacioch, Bartosz Stolarczyk, Jakub Bastek, Adam Gacioch, Bartosz
Piórkowski Paweł Stolarczyk, Hubert Michalak, opiekun i
trener Adam Białczak.
Najwięcej bramek – 3 zdobył Adam Gacioch.
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Mistrzostwa rejonu w piłce nożnej dziewcząt i
chłopców (Gimnazjum)
24 września 2016 r. w Olszewie Borkach, nasze zespoły
dziewcząt i chłopców gimnazjum, uczestniczyły w mistrzostwach rejonu w piłce nożnej. Start można uznać za udany, dziewczęta awansowały do finału powiatowego, a
chłopcy byli tuż, tuż. O awansie do finału zadecydowały
rzuty karne. W regulaminowym czasie wynik meczu Baranowo kontra Łęg Przedmiejski zakończył się wynikiem 0:0,
w rzutach karnych lepsi okazali się przeciwnicy wygrywając 2:1. Należy dodać, że nasz zespół chłopców był najmłodszy w tym turnieju.
Drużyna dziewcząt: Alicja Nowicka, Natalia Gacioch, Gabriela Krzyżak, Ola Sięda, Michalina Stolarczyk, Angelika
Duszak, Berk Martyna, Wiktoria Kuźniak.
Chłopcy: Piotr Ogonowski, Wojciech Dynarowski, Konrad
Szcześniak, Piotr Michalak, Kamil Ziaja, Eryk Brodowski,
Grzegorz Sendrowski, Jakub Wróblewski. Opiekun i trener
Adam Białczak

Gimnazjaliści z Baranowa ćwiczenia na strzelnicy
W ramach godzin z Edukacji dla Bezpieczeństwa
uczniowie klas trzecich gimnazjum w Baranowie z
opiekunem Adamem Białczakiem, 16 listopada 2016
r. uczestniczyli w zajęciach strzelania na strzelnicy
Zespołu Szkół Powiatowych w Kadzidle. Głównym
celem zajęć było zdobycie przez uczniów wiedzy
związanej z budową i zasadami działania broni długiej oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.
Gimnazjaliści poznali budowę karabinka, przeszli
kurs jego obsługi i mieli możliwość wypróbowania
swoich umiejętności strzeleckich. Strzelanie odbywało się na dystansie 50 m, z karabinków sportowych kal. 0,22 cala, z pozycji leżącej. Wszyscy biorący udział oddawali 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych.
Najbardziej skutecznymi strzelcami zostali: Dominika
Tabaka (III A) i Mateusz Grzegorczyk (III B). Zajęcia
te wywołały wśród uczniów duże zainteresowanie i
dostarczyły wiele emocji, jak również nauczyły odpowiedzialności, dyscypliny i samokontroli.
Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia w strzelaniu odbyły
się pod fachowym okiem płk rez. Eugeniusza Gorczycy.

Ogólny rzut oka na Puszczę Kurpiowską
/Przedruk z „Puszcza Kurpiowska w pieśni”/
Za rzeką Narwią w Ostrołęce rozpoczyna się Puszcza
Kurpiowska: lasy, lasy i piaski. Ale aby bliżej poznać
tę puszczę , trzeba dostać się do jej głębin, zajrzeć do
chat kurpiowskich, przypatrzeć się życiu tego biednego ludu, wniknąć w jego potrzeby, poznać jego gwarę,
przysłuchać się podobnej do nawoływania nocnej
„pućki” i do poszumu leśnego jego pieśni, która tam
codziennie na polach, łęgach, na łąkach i w lasach się
rozlega. Wtedy dopiero poznasz cały urok tej smutnej,
ale ciekawej okolicy.
Puszcza Kurpiowska, to puszcza szeroka i długa, ciągnie się bowiem od Chorzel, Bartnik i Nowej Wsi, po
Kolno i Nowogród, Nowogród od Ostrołęki po granicę
pruską.
Dawnymi czasy cały ten szmat ziemi podzielony był
na Puszczę Nowogrodzką i Ostrołęcką vel Myszyniecką. Dziś ludność tamtejsza podziałów tych nie zna i
całe te przestrzenie nazywa puszczą Kurpiowską, a
stolicą całej puszczy jest Myszyniec, na rz. Rozogą
położony.Puszcza Kurpiowska jest rażąco odmienna
od innych okolic kraju i robi wrażenie smutne i przygnębiające. Gościńce piaszczyste i tak szerokie, że w
niektórych miejscach np.: na trakcie idącym z Chorzel
do Myszyńca z pięć wozów obok siebie jechać może.
Gleba mało urodzajna, przeważnie piaski i sapy i dlatego kurpiki sieją najwięcej żyta i gryki. Owies i jęczmień tylko przy dołkach się udaje. Kartofle za to obficie się rodzą. Pszenicę mogą siać tylko niektóre wsie,
jak : Dylewo, Dąbrowy, Myszyniec Stary, Surowe i
Wolkowe, i to tylko miejscami. Łąk na puszczy jest
bardzo dużo, ale większość kwaśnych, mało żyznych.
Do osuszenia ich i użyźnienia potrzeba rowów, kanałów, a to może przeprowadzić tylko rząd, bo Kurpie są
za biedni, by mogli sobie na takie wydatki pozwolić.
Całą ozdobą Puszczy Kurpiowskiej są olbrzymie, mimo poczynionych przez Niemców w czasie wojny spustoszeń – bory i lasy. Z gatunków drzew najlepiej się
tu udaje sosna, brzoza i olcha. Świerk i dębina gdzieniegdzie tylko rosną, grabiny wcale nie widać.
Dawnymi czasy aż się tu roiło od grubego zwierza.
Były tu sarny, dziki, jelenie, łosie, nawet żubry się zdarzały. Jeszcze dziś starzy kurpikowie z radością wspominają te piękne czasy. Obecnie zaledwie zająca, lisa
i kune i to w małej ilości spotkać można. Saren nie ma
, a jeżeli się jaka pokaże, to przychodzi z pobliskich
pruskich lasów. Lichy zwierzostan wskazuje, jak na
Puszczy rozwinęło się kłusownictwo. Z ptactwa dawnymi czasy było bardzo dużo cietrzewi. Przed samą
wojną trafiało mi się jeszcze spotkać je w okolicy Bandyś, dziś ich również nie ma. Kaczek za to jest bardzo
dużo na rzekach: Omulwi, Rozodze, Pisie, Szkwie, na
olbrzymim zabagnionym jeziorze Serafin i na wielkich
błotach: Karaska i Kopaczyska. W lasach i na polach
jest bardzo dużo kuropatw, jarząbków i drozdów.
Słomki też tu swoje ciągi tutaj mają. Na smugach i łąkach odzywają się kuliki, bąki, czajki, boćki i bekasy.
Na wiosnę przylata tysiące dzikich gęsi, żurawi, nawet
łabędzie kurpiki spotykają /opowiadał Kurp z Sidziego
Borku/.
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Puszczę tą zamieszkuje przed 14 wiekiem osiadły tu lud, Kurpiami
zwany. Nazwę tą otrzymał od obuwia łyczanego, jakie dawnymi czasy nosił. Głowę nakrywa czapką z sukna granatowego – maciejówką
/ dawniej noszono filcowy czarny niski półcylinder. Kołnierzyka ani
krawata Kurpie nie noszą, bo mają kołnierz u koszuli wykładany, ładnie czerwonymi nićmi wyszywany, podobnież mankiety u rękawów..
W miejsce krawata noszą pod szyją faworek czerwony lub zielony w
kokardkę związany. Kobiety noszą koszulę płócienna z szerokimi
rękawami, kołnierzykiem wykładanym, czerwonymi nićmi wyszytym.
Na koszulę „kitel” czyli suknie w pasy lub kratki przez siebie samą
udzianą i zrobiona. Kolor kitla przeważa czerwony z żółtym i zielonym, choć i innych kolorów używają. Na piersi kurpianka wkłada
wcięty „zistek” tj. sznurówkę z atłasu czarnego, zielonego lub amarantowego trzema lub więcej spuszczającymi się na biodra klapkami.
Wokoło szyi kilka sznurów bursztynowych lub szklanych paciorków,
zakończonych krzyżykiem. Zamiast sznurówki noszą jeszcze lużne
kaftaniki „jacki” obszyte wokoło koronką czarną a nie raz i złotym
szychtem. Na głowę zarzucają kwiecistą wełnianą lub perkalową
chusteczkę, „na zakład” założoną, z tyłu związaną. Małe dziewczynki
od sześciu lat i niżej ubierają się tak jak stare kobiety.
Mężczyźni latem, w dzień powszedni chodzą boso lub w chodakach
z partu /płótna grubego/ grubego podszewki skórzanej, w spodniach
z grubego białego płótna lub cejku i w koszuli swojej roboty. Zimą na
koszule nadziewają ciepły „lejbzik” – kaftan i „spancerek” tj. kamizelkę cajkową albo sukienną, a na to podszyty kożuchem sukmanek.
Kobiety w dzień powszedni, latem chodzą tylko w koszuli i kitlu, zimą
na koszule wdziewają sznurówkę albo ciepły kaftanik, a do kościoła
narzucają na plecy wełniany, w kratki robiony, różnokolorowy fartuch
albo dużą ciepłą chustkę.
Niektóre kobiety okrywają się kraciastymi kilimami swojej roboty.
Przy domu na nogi nic nie wkładają /niektóre kładą drewniaki/. Do
kościoła nakładają „cizamki” tj sznurowane kamasze.Kurpie ogólnie
są ludem dorodnym. Mężczyźni wzrostu średniego, choć trafiają się i
wysocy; twarz mają pociągłą, nos dosyć długi i duży. Kobiety są nieduże, ale za to tęgie, „opiekłe” jak to same o sobie śpiewają:
Chocim mała, ale gruba,
Urosne ci, jek i druga.
Wąsy i brody ogólnie mężczyźni golą, włosy noszą dłuższe niż w
innych okolicach. Kobiety czeszą się przez środek głowy, włosy splatają w dwa warkocze i spuszczają je na plecy. Powiadają że czynią
to na pamiątkę, że i Matka Boska nie spinała włosów, ale je na ramiona spuszczała. Barwa włosów przeważa jasna, choć i szatynów
na puszczy jest bardzo dużo. Oczy niebieskie, rzadko piwne, cera u
kobiet młodych nadzwyczaj delikatna, bieluchna, że i nie jedna warszawianka by im pozazdrościła. Starsze kobiety na twarzy robią się
żółte, sparciałe. Mężczyźni starsi mają cerę śniadą. Sposób odżywiania się u Kurpiów jest jeszcze pierwotny. Najgłówniejszymi ich
potrawami są: „rejbaki” tj. kluski, placki z kartofli, „pampuchy – placki
z mąki i „jagła” tj. kasza jaglana /z prosa/ z mlekiem, kartofle z mlekiem, kartofle z kapustą /w kapuście dużo kaszy jęczmiennej i trochę
sadła/. Mięsa Kurp nie widzi, chyba na święta i przy rodzinnej uroczystości /chrzciny i wesele/. Po pogrzebie idą Kurpie do karczmy na
poczęstunek, gdzie piją „psiwo’ i jako zakąskę jedzą chleb , czasami
kiełbasę. Kurp jeżeli prosiaka uchowa, to go sprzeda na podatki, lub
coś do domu kupi. Nic też dziwnego że kurpie nędznie wyglądają i
szybko się starzeją. Dawnymi czasy, kiedy na Puszczy kurpików było
jeszcze mało, a lasów była moc, zajmowano się tutaj bartnictwem,
łowiectwem, w niektórych miejscowościach i rybołówstwem. Dziś
głównym zajęciem jest praca na roli. Ziemia lekka piaszczysta i sapowata kiepsko rodzi i wszystkich wyżywić nie jest zdolna. Idzie więc
biedny Kurp, na zarobek do lasów rządowych, idzie do Prus
Wschodnich, jak bieda dokuczy i zarobków nigdzie znaleźć nie można, jedzie za morza, do krajów bogatych, jak do Ameryki, Kanady,
Brazylii, byle „niescęsną dolę poprazić”.Najważniejszym źródłem
dochodów Kurpiów jest przychówek krów, świń, owiec. Lubią też hodować młode żrebaki „ kiziaki” które doskonale wychowują i sprzedają za dobre pieniądze do Prus lub na szlachtę.

Kurpianki wyrabiają delikatne, piękne płótna „part”, a
także z wełny owiec robią sukno na chłopskie ubrania i
wełniane kilimy, płócienne kolorowe chodniki, które
sprzedają często aż w odległych miastach. Duże zyski
czerpią również ze sprzedaż suszonych grzybów, borówek, jagód – których tutaj obfitość się rodzi.
Kurp, jak i każdy człowiek nie jest bez wad.. Słyszałem
od wielu osób, że są na ogół leniwi. Jeżeli chodzi o
mężczyzn – to się najzupełniej zgadzam. Lubią oni się
wałęsać, po podścianiu z sąsiadami przesiadywać i
„fefkę” /fajkę/ palić i dlatego też w gospodarstwie i codziennym ich życiu niema porządku i ładu, bo wszystko
się robi „jek leci” tzn. jak bądź. Kto musiał i wyjechał za
granice i tam popracował i widział jak ludzie pracują i
żyją, większy dostatek w ich domach, i widział wiele
pięknych rzeczy - po powrocie inaczej też wziął się do
pracy. Wielu z nich nie gorzej gospodarzy niż szlachcic.
– Kobiety – ogólnie są pracowite, nie tylko dzieci i dom
oporządzą, ale jeszcze mężom w podwórzu pomagają.
A ile to pracy wkładają one w uprawę lnu i przerobienie
go na płótno. One też pracują przy zbiorze żyta, pieleniu i „żeciu” prosa. Kradzieży na Puszczy nie ma, bo
Kurpie, zdybawszy złodzieja na uczynku, tak go osądzą
i ukarzą, że więcej kraść nie przychodzi. Jedyną kradzieżą której Kurp się dopuszcza, a której za grzech
sobie nie poczytuje, jest wyrąbanie drzewa w lesie rządowym. Urobienie sobie tego rodzaju sumienia pochodzi stąd, że przed uwłaszczeniem każdy Kurp miał prawo wyrąbać tyle drzewa, ile mu było potrzeba.
Później rząd rosyjski uwłaszczył Kurpiów, skasował
wszelkie przywileje a między nimi i wolny wyrąb drzewa. Kurpie jednak praw swoich zrzec się nie chcieli i
lasy dawnym zwyczajem za swoje uważali i uważają i
drzewa rąbią.
Wódkę rzadko który Kurp pije, bo się jej uroczyście wyrzekał na świętej Misji w Kadzidle roku 1858. Piwo za
to, zwłaszcza „browarne”, ma u nich wielkie powodzenie. Zamożność wesela na Puszczy inaczej się nie ocenia, jeno ilością antałków piwa. Im więcej antałków piwa, tym bogatsze wesele. Bywały wesela, na których
wypijano do pięćdziesięciu dużych antałków piwa. Wojna nauczyła ludzi wielu złych rzeczy, a kurpików nauczyła łamać „wyrzeczysko”i pić wódkę – której się wyrzekło. Żaden Puszczak nie lubi, żeby go pogardliwie
Kurpiem nazywano i z niego kpiano. A że jest w języku
chwat, więc potrafi się odciąć. Jeżeli go kto skrzywdzi,
pomści się i to nieraz w sposób barbarzyński np.: przebije sąsiadowi krowę.
Zabudowania z powodu pobliskich olbrzymich lasów
mają bardzo dostatnie. Domy budowane są w węgieł,
szczytami do drogi. Szczyt frontowy u góry kończy się
krzyżykiem, wskutek czego dom ma wygląd małej kapliczki. Okiennice są zwykle farbą lub farbką malowane.
Nad i pod oknami często umieszczane są ślicznie rzeźbione gzymsy / Np. w Brzozowym Kącie p. Czarnia widziałem -orły polskie – wyrzeźbione przez kurpiowskiego artystę. Na ścianach wielu domów widać staropolskim zwyczajem pomalowane krzyże. Ogródków przed
domami nie ma z powodu marnej gleby i być może lenistwa tego ludu. Zwykle w szczycie domu lub w podwórzu rośnie kilka brzózek, choinek lub krzaków bzu.
Drzewka owocowe są tu rzadkością. Każdy dom ma
zwykle jedną izbę obszerną, gdzie się podejmuje gości i
przesiaduje letnią porą, alkierz gdzie śpią i komorę czyli
schowanko dla różnych sprzętów i na kufry do ubrań.
Izba przedstawia się jeszcze jako tako.
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Podłoga wprawdzie poplamiona, brudna, ale za to ściany
pobielone, a na nich parę obrazów, cały rząd w różne kwiatki
pomalowanych „kruzycków” /garnuszków glinianych/ i talerzyków, sporą ilość różnokolorowych wycinanek, wyobrażających pawia, leluje, kogutki i inne stworzenia. Na środku izby
do sufitu przyczepiony, z bibułki i słomek, misternie zrobiony
– pająk. W szczycie, w prawym kącie izby, stoi stół - na którym stoi krzyż i inne gliniane figurki. Przy bocznych ścianach
izby stoją ławy a przy ścianie u drzwi wejściowych szafa ze
szkłem „na orzech” pomalowana, z różnymi szklankami, talerzami, łyżeczkami. Tu już panuje wzorowy porządek.
Alkierz za to w zwykłe powszednie dni przedstawia obraz nie
najlepszy. Bo i
jak utrzymać porządek na co dzień, przy licznej rodzinie, pracy w domu, obejściu a latem i na polu. Porządek w domu robi
się na niedzielę i święta, no i na czas kolędy „kiedy ojciec
duchowny przyjść mają”. Podłogi wtedy wymyte i piaskiem
posypane nieraz w ładne desenie. Stoły i ławy ponakrywane
białym płótnem albo kilimami. Wszyscy pomyci i uczesani
czekają na swojego proboszcza. CDN
Kazimierz Orzoł

ŚMIERCIONOŚNE PŁOMIENIE
Pożary od wieków niszczyły nasz kraj, obracając w perzynę nie tylko dobytek ludzi, ale i dorobek kulturalny.
Główna przyczyna tych klęsk na wsi wynikała z faktu,
że prawie całe budownictwo wznoszono wyłącznie z

drewna, kryto słomą, jeszcze w XVIII wieku nie znano
kominów, a dym z paleniska wewnątrz izby rozchodził
się po całej chacie, znajdując ujście nieszczelnym
drewnianym dachem.
Pożary były najstraszniejszą plagą polskich wsi, niszcząc je doszczętnie, co przy gęstej, palnej zabudowie,
braku przerw ogniowych i ludzi obeznanych z gaszeniem ognia było częstym zjawiskiem . Powszechnie też
praktykowano różne zabobony i wierzenia, rzekomo
zabezpieczające przed tą klęską. Do najbardziej znanych należał przesąd o zakazach plucia na ogień, pożyczania ognia, gaszenia pożaru powstałego od pioruna, o uprzywilejowanej roli bocianów i jaskółek itp.
Śmiercionośne płomienie nie omijały Baranowa i wsi w
naszej gminie. Informacje o tych zdarzeniach znalazły
się nawet na łamach gazet ogólnopolskich. W gazecie
„Nasz Przegląd” z 1931 roku, autor notatki informacyjnej wymienia szczegółowo straty. Spaleniu uległo 26
domów, 35 stodół, 30 chlewów, 13 szop, 4 obory, olejarnia i śpichlerz, łącznie 110 zabudowań.
Kurier Warszawski z 1931 roku

Kurier Warszawski z 1928 roku, błędnie podaje
nazwę wsi Sierpięta, wiemy, że chodzi o Cierpięta.
Jak podaje autor informacji prasowej spłonęło 19
domów, 7 stodół i 10 chlewów, ze względu na wielkość tej wsi oznaczało znaczne straty materialne.
Jak czytamy w prasie pożar został spowodowany
przez podpalacza. Straty były bardzo duże, w przeliczeniu na ówczesne dolary USA wynosiły ponad 11
tysięcy dolarów. Dla porównania ówczesne ceny i
płace: cukier (10 kg): 36 zł (1927), 92 zł (1935), sól
(10 kg): 8 zł (1927), 21 zł (1935), zapałki (100 pud.):
16 zł (1927), 76 zł (1935), pszenica (1 q): 47,4 zł
(1928), 16,1 zł (1935), żyto (1 q): 40,9 zł (1928),
13,3 zł (1935), ziemniaki (1q): 4,6 zł (1926), 4,2 zł
(1927), 3,5 zł (1928), 3,3 zł (1929), żywiec wołowy:
139,3 zł (1928), 59,7 zł (1935), żywiec wieprzowy:
212,3 zł (1928), 77,1 zł (1935), krowa (sztuka)–200
do 500 zł, koń pociągowy–300 zł do 1000 zł. Płace:
prezydent: 5000 zł, premier: 3000 zł, minister: 2000
zł, senator: 1800 zł, poseł: 1500 zł, rzemieślnik 1 do
2 zł na dzień, robotnik:1929–1,02 zł za godz., 1933–
0,80 zł za godz., 1935–0,73 zł za godz., pracownik
umysłowy:1928–324 zł, 1930–352 zł.

W tym samym roku tj. 1928 i również w „Kurierze
Warszawskim” zamieszczona została wiadomość o
tragicznym pożarze w Błędowie. Tu również autor
błędnie podaję nazwę wsi Błędówka. We wcześniejszych wiadomościach autorzy podają tylko
starty materialne, w tym zdarzeniu mamy ofiary
śmiertelne wśród mieszkańców wsi. „W płomieniach zginęły 2 osoby: 70-letnia Ewa Kurtzowa i 12letnia Stanisława Grzelówna. Nadto poparzone są
2 osoby, które ratowały swój dobytek”

Adam Białczak
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Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie.

W sierpniu bieżącego roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich w
Baranowie.
W czasie dożynek gminnoparafialnych KGW miało swoje
stoisko kulinarne. Przy KGW powstał zespół wokalny „Rychtowne
Babki”. Pierwszy występ-udział w
przeglądzie Pieśni patriotycznej i
wyróżnienie wykonanych utworów.
Następnie występ na uroczystej
Gali w Święto Niepodległości i nagroda Dyrektora Wojskowego
Centrum Edukacji Obywatelskiej –
zaproszenie Zespołu do udziału w
koncercie z okazji Święta Wojska
Polskiego
w
Warszawie.
W dniu 19.11.br. KGW zorganizowało zabawę taneczną w stylu PRL-u z konkursami, w zabawie uczestniczyło ponad 100 osób. Była to pierwsza tego typu impreza, lecz na pewno nie ostatnia ponieważ Panie
z KGW są pełne zapału, mają wiele ciekawych pomysłów na dalsze działania, a uczestnicy zabawy wychodzili zadowoleni i prosili o następną.
Życzymy Zdrowych i Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
W imieniu KGW w Baranowie
Prezes G. Symołon

BAL SYLWESTROWY
Serdecznie zapraszamy Państwa do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie na świetną zabawę sylwestrową do białego rana.
Zapewniamy:
- wyśmienite potrawy,
- zabawę umili państwu zespół muzyczny „Aplauz „
- kompleksową usługę
- szampan, napoje chłodzące
- Kawa, herbata, ciasto
ROZPOCZĘCIE BALU O GODZINIE 20:00
WSTĘP - 300 zł / para
Nowy rok przywitamy szampanem i sztucznymi ogniami.
Kontakt: 29 761 36 76
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ZAPISY POD NR. TEL.
29 7613676
FITNESS- zajęcia dla Pań w każdym wieku.
Cena 10zł za wejście/

Baranowo GOKSiR u. Gwardi Ludowej 13

Życzą : Dyrektor i pracownicy
GOK,SiR w Baranowie
Kurpiowski Zespół
„ Pod Borem” z Zawad

Poniedziałki od 9 stycznia i środy od 11 stycznia i
godz.18:30-19:30
Zapisy telefoniczne pod numerem: 519558432

Przyjdź i poczuj się jak Miss Fitness!!!

Serdeczne podziękowania za wsparcie finansowe firmie „ Jarex” z Warszawy i Panu Krzysztofowi Drężewskiemu za inicjatywę i wielkie zaangażowanie. Dzięki Wam spełniły się nasze marzenia o wydaniu płyty Zespołu
Kurpiowskiego „ Pod Borem „ z kolędami i pastorałkami . Płytę można
kupić w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie
i Gminnej Bibliotece Publicznej w Baranowie.
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NASZA GMINA, NASZE SPRAWY

KULTURA

Rok 2010 numer 4

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
REGULAMIN
Przegląd odbędzie się w dniu 12 stycznia (czwartek) 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu
i Rekreacji w Baranowie początek godzina 10.00. Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do
przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
1. Uczestnicy przygotowują:
- w kategorii soliści: kolędę lub pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy
utwór);
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób): kolęda i pastorałka
(maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 09.01. 2012 roku na adres
organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych
instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z w/w kategorii.
2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:
- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośl
3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury
powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja
- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np. w przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców
5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.
7. Dojazd uczestników na koszt własny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. ul. Gwardii Ludowej 13 ,06- 320
Baranowo tel. 0-29 761-36-76 e-mali: marggaat@interia.pl

DRODZY CZYTELNICY,

Z największą radością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer “Wieści Gminy”. Znajdziecie w nim artykuły przybliżające specyfikę i wyjątkowy charakter naszej gminy, jednocześni chcielibyśmy aby mieszkańcy gminy Baranowo współtworzyli z nami nasz
kwartalnik. Zachęcamy do współpracy, materiały w wersji elektronicznej, które chcieliby Państwo zamieścić na łamach naszego
pisma prosimy przesyłać na adres goksirbaranowo@wp.pl. Zapraszamy również naszych przedsiębiorców do bezpłatnego zamieszczania, reklam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w większym niż dotychczas stopniu, inspirować i pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności dotyczącej gminy Baranowo. Wydawca nie odpowiada za
treści artykułów umieszczonych w niniejszym piśmie.

