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Wójt Gminy Baranowo
Proboszcz Parafii Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
zapraszają na

XVI DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
13 WRZEŚNIA 2015 R
SOBOTA – AMFITEATR GOKSIR
20.00 KINO PLENEROWE – „Królowie lata”
22.00 ZABAWA POD GWIAZDAMI - GRA ZESPÓŁ „ZADYMA” Z ZUBRZYCY DOLNEJ
NIEDZIELA
11.oo Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony w kościele p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – oprawa Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad
13.oo Otwarcie imprezy Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter
amfiteatr GOKSiR w Baranowie
 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem z Zawad
 Turniej sołectw
 Koncert Duetu Akordeonowego Mamzel and Vertim
 Koncert zespołu Pieśni i Tańca z Kębłowa
 Rozstrzygnięcie konkursów : „Najpiękniejszy ogród”,
 WORD, KRUS.
 Kabaretowy taniec masek
 Pokaz iluzji scenicznej
 Koncert zespołu disco polo „Exaited”
 Teatr ognia „Widmo”
 Zabawa pod gwiazdami – Zespół Zadyma z Zubrzycy Dolnej
Współorganizatorzy i sponsorzy:
Sołectwo: Czarnotrzew
PHU Roldex Krzysztof Deptuła
Piekarnia Sezam Państwa Jolanty i Edwarda Włodarczyk
Waldemar i Monika Grabowscy
Edward Balcerczyk, Piekarnia „Białczak” - Państwo Marzena i Andrzej Białaczak
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” Oddział Produkcyjny „KURPIE” w Baranowie
Zakłąd Mleczerski „Hochland” w Baranowie
IMPREZIE TOWARZYSZĄ: prezentacje zakładów przetwórstwa rolnego, stoiska informacyjno-promocyjne instytucji
działających na rzecz rolnictwa – ODR, ARiMR, KRUS, stoiska gastronomiczne i handlowe, dmuchane zjeżdżalnie,
zamek, trampolina itp.
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Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” Oddział Produkcyjny „Kurpie„ w Baranowie
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce
Wójt Gminy Baranowo
ZAPRASZAJĄ
na
POWIATOWO- GMINNY DZIEŃ KUKURYDZY I MLEKA
BARANOWO 12 września 2015
Program:
Baranowo ul. A.Madalińskiego - Pole demonstracyjne odmian kukurydzy
10:30 Otwarcie imprezy
11:00 Prezentacja kolekcji odmian kukurydzy na polu demonstracyjnym
firm: Małopolska Hodowla Roślin, HR Smolice, FarmSaat, Maisadour,
KWS, OSEVA,
Baranowo - Plac naprzeciw mleczarni Mlekovita ul. Niepodległości
27
13:00 Blok merytoryczny - ciąg dalszy
- Prezentacja wystawców
- Konkursy: wiedzy z zakresu rolnictwa,
14.00 Blok rozrywkowy - Koncert zespołu Pieśni i Tańca z Kębłowa i Kapeli Podwórkowej z Chorzel
Imprezy towarzyszące:
- Stoisko informacyjne MODR i ARiMR,
- Prezentacja maszyn i urządzeń do produkcji rolniczej,
- Stoiska firm mleczarskich, paszowych, rolniczych , ogrodniczych

12 września 2015r godz. 20.00
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie
ZAPRASZAMY NA SEANS FILMOWY

Sobota – 12 września - 22.00 amfiteatr GOK,SiR
w Baranowie

„KRÓLOWIE LATA”

Niedziela – 13 września - 21.00 amfiteatr
GOK,SiR w Baranowie

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu – Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.
KULTURA. LUBIĘ TO! WRZEŚNIOWE KINO PLENEROWE
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Starosta Ostrołęcki zaprasza na BEZPŁATNE badania profilaktyczne
13 września – niedziela – Baranowo, Gminny Ośrodek Kultury, ul. Gwardii
Ludowej 13 zapraszamy w godzinach od 8.00 – do 16.00
Podczas akcji profilaktycznych można skorzystać bezpłatnie z takich badań jak:

spirometria,

badanie stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu,

badanie poziomu cholesterolu,

badanie poziomu trójglicerydów,

badanie poziomu cukru,

pomiar ciśnienia krwi,

konsultacje lekarskie.
Osoby z grupy ryzyka podczas konsultacji lekarskich mogą otrzymać inhalatory
lub aparaty do gimnastyki oddechowe oraz skierowanie na badania poszerzone:

konsultacje u lekarza specjalisty chorób płuc,

RTG,

tomografię komputerową.
Realizatorem Programu jest Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Wydział Promocji
i Rozwoju pl. gen. J. Bema 5, Tel. 29 764 27 49; wew. 168, 166, 151, mail: promocja@powiatostrolecki.pl. Szczegóły na stroniewww.powiatostrolecki.pl zakładka
Dbam o Oddech.
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Stan służby zdrowia na terenie
Gminy Baranowo
Od wielu lat obserwujemy ciągłe zmiany w
organizacji służby zdrowia w kraju. Było wiele
różnych rozwiązań finansowania przychodni i
szpitali np. Regionalne Kasy Chorych. Czas pokazał, że przeważnie każde rozwiązanie miało
swoje wady, dlatego też system był ciągle zmieniany. Obecnie środki finansowe na służbę zdrowia pochodzące z naszych składek są dysponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz ten na podstawie złożonych przez pacjentów deklaracji określających przynależność do
danej przychodni przekazuje je co miesiąc podmiotom prywatnym wskazanym w deklaracji
przez pacjenta. Przekazane środki finansowe
mają w pełni wystarczyć na bieżące funkcjonowanie przychodni. Na terenie Mazowsza w rękach
samorządu są jedynie szpitale, natomiast małe
miejskie i wiejskie przychodnie prowadzone są
głównie przez podmioty prywatne. Samorządy
gminne nie prowadzą przychodni, najczęściej tylko są właścicielami budynków przychodni, które
użyczają bądź wydzierżawiają. Tak właśnie jest w
przypadku Gminy Baranowo. Budynek ośrodka
zdrowia jest własnością Gminy, lecz Gmina może
tylko wydzierżawiać lub użyczać lokale prywatnym podmiotom. Taki stan rzeczy, tj. bezpłatne
użyczenie lokali w Baranowie ma miejsce od
2011 roku. Dobra podstawowa opieka medyczna
jest i będzie jednym z najważniejszych celów
działania samorządu Gminy Baranowo, dlatego
też Ośrodek Zdrowia został wyremontowany w
ramach dużego unijnego projektu pn. „Poprawa
dostępności i jakości usług podstawowej opieki
zdrowotnej poprzez adaptację i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Baranowie”.Całkowita
wartość projektu wyniosła 963.422,11 zł. Obiekt
został przygotowany na funkcjonowanie dwóch
niezależnych podmiotów lekarza rodzinnego. Wyremontowaliśmy również i utrzymujemy do ewentualnego użyczenia mieszkanie dla lekarzy o
pow. 70 m2. Ten wielki wysiłek finansowy i organizacyjny został poniesiony aby zapewnić mieszkańcom Gminy Baranowo jak najlepszą opiekę
medyczną w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i opieki specjalistycznej. Jest to bardzo
ważne, ponieważ z każdym rokiem stajemy się
coraz starsi i potrzebujemy coraz lepszej ochrony
zdrowia.

To właśnie potrzeby pacjentów zmieniają się i
zakres wymaganej opieki jest coraz większy.
Potrzebna jest opieka kardiologa, ginekologa,
stomatologa oraz innych specjalistów. O to
wszystko przez kilka ostatnich lat Samorząd
Gminy zabiegał, prosił spółkę EL-TA, negocjował z NFZ.
Wiele trudu zostało włożone w zdobycie kontraktu NFZ na usługi stomatologiczne i na pozyskanie lekarza, który na własny koszt wyposaży
gabinet. Wiele zabiegano o to, aby w budynku
ośrodka zdrowia uruchomić rehabilitację. Na
dzień dzisiejszy jest to rehabilitacja prywatna,
ale starania o kontrakt z NFZ ciągle trwają i będą trwać po to, by mieszkańcy Gminy Baranowo mogli korzystać z refundowanej opieki rehabilitacyjnej. Czy to się uda, zobaczymy. Dwa
lata temu został także podjęty trud i próba
wprowadzenia do naszego ośrodka drugiego
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jednak
próba okazała się bezskuteczna. Dwa podmioty
nie dały rady funkcjonować w jednym budynku,
a szkoda, bo na przykład w Kadzidle w jednym
budynku ośrodka zdrowia funkcjonują aż 4
przychodnie prywatne. Później prowadziliśmy
także rozmowy z ościennymi szpitalami w sprawie utworzenia drugiego podmiotu podstawowej
opieki zdrowotnej na terenie naszej Gminy. Dyrektorzy szpitali życzliwie odnieśli się i poparli
nasz pomysł jednakże z braku lekarzy odmówili
tworzenia POZ na górze naszego ośrodka zdrowia. W tej sytuacji Samorząd Gminy w Baranowie postanowił wprowadzić drugi podmiot, który
już obsługuje część mieszkańców naszej Gminy i który już od dawna zabiegał o prowadzenie
praktyki lekarskiej w naszej Gminie. Ponieważ
nie było to możliwe w jednym budynku Samorząd wypowiedział umowę użyczenia dotychczasowemu świadczeniodawcy. Nowy podmiot
zaczął funkcjonować w ośrodku zdrowia od 1
sierpnia br. Obecnie mamy na terenie Gminy
dwie niezależne przychodnie, funkcjonujące w
dwóch oddzielnych budynkach, starające się
pozyskać jak największą liczbę pacjentów. Są
już pierwsze deklaracje ze strony obu przychodni dotyczące ilości zaangażowanych specjalistów, jakości usług czy godzin funkcjonowania przychodni. Chciałbym powiedzieć, że ww.
działania podjęliśmy tylko i wyłącznie w trosce o
dobro pacjenta i na prośbę wielu pacjentów wyrażaną wielokrotnie na zebraniach wiejskich i
bezpośrednio do Wójta. .
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Podejmujemy je w celu poprawy jakości oraz zakresu usług podstawowej opieki zdrowotnej
świadczonych w ramach NFZ dla mieszkańców
naszej Gminy. Mamy nadzieję, że istnienie
dwóch podmiotów medycznych na terenie Gminy
Baranowo spowoduje zdrową konkurencję, która
wszędzie przynosi dobre efekty i w przypadku
ochrony zdrowia powinna dać również pozytywne
owoce.
Z opinii niektórych pacjentów wynika, że już widać pozytywne efekty naszych działań, ponieważ
spółka EL-TA zapowiada zwiększenie ilości specjalistów i inne udogodnienia, a spółka Medicus
obiecuje oprócz specjalistów szeroki zakres badań. Jako Wójt chciałbym, aby konkurencja zaistniała u nas na stałe, bo będzie to z korzyścią dla
naszych obywateli, którzy potrzebują coraz lepszej ochrony zdrowia. Aby jednak tak się stało,
istniejące podmioty powinny podzielić się w miarę proporcjonalnie pacjentami. Konkurencja będzie trwała i da korzyści dla pacjentów tylko wtedy, kiedy będzie działała w podobnych realiach i
podobnych warunkach finansowych. W przypadku ochrony zdrowia ważna jest ilość zadeklarowanych pacjentów. Powinna być ona w obu podmiotach porównywalna. Na dzień dzisiejszy spółka EL-TA ma lepszą pozycję wyjściową, bo ma
większość pacjentów, których otrzymała (gratis)
przychodząc do Baranowa po śmierci śp. doktora
Tadeusza Ziai. W celu uzyskania trwałych korzyści z konkurencji jaka zaistniała w Gminie Baranowo po 1 sierpnia br. zachęcam obywateli Gminy do zapisywania się do nowego podmiotu –
Pana doktora Kossakowskiego, aby obie placówki obsługiwały podobną liczbę pacjentów. To od
decyzji pacjentów będzie zależało czy konkurencja będzie trwała, czy będzie zjawiskiem przejściowym.
Państwo Polcyn atakują Wójta i Samorząd, że
podejmujemy takie radykalne działania. Być może wypowiedzenie umowy było dla Państwa Polcyn pewnym zaskoczeniem, ale pragnę przypomnieć, że firma EL-TA przez co najmniej 4 lata
prowadziła samodzielną, bez ingerencji Samorządu działalność w użyczonym ośrodku zdrowia.
Przez cały okres w ogóle nie współpracowała z
Samorządem Gminy pomimo prób nawiązywania
tej współpracy i nie spełniła oczekiwań oraz
obietnic przedstawionych w wizji rozwoju ośrodka. Pomimo próśb Samorządu nie chciała się
włączyć w proces kontraktowania rehabilitacji
leczniczej.

Pacjenci skarżyli się na funkcjonowanie spółki
EL-TA podając różne argumenty.Mam nadzieję, że teraz sytuacja się zmieni. To konkurencja proszę Państwa napędza wyższy poziom
usług, a im wyższy poziom usług medycznych, tym lepiej dla pacjenta. Co dalej się stanie, to już nie zależy od Samorządu Gminy,
tylko od Państwa – pacjentów obu przychodni.
Pamiętajmy, że jeżeli jest wybór, zawsze jest
możliwość zmiany. Można albo zostać, albo
przejść do innej przychodni. Jeżeli po zmianie
przychodni dojdziemy do wniosku że i tak jesteśmy nieusatysfakcjonowani, możemy powrócić do starej przychodni. W ciągu roku
bezpłatnie możemy dokonać trzech zmian
przychodni.
W przypadku zmiany przychodni możemy też
żądać od dotychczasowego lekarza rodzinnego kopii dotychczasowej dokumentacji medycznej. Wydanie dokumentacji jest obowiązkiem ustawowym. To od Nas będzie zależało,
czy będziemy mieli możliwość zmiany. Jeżeli
dwie przychodnie utrzymają się na rynku, to
istnieje duże prawdopodobieństwo, że obecny
wysoki poziom podstawowej opieki zdrowotnej utrzyma się na długi czas. Mam nadzieję,
że ten krótki opis sytuacji służby zdrowia na
terenie Gminy Baranowo pozwoli Państwu zauważyć, że te zmiany to nie jest jednorazowa
akcja, tylko element długoletnich starań o jak
najlepszą opiekę medyczną dla mieszkańców
Gminy Baranowo. Opieka medyczna na obszarze Gminy jest obecnie całkowicie w prywatnych rękach i Samorząd Gminy nie ma
wpływu jak ta opieka wygląda. Największy
wpływ w tej sytuacji macie Państwo, ponieważ
Państwo, poprzez złożenie deklaracji, możecie utrzymać tę konkurencję oraz wyższy niż
dotychczas poziom usług w obu przychodniach. Samorząd Gminy pomaga i stara się w
jak największym stopniu spełniać Państwa
oczekiwania.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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Inwestycje drogowe
W dniu 31.08.2015r., zakończono proces odbiorowy zadania przy przebudowie
drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew –
wieś, wraz z odcinkiem drogi powiatowej Nr
2536W w obrębie wsi Czarnotrzew. W ramach zadania wykonano nawierzchnie bitumiczną od przystanku autobusowego przez
wieś na długości 1200mb o szerokości jezdni 6,00 m (w tym wydzielony pas dla rowerów). Wykonano zjazdy do posesji z kruszywa oraz oznakowanie poziome i pionowe, w
okolicy Szkoły zostały zamontowane progi
zwalniające oraz bariery. Na drodze powiatowej dokończono budowę ścieżki rowerowej
do skrzyżowania k. przystanku. Po drugiej
stronie drogi od zabudowy mieszkaniowej
powstał chodnik z kostki brukowej, a w okolicy przystanku autobusowego wykonano zatokę autobusową, oraz ustawiono lampę hybrydową. Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie z NARODOWEGO PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH –
ETAP II BEZPIECZEŃSTWO – DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ, które stanowi 50 % wartości zadania. Pozostałe środki zabezpieczyła Gmina Baranowo (ok. 300 tyś zł), oraz
partner projektu - Powiat Ostrołęcki (130 tys.
zł). Wykonawcą robót była firma OSTRADA
z Ostrołęki.
Trwają również prace przy przebudowie drogi
gminnej Jastrząbka – Kadzidełko.
Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie

W drugiej połowie 2015 roku Gmina zleciła wykonanie następujących dokumentacji projektowych:
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.:
„Budowa
drogi
gminnej
Nr 250127W Czarnotrzew – wraz z dojazdem do
kolonii Grądy”. Długość łącznie ok. 1100 mb.
(Zadanie w ramach Specustawy)
- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej
Nr 205129W Zawady - Karaska”. Długość ok.
2100 mb.
-Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.:
„Przebudowa
drogi
gminnej
Nr 250134W Rupin – Cierpięta”. Długość ok.
2400 mb.
Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo”. Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ulicznego w celu poprawy
efektywności systemu oświetlenia ulicznego z
jednoczesnym obniżeniem jego energochłonności. Koncepcja rozbudowy oświetlenia obejmuje:
a) Baranowo – ul. Madalińskiego, ul. Nowotki,
Plac Trzydziestolecia, ul. Gwardii Ludowej (do
skrzyżowania z ul. Bartnią), ul. Sienkiewicza i ul.
Słoneczna (do skrzyżowania z ul. Okopową) zaprojektowanie nowych lamp led na własnych
słupach, na łącznej długości ok. 2km.
b) Brodowe Łąki – Zawady - zaprojektowanie
nowych lamp led na własnych słupach,
na łącznej długości ok. 1,1km (przy drodze powiatowej Myszyniec – Bartniki))
c) wymiana istniejących linek zasilających
oświetlenie uliczne we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Baranowo.
d) ustawienie ok. 20 szt lamp hybrydowych.
e) instalacja nowych lamp na istniejących słupach energetycznych w miejscowościach kolonijnych.
f) wykorzystanie do całego oświetlenia tylko istniejących lamp sodowych, oraz wymiana lamp
żarowych na nowe lampy LED-owe.
Opracował
Krzysztof Szczepanek
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Zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Baranowo.
W dniu 26 września 2014 r. Rada Gminy Baranowo podjęła uchwałę Nr XLIII/327/2014 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Baranowo dla
przeznaczenia terenów w msc. Kopaczyska i
Zawady pod lokalizację inwestycji krajowej celu
publicznego związanej z planowaną budową
linii elektroenergetycznej NN 2x400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Na terenie powiatu ostrołęckiego w/w linia przebiegać będzie przez teren
następujących gmin: Lelis, Kadzidło, Baranowo
i Czarnia.
Projektowana linia NN 2x400 kV przebiegać będzie w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej linii
220 kV przeznaczonej do demontażu po wybudowaniu nowej linii energetycznej.
Rada Gminy Baranowo w dniu 27 sierpnia 2015
r. uchwałą Nr IX/47/2015 zatwierdziła następne
zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Baranowo.
Zmiany dotyczyły 11 wniosków złożonych przez
mieszkańców gminy do przekształcenia działek
rolnych pod zabudowę mieszkaniową w msc.
Oborczyska, Zawady, Witowy Most, Czerwińskie, Jastrząbka , Wola Błędowska i Kalisko.
Jeden wniosek dotyczył przekształcenia gminnej działki rolnej w msc. Kucieje Nowe pod budowę przyszłej oczyszczalni ścieków z perspektywą podłączenia do niej sieci kanalizacyjnej z
14 miejscowości rejonu Brodowych Łąk położonych w obszarze Natura 2000.
Aktualnie dokumentacja planistyczna wraz z
uchwałą została przesłana do Wydziału Prawnego Wojewody Mazowieckiego w celu sprawdzenia jej zgodności z przepisami prawnymi.
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 azbestu z terenu gminy wynosi

14 833 620 złotych. Wiosną 2015 roku Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie o dofinansowanie utylizacji azbestu w ilości 140,7 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 140,7 ton płyt azbestowych wynosić będzie 45 024,00 złotych.
Na w/w zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska w kwocie 38 270,40 zł natomiast z budżetu Gminy zostanie wyasygnowane 6 753,60 zł.
W terminie do 30 września 2015 r. w/w firma
ma obowiązek odebrać płyty azbestowe od
mieszkańców gminy zgodnie z wykazem
przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizować na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Opracował
Wiesław Bieńkowski

Służba przygotowawcza
Służba przygotowawcza jest jedną z
ochotniczych form służby wojskowej powstaje w drodze dobrowolnego zgłoszenia się do jej pełnienia i przeznaczona
jest dla ochotników posiadających uregulowany stosunek do służby wojskowej
(przeniesiona do rezerwy bez odbycia służby wojskowej). Została ona wprowadzona w
celu gromadzenia zasobów osobowych na
potrzeby Narodowych Sił Rezerwowych
(NSR). Służbę przygotowawczą mogą pełnić zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
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Kandydat do służby przygotowawczej musi
spełniać następujące warunki:
- być niekaranym za przestępstwo umyślne,
- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i
psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej,
- wiek co najmniej osiemnaście lat oraz odpowiednie wykształcenie.
Wymagane jest wykształcenie: co najmniej
wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby
korpusu oficerów, co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów i co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych. Osoby chcące ubiegać się o powołanie
do służby przygotowawczej powinny złożyć
wniosek do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień, dołączając do niego: świadectwo ukończenia szkoły lub dyplom ukończenia studiów wraz z życiorysem, odpis
skrócony aktu urodzenia, informacja z Krajowego Rejestru Karnego oraz inne niezbędne
dokumenty, które są uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym. Kształcenie żołnierzy
służby przygotowawczej na potrzeby korpusu
oficerów realizowane jest w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, szeregowych w centrach szkolenia.
Osoby powołane do służby przygotowawczej
będą pełniły tę służbę od dnia stawienia się
w centrum szkolenia, w szkole lub uczelni
wojskowej przez okres odpowiedni dla żołnierza kształcącego się na:
- oficera do sześciu miesięcy;
- podoficera do pięciu miesięcy;
- szeregowego do czterech miesięcy.
Żołnierzom służby przygotowawczej przysługują szczególne uprawnienia:
- w okresie między dniem doręczenia pracownikowi karty powołania do czynnej służby wojskowej a jej odbyciem stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani
rozwiązany ,
- na wniosek pracownika, któremu doręczono
kartę powołania do czynnej służby wojskowej,
pracodawca jest obowiązany udzielić mu
zwolnienia od pracy bez zachowania prawa
do wynagrodzenia ,
- rozwiązanie przez pracodawcę stosunku
pracy z żoną żołnierza może nastąpić wyłącznie z winy pracownicy oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy .

Żołnierze szkoleni w ramach służby przygotowawczej otrzymują świadczenia i uprawnienia porównywalne do posiadanych przez
żołnierzy służby kandydackiej przygotowującej do służby zawodowej. Przysługuje im
zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania służby, bezpłatne zakwaterowanie,
wyżywienie, umundurowanie oraz wyposażenie. W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi
do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku
pracy.
Szkolenie w ramach służby przygotowawczej
kończy się egzaminem. Osoby, które ukończą służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym wojskowy komendant uzupełnień
nadaje przydział kryzysowy w jednostkach
wojskowych, w których będą pełnić służbę w
ramach NSR na podstawie zawartego z dowódcą jednostki wojskowej kontraktu.
Wszelkie dodatkowe oraz szczegółowe
informacje osoby zainteresowane mogą
uzyskać dzwoniąc do WKU w Ostrołęce, ul.
Sienkiewicza 45 oraz na stronie internetowej: www.ostroleka.wku.wp.mil.pl
Agata Malon

Nowy rok szkolny 2015/2016
1 września 2015 r. był pierwszym
dniem nauki dla 693 uczniów naszych szkół
w nowym roku szkolnym 2015/2016. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej poszło 34
sześciolatków oraz 35 siedmiolatków. Obecny rok szkolny jest rokiem przejściowym,
gdzie naukę w klasie pierwszej rozpoczynają
uczniowie dwóch roczników, oprócz dzieci
siedmioletnich także sześciolatki. Dzieci pięcioletnie natomiast uczęszczają do oddziałów przedszkolnych, tzw. „zerówek”. Razem
w zerówkach jest ich 87. Do przedszkola w
Baranowie oraz dwóch punktów przedszkolnych w Woli Błędowskiej oraz w Zawadach
razem uczęszcza 131 przedszkolaków.
Ogółem naukę rozpoczęło 131 przedszkolaków, 474 uczniów szkół podstawowych i 219 uczniów gimnazjów.
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Dokładną ilość dzieci w poszczególnych szkołach z wyodrębnieniem najmłodszych ilustruje poniższa tabela.
Nazwa placówki
Gminne Przedszkole
w Baranowie
Oddział przedszkolny „Pszczółki”
w Woli Błędowskiej
Oddział przedszkolny „Leśny ludek”
w Zawadach
Szkoła Podstawowa
w Czarnotrzewiu
Szkoła Podstawowa
w Bakule-Ziomku

Poniżej „0”
3 lat – 24
4 lat - 32
3 lat – 6
4 lat – 9
5 lat – 1
3 lat – 8
4 lat – 10

Szkoła Podstawowa
w Jastrząbce
Szkoła Podstawowa
w Woli Błędowskiej
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie
Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół
w Zawadach
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie
Publiczne Gimnazjum
w Zespole Szkół
w Zawadach

GMINNE PRZEDSZKOLE W BARANOWIE

Oddziały szkolne
„0”
5 lat – 34
6 lat – 7

Klasa I

Razem w
szkole
97
16

4 lat – 1
5 lat – 3
3 lat – 4
4 lat – 6
5 lat – 3
6 lat – 1
3 lat – 1
4 lat – 3
5 lat – 5
5 lat – 8
6 lat – 3
7 lat – 1

5 lat – 6
6 lat – 1

6 lat – 5
7 lat – 1
6 lat – 0
7 lat – 3

18
26
45

6 lat – 3
7 lat – 3

45

6 lat – 0
7 lat – 10

51

6 lat – 20
7 lat – 19
6 lat – 9
7 lat – 2

223
84
150
69

Kazimierz Rzewnicki
Kierownik ZOSiP

– JEDNYM Z NAJLEPSZYCH W KRAJU.
Program Wiarygodne Przedszkole powstał z
inicjatywy dyrektorów przedszkoli i został zaopiniowany przez ekspertów, którzy współpracują z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Głównym celem Programu jest wyróżnienie tych przedszkoli, które dzięki właściwemu poziomowi, osiągają bardzo dobre wyniki w
całościowej ewaluacji zewnętrznej.
Udział w Programie jest potwierdzeniem, że przedszkole posiada właściwą infrastrukturę i gwarantuje
bezpieczeństwo swoim wychowankom. Tym samym
zostaje potwierdzone, że przedszkole jest zarządzane
skutecznie i na wysokim poziomie. Pierwsze, najważniejsze kryterium dydaktyczno-opiekuńcze Przedszkole nasze już spełniło, co zostało potwierdzone
zewnętrzną ewaluacją całościową, jaką w miesiącach
wiosennych przeprowadzili eksperci z Mazowieckiego
Kuratorium Oświaty. Aby stać się oficjalnym uczestnikiem Programu i otrzymać Certyfikat Wiarygodnego
Przedszkola należy jeszcze zdobyć dodatkowe punkty w obszarach bazy (np. stołówka, kuchnia, plac

zabaw, zajęcia dodatkowe)

oraz działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa w przedszkolu (np. realizowane programy,
działania służące zapewnieniu bezpieczeństwa wychowankom). Mamy nadzieję, że to tylko kwestia
czasu i nasze przedszkole taki certyfikat otrzyma w
najbliższej przyszłości. Otrzymane wyróżnienie to
efekt wieloletniej pracy dyrektora placówki – Pani
Urszuli Panuś wraz z całym Gronem Pedagogicznym pracującym w przedszkolu oraz innych pracowników, w tym obsługi. Gratulacje i podziękowania należą się: wymienionej już byłej Pani Dyrektor
– Urszuli Panuś, oraz nauczycielkom: Pani Barbarze Socha, Pani Annie Kruk, Pani Agnieszce Zalewskiej, Pani Joannie Piórkowskiej, Pani Barbarze
Toryfter, Pani Zofii Krawczyk oraz paniom pracującym na obsłudze: Pani Monice Bieńkowskiej, Pani
Grażynie Laska, Pani Marzannie Białczak, oraz Pani Beacie Obrębskiej.
Kazimierz Rzewnicki
Kierownik ZOSiP
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WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie
przedstawia informację jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej do wiadomości
wszystkich zainteresowanych.
Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego
programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”
w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym
podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie
się:
1)uczniów uczęszczających w roku szkolnym
2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy
III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i
klasy IV technikum;
2)uczniów:
a)słabowidzących,
b)niesłyszących,
c)słabosłyszących,
d)z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
lekkim,
e)z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym,
f)z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g)z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h)z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona powyżej;
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających
w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i
młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas
I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub
szkół specjalnych przysposabiających do pracy
dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I
stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem
klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych,
z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem
klas I i IV.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku
gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w
roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy
I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z
niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w
przypadku gdy jedną z niepełnosprawności
jest niepełnosprawność intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających
w
roku
szkolnym
2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust. 1
ustawy o systemie oświaty.
W uzasadnionych przypadkach do wniosku
można dołączyć – zamiast zaświadczenia o
wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.
-W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, którego rodzina korzysta ze
świadczeń rodzinnych w formie zasiłku
rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów –
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
-W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 2, do
wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy.
-W przypadku ubiegania się o pomoc dla
ucznia, o którym mowa w § 2 ust. 6, do
wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie o trudnej sytuacji materialnej w rodzinie.
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Dofinansowanie zakupu podręczników (a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych) będzie wynosić:
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
do kwoty
uczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matema- 175 zł
tycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczniów uczęszczający ch do klasy III szkoły podstawowej;
dla uczniów uczęszczający ch do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
dla uczniów: słabowidzących, niesły szących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej Do kwoty
oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna 225 zł
w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
dla uczniów:
niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnodo kwoty
ściami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacz770 zł
nym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum - korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
dla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
do kwoty
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
325 zł
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej,
klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężo nymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i
VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do kształce- do kwoty
nia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjal- 770 zł
nego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może
być wyższy niż 308,00 zł
dla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
do kwoty
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
350 zł
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II
i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły
baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężo nymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, do kwoty
korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędą- 607 zł
cych podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego nie może być wyższy niż 303,50 zł
dla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
do kwoty
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
390 zł
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej
1) dla uczniów klasy IV technikum;
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełno- do kwoty
sprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcą- 445 zł
cej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII–IX ogólnokształcącej
szkoły baletowej

Dowodem zakupu przy zakupach indywidualnych może być:
- faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, opiekuna
prawnego, rodzica zastępczego,
- rachunek,
- paragon,
- oświadczenie o zakupie podręczników (w tym przypadku należy dołączyć informację o rozliczaniu wydatków tylko
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015/2016 „wyprawka szkolna”).
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Dowodem zakupu przy zakupach grupowych jest potwierdzenie zakupu wystawione przez podmiot dokonujący zakupu (np.
Radę rodziców) na podstawie faktury VAT i
listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki. Lista uczniów zawiera: imię, nazwisko, klasę do której uczeń będzie
uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę
zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Zasady dofinansowań:
Pomoc jest udzielana na wniosek: rodziców
ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela czy pracownika socjalnego. Wniosek należy składać
do dyrektora szkoły, do której będzie
uczęszczać dziecko w roku szkolnym
2015/2016. Rodzice, których dzieci kwalifikują się do dofinansowania zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny
2015/2016 będą mogli pobierać wnioski w
sekretariacie szkoły oraz z gminnej strony
internetowej
pod
adresem
:
www.baranowo.pl, zakładka Jednostki organizacyjne
-ZOSiP.
Termin składania wniosków o przyznanie
wyprawki szkolnej ustala odpowiednio: Wójt
Gminy - do 10 września 2015 roku.
Bezpłatne podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne
podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe będą przysługiwały uczniom z klas:
I, II i IV – szkoły podstawowe
I - gimnazja
Sporządziła :Jadwiga Abramczyk

SPARTAKIADA W GOWOROWIE
W dniu 4 lipca 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zorganizował wyjazd
osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, które brały udział w II Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Osób i Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych
"Jesteśmy Betanią". Zawody odbyły się na kompleksie boisk sportowych w Goworowie przy Zespole
Szkół Nr 1. Uczestnikami Spartakiady były dzieci,
młodzież oraz osoby dorosłe pochodzące z terenu
powiatu ostrołęckiego z gmin: Baranowo, Goworowo, Myszyniec, Olszewo-Borki i Czerwin.
Impreza przebiegała po hasłem "Dzień RadościWszyscy Razem". Nasi sportowcy z zaangażowaniem brali udział w licznych konkurencjach sportowo
-rekreacyjnych przygotowanych przez gospodarzy i
wolontariuszy. Piękna pogoda i duch rywalizacji
sprawiły, że wszyscy świetnie się bawili, czego efektem było zdobycie 5 medali. Po zmaganiach sportowych wszyscy udali się na integracyjny obiad, po
którym nastąpiło uroczyste wręczenie medali oraz
innych nagród. Na ręce Pani Kierownik został wręczony również dyplom dla zawodników z Gminy Baranowo za udział w II Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych.
W trakcie trwania zawodów można było zaobserwować malującą się na twarzach uczestników radość i
dumę z własnych dokonań co udowadnia, że niepełnosprawność nie jest barierą w osiąganiu założonych celów, poznawaniu siebie i spełnianiu marzeń.
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KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRZYJMOWANIA
WNIOSKÓW
Informujemy, iż od 1 sierpnia 2015 w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej można składać
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego a od 1 września wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na okres świadczeniowy 2015/2016
Godziny przyjmowania wniosków
środa: 8.30 - 15.30
pozostałe dni robocze: 7.30 – 14.30
Uwaga! Przy składaniu kopii dokumentów konieczne jest okazanie oryginału tych dokumentów.
ŚWIADCZENIA RODZINNE
Od 1 września 2015r. przyjmowane są kompletne
wnioski dotyczące świadczeń rodzinnych na kolejny
okres zasiłkowy 2015/2016. Okres zasiłkowy trwa
od 1 listopada 2015r. do 31 października 2016r.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek
wraz z dokumentami do dnia 30 września 2015r.,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje
do
dnia
30 listopada
2015r.
Natomiast, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia
na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października 2015r. do
dnia 30 listopada 2015r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za listopad 2015r. następuje do dnia 31 grudnia
2015r.
Podstawą ustalenia uprawnień na wymieniony
okres zasiłkowy są dochody osiągnięte w 2014r.
Dochód na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać netto 674 zł lub 764 zł jeśli w rodzinie jest dziecko
legitymujące
się
orzeczeniem
o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.
Dokumentem niezbędnym do złożenia wniosków
o świadczenia rodzinne jest m.in.:
-kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby;
-odpis aktu urodzenia;
-orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy
w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;
-aktualne zaświadczenie szkolne na rok 2015/2016;
zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wyskość dochodu rodziny w tym:
- zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości
dochodu za 2014r.;
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu
z tytułu ryczałtu, karty podatkowej – za 2014r.;
- okazanie PIT -11 otrzymanego od pracodawcy za
2014r.w celu określenia wysokości składki zdrowotnej;
- nakazy płatnicze za 2014r.( w celu ustalenia ha
przeliczeniowego);
Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu oraz ich wysokość:

- świadectwo pracy + dokument potwierdzający
wysokość składki zdrowotnej np. PIT-11. (w
przypadku utraty dochodu);
- zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie
netto uzyskanym za drugi przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
- przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące
wysokość alimentów (otrzymanych za 2014r.);
Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o
świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym
2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania
wnioskodawcy w innej gminie).
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
Ubiegając się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy złożyć następujące
dokumenty:
1. Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny
z Urzędu Skarbowego potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów w roku 2014;
2. Zaświadczenie/oświadczenie o wysokości
składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014r;
3.Zaświadczenie od komornika potwierdzające
wysokość wyegzekwowanych w 2014r. alimentów;
4. Zaświadczenie/oświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
w okresie ostatnich dwóch miesięcy;
5. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych;
6. Zaświadczenie/ oświadczenie ze szkoły o
kontynuacji nauki
W przypadku dzieci niepełnosprawnych ksero
orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności;
Dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie
dochodu oraz ich wysokość:
7. świadectwo pracy + dokument potwierdzający wysokość składki zdrowotnej np. PIT-11. (w
przypadku utraty dochodu);
8. zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie
netto uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany miesiąc (w przypadku podjęcia zatrudnienia);
9. Zaświadczenie o nie złożeniu wniosku o
świadczenia z funduszu alimentacyjnego w
okresie zasiłkowym 2015/2016 (tylko w przypadku zameldowania wnioskodawcy w innej
gminie);
10. Odpis wyroku przyznającego alimenty;
11. Dokument stwierdzający tożsamość;
12. Akty urodzenia dzieci.
Anna Grad
Kierownik GOPS
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Wyniki konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo w 2015 r.”
Do konkursu zgłoszono 6 ogrodów z miejscowości: Baranowo i Czarnotrzew
Komisja Konkursowa powołana do oceny ogrodów w dniu 03 września 2015 r. sfotografowała
zgłoszone ogrody, a następnie w oparciu o kryteria oceny znajdujące się w Regulaminie konkursu
członkowie komisji dokonali oceny ogrodów i przyznali punkty w każdym kryterium oceny ogrodu.
W wyniku podsumowania konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2015”
zgłoszonym ogrodom przyznano poniższe miejsca:
I miejsce – Sakowska Agnieszka, zam. Baranowo
Krakowiecki Artur, zam. Czarnotrzew
II miejsce - Duch Bożena, zam. Czarnotrzew
- Szczepańska Irena, zam. Baranowo
III miejsce – Czarniak Joanna zam. Baranowo
Wyróżnienie – Darmochwał Beata, zam. Czarnotrzew
Wszystkim właścicielom ogrodów dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zdobytych
miejsc. Wszystkie zgłoszone ogrody są piękne i zostały przez właścicieli ciekawie urządzone.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas Dożynek Gminno – Parafialnych w Baranowie
w dniu 13 września 2015 r.
Komisja konkursowa
I miejsce – Sakowska Agnieszka, zam. Baranowo

I miejsce – Krakowiecki Artur, zam. Czarnotrzew
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II miejsce - Duch Bożena, zam. Czarnotrzew

II miejsce - Szczepańska Irena, zam. Baranowo

III miejsce – Czarniak Joanna zam. Baranowo

Wyróżnienie – Darmochwał Beata, zam. Czarnotrzew
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Działalność Zespołu „Pod Borem” przy Zespole Szkół w Zawadach w roku szkolnym
2014/2015.
Uczniowie Zespołu Szkół w Zawadach mają możliwość rozwijania swoich talentów muzycznych w Zespole Kurpiowskim „Pod Borem”. Tradycje zespołu sięgają aż do lat trzydziestych
ubiegłego wieku, gdy ówczesny kierownik szkoły
Aleksander Kopeć, urzeczony kulturą kurpiowską
założył szkolny zespół. Zespół ‘Pod Borem” ma w
swoim repertuarze pieśni i tańce kurpiowskie, kolędy i pastorałki oraz pieśni legionowe i żołnierskie.
Nowym prowadzącym jest p. Zygmunt Koziatek , a opiekunem p. Krystyna Opalach . Od
trzech lat w szkole w klasach „0”- 3 prowadzone
są zajęcia z tańca i śpiewu kurpiowskiego prowadzone przez p. Zygmunta Koziatka, a opiekunem
jest p. Alina Faderewska.
Rok szkolny 2014/2015 był dla zespołu bardzo
pracowity.
19 grudnia 2014 roku zespół wystąpił z repertuarem kolęd i pastorałek na gminnej wigilii w GOKSiR w Baranowie. Występ spotkał się z bardzo
przychylnym przyjęciem. Grupa dziewcząt z gimnazjum należących do zespołu brała udział w
szkolnej wigilii, śpiewając kolędy i pastorałki.
Aby podtrzymać tradycję, zespół dziecięcy
w połączeniu ze starszym przygotował koncert
kolęd, który jak co roku uświetnił pasterkę w kościele w Bodowych Łąkach.
Grupy śpiewacze dziewcząt i solistka wystąpiły na Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek corocznie organizowanego przez GOKSiR w Baranowie. Grupa dziecięca zakwalifikowała się na galę przeglądu, która odbyła się
01.02. 2015 w GOKSiR w Baranowie.
12 kwietnia 2015 roku grupa złożona z 4 dziewczyn wzięła udział w Jarmarku Kurpiowskim w
Ostrołęce. Wystąpiła również jedna solistka, niestety nie udało się odnieść żadnego sukcesu.
8 maja zespół wystąpił podczas Święta Szkoły w
Zawadach, a 31 maja na festynie gminnym
”Niedziela na wsi” w Baranowie.
20 maja zespół wyjechał na XXII Ogólnopolski
Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej
„Dziecko w Folklorze” w Baranowie Sandomierskim. Grupa śpiewacza ( 5 dziewczyn) zajęła III
miejsce, zespół zaś miejsce II.

Po drodze dzieci odwiedziły Bałtów, zwiedziły
Park Jurajski i bawiły się w Parku Rozrywki.
Pomimo spartańskich warunków jakie nam
przygotowano w Baranowie Sandomierskim
(spanie na materacach na sali gimnastycznej ),
wrócili wszyscy zadowoleni i radośni.
2 sierpnia zespół wyjechał do Brańska by
wziąć udział w V Ogólnopolskim Przeglądzie
Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
„Folklor na bank” zajmując IV miejsce.
6 sierpnia podczas parafialnego odpustu w
Brodowych Łąkach miała też miejsce wizytacja J.E. ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego,
nasz zespół brał czynny udział we mszy świętej. Oprócz śpiewu dzieci czytały modlitwę
wiernych, śpiewały psalm w gwarze kurpiowskiej, niosły dary, witały księdza biskupa oraz
dały występ z całym zespołem po mszy św.
przed kościołem. Ta uroczystość była wielkim
przeżyciem dla wszystkich, mogliśmy pochwalić się naszym folklorem , pokazać, że staramy
się kulturę kurpiowską ocalić od zapomnienia.
Uczniowie, którzy kończą nasza szkołę, za aktywną działalność w zespole , kultywowanie
kultury kurpiowskiej oraz promowanie szkoły w
środowisku szkolnym, lokalnym i na forum
ogólnopolskim otrzymują ze środków finansowych Rady Rodziców nagrody książkowe.
Przynależność do zespołu to nie tylko rozrywka , to jest również bardzo ciężka praca, która
także daje przyjemność i radość z tego, co się
robi. Uczy też szacunku dla tradycji i kultury
oraz miłości do naszej Małej Ojczyzny.
Krystyna Opalach
Anna Michalak

17

W Zespole Kurpiowskim ,,Pod Borem" z Zawad
nie ma wakacji.
Już czerwiec okazał się dla zespołu pracowity. W
dniu 7 czerwca dzieci i młodzież z zespołu zaprezentowali się podczas „Festynu rodzinnego” w Baranowie połączonego z obchodami jubileuszu 25-lecia
samorządu terytorialnego. Wystąpili ze swoim repertuarem tuż po części związanej z obchodami samorządu.
Drugim ważnym wydarzeniem był udział w XXII Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznej Twórczości
Dziecięcej „Dziecko w Folklorze”, który miał miejsce w Baranowie Sandomierskim w dniu 21 czerwca
2015 r. W tegorocznej edycji wzięło udział blisko
400 osób z całej Polski. Zarówno dzieci jak i młodzież
zdobyła zaszczytne miejsca w każdej zaprezentowanej kategorii.
Dzień przed konkursem dzieci miały okazję być w
Parku Dinozaurów „JuraPark” w Bałtowie, gdzie
bawiły się w wesołym miasteczku i podziwiały dinozaury.
12 lipca to bardzo ważny dzień dla członków zespołu. Dlatego zarówno dzieci jak i dorośli wzięli
udział we mszy świętej z okazji jubileuszu 85-lecia
Zespołu "Pod Borem". Cały zespół aktywnie
uczestniczył w nabożeństwie ubarwiając ją swoim
śpiewem w gwarze ludowej oraz pięknem strojów.
Tuż po mszy w korowodzie wszyscy udali się na scenę plenerową w Zawadach, gdzie odbyło się Święto
Folkloru Kurpiowskiego. Obydwie grupy przedstawiły
około czterdziestominutowe widowisko W dniach 23 26 lipca grupa dorosłych z zespołu wzięła udział
w czterodniowej imprezie kulturalnej "Spotkania ze
sztuką" w Orzyszu. 24 lipca nasz zespół wraz z zespołem góralskim spacerował ulicami miasta z muzyką i śpiewem, rozdając ulotki i zapraszając na imprezy. O godzinie 17.00 zespół kurpiowski uczestniczył
we mszy św. w Klusach, gdzie poprzez śpiew i czytania w gwarze kurpiowskiej ukazał fragment kultury
kurpiowskiej.

Wieczorem w miejscowości Ogródek zespół
dał koncert a potem bawił się razem z miejscową społecznością. 25 lipca w sobotę
w Ogródku Jordanowskim w Orzyszu miała
miejsce "Wojna kulinarno - folklorystyczna",
w trakcie której odbyła się prezentacja dorobku trzech kultur: Kurpiów, Górali, Mazurów i
Warmiaków. W niedzielę na pożegnanie z
Orzyszem, o godz. 11.00. zespół kurpiowski
wziął udział we mszy św. w Kościele p.w.
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Kolejnym wydarzeniem był udział grupy
młodszej
w
V
ogólnopolskim przeglądzie dziecięcych zespołów
folklorystycznych ,,FOLKLOR NA BANK"
w dniu 02.08.2015 w Brańsku, gdzie grupa młodsza zajęła IV miejsce.
Cztery dni później, 06.08.2015 podczas parafialnego odpustu w Brodowych Łąkach
połączonego z wizytacją J.E. ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego, zespół brał czynny
udział we mszy świętej. Młodzież czytała modlitwę wiernych, niosła dary, śpiewała psalm
w gwarze kurpiowskiej, razem z dorosłymi
witała księdza biskupa. Dorośli witali biskupa
tradycyjnie chlebem i solą i czytali czytania.
Po mszy św. cały zespół dał krótki występ
przed kościołem.
12 sierpnia część zespołu dorosłego wzięła
udział w imprezie integracyjnej w Myszyńcu,
w czasie której miała też przyjemność spotkać i zobaczyć na scenie francuski zespół
ludowy z Prowansji „Lei dindouleto dóu Rocas”.
W dniach 15-16 sierpnia na zaproszenie zespołu "Lubenka" z Lubeni zespół odwiedził
woj. podkarpackie, aby wziąć udział w dożynkach gminnych. Korowód dożynkowy
przemaszerował do kościoła parafialnego w
Lubeni na mszę św. w intencji rolników.
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Następnie odbyło się uroczyste przekazanie chleba wójtowi oraz konkurs wieńców dożynkowych.
Nasz zespół dał koncert oraz przedstawił scenki z
życia Kurpiów.
W tym samym czasie w Czarni odbywało się
XXIX Niedzielne Spotkania z Historią i Folklorem, które w tym roku zbiegły się z jubileuszem 80-lecia istnienia zespołu folklorystycznego
Carniacy. Dlatego też tylko delegacja z naszego
zespołu mogła uczestniczyć w tych uroczystościach.
Wzięliśmy też udział w Dorocznych Dożynkach na
Kurpiach w Lelisie w dniu 23 sierpnia. Rozpoczęły się one uroczystą mszą św. w kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Następnie w barwnym korowodzie z wieńcami
udaliśmy się na plac gminny. Tam każda z gmin
wystąpiła ze swoim repertuarem. Nasz zespół
przedstawił tradycyjne obrzędy i pracę ludzi w polu, wplatając w ciężki trud odpoczynek, pieśni,
tańce i wspólne biesiadowanie. W konkursie, który towarzyszył całej uroczystości zajęliśmy II miejsce.
Przed nami jeszcze Gminne Dożynki w Baranowie i chwila wytchnienia.
Wszystkie te występy oraz udział w przeglądach i
konkursach poprzedziło wiele godzin prób odbywających się często nawet po kilka razy w tygodniu.
Zatem wakacji brak, ale to czego się nauczyliśmy,
to jakich ludzi spotkaliśmy i ile wspólnych chwil
spędziliśmy, tego nikt nie może przeliczyć na żadne wakacje i czas wolny.
Ewa Drężewska
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Klub Seniora ,,Pogodny Zmierzch”
Klub Seniora ,,Pogodny Zmierzch” przy zaangażowaniu wszystkich członków działa dość prężnie. Spotykamy się w każdą środę, by przy herbacie i dobrej piosence spędzić ze sobą trochę
czasu. Ale nie tylko. W lipcu po długich oczekiwaniach doszła do skutku wycieczka nad nasze
polskie morze. I tak : 13 lipca o godzinie 6 rano,
cała grupa wyruszyła autokarem na wycieczkę.
Pierwszy punkt zwiedzania: Zamek Krzyżacki w
Malborku. Przewodnik pięknie opowiadał o historii tego zamku. Przeżycie niesamowite. Po
zwiedzaniu i krótkim śniadaniu jedziemy dalej.

I tak następnie Będomin – Muzeum Hymnu
Narodowego – jest to jedyne takie muzeum
na świecie. Z daleka rzuca się w oczy piękny
Polski Orzeł, zrobiony z kos chłopskich, których zużyto tylko na skrzydło 248 szt.
Robi ogromne wrażenie. I tak wycieczka dobiegła końca.
Ale seniorzy przy współpracy z Gminnym
Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zaczynają przygotowania do 7 Przeglądu Piosenki
Klubowej. W tym roku zaszczyciło nas swoją
obecnością 12 zespołów z powiatu ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, wyszkowskiego i Kolna, przasnyskiego. ,,Będzie
fajnie bo goście tu dzisiaj są… „ - tymi słowami piosenki Klubu Seniora z Baranowa
powitał wszystkich zebranych i tym samym
rozpoczął przegląd. Każdy zespół wykonywał
2 utwory. Atmosfera pomimo strasznego upału było wyśmienita. Korzystając z okazji chcemy podziękować wszystkim, którzy nas
wspierają, a szczególnie Panu Wójtowi Henrykowi Toryfter, Pani Dyrektor GOKSiR- u
Justynie Kaczorek, wszystkim pracownikom
GOKSir –u, Radnym Wojewódzkim – Panu
Mirosławowi Augustyniakowi i Panu Marianowi Krupińskiemu, naszym sponsorom, bez
których na pewno byłoby trochę inaczej.
Dziękujemy – Klub Seniora

Docelowo – Jastrzębia Góra. Lokujemy się w
Domu Wczasowym V+S i biegiem na plażę. Pogoda jak zwykle nam dopisuje. Następnego dnia
zwiedzamy Półwysep Helski- Władysławowo,
Jastarnia, Jurata i Hel. Na Helu jesteśmy w fokariumna karmieniu fok. Powrót do Hotelu i
znów plaża. Cudnie. Trzeciego dnia Jastrzębia
Góra, Wąwóz Lisi Jara w nim najbardziej wysunięty punkt tzw. ,,Gwiazda Północy” – na północ
Polski. Następnie najstarsza latarnia morska na
Przylądku Rozewie. Wejść na nią, to dopiero
wyczyn, a wieczorem rejs statkiem ,,DRAKKA”
po zatoce Puchiej .
W drodze powrotnej już do domu, Szymbark –
ciekawe eksponaty: dom stojący na głowie najdłuższa deska świata (46,53m), bunkier Gryfu
Pomorskiego. Sikoryno – Dworek z przylegającym do niego parkiem należał do rodziny Józefa
Wybickiego twórcy Pieśni Legionów Polskich.
Pieśń ta stała się Hymnem Polski.
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przy żniwach

Dożynki
Opowiadała 30-letnia Marysia Kaczorek
Baranowo, dnia 25.VIII.1931 r.
Na Kurpiach zboże żną sierpami i garstkami
układają wzdłuż oziemka albo sieką kosami tak,
jak to bywa już wszędzie. Kładą formonami na odziemku, a gdy uschnie dostatecznie, wiążą i wożą
do stodół. Bywa i tak, że od razu za odbieraczkami
idzie ktoś trzeci i wiąże snopki, które po skoszeniu
całego ociemka zbierają i ustawiają w mendle lub
dziesiątki.
Żniwa na Kurpiach rozpoczyna się mniej
więcej więcej połowie lipca. Na piaseczkach bowiem zboże dojrzewa wcześniej, aniżeli na ziemiach cięższych. Znakiem, po którym poznaje się,
że zboże dostatecznie już dojrzało do zbioru jest
łamanie się ziarna w palcach. Sierp jest tu jeszcze
w dość dużym używaniu.„Żną” sierpem, ale już i
„sieką” kosami. „Zynacki” żną sierpami i
„garstkami” układają „furgony” wzdłuż „oziemka”
lub „zagona” kłosami poza siebie a „odziemkiem”
-„knoziami” do siebie. Po dwóch dniach robią ze
słomy „pasy” na polu i wiążą formony w snopki,
które następnie znoszą i ustawiają w „dziesiątki”.
Każdy „dziesiątek” liczy 12 snopków. Dziewięć stoi,
a trzema nakrywają. Jeżeli żniwa są dżdżyste,
snopki ustawiają pod „kokoskę” tj. dziewięć snopków ustawiają obok siebie. Dziesiątym, kłosami
rozpostartymi niby czapką, nakrywają.
Przy docinaniu ostatniego oziemka /zagona/
żniwiarze pozostawiają maleńką kępkę kłosów / do
jakichś 30 roślin/, zwykle przy samej drodze i to
nazywają „plonem”. Dziewczyny wiążą u góry kłosy
i stroją różnokolorowymi wstążeczkami i polnymi
kwiatkami. U doły zaś oczyszczą z zielska i chwastu wszelkiego i stawiają między kłoskami maleńki
kamyk, a na nim kawałek razowego chleba, czasami i ksynę soli. W około „ plonu” wypiełają
„stecuskę” i wyprowadzają takową do samej drogi.
Mówią przy tym „idż plonie, do drugiego gospodarza, niech i on zrobi „plon”.
Powszechnym jest zwyczaj oborywania „plonu”. W
momencie, kiedy chłopcy najmniej się spodziewają, chwytają dziewczyny jednego z nich za nogi i
ciągną i go po rżysku wokoło plonu. Starają się
zawsze oborać „plon” synem gospodarza. A śmiechu przy tym pełno. Zwłaszcza śmieją się ci którzy
uniknęli wypadku. Oborywanie ma tu znaczenie
symboliczne, aby się zboże na przyszły rok urodziło. Nie przyjęte jest żeby chłopcy oborywali plon
dziewczynami.

Z najpiękniejszych kłosów wybranych przez
dziewczyny ze snopków robią „równiankę”,
którą przewiązują nitką lub wstążką przy samych ziarnach. A ze słomek dolnych, które
równiutko przycinają, tworzą „warkoc” we
trzy „splitki” i z taką równianką idą do gospodarza, śpiewając po drodze odpowiednie
przyśpiewki.
Należy tu dodać jeszcze, że dziewczyna,
która żnie sierpem na ostatku, nazwana jest
przez wszystkich pogardliwie „na kiernozi”.
„O, Maryna ostała na kiernozi” „Maryna na
kiernozi jajka pod.. skrobzie”.
Pochód uroczysty do gospodarza prowadzi
przodownica, która też niesie w ręce plon
W czasie drogi do domu gospodarza na posiłek, lub w czasie posiłku podanego na polu, śpiewano tzw. pieśni żniwne.
-----------„-----------Śpiewy mogły się odbywać, gdyż przy żniwach brało udział przeważnie wiele osób.
Liczna rodzina, bo w żniwa jest ciepło i starsze dzieci też pomagały, a nawet babcie
zbierając z ziemi pojedyncze kłosy. Plony
zbóż były niskie, a zboża na mąkę do chleba, na paszę dla koni, do siewu i żeby z trochę świnek uchować – potrzeba było
dużo. Każdy kłos był na przysłowiową - wagę złota. Wiele rodzin na „przednówku”
tj. przed żniwami, czekało na chleb z nowego zboża. Niekiedy dosuszno świeże
ziarno na kuchni lub w piecu chlebowym
żeby zemleć je w żarnach i upiec długo już
oczekiwany chleb.
Przy żniwach – które wymagały najwięcej ludzi do pracy, pomagali bądź też odrabiali, ludzie żyjący na wyrobku – nie posiadający ziemi. „Wyrobnicy” i gospodarze
którym zabrakło wcześniej zboża na mąkę
do chleba – zapożyczeni byli u zamożniejszych gospodarzy, którzy dawali im żyto
albo mąkę na tzw. „odrobek”.
------„----Dozanim zytyka przy odłogu,
Podziękujemy Panu Bogu,
Plon niesiemy plon,
Do gospodarza w dom.
Żeby dobrze plonowało,
Po sto korcy z kopy dało,
Plon niesiemy plon
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Pierwsza wojna światowa na terenie
gminy Baranowo
Wiosną 1914 roku od strony Ostrołęki
przez teren gminy Baranowo i sąsiednie przemaszerowały oddziały wojsk rosyjskich na tereny byłych Prus Wschodnich w celu podboju ziem niemieckich. Paromiesięczna ofensywa wojsk rosyjskich zakończyła się klęską w końcu sierpnia pod
Tannenbergiem . Obecnie miejscowość nosi nazwę
Stębark w gminie Grunwald.
Po
przegranej przez Rosjan bitwie pod Tannenbergiem
- front w ciągu jesieni stopniowo przesuwał się na
południe. Zimą działania wojenne przeniosły się na
kurpiowszczyznę i północne mazowsze. Tutaj wojska obu stron przeszły na dłuższy czas do defensywy, zajmując pozycje mniej więcej na linii Wach –
Brodowe łąki – Jednorożec - Przasnysz. Działania
na większą skalę wznowiono dopiero w lutym
1915 roku.
Na terenie gminy Baranowo w zachodniej części
gminy we wsiach Błędowo, Wola Błędowska Kucieje, Kalisko, Bakuła, Ziomek, Majk, Ramiona, Cierpięta stały wojska niemieckie. W wschodniej części
gminy: Oborczyska, Baranowo, Orzoł, , Rupin i pozostałe wioski wojska rosyjskie. W okresie postoju
od jesieni 1914 roku w Bakule, Ziomku, Cierpiętach
na wzniesieniach wykopane zostały okopy do obserwacji terenu i ewentualnej obrony. W Oborczyskach Rosjanie wykonali wał ziemny w kierunku
rzeki Omulew w celu podtopienia łąk aby uniemożliwić natarcie od strony Brodowych Łąk, Zawad i
Kierzka.
Większość mieszkańców wsi zajętych przez wojska niemieckie wyprowadziła się do krewnych i znajomych na tereny pod zaborem rosyjskim a wiele
rodzin wyjechało aż na tereny Rosji. Rosjan nie
obawiano się gdyż pod ich władzą żyli mieszkańcy
od lat. Po ustąpieniu większych mrozów wojska rosyjskie w lutym 1915 roku przystąpiły do ofensywy
na wojska niemieckie. Z otwartych przestrzeni musieli żołnierze rosyjscy atakować wojska niemieckie
które były w okopach i przygotowane do obrony.

Po ustąpieniu większych mrozów wojska rosyjskie w lutym 1915 roku przystąpiły do ofensywy na wojska niemieckie. Z otwartych przestrzeni musieli żołnierze rosyjscy atakować
wojska niemieckie które były w okopach i
przygotowane do obrony. Do bezpośredniego
starcia doszło w połowie miesiąca marca. Walki nie trwały długo, wojska rosyjskie został
zmuszone do odwrotu i zatrzymały się aż na
linii rzeki Narwi. Na terenach walki szczególnie we wsi Ziomek i Cierpięta pozostali zabici.
Antoni Michalak z Ziomku wspominał że w
rejonie wsi Ziomek po trupach żołnierzy można było przeskakiwać z jednego na drugiego –
tak gęsto leżeli zabici.
W pierwszych dniach po zakończeniu walk i
powrocie mieszkańców do wsi pochowano poległych w mniejszych zbiorowych mogiłach .
W późniejszym okresie już nowe władze okupacyjne niemieckie wyznaczyły teren za wsią
Majk - w lesie na gruntach lasów państwowych i tam urządzono cmentarz dla wszystkich poległych. Odkopano i przewieziono
zwłoki poległych z identyfikacją poszczególnych osób których ustalono tożsamość. W
środku cmentarza pochowano żołnierzy niemieckich a po bokach w zbiorowych mogiłach żołnierzy rosyjskich. Na wielu grobach
zamocowano tabliczki z danymi pochowanych. Dopiero w 1934 roku dokonano ponownego uporządkowania cmentarza. Na miejsce
istniejących tabliczekpołożono wykonane z
betonu kostki z napisami danych z tabliczek.
Wokół cmentarza posadzono drzewa świerkowe i ogrodzono płotem. W tym stanie jeszcze na początku lat pięćdziesiątych można
było odczytać prawie wszystkie napisy na
płytkach. W późniejszym okresie częściowo
cmentarz został zdewastowany przez zabranie płytek z cmentarza i uległo częściowemu
uszkodzeniu ogrodzenie cmentarza.W latach
90-tych ubiegłego wieku uporządkowano teren cmentarza. Corocznie młodzież ze szkoły
w Bakule-Ziomku odwiedza cmentarz i robi
drobne porządki.
Wioski w których stały wojska niemieckie zostały w czasie działań wojskowych w znacznym stopniu spalone. Wynikało to z gęstej zabudowy wiosek i łatwopalnych – drewnianych
budynków krytych słomą oraz znajdujących się
w nich pasz dla zwierząt w postaci słomy i siana.
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W dodatku nie było mieszkańców i nie było komu gasić ognia. W Ziomku została nie spalona
tylko jedna chałupa u Mydło – obecnie zamieszkałego przez syna Bolesław -a w której
mieścił się podobno sztab jednostki i była zewnątrz zabezpieczona od ognia. W Bakule i
pozostałych wioskach zniszczeniu uległo 8090 budynków.
Nie było zabitych wśród miejscowej ludności
gdyż wcześniej musieli lub sami opuścili swoje
wioski. Mieszkańcy którzy wyjechali na tereny
rosyjskie wracali niektórzy dopiero po dwóch
latach.
Po opuszczeniu terenów przez wojska rosyjskie i niemieckie ludzie mogli już wracać do
swoich wsi ale nie wszyscy mieli do czego. Nie
mieli żadnych zabudowań, paszy dla zwierząt i
jedzenia dla siebie oprócz ziemniaków które
przechowywane były w kopcach. Dobrze ze
była to wiosna i można było przystąpić do prac
z budową nowych budynków oraz to że większość mieszkańców posiadała działki leśne i
miała materiał na budowę budynków no i po
zbiorach żyta materiał na krycie dachów.
W Ziomku, Bakule, Cierpiętach gdzie wcześniej była zwarta zabudowa część rolników
podjęła decyzje o budowie nowych gospodarstw na nowych siedliskach. W Ziomku
część gospodarzy przeniosło się na działki pod
wieś Majk tworząc osiedle Nowy Ziomek i
część pobudowała się na swoich działkachwłókach , tworząc osiedle tzw. Zagórze. Przed
wojną w Ziomku wieś była zabudowana tylko
do drogi skręcającej do wsi Glinki – pomiędzy
siedliskami Godziny i Dynarowskich.
Według danych z 1921 roku w wioskach na
terenie których trwały walki stan odbudowy
budynków mieszkalnych przedstawiał się następująco:

Straty powstałe w czasie działań wojennych nie
tylko w budynkach które uległy spaleniu i trzeba było odbudować ale również inne straty w
posiadanym w gospodarstwie sprzęcietrzeba
było przez wiele latodbudowywać i odtwarzać.
Ze względu na brak budynków inwentarskich
również stan zwierząt gospodarskich zwiększał się powoli.
Jedynym zjawiskiem pozytywnym w tym nieszczęściu było tylko to że wielu gospodarzy postanowiło przenieść swoje siedliska na nowe
miejsca gdzie mieli bliżej do swoich pól czy pastwisk Zmniejszyło się więc ewentualne zagrożenie pożarowe gdyż budynki nie były w zwartej zabudowie.
Po odejściu wojsk rosyjskich – do czasu
uzyskania przez Polskę niepodległości w 1918
roku teren gminy został pod okupacją niemiecką jak i większość terenów kurpiowszczyzny.
Kazimierz Orzoł

budynki- inne zamieszkałe ilość ludności z przeznaczeniem na mieszkania
w wiosce
Bakuła
24
10
Błędowo
12
15
Dąbrowa
12
Wola Błędowska
18
9
Cierpięta
64
2
Guzowatka
-14
Kalisko
-14
Majk
2
7
Ramiona
24
9
175
Rycica
18
21
191
Ziomek Nowy
6
7

174
125
84
132
359
85
57
48

73
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W ramach realizacji projektu DK+ w Gminnym
Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
odbyła się debata dotycząca diagnozy potrzeb
mieszkańców gminy Baranowo w zakresie kultury.Spotkanie było kontynuacją działań w ramach
projektu „Dom Kultury +. Kultura . Lubię to! " . Posiadając opracowane wyniki ankiety przedstawiono
je uczestnikom debaty. Do przeprowadzenia debaty
zatrudniono moderatora, Panią Barbarę Wyłudek.
Debata była skierowana była do wszystkich mieszkańców –wstęp wolny dla każdego. Uczestniczyło w
niej ponad 100 osób. Przygotowano zaproszenia i
plakaty aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców. W trakcie debaty przeprowadzono analizę
SWOT Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Uczestników debaty podzielono
na cztery grupy aby jak najbardziej szczegółowo
poznać potrzeby i propozycje zmian pochodzące
prosto od mieszkańców. Każda z grupa otrzymała
jeden temat z analizy SWOT do opracowania: słabe
strony, mocne strony, szanse, zagrożenia. Grupy
były międzypokoleniowe. Nastąpiły zatem ożywione
dyskusje, że względu na różne punkty widzenia i
miało to odzwierciedlenie w analizie SWOT. Każda z
grup miała do dyspozycji swoją tablicę do której
przypinano opracowane przez siebie propozycje
działań dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i
Rekreacji w Baranowie. Każda z grup poprzez swoich przedstawicieli prezentowała swoje propozycje.
Przeprowadzenie analizy SWOT przez moderatorkę
Barbarę Wyłudek ,w tak licznej grupie uczestników
debaty było cennym doświadczeniem zarówno dla
uczestników, jak i realizatorów projektu. Uczestnicy
wnieśli nowe propozycje do prezentowanego w trakcie debaty badania ankietowego. Na podstawie
przedstawionych propozycji osób uczestniczących w
debacie zebrano dodatkowe informacje o potrzebach mieszkańców, które przedstawiamy poniżej:

- leśne ścieżki dla biegających
- baza kajaków w Czarnotrzewiu
- kąpielisko na rzece – plaża
- wesołe miasteczko na festynach
- większa atrakcyjność imprez – lepsze zespoły
-więcej ścieżek rowerowych
- np. klub break dance
- park linowy
- basen
- lodowisko
- klub fitness
-kurs językowy np. niemiecki, francuski, włoski,hiszpański
- kurs tańca
-zumba, aerobik
- plaża do grania w piłkę
- korepetycje
-kurs jazdy konnej
- wycieczki krajowe i zagraniczne
Debatę można zaliczyć do udanych zarówno pod
względem frekwencji, jak i merytorycznym. To dla
nas, realizatorów projektu doskonałe doświadczenie,
które będzie kontynuowane w przyszłości.

- utrzymanie naszej kultury kurpiowskiej –
warsztaty
- mini kino – co jakiś czas np . raz w miesiącu
- dobrze wyposażona siłownia
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Inicjatywy lokalne realizowane w GOKSiR jesienią roku 2015
w ramach projektu „Dom Kultury+ „
„ Maraton z kulturą” w ramach projektu odbędą się :
Warsztaty tematyczne – odbędzie się 3 warsztaty
poruszające różnorodną tematykę:
„Odkrywanie terenu” – zajęcia mające na celu pogłębienie umiejętności uczestników z zakresu historii i turystyki.
 „Wytęż swój umysł ” – warsztaty intelektualne
mające za zadanie zachęcenie do ćwiczenia
własnego umysłu oraz usprawniania intelektu.
 „Kolorowe jarmarki” – warsztaty folklorystyczne, które mają za zadanie zapoznanie uczestników z kulturą niektórych regionów Polski, pokazanie ich folkloru i specyfiki, pokazanie różnorodności i piękna naszej małej Ojczyzny, W
czasie warsztatów odbędą się zajęcia dotyczące kultury ludowej, rzemiosła artystycznego
( kwiaty z bibuły, śpiewu kurpiowskiego, tańca).
"Spotkania z kulturą” – teatrzyk dla dzieci, wyjazd uczestników projektu do Białostockiego Teatru Lalek.
Rękodzieło artystyczne pasja , rozwój i integracja”
W ramach inicjatywy , projektu planuje przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla młodzieży i
dorosłych , z różnych technik.
I . spotkanie: sutasz,
II. spotkanie: biżuteria
III. spotkanie: decoupage
IV. spotkanie : sospeso
V. spotkanie : haft krzyżykowy
Warsztaty zostaną przeprowadzone w budynku
goku. Chciałabym zachęcić beneficjentów projektu do twórczego wspólnego spędzania wolnego
czasu. Współczesne rękodzieło łączy ze sobą lata
tradycji z nowym dresingiem wytworzonych
przedmiotów.

Kultura i tradycja łączy pokolenia”
- w ramach zadania zorganizowane zostaną
międzypokoleniowe warsztaty:
- Sztuczne kompozycje kwiatowe na różne
okoliczności – ludowe wzory kwiatów 50 lat
temu i obecnie” (2 kursy),
- Sztuka tworzenia bukietów zielnych” – (1
kurs),
- Tradycyjne ozdoby choinkowe i Stroiki Bożonarodzeniowe” – (1 kurs).
- nauka przygotowywania tradycyjnych dań
kurpiowskich– (1 kurs).
”Uczyńmy jesień życia złotą „ – Projekt zakłada zorganizowanie „Gminnego Dnia Seniora” dla wszystkich seniorów z terenu gminy
Baranowo. W gminie Baranowo działa Klub
Seniora, który skupia osoby starsze chcące
wspólnie spędzać czas. Chcielibyśmy poprzez
realizację tego projektu zachęcić innych seniorów z terenu Gminy Baranowo do działania. Zorganizowanie dla seniorów imprezy z
okazji dnia seniora będzie dobrą okazją do
wspólnej zabawy i integracji. W ramach organizacji tego przedsięwzięcia przewidujemy:
poczęstunek, zabawa przy muzyce , konkursy.
Rekrutacja seniorów do projektu będzie przebiegać poprzez bezpośrednie dotarcie do seniorów poprzez kolportaż informacji w wersji
papierowej( zaproszenia, ulotki, plakaty) .
Udział we wszystkich jest bezpłatny . Informacja o terminach ukaże się na stronie internetowej GOKSiR, po zebraniu odpowiedniej liczby osób — 20 osób / warsztat. Wszystkie materiały zapewnia organizator. Zapisy na poszczególne warsztaty
pod nr tel 297613676
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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.

