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Wszystkim mieszkańcom, gościom i sympatykom Gminy Baranowo,
życzę pełnych optymizmu, nadziei i ufności Świąt Wielkanocnych spędzonych
z najbliższymi, w zdrowiu i wzajemnej życzliwości. Niech udziela się nam wszystkim
radość płynąca ze Zmartwychwstania Pańskiego, niosącego odrodzenie duchowe.
Niech wiara w nowe życie przepełnia serca szczęściem, wzmacnia
w pokonywaniu trudności i pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.
Atmosfera miłości i pokoju obecna przy wielkanocnym stole i wyczekiwane
spotkania w gronie rodzinnym niech dodają sił i pogody ducha
także w poświątecznej rzeczywistości.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3, 1-3)
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywił to, co już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez
życie do wieczności…
ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks. Sławomir Sokołowski
Ks. Andrzej Gołaszewski
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Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Wielkanocnych – czasu pełnego radości i refleksji – proszę przyjąć
serdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha oraz pozytywnej energii do działania.
Aby świąteczne dni upłynęły w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych w duchu polskiej tradycji.
Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną, ciepło płynące z ludzkiej serdeczności zagości we wszystkich sercach a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną
przyszłością.

Wesołego Alleluja!
Życzą
Radni Powiatowi
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
najbardziej jesteśmy Kościołem”
św. Jan Paweł II
Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranowo
Szanowni Goście odwiedzający naszą Gminę!
Na pełen tajemnic i radości czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia pełne miłości i pokoju. Niech refleksja wypływająca z przeżywania cudownego czasu Zmartwychwstania Pańskiego napełni Państwa
blaskiem i spokojem.

Ciepłych , pełnych radości Świąt Wielkanocnych, umiejętności dostrzegania tego, co
w życiu najcenniejsze, wiary w Boga , w ludzi i w siebie.
Życzą
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo
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Nowe władze w sołectwach.
Zgodnie ze statutem sołectw w ciągu 6 miesięcy od wyborów do Rady Gminy odbywają się wybory nowych władz w
sołectwach. Rada Gminy Baranowo zarządziła wybory w sołectwach w dniu 20 lutego 2019 r. Wybory przeprowadzone
zostały w okresie od 21 lutego do 5 kwietnia br. Zebrania wyborcze odbyły się we wszystkich 29 sołectwach. Wybrano
sołtysów i rady sołeckie na kolejną kadencję. Po przeprowadzonych wyborach, na zebraniach omawiane były bieżące sprawy poszczególnych sołectw, w tym zadania inwestycyjne i wykorzystanie funduszu sołeckiego. Wójt przedstawił również
zadania inwestycyjne planowane do wykonania w bieżącym roku na terenie całej Gminy.
Ponadto omówiono zasady segregacji śmieci i konieczność podwyżki cen za odbiór odpadów komunalnych. Przedstawiona
była także problematyka terminowych wpłat za wodę, ścieki
i śmieci oraz sprawa egzekwowania zaległości w tych opłatach. W ramach nowoczesnej współpracy samorządu z mieszkańcami, Gmina postanowiła uruchomić sms-owe powiadamianie o wydarzeniach, zagrożeniach, terminach opłat i innych istotnych informacjach. W tym celu na zebraniach sołeckich zbierane były oświadczenia mieszkańców o wyrażeniu zgody na
udostepnienie numeru telefonu komórkowego.
Wśród 29 sołtysów jest 8 kobiet, w 6 sołectwach wybrani zostali nowi sołtysi. Po raz siódmy funkcję swoją sprawować
będą sołtysi ze wsi Rupin i Orzoł : Pani Czesława Abramczyk i Pan Zygmunt Orzoł. Na kolejną piątą kadencję wybrani
zostali : Pani Halina Gryciuk - sołtys wsi Brodowe Łąki, Pan Mieczysław Budny - sołtys wsi Budne-Sowięta, Pan Roman
Tabaka - sołtys wsi Cierpięta, oraz Pan Krzysztof Zyznowski –sołtys wsi Majk i Pani Krystyna Wróblewska –sołtys wsi
Majdan.

Oto nowe władze w sołectwach:
L.p.

Sołectwo

Nazwisko i imię sołtysa

Członkowie rad sołeckich

1.

Adamczycha

Grzyb Bożena

Grzyb Stanisław
Korzeniecki Marek

2.

Bakuła

Duch Heronim

Kuzia Jerzy
Bakuła Łukasz

3.

Baranowo

Grabowski Waldemar

Obrębski Jacek
Baczek Małgorzata

4.

Błędowo

Koziatek Dorota

Błędek Andrzej
Koziatek Józef

5.

Brodowe Łąki

Gryciuk Halina

Bieniek Arkadiusz
Zbrzeźniak Zdzisław

6.

Budne-Sowięta

Budny Mieczysław

Budny Dariusz
Budny Tadeusz

7.

Cierpięta

Tabaka Roman

Tokarski Paweł
Komosa Robert

8.

Czarnotrzew

Malon Marek

Samsel Zbigniew
Dębek Henryk Kazimierz

9.

Czerwińskie

Gasek Zbigniew

Gawryś Stanisław
Berk Michał

10.

Dąbrowa

Laskowska Anna

Orzoł Sławomir
Prusik Zdzisław Jan

11.

Dłutówka

Głowacki Grzegorz

Kaczmarczyk Wojciech
Płoski Waldemar

12.

Gaczyska

Tabaka Małgorzata

Balcerczyk Bożena
Kowalczyk Robert

13.

Guzowatka

Prusaczyk Józef

14.

Jastrząbka

Siarnowski Paweł

Symołon Eugeniusz
Balcerczyk Jerzy
Młynarska Celina
Tabaka Marek
Stolarczyk Bogdan

15.

Kopaczyska

Duszak Andrzej

Grabowski Artur
Płoski Czesław

16.

Kucieje

GersMarcian

Kowalski Edward
Olender Jan
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17.

Lipowy Las

Grzyb Wiesława

18.

Majdan

19.

Majk

20.

Oborczyska

21.

Orzoł

Orzoł Zygmunt

22.

Orzołek

Dawid Zdzisław

23.

Ramiona

Wilga Grzegorz

24.

Rupin

Abramczyk Czesława

25.

Rycica

Kuzia Paweł

26.

Witowy Most

27.

Wola Błędowska

28.

Zawady

Kołodziejczyk Wiesław

29.

Ziomek

Kozłowski Kazimierz

Wróblewska Krystyna
Zyznowski Krzysztof
Berk Lesław

Ścięgaj Krzysztof
Wilga Kamil

Michalak Andrzej
Grad Celina
Ciężar Ryszard
Wilga Edward
Burakiewicz Wojciech
Kardaś Stanisław
Abramczyk Marzena
Wasilewski Tadeusz
Białczak Stanisław
Stolarczyk Stanisław
Jurczak Roman
Ogonowski Stanisław
Goceł Dariusz
Ogonowski Michał
Panuś Tomasz
Deptuła Roman
Głowacki Sylwester
Jabłoński Marcin
Białczak Janina
Balcerczyk Stanisław
Grabowski Krzysztof
Świder Joanna
Olender Jolanta
Kita Danuta
Godzina Jerzy Adam
Pieńkos Janusz

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy aktywnie włączyli się w kampanię wyborczą w wyborach sołeckich. Gratuluję wybranym sołtysom i członkom rad sołeckich. Życzę aktywności i satysfakcji z pełnienia
powierzonej społecznej funkcji.
Henryk Toryfter
Wójt Gminy Baranowo

Zatrudnienie bezrobotnych w ranach konkursów Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce
W ramach konkursów ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce w Urzędzie Gminy i w jednostkach organizacyjnych w I półroczu bieżącego roku zostanie zatrudnionych 11 bezrobotnych z terenu naszej Gminy. Konkursy ogłoszone przez PUP mają na celu organizację zatrudnienia przez pracodawców powiatu ostrołęckiego w ramach środków
Unii Europejskiej i środków krajowych. W wyniku ogłoszonych naborów złożono wnioski o organizację staży, robót
publicznych, prac interwencyjnych oraz plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych. Wytypowani kandydaci
do pracy muszą spełniać warunki określone wdanych w konkursach i przejść pozytywną weryfikację PUP. Liczba osób
przewidzianych do zatrudnienia w bieżącym roku jest w niektórych konkursach limitowana. Bezrobotni zostaną zatrudnieni na okres 6 miesięcy - ze środków Powiatowego Urzędu Pracy, a po zakończeniu tego okresu z własnych środków budżetowych Gminy - na minimum 3 miesiące i co najmniej na 1/2 etatu.
Zatrudnienie bezrobotnych będzie dotyczyło niżej wymienionych form zatrudnienia:
1/ na staż do 30 roku życia (4 osoby na stanowisko administracyjne)- w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (III)” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej (EFS),
2/ na staż powyżej 30 roku życia(2 osoby na stanowisko fizyczne) - w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej (EFS),
3/ w ramach robót publicznych (2 osoby – prace fizyczne)
4/ w ramach prac interwencyjnych( 3 osoby na stanowisko administracyjne i fizyczne)
W bieżącym roku będziemy również ubiegać się o środki finansowe z PUP w Ostrołęce na zatrudnienie 7 osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby do zatrudnienia zostaną wskazani przez Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Baranowie i zatwierdzeni przez PUP. Zatrudnieni będą wykonywali prace porządkowe na drogach i posesjach gminnych od 1.05.br przez 6 miesięcy po 10 godzin tygodniowo.
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Dane statystyczne:
Bezrobotni Gminy Baranowo zarejestrowani w
PUP w Ostrołęce wg stanu na koniec grudnia 2018
r.( źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce)
1/ ogółem zarejestrowanych bezrobotnych - 240
osób w tym 104 kobiety
2/ z prawem do zasiłku - ogółem 36 osoby w tym 16
kobiet,
3/stopa bezrobocia w powiecie ostrołęckim - 10,2 %
4/ stopa bezrobocia w mieście Ostrołęka - 8,8 %
5/ stopa bezrobocia w woj. mazowieckim – 4,8 %
6/ stopa bezrobocia w Polsce – 5,7 %

Najczęściej nadawane imiona żeńskie i męskie dla dzieci
to:
Nadawane imiona żeńskie to: Aleksandra, Amelia, Julia,
Lilianna, Hanna, Zuzanna, Anastazja, Daria, Klara, Łucja
itd.
Najczęściej nadawane imiona męskie to: Szymon, Aleksander, Alan, Jakub, Marcel, Olaf, Adam, Konrad, Wojciech, Mikołaj, Piotr, Jakub, Kacper itd.
Ewa Strzeszewska i Lucyna Dawid

Liczba mieszkańców wsi Baranowo

Ostateczny termin składania oświadczeń SMS
dot. systemu powiadamiania mieszkańców Gminy
Do przekazywania krótkich informacji związanych z
funkcjonowaniem Gminy Baranowo w ramach SMSego systemu powiadamiania potrzebny jest numer
telefonu danego mieszkańca oraz jego zgoda na
przetwarzanie danych osobowych. W związku z tym
Wójt Gminy Baranowo zwrócił się w grudniu 2018 r.
do mieszkańców Gminy o złożenie stosownego
oświadczenia w powyższej sprawie. Na dzień
9.04.2019 r. mieszkańcy złożyli 2/3 oświadczeń.
Przyjmowanie oświadczeń zakończy się 30 kwietnia
br. Po upływie tego terminu dane o numerach telefonu zostaną przeniesione do systemu i nastąpi zamknięcie sytemu. Nie będzie możliwości złożenia
oświadczenia SMS. Zachęcam mieszkańców do dalszego składania oświadczeń ( wystarczy podanie
numeru telefonu jednej osoby z gospodarstwa domowego).
Druk oświadczenia jest dostępny w Urzędu Gminy i
na stronie internetowej gminy www.baranowo.pl. Po
wypełnieniu i podpisaniu oświadczenia należy je
złożyć w Urzędzie Gminy w Baranowie, pok. nr 19
lub przesłać listownie na adres: Urząd Gminy w
Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo.
Kowalczyk Irena

Lp.

Nazwa ulicy

Liczba mieszkańców zameldowanych na
pobyt stały

Liczba
mieszkańców zameldowanych
na pobyt
czasowy

1

Antoniego Madalińskiego

98

3

2

Bartnia

120

1

3

Długa

103

0

4

Henryka Sienkiewicza

154

8

5

Juranda ze Spychowa

22

0

6

Krzywa

17

0

7

Księdza Jana Trzaskomy

13

0

8

Leśna

10

0

9

Mostowa

30

0

10

Marii Konopnickiej

45

0

11

Niepodległości

109

5

12

Ogrodowa

35

0

13

Okopowa

40

0

Informacja USC i Ewidencji Ludności

14

Rynek

11

0

Liczba mieszkańców gminy Baranowo na dzień
31 grudnia 2018 roku wynosi – 6578 osób zameldowanych na pobyt stały ( kobiety – 3294,
mężczyźni – 3284) :
- od 0 - 17 lat
- 1233
- powyżej 65 i więcej M - 384
- 60 i więcej
K - 882
Na pobyt czasowy zameldowanych było 83 osoby.
W ciągu całego roku 2018 :
urodziło się 59 dzieci,
zmarło 78 osób,
• na pobyt stały zameldowało się 140 osób ( w
tym przemeldowania w obrębie gminy),
• wymeldowania z pobytu stałego 196 osób (w
tym zgony).

15

Polna

5

0

16

Poświętne

59

1

17

Przechodnia

20

0

18

Słoneczna

137

3

19

Sosnowa

5

0

20

Stacha Konwy

128

1

21

Targowa

13

0

22

Wiejska

41

0

23

Zygmunta Padlewskiego

39

2

1254

24

Ogółem:
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LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY - BARANOWO stan na 31 grudnia 2018 r.

Lp.

Nazwa miejscowości

Liczba mieszkańców
zameldowanych na pobyt
stały

59

Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt czasowy

1.

Adamczycha

0

2.

Bakuła

127

2

3.

Baranowo

1254

24

4.

Błędowo

134

1

5.

Brodowe Łąki

177

1

6.

Budne-Sowięta

170

0

7.

Cierpięta

450

1

8.

Czarnotrzew

335

1

9.

Czerwińskie

226

12

10.

Dąbrowa

137

2

11.

Dłutówka

207

5

12.

Gaczyska

149

1

13.

Glinki

39

1

14.

Grabownica

10

0

15.

Gutocha

4

0

16.

Guzowatka

120

3

17.

Jastrząbka

343

3

18.

Kalisko

46

1

19.

Kopaczyska

156

2

20.

Kucieje

108

1

21.

Lipowy Las

113

2

22.

Majdan

81

1

23.

Majk

77

0

24.

Oborczyska

181

4

25.

Olkowa Kępa

5

0

26.

Orzoł

144

0

27.

Orzołek

69

0

28.

Ostrówek

46

0

29.

Ramiona

172

0

30.

Rupin

155

6

31.

Rycica

205

0

32.

Witowy Most

85

0

33.

Wola Błędowska

194

1

34.

Zamoście

20

0

35

Zawady

509

1

36

Zimna Woda

12

0

37.

Ziomek

259

7

Ogółem:

6578

83

7

Inwestycje drogowe w 2019r
W 2019 roku Gmina będzie kontynuować wykonywanie zaległych z ubiegłego roku zadań drogowych, których nie
udało się zrealizować w terminie z powodu opóźnień firmy Ostrada. Odcinki dróg, które nie doczekały się realizacji będą
kończone w tym roku i większość z nich już zostało wykonanych, co pokazuje niniejsza tabela:

1

Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka - Zabrodzie - Kadzidełko - Krzywoszyja

w trakcie realizacji

2

Przebudowa drogi gminnej Nr 250129W Zawady – Żabiocha –
Karaska od km 0+000,00 do km 1+435,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin – Cierpięta – Rycica
Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W Cierpięta – Czechronka

roboty na ukończeniu

3
4
5
6
7
8
9

Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew – Budne – Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do
km 1+438,62
Budowa drogi w miejscowości Kopaczyska-wieś od km 0+000,00
do km 0+230,00

zakończono roboty
zakończono roboty
w trakcie realizacji
wykonanie do 31.05.2019r.

Przebudowa drogi w msc. Oborczyska od km 0+000,00 do km
0+485,00
Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Wierzchowizna od km
0+000,00 do km 0+809,15
Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka - Kopaczyska

zakończono roboty
w trakcie realizacji
zakończono roboty

Umowa która została podpisana w 2019r., po przeprowadzonym przetargu obejmuje wykonanie kolejnych 3 odcinków dróg z terminem realizacji do 31.08.2019r. Wykonawcą robót została firma Ostrada z Ostrołęki.
Są to następujące odcinki dróg gminnych:

1.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka (ulica Długa w Baranowie (do SUW)) na długości
433 mb

2.

Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła na długości 192,5mb

3.

Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka na długości 250 mb

Planowana jest również przebudowa drogi gminnej w msc. Orzołek na długości 600mb, która jest obecnie na końcowym etapie projektowania. Po wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej Gmina ogłosi postępowanie przetargowe z
terminem realizacji do 30 września 2019r.
Oprócz inwestycji na drogach gminnych, Gmina na ostatniej sesji Rady Gminy zabezpieczyła w budżecie środki
finansowe jako pomoc dla Powiatu dla zadań drogowych z podziałem na dwa przyszłe lata. Na rok 2020 dla drogi powiatowej Baranowo – Przasnysz zabezpieczono kwotę w wysokości 1.530.293,00 zł co stanowi 10% wkładu do całości składanego
wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast na rok 2021 dla drogi powiatowej Grabnik- Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska zabezpieczono kwotę 1.184.331,00 zł co również stanowi 10% wkładu do całości składanego
wniosku o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
Na bieżące remonty dróg żwirowych oraz na podniesienie standardu dróg, z gruntowych na żwirowe, Rada Gminy
przydzieliła kwotę ok. 320.000zł. W kwocie tej w większości mieszczą się środki finansowe podzielone na każdą wieś z Funduszu Sołeckiego, które będą rozdysponowane wzorem lat ubiegłych. Dodatkowo po komisyjnym objeździe dróg zaplanowanym na koniec kwietnia br. dofinansowane zostaną odcinki dróg w których mieszkańcy danego sołectwa wnieśli własny
wkład pracy przy remoncie wnioskowanej drogi.
Krzysztof Szczepanek
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WOJSKOWA OBRONA TERYTORIALNA
Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo swoich najbliższych,
oraz wspierać społeczności lokalne ale nie chcesz rezygnować ze swojej pracy zawodowej wstąp do Obrony Terytorialnej która jest nowym rodzajem Sił Zbrojnych. Służy ona ochronie niepodległości regionu, zapewnieniu w
nim bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania infrastruktury krytycznej, tj. zaopatrzenie w wodę, żywność,
energię elektryczną, paliwa i inne. Służba w Obronie Terytorialnej to doskonały sposób na samorealizację, rozwój
zawodowy, który jednocześnie kształtuje tak potrzebne
wartości, jak: odpowiedzialne, bezinteresowne wspieranie
społeczeństwa, szacunek dla państwa, symboli narodowych jak również dla drugiej osoby.
Wojska Obrony Terytorialnej przeznaczone są do:
• prowadzenia działań obronnych we współdziałaniu z
wojskami operacyjnymi oraz wsparcia elementów
układu pozamilitarnego;
• prowadzenia samodzielnych działań niekonwencjonalnych, przeciwdywersyjnych i przeciwdesantowych;
• udziału w zabezpieczeniu przyjęcia i rozwinięcia sojuszniczych sił wzmocnienia w nakazanych rejonach;
• realizacji przedsięwzięć z zakresu: zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych oraz likwidacji
ich skutków, ochrony mienia, akcji poszukiwawczoratowniczych;
• prowadzenie działań informacyjnych.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz Obrony Terytorialnej może pełnić rotacyjnie lub też dyspozycyjnie.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz Obrony Terytorialnej pełni 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 Obrony Terytorialnej pełnić będzie służbę.
Terytorialną służbę wojskową żołnierz OT pełni 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 pełnią terytorialną służbę wojskową rotacyjnie nieprzerwanie przez okres szesnastu dni, w ramach
którego żołnierze odbywają szkolenie podstawowe. W
praktyce szkolenie to obejmuje zakres podstawowych
umiejętności taktycznych i strzeleckich. Nim jednak
ochotnik rozpocznie praktyczne ćwiczenia, zobowiązany
jest do zaliczenia podstaw teoretycznych kursu podstawowego.
Następnie składa przysięgę wojskową. W uzasadnionych
przypadkach szkolenie podstawowe można 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 „żołnierza Obrony Terytorialnej”.
Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi 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. Zgodnie z nowelizacją ustawy o powszechnym obowiązku obrony, o pełnienie służby w WOT może ubiegać się osoba, która spełnia następujące warunki:

•
•

posiada obywatelstwo polskie;
posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia
czynnej służby wojskowej;
• posiada wiek co najmniej osiemnastu lat;
• nie była karana za przestępstwo umyślne;
• nie była przeznaczona do służby zastępczej;
• nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub
nie posiada nadanego przydziału kryzysowego
• nie jest zwolniona z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w przypadku nadania przydziału organizacyjnomobilizacyjnego w formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przeznaczonej do militaryzacji
posiada wykształcenie:
• co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na
stanowisku służbowym w korpusie oficerów,
• co najmniej średnie – w przypadku pełnienia służby na
stanowisku służbowym w korpusie podoficerów,
• co najmniej podstawowe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych.
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)261384419, (29) 261 384 436, (29)261 384 437
Agata Malon
Podsumowanie projektu „Razem na staż +”
W dniu 9 kwietnia 2019 r. odbyło się podsumowanie projektu „Razem na staż +” realizowanego w ramach programu
Erasmus plus. Projekt realizowany był przez konsorcjum w
skład którego wchodziły: Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie jako lider i wnioskodawca oraz Zespół Szkół Powiatowych w Czerwinie, Zespół Szkół Powiatowych w Łysych,
Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Na miesięczne
staże zagraniczne do Hiszpanii wyjechało łącznie 55
uczniów i uczennic z zawodów technik agrobiznesu, technik
technologii żywności i technik informatyk. Poza miesięcznymi praktykami uczniowie doskonalili swoje umiejętności
językowe oraz poznawali kulturę, tradycje i historię Królestwa Hiszpanii, a głównie Andaluzji. Program Erasmus +
administrowany jest przez Narodową Agencję Programu
Erasmus – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. To już
czwarta edycja programu, w której bierze udział ZSP w Baranowie. Na zakończenie uczestnicy otrzymali certyfikaty w
języku polskim i angielskim oraz dokumenty Europass mobilność potwierdzające nabycie umiejętności zawodowych i
honorowane na obszarze Unii Europejskiej.

9
Gminne Przedszkole w Baranowie
W Gminnym Przedszkolu w Baranowie nigdy nie wieje nudą i każdy dzień przynosi dzieciom wiele atrakcji. W
drugim półroczu roku szk. 2018/ 2019 odbyły się następujące uroczystości: „Dzień babci i dziadka”,” Dzień
Bezpiecznego Internetu”, „Bal karnawałowy”, „Pierwszy
Dzień Wiosny”. Współpracujemy z aktorami z Białegostoku, którzy wystawili w naszym przedszkolu teatrzyki
pod tytułem „Plastusiowy pamiętnik” oraz „Wielkanocne
przygody pingwina Marcela”. Poza tym dzieci starsze
wyjechały do Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na warsztaty etnograficzne „Wielkanoc na Kurpiach”.
Podczas zajęć dzieci poznały tradycje i obyczaje Kurpiowszczyzny związane ze Świętami Wielkanocnymi
oraz wykonywały palmy i koszyczki.
W ramach programu preorientacji zawodowej gościliśmy
pszczelarza, który przybliżył przedszkolakom swój zawód i etapy powstawania miodu. Dzieci otrzymały po
słoiczku miodu do degustacji. Dajemy dzieciom możliwość poznawania również innych zawodów. Odwiedziliśmy przychodnię zdrowia „Medicus”, aptekę, odbyły się
także warsztaty robienia pizzy w „Carpe Diem” w Baranowie. Z takich spotkań dzieci wracają bardzo zadowolone i pełne pozytywnych wrażeń.
W ramach Międzynarodowego projektu „Piękna nasza
Polska cała” zrealizowaliśmy następujące zadania:
Dzieci poszerzyły wiedzę o wybranych państwach
Unii Europejskiej na podstawie prezentacji multimedialnej i gazetek przygotowanych przez poszczególne grupy,
które zostały wyeksponowane na przedszkolnym korytarzu,
Poznały postać baranowskiego bohatera Pana Henryka Lenarciaka,
Rysowały kredą na kostce brukowej „Nasze kochane Baranowo”.
W okresie poprzedzającym Wielkanoc odwiedziły nas
Panie z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszyńcu i przeprowadziły wspólnie z rodzicami w najstarszej grupie warsztaty wielkanocne. W najbliższych
planach mamy spotkanie z karateką w celu zapoznania z
zawodem trenera oraz wyjazd do Przasnysza na Święto
Jednostki Wojskowej 2. Ośrodka Radioelektronicznego.

Życzenia radosnych
Świąt Wielkanocnych,
wypełnionych nadzieją budzącej się do
życia wiosny.
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego święconego
w gronie najbliższych
życzą pracownicy
Gminnego Przedszkola
w Baranowie

„Egzamin z patriotyzmu w Szkole Podstawowej im.
Aleksandra Kopcia zdany”
Społeczność szkolna ze Szkoły Podstawowej w Zawadach
we wrześniu postawiła sobie cele, które miały uczcić Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Pierwszym
z kroków było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych
przy akompaniamencie akordeonu. Następnie wszyscy
razem robili kotyliony, które później wykorzystaliśmy,
kiedy to uczniowie w wieku od 3 do 15 lat, bez wyjątku,
zatańczyli wspólnie poloneza w szkole.
W dniu 19 października pięcioro uczniów reprezentowało
naszą szkołę w XI Przeglądzie Pieśni Patriotycznej i Wojskowej ,,Pieśnią Patriotyczną i Wojskową Niepodległość
Ojczyzny Świętujemy". Piętnaścioro uczniów wzięło też
udział w konkursie wiedzy o gminie „Gmina Baranowo –
moja mała Ojczyzna”, który odbył się 6 listopada 2018
roku w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w
Baranowie. Czworo z nich zdobyło miejsca w dwóch grupach wiekowych.
W dniu 27 października uczniowie wraz z druhami OSP
Brodowe Łąki odwiedzili trzy cmentarze wojenne z pierwszej wojny światowej, znajdujące się w lesie w Zawadach.
Zadaniem grupy było uprzątnięciu terenu, zabetonowaniewyczyszczonych i pomalowanych przez młodzież krzyży
na każdej nekropolii, oraz zbiciu i postawieniu trzech symbolicznych krzyży brzozowych. Przywieziono również
kamienie, które posłużą do zamontowania tablic pamiątkowych. Szkoła zaprosiła też do współpracy Leśnictwo Karaska a dokładniej leśniczego Pana Andrzeja Kur. Na koniec wszyscy spotkali się przy ognisku, aby upiec kiełbaski. Po kilku godzinach pracy zarówno dzieci, młodzież
jak i dorośli nie odmówili poczęstunku. Na początku listopada delegacja ze szkoły odwiedziła te miejsca, aby złożyć
kwiaty i zapalić znicz.
Tradycją jest również, że uczniowie klasy III gimnazjum
wraz z wychowawcą wykonują prace porządkowe na Grobie Nieznanego Żołnierza na Cmentarzu Parafialnym w
Zawadach. W tym roku w dniu 30 października młodzież
wraz z wychowawcą udała się również w celu uporządkowania grobu i terenu wokół. Uczniowie zapalili też symboliczny znicz. W dniu Wszystkich Świętych złożyli kwiaty. Druga grupa uczniów z klasy VIII wraz z opiekunem
projektu była na grobie żołnierza z II wojny światowej.
Grób znajduje się w lesie w Guzowatce. Wymagał on odświeżenia, uporządkowania terenu wokół. Uczniowie posadzili też dwa jałowce, złożyli kwiaty i zapalili znicz. Od
tego roku ta mogiła również będzie objęta naszą opieką.
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W dniu 9 listopada odbyła się w naszej szkole uroczysta
akademia związana z odzyskaniem niepodległości przez
Polskę. Na którą była zaproszona cała społeczność lokalna,
przedstawiciele gminy, leśnictwa, strażacy, proboszcz, rada
rodziców. Każdy kto był obecny w tym dniu w naszej szkole
otrzymywał biało czerwony kotylion. Tak wielka uroczystość nie mogła się odbyć bez oprawy sztandarowej. Wszystko rozpoczęło od koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu kurpiowskiego „Pod Borem”. O godzinie 11.11
odśpiewaliśmy czterozwrotkowy hymn narodowy, aby wziąć
udział w biciu „Rekordu dla Niepodległej”. Potem rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klas VI i VII.
Była to lekcja historii dla wszystkich. Młodzież czytała, recytowała, przedstawiała scenki, składała przysięgę i przypominała, że Polska to my i to od nas zależy jak będą wyglądały losy naszej Ojczyzny. Zaprezentowali się również, uczestnicy przeglądu pieśni patriotycznych. Na koniec nauczycielka języka polskiego przeczytała zebranym, czym dla jej
uczniów jest ojczyzna. To były głębokie słowa, pełne patriotyzmu, regionalizmu i własnych przemyśleń. Nie zabrakło
też podziękowań w kierunku OSP w Brodowych Łąkach,
pana leśniczego, uczniów nauczycieli, którzy pomagali osobie odpowiedzialnej za te przedsięwzięcia. Na koniec głos
zabrał były nauczyciel historii, który uczniom opowiedział o
czasach wojny, okupacji, zainteresował historią cmentarzy
wojennych i okopów. Całe to wydarzenie odbyło się w aranżacji pięknej dekoracji wykonanej przez nauczycieli i
uczniów.
Samorząd Uczniowski przygotował piękną dekorację o tematyce patriotycznej na szkolnym korytarzu. W klasach
dzieci wykonywały dekoracje w formie biało-czerwonych
kwiatów. Jedna z klas zrobiła też „Róże dla Niepodległej" w
kolorach symboli narodowych. Na godzinach z wychowawcą były poruszane m.in. tematy: patriotyzmu, niepodległości.
Reprezentacja szkoły wraz ze sztandarem była na gminnych
obchodach związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież uczestniczyła we mszy św. a
potem wspólnie z innymi przemaszerowała na cmentarz parafialny, aby wziąć udział w apelu poległych.
Uczniowie, którzy należą do zespołu kurpiowskiego „Pod
Borem” do dziś jeszcze wyjeżdżają, na zaproszenie kościołów i innych instytucji, aby pieśnią patriotyczną czcić Niepodległą.
Zakończeniem całego przedsięwzięcia było podsumowanie
działań i przybicie tabliczek informacyjnych na cmentarzach
otrzymanych od osób, które żywo zainteresowały się grobami. Ewa Drężewska

KGW „Kreatywne Gosposie”
rok 2019 rozpoczęłyśmy pełne zapału do nowych zadań .
Nadal spotykamy się w każdy czwartek w GOKSiR. Na
spotkaniach uczymy się rękodzieła , gotujemy, pieczemy i
testujemy nowe potrawy. Już po raz drugi zorganizowałyśmy „ Dzień Kobiet „ dla mieszkanek Baranowa . Kilka
spotkań poświeciłyśmy przygotowaniom części artystycznej, która uświetniła spotkanie. Potrawy na poczęstunek
przygotowałyśmy samodzielnie. W spotkaniu udział wzięło 80 kobiet. Wszystkie Panie otrzymały upominki, i kwiaty oraz życzenia od Wójta Gminy Baranowo Henryka
Toryftera oraz Radnego Województwa Mazowieckiego
Mirosława Augustyniak, który również rozdał upominki
oraz rower do wylosowania w konkursie o ruchu drogowym. Panie , które wzięły udział w konkursie karaoke również otrzymały upominki w postaci naszych wyrobów rękodzielniczych. Impreza przebiegła w miłej i sympatycznej
atmosferze. Środki na ten cel otrzymałyśmy w większości
z Funduszu Sołeckiego dziękujemy Pani sołtys i |Radzie
sołeckiej . Dziękujemy Pani sołtys dyrektor i pracownikom
GOKSiR . Życzymy wszystkim Zdrowych i Radosnych
Świąt Wielkiej Nocy
KGW „Kreatywne Gosposie”
Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch”
Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch” w okresie zimowym,
jakby trochę zawiesza swoją działalność , chociaż spotykamy się w każdą środę. W styczniu nasza grupa wokalna
wzięła udział w Przeglądzie kolęd pastorałek który odbył
się w Baranowie. W lutym cała grupą jedziemy do kina na
film „ Kogiel Mogiel 2” . 27 lutego w klubie ostatki. Przy
paczkach i herbatce spędzamy bardzo miło czas. Tłusty
czwartek połączyłyśmy z pogadanką na temat dobroczynności ziół w naszym życiu. Tematem pogadanki jest temat
- „ Zioła dla Seniora”. Dziękujemy Julii Lisiewskiej za
bardzo piękny i pouczający wykład, dziękujemy również
jej opiekunce Pani Marcie Szymaniak. Marzec - a jak marzec to oczywiście Dzień Kobiet KGW „Kreatywne Gosposie” zaprosiły nas do wspólnego świętowania. Było
bardzo miło. Dziękujemy. Na spotkaniach robimy kwiaty z
bibuły do palm wielkanocnych . Zespół wokalny Klubu
Seniora ćwiczy intensywnie pieśni Wielkanocne na Przegląd do Jednorożca. W związku ze świętami Wielkiej Nocy
życzymy wszystkim dużo radości, zdrowia i miłości. Wesołych Świąt i mokrego dyngusa oraz bogatego zajączka.
Klub Seniora
Pola Nadziei
Od 2010 roku uczniowie Zespołu Szkół Gminnych im.
Jana Pawła II w Baranowie uczestniczą w Ogólnopolskiej
Kampanii "Pola Nadziei", której motywem przewodnim są
żonkile. Są one międzynarodowym symbolem nadziei kwiaty symbolizujące solidarność z chorymi.
Ideą kampanii jest przede wszystkim:
• pozyskiwanie funduszy na utrzymanie hospicjów,
• kształtowanie świadomości społecznej wobec ludzi ciężko chorych i umierających,
• uwrażliwianie społeczeństwa na los osób nieuleczalnie
chorych,
• edukacja - głównie młodzieży, na temat roli drugiego
człowieka w opiece nad potrzebującymi.
Jest to projekt stworzony przez Organizację Charytatywną
Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. W Polsce,
jako pierwsze zorganizowało ją w 1998 roku Hospicjum
św. Łazarza z Krakowa.
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Kampania składa się z dwóch części:
• jesiennej, podczas której sadzone są pola żonkilowe - sadzenie cebulek żonkili,
• wiosennej, podczas której na tle kwitnących już
żonkilowych pól nadziei odbywają się zbiórki
pieniężne na rzecz hospicjum.

W październiku (Międzynarodowym Dniu Opieki
Paliatywno - Hospicyjnej) wolontariusze sadzą żonkile. Wiosną, kiedy kwiaty zakwitną, kwestują na rzecz
podopiecznych Hospicjum Domowego w Ostrołęce. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat
żonkila lub jego symbol. Każda złotówka, która zostaje
zebrana jest przekazana Hospicjum Domowemu w
Ostrołęce. Pozyskane fundusze przeznaczane są na
prowadzenie opieki hospicyjnej, która jest bezpłatnie
udzielana chorym z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

W tym roku w niedzielę 7 kwietnia odbyła się 9. edycja
wiosennej akcji Pola Nadziei. Wolontariusze z naszej
szkoły kwestowali przed kościołem parafialnym w Baranowie. Dzięki ofiarodawcom, którzy nie potrafili przejść
obojętnie obok wolontariuszy z puszkami, udało się zebrać 2060,00 zł. Pieniądze zostały przekazane Hospicjum Domowemu w Ostrołęce. Przeznaczone będą na
zakup najbardziej potrzebnego sprzętu dla chorych, którzy w ostatnim okresie życia pozostają pod opieką tej
instytucji.
Z całego serca wszystkim darczyńcom i wolontariuszom dziękujemy!
Opiekunowie wolontariatu:
K. Grad, S. Dybikowska, J. Domurad

Sukces uczennicy ze Szkoły w Baranowie
Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK to
ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, przeciwdziałania uzależnieniom, w tym HIV/AIDS, ekologii oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy i wiedzy o PCK. Organizatorem olimpiady jest Polski Czerwony Krzyż. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne
zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych
do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez:
- rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i
problematyką prozdrowotną;
- prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających
zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia;
- inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie
szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.
W listopadzie 2018 roku w szkole w Baranowie odbył
się I etap tej olimpiady. Julia Lisiewska z klasy 8a zajęła w nim I miejsce. 14 grudnia 2018 r. Julka reprezentowała szkołę w Baranowie w Oddziale Rejonowym
Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostrołęce, gdzie odbył się etap rejonowy. W kategorii klas gimnazjalnych i
szkół podstawowych Julka okazała się najlepsza i zajęła również I miejsce.
15 marca 2019 r. Julia Lisiewska reprezentowała nasz
rejon na eliminacjach okręgowych w Warszawie.
Oprócz rozwiązania testu wiedzy, Julka musiała przeprowadzić w szkole akcję prozdrowotną. W ramach jej
realizacji, uczennica przeprowadziła w szkole szereg
działań dotyczących ziół i ziołolecznictwa. Julka Lisiewska zajęła ostatecznie 2 miejsce w województwie
mazowieckim. W kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i szkoła ponadgimnazjalna wygrali uczniowie
z Płocka i Warszawy. To wielki sukces uczennicy z
małej szkoły w Baranowie. Bardzo dziękujemy Julce za
chęć poszerzania wiedzy i umiejętności, tak bardzo
ważnych i cennych w życiu każdego człowieka. Życzymy również dalszych sukcesów w nauce i kolejnych
konkursach!
Opiekunowie szkolnego klubu PCK
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Rekordowa zbiórka makulatury, baterii i elektrośmieci
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie kolejny raz
zbierali makulaturę, baterie oraz zepsuty i nieużywany
sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Akcja była przeprowadzona w dniu 4 kwietnia 2019r. pod
patronatem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Ogólnopolskiego Programu
Edukacyjnego "Moje miasto bez elektrośmieci".
Celem akcji było zaktywizowanie całej społeczności szkolnej i lokalnej do działań związanych z segregacją odpadów
oraz kształtowanie świadomości ekologicznej oraz odpowiedzialności za stan środowiska i jego czynną ochronę.
Podczas akcji w szkole zebrano:
- 1500 kg makulatury;
- 130 kg baterii;
- 3317 kg elektrośmieci wśród których znalazły się m.in.
pralki, lodówki, mikrofalówki, telewizory, radia, komputery, drukarki, telefony, żelazka itp. Razem zebrano około
670 sztuk elektrośmieci.
Szczególne podziękowania należą się uczniom, nauczycielom i rodzicom którzy aktywnie uczestniczyli w prowadzonej akcji. Dziękujemy również pracownikom Urzędu Gminy za wspieranie prowadzonych w szkole działań.
Organizatorzy
Osiągnięcia w sporcie szkolnym SP w Baranowie
W ostatnich tygodniach nasi uczniowie uczestniczyli w następujących imprezach sportowych na szczeblu rejonowym,
powiatowym i międzypowiatowym.

Dziewczęta na podium w finale Ligi Powiatowej
W finale zakończonego Turnieju Powiatowego Ligi Piłki
Ręcznej nasz zespoły wypadły bardzo dobrze. W silnej
obsadzonym turnieju w klasyfikacji końcowej nasze
dziewczęta zdobyły 2 miejsce a chłopcy uplasowali się tuż
za podium (4 miejsce). Zespół dziewcząt reprezentowały:
Aleksandra Abramczyk, Karolina Gładek, Oliwia Kaczorek, Anna Dawid, Natalia Sasin, Aleksandra Szwagrzak,
Zuzanna Grzyb, Wiktoria Kuciejczyk, Roksana Stolarczyk,
Marta Ambroziak, a chłopców: Piotr Abramczyk, Paweł
Dziekoński, Kamil Gacioch, Aleksander Zieliński, Kamil
Wróblewski, Piotr Bandorowicz, Bartłomiej Zyśk, Karol
Szymaniak, Paweł Ambroziak.
Turniej finałowy odbył się w Zespole Szkół nr 5 w Ostrołęce w ramach projektu "Ręka w rękę". W zawodach
uczestniczyły szkoły z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Projekt "Ręka w rękę" wsparty został przez Starostę Powiatu Ostrołęckiego Stanisława Kubła.

Zawody rejonowe w piłce ręcznej
W eliminacjach mistrzostw powiatu w piłce ręcznej uczestniczyły 4 zespoły z naszej szkoły. Sukces osiągnął zespół
dziewcząt z klas 7-8+ 3GIM , który wygrał rywalizację i uzyskał awans do finału powiatowego. W grupie młodszej (klasy
5-6) dziewczęta zajęły 5 miejsce a chłopcy 4; w grupie starszej (kl. 7-8 + 3 Gim.) chłopcy wywalczyli 3 miejsce. Składy
drużyn: dziewczęta kl. 4-6: Roksana Stolarczyk, Zuzanna
Grzyb, Aleksandra Szwagrzak, Oliwia Kaczorek, Wiktoria
Kuciejczyk, Anna Dawid, Alicja Abramczyk, Karolina Gładek i Ola Abramczyk, trener Adam Białczak; chłopcy kl. 4-6:
Karol Szymaniak, Kamil Gacioch, Piotr Bandorowicz, Aleksander Zieliński, Piotr Abramczyk, Paweł Dziekoński, Paweł
Ambroziak, Bartek Zyśk, trener Adam Białczak.
Dziewczęta (7-8+3GIM): Łucja Tabaka, Magda Bączek, Wiktoria Bakuła, Martyna Kuczyńska, Paulina Białczak, Marta
Ambroziak, Wiktoria Zielińska, trener Adam Białczak; chłopcy (kl. 7-8 +3GIM): Bartosz Piórkowski, Bartosz Stolarczyk,
Łukasz Krawczyk, Łukasz Abramczyk, Dawid Abramczyk,
Mateusz Tabaka, Piotr Ogonowski, Konrad Szcześniak, Eryk
Brodowski, trener Jarosław Michalak.

4 miejsce w finale powiatowym
Piłkarki ręczne SP Baranowo zajęły czwarte w powiecie ostrołęckim (na 12 startujących). W walce o
4 miejsce nasze piłkarki pokonały SP OlszewoBorki 7:1. Nasza reprezentacja grała w składzie:
Dobrosława Dawid, Paulina Kaczor, Wiktoria Zielińska, Łucja Tabaka, Marta Ambroziak, Martyna
Kuczyńska, Wiktoria Bakuła (bramkarz), Magdalena Bączek, Paulina Białczak, Wiktoria Olender,
Oliwia Samsel, trener Adam Białczak.
Srebro w turnieju międzypowiatowym

W marcu reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła
w międzypowiatowym turnieju sportoworekreacyjnym w Ostrołęce. Bez specjalnych przygotowań, właściwie z „marszu", nasza reprezentacja przystąpiła do współzawodnictwa. W efekcie
nasza szkoła zajęła 2 miejsce, pokonując miedzy
innymi szkoły ostrołęckie. Szkołę reprezentowali:
Michalak Szymon, Dominika Dawid, Julia Grzyb,
Marta Tabaka, Dobrosława Dawid, Agata Malon,
Łukasz Krawczyk, Piotr Ogonowski, Adam Sender,
Martyna Kuczyńska, Konrad Szcześniak, opiekunowie: Jarosław Michalak, Adam Białczak, Beata
Ziaja.
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Dzieje Obrazu Matki
Boskiej Baranowskiej
Historia obrazu Matki
Boskiej Baranowskiej jest
dość tajemnicza i pełna
sprzeczności nawet w ocenie historyków sztuki.
Obraz przedstawia Maryję
ze śpiącym Dzieciątkiem i
św. Janem Chrzcicielem,
znajduje się w ołtarzu
głównym w parafialnym
kościele p.w. Narodzenia
NMP. Obraz otoczony był
(jest) lokalnym kultem
religijnym i uważany za
cudowny.
Obraz w Baranowie należy do typu obrazów maryjnych zwanych Maryja Czuwająca nad śpiącym Dzieciątkiem, które są rzadko spotykane w kościołach w Polsce.
Podobne wizerunki do baranowskiej Maryi Czuwającej nad
Dzieciątkiem znajdują się m.in. w Opolu, Sanoku, Oleśnie,
Koźminie, Bierawie k. Opola. Poza granicami naszego kraju
w Salzburgu i Insbrucku (Austria), w Brera k. Mediolanu
(Włochy).
W opracowaniach historyków sztuki datowany był
na I połowę XVIII w (Katalog Zabytków Sztuki w Polsce
tom. X) zaś w katalogu Instytutu Sztuki PAN czas powstania określono na XVII w., a lokalna tradycja mówi o przekazaniu go przez fundatora parafii Kazimierza Krasińskiego
około 1778 r. Tę zagadkę udało się rozwikłać. Otóż obraz
powstał około roku 1874 roku w pracowni warszawskiego
malarza Antoniego Bazylego Kolasińskiego, za sumę 150
srebrnych rubli.
Znacznie trudniej jest ustalić czas i wyjaśnić kto
stał za inicjatywą koronacji baranowskiego obrazu. To zagadnienie pozostaje otwarte do badań. Obraz musiał słynąć
cudów i łask, które za przyczyną Maryi wierni uprosili u
Boga. Nie ma jednak w parafii księgi zawierającej opis i
wykaz łask doznanych za wstawiennictwem Matki Bożej
Baranowskiej. Nie zachowały się też wota, które składali
wierni za otrzymane łaski. Nie można wykluczyć, że zostały
rozkradzione w okresie wojen. Koronacje obrazów bądź
figur Matki Bożej są jednym z licznych przejawów czci
względem Matki Najświętszej i Dzieciątka Jezus. Aby uczcić godność Maryi, powstał zwyczaj ozdabiania królewskimi koronami wizerunków Matki Bożej otaczanych wyjątkową czcią. W Polsce pierwsza uroczysta koronacja koronami
papieskimi, na mocy pozwolenia Kapituły Watykańskiej
miała miejsce 8 września 1717 r. na Jasnej Górze, kiedy to
ukoronowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej.
Obraz baranowski jak wcześniej wspomniano namalował Antoni Kolasiński, o wymiarach 85 cm x 70 cm.
Matka Boża namalowana jest w półpostaci, lekko pochylona
nad śpiącym Jezusem. Prawą ręką podtrzymuje nagie, siedzące na kolanach Dzieciątko, przytulone do piersi. Lewą
dłonią jakiś przedmiot, zakryty metalową sukienką. Rysy
twarzy łagodne z lekkim uśmiechem, w głębi głowa św.
Jana Chrzciciela. Sukienki nałożone na obraz są trybowane.

Z wyciętymi otworami na odsłonięte partie ciała Madonny i
Dzieciątka. Fałdy podkreślone graficznie wyostrzonymi
grzbietami, drobne bez ornamentu. Nad głową Madonny
korona otwarta z motywami koniczyny, zwieńczona krzyżem na kuli; u nasady pas drobnych kaboszonów z kamieniami.
Nad głową Dzieciątka - aureola promienista, nad głową św.
Jana - aureola owalna. Wokół postaci dwanaście gwiazd. Po
konserwacji gwiazdy zostały usunięte i obecnie ich nie ma.
Pięknie pisał baranowski parafianin o Naszej Madonnie w 1938 r. w „Haśle Katolickim”. „Nasza parafia,
idąc w ślady swych przodków i z własnej potrzeby miłującego Najświętszą Matkę serca, w miesiącu maju złożyła Niebieskiej Pani wspaniały upominek w postaci wielkiego ołtarza w naszym kościele. Mamy wielki ołtarz, a w nim obraz
Matki Boskiej Baranowskiej, która od setek lat przebywa z
nami i otacza nas Swoją opieką. I dzięki tej opiece i staraniom naszego Ks. Proboszcza, zbudowaliśmy godny Tron
Matce Bożej. Mimo ciężkich czasów, a zwłaszcza na naszym
terenie puszczańskim, gdzie ziemie są bardzo słabe i w kieszeni często pustki, z całym zaufaniem składaliśmy nasze
grosze Ks. Proboszczowi, który w czasie słoty, deszczu i
mrozów odbywając wizytę pasterską, zbierał ofiary na kościół.
W ten sposób złożyliśmy na wielki ołtarz 15 tysięcy złotych.
Ponadto dzięki dobrej administracji Ks. Proboszcza i naszej
dobrej woli, mamy wymalowany kościół, pokryte dwie wieże
na kościele blachą, ogrodzone kosztownym parkanem dwa
cmentarze i ostatnio piękny, w gotyckim stylu wielki ołtarz.
W dniu 6-go maja procesjonalnie, wśród rozmodlonego ludu, przeniesiono obraz Matki Bożej z plebanii do kościoła.
Była to chwila bardzo podniosła i uroczysta, ze łzami w
oczach, gorącym sercem, szeptały usta nasze modlitwę:
„Matko! chociaż nam było nieraz trudno zdobyć się na ofiarę, którą trzeba było dać jako składkę rozłożoną na kościół,
jednak teraz jesteśmy wynagrodzeni, boś Matko spoczęła na
godnym dla Cię tronie.
A chociaż w ostatnich 2-ch latach na potrzeby kościoła parafia nasza w trudnych warunkach złożyła z górą 31 tysięcy
złotych, to jednak nikt z nas nie zubożał, owszem przekonaliśmy się jeszcze, że kto na kościół grosz wrzuci, to mu Bóg
stokrotnie wróci.”
W badaniu dziejów obrazu Matki Bożej Baranowskiej, pomagał mi ks. Sławomir Sokołowski, za co mu dziękuję i na zakończenie przytoczę jego słowa, które być może
w przyszłości oficjalnie się urzeczywistnią – „Matka Boża
Baranowska – Królową Kurpiowszczyzny”. Tym bardzie, że
jest to jedyny koronowany obraz Matki Bożej na Kurpiach.
Adam Białczak

14

Ferie Zimowe 2019
W tym roku podczas Zimowiska w GOKsiR zajęcia odbywały się od godziny 9.00- 12.00. Uczestnicy zajęć mieli możliwość zapoznania się z różnymi technikami artystycznymi były to :

ZABAWY INTEGRACYJNE w sali GOK:
zapoznanie się przez wspólną zabawę – gra
imion, kalambury, rebusy, zgaduj-zgadule i
inne. ozdoby i upominki Walentynkowe,

Zajęcia decoupage- pejzaż zimowy na płycie.

ZAJĘCIA plastyczne „zimowe krajobrazy” malowanie pastą do zębów i farbami plakatowymi

ZAJĘCIA Manualne - masa solna, gips.

Najserdeczniejsze
podziękowania
dzielnym Druhom
całej OSP w Baranowie za to, ze
zawsze jestescie
kiedy Was potrzebujemy oraz za ocalenie „dachu nad głową” w ostatniej akcji gasniczej składa
wdzięczna mieszkanka
Grazyna Symołon

Wójt Gminy Baranowo, GKRPA w Baranowie, GOKSiR w Baranowie
Zapraszają w dniu 2 czerwca w GOKSiR w Baranowie na
RODZINNY PIKNIK PROFILAKTYCZNY

Organizatorzy zapewniają
w programie wiele atrakcji dla dzieci.

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.

