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Starosta Ostrołęcki

GMINA

Wójt Gminy Baranowo
TSK im. A. Kopcia w Baranowie
GOK,SIR w Baranowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach

BARANOWO

serdecznie zapraszają na

ŚWIĘTO FOLKLORU KURPIOWSKIEGO
W DNIU 10 LIPCA 2016R
SCENA PLENEROWA W ZAWADACH
Program:

12.00 Msza Święta w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach
12.45 Uroczyste przecięcie wstęgi na nowo wybudowanej drodze i mostach
13.00 Otwarcie festynu – Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter
13.15 Okolicznościowe wystąpienie Starosty Ostrołęckiego Stanisława Kubeł z okazji otwarcia
i oddania do użytku dróg i mostów
13.30 Występy zespołów folklorystycznych
- występ kurpiowskiego zespołu "Pod Borem" z Zawad,występ finalistek Konkursu Wojewódzkiego piosenki o zdrowiu młodzieży ze ZS w Zawadach
- występ kurpiowskiego zespołu "Carniacy" z Czarni,
- występ zespołu śpiewaczego "Wrzos" RCKK z Myszyńca,
- występ ludowego zespołu pieśni i tańca "Wach" z miejscowości Wach,

16.00 Uroczyste obchody XX lecia TSK im. Kopcia w Baranowie
16.30 Kabaretowy taniec masek
17.15 Kabaret „Made in China”
od 18.15 Koncert zespołu disco polo „GESEK”,
Koncert zespołu disco polo „BAYERA”
Koncert Kapeli Kumple z ZAWAD
10.00 Zabawa w Remizie Strażackiej w Brodowych Łąkach gra zespół „ Orły FM”
Imprezie towarzyszą : zawody biegowe, rowerowe, wesołe miasteczko ,wystawy twórców ludowych
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Tydzień Kultury Kurpiowskiej
Wtorek godz. 11.00 Inauguracja- spływ kajakowy rzeką
Omulew
Środa godz. 13.00 Warsztaty rękodzieła GOKSiR w Baranowie
Czwartek godz. 11.00 Warsztaty kulinarne GOKSiR w
Baranowie
Piątek godz. 14.00 Spływ TSK im.Kopcia ,
godz.18.00 Spotkanie integracyjne członków Towarzystwa oraz Zespołów Kurpiowskich z powiatu ostrołęckiego
Sobota : godz 20.00 Zabawa pod gwiazdami w Zawadach
Niedziela : Święto Folkloru Kurpiowskiego w Zawadach

Starosta Ostrołęcki

GMINA

Wójt Gminy Baranowo
TSK im. A. Kopcia w Baranowie

GOK,SIR w Baranowie

BARANOWO

Serdecznie zapraszają do udziału w rajdzie rowerowym i biegu z okazji
UROCZYSTOŚĆ OTWARCIA NOWO WYBUDOWANEJ DROGI I MOSTÓW
PODCZAS ŚWIĘTA FOLKLORU KURPIOWSKIEGO
W DNIU 10 LIPCA 2016 R
Zbiórka uczestników o godzinie 10. 30 przed budynkiem Urzędu Gminy
w Baranowie . Start o godzinie 11.00 , trasa o długości 13 km z Baranowa, meta na moście w Brodowych Łąkach. Zgłoszenia można dokonać
na adres marggaat@interia.pl lub pod nr tel. 297613676.
Regulamin dostępny na stronie www.goksirbaranowo.pl
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Gmina będzie starać się o pieniądze na OZE
Po dwóch latach oczekiwania na projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii został wreszcie
ogłoszony nabór wniosków na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
w ramach działania 4.1. Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 20142020 „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”.
Wnioski można składać w terminie od 30
maja do 26 września b.r.
W ramach konkursu o dofinansowanie projektów
mogą ubiegać się:
 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

 jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;


administracja rządowa;



uczelnie/szkoły wyższe;

 zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze
działające w publicznym systemie ochrony zdrowia
- zakontraktowane z NFZ;
 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
 organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o
partnerstwie publiczno – prywatnym);
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
i jego jednostki organizacyjne.
W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte
projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz
przebudowie infrastruktury służącej do produkcji
energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/
przebudowę
instalacji/jednostek
wytwórczych
energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu
energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz
pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem
do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).
Ogólna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 42,5 mln zł na całe Mazowsze, a maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80%
kosztów kwalifikowanych projektu. Minimalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 150
tyś zł, a maksymalna 10 mln zł.

Gmina Baranowo postanowiła przygotować się
do tego konkursu i złożyć wniosek aplikacyjny
na dofinansowanie wykonania mikroinstalacji
fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych
na 6 obiektach gminnych oraz na kilkuset domach osób fizycznych. W celu uzyskania lepszej
punktacji musi też do projektu zaprosić trzech
partnerów z sektora wskazanego w regulaminie
konkursu.
Właśnie w sprawie tego projektu wójt gminy zorganizował w dniu 16 czerwca w GOKSiR w Baranowie spotkanie z mieszkańcami, na którym
wspólnie z projektantem Panem Marcinem Ponarskim omówił wstępne założenia oraz zasady
udziału mieszkańców w tym projekcie. W zebraniu wzięło udział ok. 250 osób, co świadczy o
dużym zainteresowaniu problematyką odnawialnych źródeł energii w naszej gminie.
Zgodnie z regulaminem konkursu oraz założeniami jakie gmina przyjęła do tego projektu dofinansowaniem będą objęte zarówno kolektory
słoneczne jak i mikroinstalacje fotowoltaiczne do
3 KW. Orientacyjny koszt udziału mieszkańca w
tym projekcie w przypadku instalacji fotowoltaicznej będzie wynosił od 3000 do 5000 zł, a dla
instalacji kolektorowej od 2000 do 4000 zł pod
warunkiem, że poziom dofinansowania nie ulegnie zmianie. Z projektu nie będą mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których w budynku mieszkalnym jest prowadzona działalność
gospodarcza, a w przypadku fotowoltaiki również duże gospodarstwa rolne( tzw. vatowskie),
które nie będą miały oddzielnego licznika na budynek mieszkalny. Nie będzie można również w
ramach tego projektu ubiegać się o dofinansowanie na kolektor i fotowotaikę jednocześnie.
Instalacja jedna lub druga może być zainstalowana tylko na dachu tzw. ekologicznym lub w
innym miejscu. Z powodu ograniczonego dla
gminy limitu tzw. pomocy de minimis mikroinstalacje fotowoltaiczne na domach mieszkańców
będą budowane w tzw. systemie zamkniętym,
bez możliwości w okresie 5 lat, tj. w okresie
trwałości projektu podłączenia do sieci PGE.
Jest to na pewno rozwiązanie niekorzystne z
punktu widzenia opłacalności i atrakcyjności tego systemu. Gmina prowadzi obecnie rozmowy
z MJWPU w Warszawie oraz z projektantem czy
można usprawnić ten system bez naliczania dla
tej części projektu tzw. pomocy publicznej czy
pomocy de minimis. Jakie będzie ostateczne
rozwiązanie zobaczymy. Atrakcyjne i korzystne,
bo podobne do zrealizowanego już projektu będą natomiast instalacje kolektorowe do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
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Na spotkaniu został przyjęty schemat postępowania
jeśli chodzi o przygotowanie dokumentacji technicznej
oraz innych dokumentów aplikacyjnych, a także harmonogram działań przygotowawczych i aplikacyjnych.
Ustalono, że wszyscy mieszkańcy niezależnie czy
zapisali się przedtem na listę czy nie, którzy chcą
wziąć udział w tym projekcie, muszą do 30 czerwca
potwierdzić swoją gotowość i przybyć do Urzędu Gminy do pokoju nr 28 lub 29 z dokumentem własności
działki, na której będzie projektowana instalacja, a w
przypadku ubiegania się o fotowoltaikę należy zabrać
ze sobą rachunki za prąd za okres ostatniego roku.
Niedopełnienie tego obowiązku będzie potraktowane
jako rezygnacja z projektu. Następnie w okresie do 10
lipca wszyscy zapisani zostaną zaproszeni do Urzędu
Gminy na spotkanie z projektantem, gdzie każdy osobiście podpisze umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej. Koszt dokumentacji na fotowoltaikę został
ustalony na 250 zł, a na kolektor słoneczny 200 zł
brutto. W dniu podpisywania umowy każdy zapłaci
projektantowi zaliczkę w kwocie 100 zł oraz umówi się
na wizję lokalną w swoim gospodarstwie domowym.
Po zaprojektowaniu instalacji projektant przekaże każdemu dokumentację w kilku egzemplarzach pobierając resztę zapłaty i wystawiając według życzenia rachunek lub fakturę za tę usługę. Otrzymaną dokumentację należy niezwłocznie dostarczyć do Urzędu Gminy potwierdzając tym samym ostateczną deklarację
udziału w projekcie. Na udział w projekcie zostanie
zawarta z gminą stosowna umowa, która określi
udział finansowy mieszkańca i inne postanowienia.
Dopiero wówczas gmina zacznie przygotowywać dokumentację aplikacyjną, min. audyty elektroenergetyczne, studia wykonalności, analizy finansowe
i bardzo wiele innych dokumentów określonych w regulaminie tego konkursu. Z uwagi na bardzo obszerną
i skomplikowaną dokumentację i procedurę aplikacyjną ostateczny termin dostarczania projektów przez
mieszkańców ustala się na 10 sierpnia. Chciałbym
poinformować, że przygotowywany przez Gminę projekt jest jednym z co najmniej trzech sposobów na
zbudowanie na swoim dachu instalacji do produkcji
prądu czy do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Można cały czas, nie czekając na żaden projekt, zbudować sobie te instalacje za własne pieniądze, można
tez zbudować instalacje korzystając z ofert Wojewódzkiego czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach tzw.
Programu Prosument, z którego można uzyskać do
50% dotacji, ale w systemie pożyczkowym. Trzeci
sposób to wykonanie tych instalacji za fundusze Unii
Europejskiej, ale tutaj konieczne jest pośrednictwo
gminy lub innego podmiotu uprawnionego do aplikowania zgodnie z ustalonym regulaminem konkursu. W
tym wariancie możliwe jest uzyskanie dofinansowania
nawet do 80% kosztów kwalifikowanych. Właśnie z
uwagi na to, że ten trzeci sposób jest do mieszkańca
gminy najkorzystniejszy finansowo Samorząd Gminy
postanowił zaprosić mieszkańców do wspólnego projektu, ale niestety na takich zasadach, jakie ustalił
Samorząd Województwa dla tego naboru i dla tego
konkursu.

Chciałbym poinformować że Gmina nie ma obowiązku
ustawowego i nie musi zajmować się budową instalacji
fotowoltaicznych czy kolektorowych w gospodarstwach
domowych, ale bardzo chciałaby pomóc swoim mieszkańcom takie systemy w gospodarstwach domowych
zainstalować. Jest to dla nas z różnych powodów bardzo
ważne. Należy jednak pamiętać, że warunki ubiegania
się o dofinansowanie są w tym naborze bardzo trudne.
Istnieje duże ryzyko nieotrzymania dofinansowania, bo
pieniędzy w tym konkursie jest na Mazowszu wyjątkowo
mało, a wymogi ogromne, jednakże aby się o tym przekonać trzeba zaryzykować. Chciałbym poinformować
Państwa, że w przypadku nieotrzymania dofinansowania każdy odbierze swój projekt i będzie indywidualnie
ubiegał się o dofinansowanie swojej instalacji w innych
funduszach, lub będzie czekał razem z Gminą na kolejny
konkurs albo na zwiększenie alokacji środków w tym
konkursie.
Miejmy jednak nadzieję, że wiele samorządów na Mazowszu nie będzie zajmować się tą tematyką,a do nas
szczęście uśmiechnie się po raz drugi i jeszcze raz
otrzymamy pieniądze na dofinansowanie tych instalacji u
naszych mieszkańców.

Gmina otrzymała dofinansowanie z PROW na drogi
W obecnej perspektywie finansowej UE po raz pierwszy w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawiło się działanie , które swoim zasięgiem obejmuje operacje dotyczące budowy lub modernizacji dróg lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Maksymalna wartość pomocy o jaka może ubiegać się gmina lub powiat
na cały okres realizacji programu tj. na okres 7 lat wynosi 3 mln zł. Poziom dofinansowania nie może być
wyższy niż 63,63% kosztów kwalifikowanych. Nasza
gmina postanowiła zawalczyć o całą tę kwotę i skierowała do programu w ramach tego konkursu 6 wniosków aplikacyjnych obejmujących 10 odcinków dróg o
łącznej wartości 4,7 mln zł. Wszystkie nasze wnioski
przeszły pomyślnie ocenę formalną uzyskując podczas
oceny merytorycznej od 14 do 16 punktów co pozwoliło
znaleźć się w grupie wniosków otrzymujących dofinansowanie. Drogi są przewidziane do realizacji w latach
2016 – 2018.
Dofinansowanie otrzymały następujące odcinki dróg:
Gaczyska – Rupin,
Jastrząbka stacja PKP
Oborczyska wieś

Cierpięta Czechronka,
Rupin - Rycica,
Jastrząbka (koło P. Ciuba)
Gaczyska wieś
Majk wieś
Zawady – Karaska,
Jastrząbka (Odgrobla – Szkoła)
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Chciałbym poinformować, że wybór dróg do PROW nie
był przypadkowy i nie był łatwy. Wnioskowana do przebudowy droga, aby otrzymała dobrą punktację musiała między innymi mieć uregulowany stan prawny nieruchomości
oraz łączyć się z drogą powiatową, na której powiat w ramach zawartego porozumienia zobowiązał się realizować
przebudowę swojego odcinka do czasu wykonania naszego odcinka. Pomimo, iż konkurencja była duża gminie
udało się uzyskać wnioskowane dofinansowanie. Cieszymy się z tego faktu ogromnie.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w kwocie 3 mln zł.
będziemy mogli bez większych problemów wykonać w
całości drogowy program minimum zaplanowany na tę
kadencje w ilości 34 odcinków dróg. Będziemy mogli także partycypować w kosztach przebudowy kolejnych dróg
powiatowych zarówno na kierunku Przasnysz jak i na odcinku Gaczyska – Witowy Most, dla których obecnie przygotowywana jest dokumentacja techniczna

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
GMINY BARANOWO
W dniu 23maja 2016 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Baranowo. Radni pozytywnie ocenili pracę Wójta Gminy Henryka Toryfter, udzielając mu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015.
Wcześniej została odczytana opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Warszawie oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Baranowo. Obie opinie były pozytywne. Rada Gminy Baranowo po zapoznaniu się z
informacjami o wykonaniu budżetu, pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanem
finansowym gminy, jednogłośnie udzieliła Wójtowi
Gminy Baranowo absolutorium za 2015 rok.
Absolutorium jest dużym sukcesem Wójta Gminy
Baranowo, ale także pracowników Urzędu Gminy
oraz Radnych Gminy Baranowo.
Budżet Gminy za 2015 rok zamknął się nadwyżką w
kwocie 548.647,29 zł. Dochody zrealizowano w kwocie 23.827.640,59 zł tj. 100,08 % planu, natomiast
wydatki wykonano w kwocie 23.278.993,30 zł tj.
91,02 % planu, z czego wydatki majątkowe stanowiły
25,02 % ogólnych wydatków budżetowych. Dług
Gminy Baranowo na koniec 2015 r. wyniósł
258.813,99 zł, co stanowi 1,09 % wykonanych dochodów za ten rok.
Wójt Gminy Baranowo otrzymując absolutorium został dodatkowo zmotywowany, by całą swoją energię
poświecić dla dobra Gminy, starać się rozwiązywać
problemy Gminy w sposób przejrzysty i czytelny dla
mieszkańców.
Skarbnik Gminy Baranowo
Monika Wołosz

Z prac Rady Gminy

Od początku bieżącego roku odbyły się cztery sesje Rady Gminy. Rada podejmowała uchwały
dotyczące zarówno działalności bieżącej jak i zadań inwestycyjnych.
Ustawa o ochronie zwierząt nałożyła na Gminy obowiązek opracowania „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi”.Również w naszej Gminie program został uchwalony. Gmina zobowiązana jest
do zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w
schronisku w Kruszewie, gm. Goworowo. Wyłapane
zwierzęta doraźnie będą przetrzymywane w Przytulisku znajdującym się na terenie obiektu będącego
własnością Gminy Baranowo.Umożliwia się bezpłatne uśpienia ślepych miotów właścicielom zwierząt domowych w Poradni Zwierząt w Baranowie.
Porzucone zwierzęta gospodarskiemają zapewnione
miejsca
w
gospodarstwie
rolnym
w Czarnotrzewiu. W przypadku zdarzeń drogowych
z udziałem zwierząt opiekę weterynaryjną sprawuje
Poradnia Zwierząt Baranowo, Jarosław Menkiewicz,
z siedzibą ul. Marii Konopnickiej 23, 06 – 320 Baranowo
W 2016 roku Rada Gminy udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu na realizację zadań z zakresu
drogownictwa, w łącznej wysokości 217.219 zł.
Radni zdecydowali o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę kolejnych dróg powiatowych na terenie Gminy tj. drogi od
Czarnotrzewia w kierunku Przasnysza i Witowego
Mostu. Gmina przeznaczyła na ten cel 80.000 zł.
Starosta Ostrołęcki zamierza przystępować do realizacji ww. zadania w latach 2017-2018. Pozostała
kwota, w roku bieżącym, przeznaczona jest na dokończenie przebudowy dróg : Zawady-Myszyniec i
Zawady-Bandysie.
W maju dwom nowopowstałym ulicom w Baranowie
nadano nazwy :
1) droga oznaczona w ewidencji gruntów i budynków numerem 745/1biegnąca od ulicy Słonecznej
w kierunku południowym, (usytuowana bliżej centrum wsi), otrzymała nazwę „ulica Leśna”,
2) kolejna droga, oznaczona w ewidencji gruntów i
budynków numerami 746/17 i 747/6 biegnąca od
ulicy Słonecznej również w kierunku południowym,
otrzymała nazwę „ulica Sosnowa”.
Ze względu na rosnące koszty gospodarowania odpadami komunalnymi Rada zdecydowała o podwyższeniu miesięcznych stawek opłaty za odbiór odpadów komunalnych o 5 zł od gospodarstwa domowego liczącego dwie lub więcej osób. Dla gospodarstw domowych jednoosobowych stawka opłaty
pozostała bez zmian.
Nowe stawki obowiązywać będą od drugiego półrocza 2016 roku tj. od 1 lipca i wynoszą :
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od gospodarstw domowych liczących jedną osobę :
-17,00 złotych (słownie : siedemnaście złotych), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
-28,00 złotych (słownie : dwadzieścia osiem złotych), wyższą
stawkę jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny.
od gospodarstw domowych liczących więcej niż jedną osobę :


30,00 złotych (słownie: trzydzieści złotych), jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,



45,00 złotych (słownie : czterdzieści pięć złotych),wyższą stawkę jeżeli odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Impreza przebiegała po hasłem "Dzień RadościWszyscy Razem". Nasi sportowcy z zaangażowaniem brali udział w licznych konkurencjach sportowo-rekreacyjnych przygotowanych przez gospodarzy i wolontariuszy. Po zmaganiach sportowych
uczestnicy udali się na integracyjny obiad, po którym nastąpiło uroczyste wręczenie nagród uczestnikom. Wszystkie ekipy otrzymały również pamiątkowe statuetki za udział w Spartakiadzie.
Anna Grad

Jednocześnie ustalono roczną ryczałtową stawkę opłaty za
odbiór odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
wykorzystywanych
na cele rekreacyjnowypoczynkowe przez część roku. Stawki te wynoszą :
-90,00 złotych za rok, jeżeli odpady są zbierane i odbierane
w sposób selektywny,
- 135,00 złotych za rok, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Teresa Jędrzejczyk

Bus 500+
W dniu 06.06.2016 r.(poniedziałek) do naszej Gminy zawitał
Bus
promujący
program
„Rodzina 500 plus”. Bus
500+ to mobilny punkt informacyjny, w którym pracownicy Urzędu Wojewódzkiego
udzielali informacji i porad dotyczących rządowego
projektu świadczeń wychowawczych. Osoby zainteresowane mogły uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania lub wątpliwości związane z rządowym programem.
W Gminie Baranowo na dzień dzisiejszy złożono 589 wniosków o świadczenie wychowawcze. Pierwszą transzęwypłat
Ośrodek Pomocy Społecznej dokonał 27.04.2016r. Dotychczas wypłaty objęły kwotę985 813,00 zł.

III Spartakiada Osób Niepełnosprawnych
W dniu 18 czerwca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zorganizował wyjazd osób niepełnosprawnych z terenu naszej gminy, które brały udział w III Powiatowej 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, Czerwin i
Lubiejewo Stare.

Anna Grad
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Kampania sprawozdawczo

Składy nowych Zarządów OSP :

- wyborcza w jednostkach

Ochotniczych Straży Pożarnych
za okres 2011- 2015 r.
I.

Dane organizacyjne.

Na terenie gminy Baranowo funkcjonuje 6
jednostek OSP. Cztery typu S (posiadają
samochody) i dwie typu M (posiadają motopompy). Jednostki zrzeszają 125 członków czynnych; 20 honorowych; 4 wspierających, łącznie 149 członków OSP. Przy
OSP Baranowo działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, w której jest 6 druhów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie
jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Jednostki OSP Baranowo i OSP Brodowe
Łąki są przygotowane do gaszenia pożarów oraz do ratownictwa technicznego/
drogowego i udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Z uwagi na ogrzewane
garaże dyspozycyjność tych jednostek do
działań jest całoroczna. Jednostki OSP
Cierpięta i OSP Bakuła są jednostkami gaśniczymi. OSP Ramiona i OSP Rycica
przystosowane są do gaszenia pożarów
jedynie lokalnie, w swoich miejscowościach.
II.

Zebrania
sprawozdawczowyborcze w OSP.

W styczniu i lutym 2016 r. w jednostkach
OSP odbyły się zebrania sprawozdawczowyborcze. Podsumowano na nich kadencję
2011- 2015, przyjęto program działania,
wybrano nowe władze oraz przedstawicieli
do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
w Baranowie, który koordynuje funkcjonowanie wszystkich jednostek.

L.p.

1
2
3
4
5
6

Funkcja w OSP
Nazwisko i imię
OSP BARANOWO
Prezes
Socha Andrzej
Wiceprezes-naczelnik
Abramczyk Tomasz
Wiceprezes
Bieńkowski Mariusz
Z-ca naczelnika
Grabowski Waldemar
Sekretarz
Dębek Waldemar
Skarbnik
Olkowski Wojciech
Gospodarz
Orzoł Adam
Kronikarz
Symołon Jakub
Dowódca MDP
Olkowski Jakub
OSP BRODOWE ŁĄKI
Prezes
Panuś Stanisław
Wiceprezes-naczelnik
Brysiewski Artur
Wiceprezes
Nasiadka Wiesław
Z-ca naczelnika
Suchecki Wiesław
Sekretarz
Olender Andrzej
Skarbnik
Drężek Krzysztof
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Gospodarz

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
1
2
3
1
2
3

Szyszka Mateusz

OSP CIERPIĘTA
Prezes
Paweł Tokarski
Wiceprezes-naczelnik
Komosa Robert
Wiceprezes
Ogonowski Waldemar
Z-ca naczelnika
Ambo Adam
Sekretarz
Mizerek Daniel
Skarbnik
Białczak Stanisław
Gospodarz
Tabaka Grzegorz
Kronikarz
Obrębski Paweł
OSP BAKUŁA
Prezes
Bakuła Leszek
Wiceprezes-naczelnik
Panuś Czesław
Z-ca naczelnika
Panuś Tomasz
Sekretarz
Kuzia Jerzy
Skarbnik
Duch Hieronim
Gospodarz
Panuś Michał
OSP RYCICA
Prezes
Krawczyk Andrzej
Wiceprezes-naczelnik
Komor Kazimierz
Skarbnik
Kuzia Paweł
OSP RAMIONA
Prezes
Goceł Dariusz
Wiceprezes-naczelnik
Orzoł Bogdan
Skarbnik
Gładek Sławomir
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Składy Komisji Rewizyjnych w OSP:
Funkcja/OSP

Baranowo

Brodowe Ł.

Przewodniczący

Bandorowicz
Bogdan

Bryska Mariusz

Wiceprzewodniczący

Gąska Sławomir

Zbrzeźniak Zdzisław

Sekretarz

Bakuła Bartosz

Zbrzeźniak Kamil

Bakuła
Rutkowski Krzysztof
Tabaka Marian
Staśkiewicz Michał

Cierpięta
Gacioch Marcin
Myszkowski Artur
Michalak Przemysław

III. Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w
Baranowie.
W dniu 09.04.2016 r. odbył się Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie. W zjeździe uczestniczyli delegaci z poszczególnych jednostek OSP, przedstawiciele do Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
RP, zasłużeni druhowie oraz zaproszeni goście w osobach : Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP dh. Janusz Głowacki, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce bryg. Grzegorz Pragacz,
Starosta Powiatu Ostrołęckiego Stanisław Kubeł, Kierownik Posterunku Policji w Baranowie asp. szt. Sławomir Szcześniak, Wójt Gminy Baranowo Henryk Toryfter oraz Przewodniczący Rady Gminy poprzedniej
kadencji Jerzy Symołon i obecnej kadencji Janusz Obrębski.
Referat zjazdowy wygłosili Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP czterech kadencji dh Jerzy Symołon i Komendant Gminny ZOSP Waldemar Dębek.
1.Podczas zjazdu posumowano działania ratowniczo-gaśnicze za okres 2011-2015 r.

Liczba zdarzeń na terenie gminy :
Liczba zdarzeń i strat w [tys. zł.]
Rodzaj zdarzenia/rok

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Razem

P
MZ
AF
Razem
Straty

15
93
1
109
84

28
77
2
107
307

12
39
1
52
46

26
28
2
56
198

29
75
1
105
439

110
312
7
429
1074

P - pożary
MZ - miejscowe zagrożenia (np. wypadki drogowe, usuwanie gniazd owadów, poszukiwanie osób itp.)
AF- alarmy fałszywe
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Udział jednostek przy zdarzeniach
OSP/rok

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

Razem

Baranowo
Brodowe Łąki
Bakuła

79
38
0

100
32
1

46
10
1

53
17
2

86
35
2

364
132
6

Cierpięta
Ramiona

6
0

4
0

0
0

11
0

11
0

32
0

0
123

0
137

0
57

0
83

0
134

0
534

Rycica
Razem

2. Zawody sportowo-pożarnicze.

W okresie kadencji drużyny z poszczególnych jednostek OSP cztery razy brały udział w gminnych
zawodach sportowo-pożarniczych. Trzy razy zwycięzcą była OSP Baranowo i jeden raz OSP Cierpięta.
Drużyna z OSP Baranowo brała udział w powiatowych zawodach. W 2015 r. w konkurencji sztafeta
pożarnicza uzyskała trzeci czas – trener Tomasz
Abramczyk. (zdjęcie obok)
3. Podsumowano działalność finansowo –
gospodarczą za okres 2011-2015 r:
W czasie trwania kadencji zakupiono nowy średni
samochód gaśniczy na podwoziu MAN , zestaw
ratowniczy Lukas, 2 aparaty powietrzne, zestaw do
ratownictwa przedmedycznego PSP R-1 + deska+ szyny, pompę szlamową oraz inny drobny sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ochrony osobiste dla strażaków.
Podstawowym źródłem finansowania OSP jest budżet Gminy Baranowo. W okresie kadencji w latach 20112015 wydatkowano na ten cel 1 074 622, 69 zł.
Rok/Gmina Baranowo
2011 r.

w tym dotacje
107468,07 zł.

2012 r.
2013 r.

120761,42 zł.
114265,51 zł.

2000 zł. Urząd Marszałkowski

2014 r.

582232,91 zł.

100 000 zł. Powiat Ostrołęcki;
375192 zł.
-pożyczka WFOŚ i GW

2015 r.

149894,78 zł.

20.000 - dotacja WFOŚ i
GW

Gmina Baranowo
Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

1074622,69 zł.

(dotacje z MSW i A, firm ubezpieczeniowych)

171328,34 zł.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy

215 040,00 zł.

R A Z E M

1460991,03 zł.
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4. Na Zjeździe, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Baranowie na kadencję 2016-2020 r. ukonstytuował się następująco :
LP.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Funkcja
Prezes
Wiceprezes
Wiceprezes
Sekretarz
Komendant Gminny
Skarbnik
Członek Prezydium
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu
Członek Zarządu

Nazwisko i imię
Abramczyk Tomasz
Gałązka Michał
Tokarski Paweł
Panuś Stanisław
Dębek Waldemar
Panuś Czesław
Toryfter Henryk
Socha Andrzej
Olkowski Wojciech
Bieńkowski Mariusz
Rutkowski Krzysztof
Komosa Robert
Komor Kazimierz
Pijanowski Leszek

Komisję Rewizyjną Zarządu tworzą:
Przewodniczący –Brysiewski Artur –OSP Brodowe Łąki
Wiceprzewodniczący –Dawid Eugeniusz –OSP Baranowo
Sekretarz –Tabaka Roman –OSP Cierpięta

5. Jako przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowgo
ZOSP RP w Ostrołęce wybrano Tomasza Abramczyka z
OSP Baranowo i Michała Gałązkę z OSP Brodowe Łąki.

Informację sporządził:
Komendant Gminny ZOSP RP Waldemar Dębek
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IV Międzypowiatowy Konkurs Przyrodniczo Łowiecki „Darz Bór”

Udana Akcja Ekologiczna w Zespole Szkół Gminnych
w Baranowie!!!

2 czerwca 2016 roku odbyła się IV edycja Międzypowiatowego Konkursu PrzyrodniczoŁowieckiego „Darz Bór” organizowanego przez
Zespół Szkół Powiatowych w Kadzidle. W tym
roku szkolnym drużyna z Baranowa w składzie:
Patrycja Miszczak i Milena Ścięgaj z klasy IIA
zajęła III miejsce.
Drużyna miała do wykonania następujące zadania: Wykonać i przestawić jeden z wybranych
gatunków roślinności leśnej (technika dowolna);
Napisać test o tematyce przyrodniczo - łowieckiej
oraz ekologicznej;
Oddać 10 konkursowych strzałów z broni.
Uczennice oprócz pamiątkowych dyplomów
otrzymały nagrody rzeczowe w postaci sprzętu
elektronicznego. Celem konkursu „Darz Bór” jest
zainteresowanie uczniów terminologią łowiecką
oraz uwrażliwienie na piękno przyrody i najbliższego otoczenia.
W poprzednich edycjach konkursu gimnazjaliści z
naszej szkoły zajmowali następujące miejsca: w
roku 2013 – miejsce 3, w roku 2014 i 2015– miejsce 2.

13 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Gminnych w
Baranowie zostala zorganizowana akcja ekologiczna
pod patronatem: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie i Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Moje miasto bez
elektrośmieci".
W tym dniu w szkole można było oddać:
1) makulaturę,
2) zużyte baterie,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
Podczas akcji w szkole zebrano:
- 2100 kg makulatury,
- 25 kg baterii,
- elektorośmieci wśród których znalazły się m.in pralki,
lodówki, mikrofalówki, radia, telewizory, komputery,
drukarki, telefony, faksy, tostery, żelazka itp. Razem
zebrano około 150 sztuk 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.
Organizatorami akcji były panie: Marta Szymaniak i
Elżbieta Abramczyk.

Opiekunem drużyny z Baranowa była pani Marta
Szymaniak.
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„W świecie mitów”
Pod tym hasłem klasy Va i VbSzkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie realizowały projekt edukacyjny z języka polskiego.
W ramach tego projektu każda klasa przygotowała inscenizację wybranego mitu. Uczniowie spotykali się po zajęciach lekcyjnych, ćwiczyli swoje role, wymieniali się pomysłami na organizację widowiska. Zgromadzili stroje i
wykonali dekoracje.
13 kwietnia zaprezentowali spektakle uczniom
szkoły podstawowej. Były to dwa przedstawienia:
„Demeter i Kora” oraz „Syzyf”. Klasa Vb podzieliła się na
trzy grupy – każda zaprezentowała swoje widowisko innej
grupie wiekowej. Klasa Va przygotowała jedno przedstawienie, ponieważ do jego realizacji zaangażowana była
większa grupa uczniów. Pozostali uczniowie tej klasy
wspólnie z rówieśnikami z Vb zajęli się dekoracjami i
przygotowaniem sceny. Wykonali też plakat informujący o
projekcie i gazetkę przedstawiającą drzewo genealogiczne greckich bogów. Przed każdą inscenizacją widzom
zostały przybliżone sylwetki postaci, o jakich była mowa
w przedstawieniach. Uczniowie klas II – VI dowiedzieli się
bądź przypomnieli, co to są mity, o czym mówią i kim są
ich bohaterowie.
Widowiska cieszyły się zainteresowaniem publiczności,
szczególnie klas starszych. Wspólna praca nad projektem przyczyniła się nie tylko do poszerzenia wiedzy
uczniów, ale też pozwoliła zintegrować się obydwu zespołom klas piątych.
Projekt realizowany był pod kierunkiem pani Bożeny
Bochniak.

Świętujemy Światowy Dzień Bezdomnych Zwierząt
4 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień
Bezdomnych Zwierząt. Tego dnia klasy Va i Vb
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im.
Jana Pawła II w Baranowie odwiedziły Schronisko
dla Zwierząt w Olsztynie. Dla uczniów klasy Va było
to podsumowanie akcji „Pomagamy czworonogom” prowadzonej od początku roku szkolnego
2015/2016.
Od października 2015r uczniowie prowadzili
zbiórkę karmy dla zwierząt. Uzbierała się całkiem
pokaźna ilość karmy dla psów i kotów, były także
różne przysmaki i zabawki. Aby pozyskać dodatkowe fundusze, w dniu 18 marca 2016r odbył się Kiermasz wielkanocny. Uczniowie tej klasy wraz z wychowawcą i rodzicami przygotowali palmy wielkanocne oraz stroiki świąteczne, które zostały sprzedane mieszkańcom Baranowa i okolic. Dochód ze
sprzedaży to 320 zł. Cała suma została przeznaczona na zakup karmy dla psów i kotów oraz innych
artykułów potrzebnych do opieki nad zwierzętami.
4 kwietnia wszystkie prezenty powędrowały
do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Pani Dyrektor schroniska oraz wolontariusze powitali dzieci
bardzo serdecznie. Prezenty dla zwierząt zostały
przyjęte z wdzięcznością. Po rozmowie z Panią Dyrektor uczniowie obejrzeli całe schronisko. Mimo iż
zwierzęta tam mieszkające nie miały łatwego życia,
to zachowywały się bardzo radośnie i przyjaźnie.
Następnie dzieci wysłuchały prelekcji i obejrzały
prezentację na temat właściwej opieki nad zwierzętami. Dowiedziały się, jak ważną rolę mogą odgrywać psy w życiu człowieka, mowa tu o psach ratunkowych, przewodnikach niewidomych, psach policyjnych i tych, które pomagają w rehabilitacji osób
niepełnosprawnych. Potem uczniowie podzieleni na
grupy mogli spotkać się ze zwierzakami. Część
uczniów poszła na spacer z pieskami Plackiem i
Szajbusem, druga grupa bawiła się z kotami w Kotułku, czyli domku dla tych czworonogów. Po jakimś
czasie nastąpiła zmiana grup. Zabawa była doskonała – i dla dzieci, i dla zwierząt. Przykro było żegnać się z czworonogami. Jednak dzieci odjeżdżały
ze świadomością, że w schronisku panuje miła atmosfera, zwierzęta są bardzo zadbane, widać, że
pracownicy robią wszystko, aby umilić im życie i zapewnić jak najlepsze warunki. Optymistyczny jest
też fakt, że zwierząt w schronisku ubywa, jest wiele
ludzi, którzy adoptują mieszkańców schroniska.
Wiele rodzin przyjeżdża też po to, aby wyprowadzić
pieski na spacer lub pobawić się z kotkami. Dzieci
otrzymały podziękowanie od Pani Dyrektor i ruszyły
w drogę powrotną z planami na przyszły rok szkolny
– na pewno będą kontynuować akcję „Pomagamy
czworonogom”.
Wychowawca klasy Va Bożena Bochniak
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Legendy o najdawniejszych dziejach Polski
23 maja 2016r odbył się w Zespole Szkół
Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie
„Konkurs na najpiękniej opowiedzianą legendę o
początkach państwa polskiego” zorganizowany w
ramach obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski.
Przystąpili do niego uczniowie szkoły podstawowej, którzy zaprezentowali indywidualnie lub zespołowo legendy związane z powstaniem naszego
państwa. Niektórzy opowiadali, inni przygotowali
inscenizację, był też teatrzyk kukiełkowy.
Komisja w składzie: Wanda Symołon, Grażyna Toryfter, Cecylia Orzoł, Anna Lenda wyłoniła
laureatów:
I miejsce – Łucja Tabaka kl. Va - legenda
„O Popielu i Piaście”
II miejsce – Karol Szymaniak kl. IIb – legenda „O Popielu”
Piotr Olender kl. IV- legenda „O Lechu i
białym orle”
III miejsce – Gabriela Filipowicz, Izabela
Golan kl. IV – legenda „O smoku wawelskim”
Wyróżnienie: Oliwia Bieńkowska kl. IV- legenda „O Lechu i białym orle”
zespół: Marta Ambroziak, Wiktoria Olender, Rafał Tabaka, Bartosz
Mydło kl. IV – „Szewczyk Dratewka”
Laureaci konkursu otrzymali nagrody, które
zostały wręczone podczas Święta Patrona Szkoły
przez dyrektor Jolantę Stolarczyk. Zaprezentowali
się także podczas uroczystości upamiętniającej
1050 rocznicę chrztu Polski w dniu 29 maja 2016r
w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w
Baranowie w czasie festynu „Niedziela na wesoło”.
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To już 10 lat działalności zespołu Zagajnica
W tym roku szkolnym mija 10 lat, odkąd powstał
zespół regionalny Zagajnica działający przy Zespole Szkół
Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie.
Zespół rozpoczął swoją działalność w roku szkolnym 2005/2006. Jego opiekunami zostały nauczycielki:
Anna Lipka, Bożena Bochniak, Urszula Aldona Kuta, Elżbieta Abramczyk i Wanda Symołon. Na klarnecie grał pan
Paweł Łaszczych, który zajmował się także nauką gwary
kurpiowskiej. Po kilku latach na skutek zmian kadrowych
zespół opuściły panie Urszula Aldona Kuta i Wanda Symołon, Pawła Łaszczycha zastąpił pan Zygmunt Koziatek,
grający na akordeonie.
Przez 10 lat w zespole pracowało wielu uczniów
naszej szkoły. W każdym roku w skład Zagajnicy wchodzi
grupa około 50 uczniów. Wielu absolwentów szkoły do dziś
mile wspomina pracę w Zagajnicy i utrzymuje kontakt z
opiekunami koła. Co roku do koła regionalnego napływają
nowi członkowie.

Praca zespołu odbywa się w dwóch grupach –
śpiewaczej i tanecznej - w zależności od zainteresowań i
uzdolnień dzieci. W swoim repertuarze zespół posiada najpopularniejsze tańce kurpiowskie, takie jak: stara baba,
olender, fafur, konik, żuraw, polonez, okrąglak, polka, żuraw, kaczor oraz pieśni z regionu Kurpiów śpiewane w
gwarze. Repertuar zespołu stałe się bogaci. Dzięki staraniom Pani Dyrektor wszyscy członkowie zespołu zostali
zaopatrzeni w kompletne stroje kurpiowskie.

Ortofrajda 2016
Już po raz szósty w Olszewie Borkach odbył
się Konkurs Ortograficzny „Ortofrajda 2016” zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie – Borkach oraz Poradnię Psychologiczno –
Pedagogiczną w Czerwinie. Wzięło w nim udział ponad dziewięćdziesięciu uczniów szkół podstawowych
z powiatu ostrołęckiego, którzy zmagali się z
„pułapkami” w pisowni języka polskiego. Składał się z
dwóch części – dyktanda i tekstu z lukami. Do konkursu przystąpiło dziesięcioro uczniów Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła
II w Baranowie – po dwoje z klas IV – VI. Dwoje
uczniów odniosło sukces – Julia Grzyb z klasy VIa
zajęła drugie miejsce, Karol Kozłowski z klasy IV
zajął trzecie miejsce. Gratulacje!

Uczniami opiekowały się panie: Bożena Bochniak i Cecylia Orzoł.

Uczniowie w czasie zajęć przygotowują się do występów,
konkursów, poznają tradycje i zwyczaje kurpiowskie, sztukę ludową oraz historię regionu.
Zespół bierze udział w wielu konkursach. Ma na
swym koncie liczne osiągnięcia, m.in.: II nagroda dla grupy
tanecznej i grupy śpiewaczej w Jarmarku Kurpiowskim w
Myszyńcu, I nagroda dla grupy śpiewaczej w Kurpiowskich
Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce, II miejsce w Kurpiowskich Prezentacjach Artystycznych w Ostrołęce dla
solisty zespołu ( dwukrotnie), wielokrotnie laureaci Regionalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej i Wojskowej oraz
Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Baranowie.
Zajęcia w zespole to nie tylko praca, ale też wypoczynek i wspólna zabawa. Członkowie koła wyjeżdżają na
wycieczki, gdzie mile spędzają czas, poznając siebie wzajemnie, integrują się i nawiązują przyjaźnie. Pani Dyrektor
pozyskuje fundusze i przeznacza je na organizację wyjazdów, które są nagrodą za pracę uczniów z zespole.
Zespół Zagajnica jest popularny w środowisku lokalnym. Często swoimi występami uatrakcyjnia uroczystości gminne i szkolne, takie jak: dożynki gminno – parafialne, festyn ludowy „Niedziela na wesoło”, Złote Gody i
Dzień Seniora, spotkanie opłatkowe, Niedziela Palmowa
oraz inne okolicznościowe imprezy. Współpracuje systematycznie z Urzędem Gminy w Baranowie, Parafią, zakładami pracy z terenu gminy, Gminnym Ośrodkiem Kultury,
Sportu i Rekreacji w Baranowie oraz z Ostrołęckim Centrum Kultury, a także ze Związkiem Kurpiów.
Zespół promuje zarówno szkołę, jak też tradycje i
kulturę kurpiowską w środowisku szkolnym i lokalnym.
Uczniowie mogą pokazać swoje talenty i uczą się miłości
do swojej „małej ojczyzny”.

ZIELONA SZKOŁA W PORONINIE

Tegoroczna ZIELONA SZKOŁA to już dziesiąty wyjazd uczniów Zespołu Szkół Gminnych im.
Jana Pawła II w Baranowie na tego typu zajęcia. Ta
miała na celu przybliżyć uczniom przyrodę górską
oraz historię i kulturę Podhala, toteż uczniowie wraz
z opiekunami wybrali się do Poronina, pięknej górskiej miejscowości leżącej nieopodal Zakopanego.
Pięćdziesięcioro dzieci z klas IV – VI spędziło 6 dni
na przełomie maja i czerwca w Ośrodku Kolonijno –
Wczasowym Elżbieta.
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Pierwszy dzień był trudny, bo w Tatry droga daleka. Miłym i obfitującym w różne atrakcje był przystanek
w Krakowie. Po wejściu na Wzgórze Wawelskie dzieci
zwiedziły komnaty królewskie, skarbiec koronny i zbrojownię oraz obejrzały groby królewskie. Smok wawelski
zionący ogniem był też nie lada atrakcją. Spacer nad
Wisłą przerwała ulewa, w związku z czym cała grupa
ruszyła do autokaru i potem do Poronina, gdzie po
dwóch godzinach bezpiecznie dotarła. W ośrodku wycieczkowiczów powitał jego gospodarz i można się było
rozlokować w swoich pokojach. Drugiego dnia dzieci
ruszyły do Doliny Kościeliskiej –celem była Jaskinia
Mroźna i wąwóz Kraków. Choć droga była ciężka, to
opowieści przewodnika o górskiej przyrodzie umilały
czas, były ciekawe, a jednocześnie opowiadane z humorem.
Następnego dnia miało miejsce spotkanie z góralem z dziada pradziada - Adamem Gąsienicą. To niezwykle ciekawa postać. Opowiadał o historii osadnictwa
na Podhalu, o przyrodzie tatrzańskiej, o kulturze góralskiej i strojach, o ludziach zasłużonych dla tego regionu,
przy tym śpiewał i grał na różnych ludowych instrumentach. Potem był pobyt w najstarszym kościele Zakopanego i na Cmentarzu Zasłużonych na Pęksowym Brzysku.
Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali popołudnia, kiedy
to zaplanowany był wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej i
kąpiel w zespole basenów geotermalnych. Przez dwie i
pół godziny można było poszaleć w wodzie, korzystając
z różnych atrakcji. W Dniu Dziecka były pyszne lody, a
potem wjazd wyciągiem krzesełkowym na skocznię narciarską na Nosalu – Wielką Krokiew. Każdy mógł poczuć
się trochę jak Adam Małysz, choć wszystkich przerażała
wysokość i raczej nikt nie odważyłby się na skok w stylu
Małysza. Po południu zaplanowane były zajęcia artystyczne „Sztuka malowania na szkle”. Każdy namalował
swój obrazek pod czujnym okiem instruktorki, która pomagała wybrać wzór i dobierać kolory. Była też dyskoteka, ale chłopcy woleli mecz piłki nożnej.
W kolejnym dniu pogoda sprawiła niemiłą niespodziankę. Od rana padał deszcz, a w planach była
wyprawa na Gubałówkę. Niestety chmury przysłoniły
piękne szczyty górskie, ale i tak warto było wjechać na
szczyt. Po południu dzieci wyruszyły do wodospadu Siklawica w Dolinie Strążyskiej. Wieczorem wszyscy
ogrzali się przy ognisku. Pyszne były grillowane oscypki i
pieczone ziemniaki.

Ostatni dzień pobytu w górach rozpoczął się od
zwiedzenia kościoła Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. To kościół poświęcony Janowi Pawłowi II, a to
postać bliska uczniom szkoły, bo patronuje jej od 11 lat.
Jeszcze spacer Krupówkami, ostatnie pamiątki i powrót
do domu. Utęsknieni rodzice odebrali swoje pociechy
koło północy. Wszyscy cali i zdrowi dotarli do Baranowa,
choć po codziennych meczach na boisku sporo było
obtartych kolan i łokci. Teraz pozostały wspomnienia,
nowi koledzy, wiedza o tak ciekawym regionie, jakim
jest Podhale i planowanie przyszłorocznego wyjazdu.
Organizatorkami wyjazdu były panie: Bożena
Bochniak, Anna Lenda, Cecylia Orzoł, Elżbieta Abramczyk i Małgorzata Sędrowska.

Rok 2016 został ogłoszony rokiem Henryka Sienkiewicza, w związku ze 170 rocznicą urodzin pisarza. Z tej
okazji w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w
Baranowie 11 maja zorganizowano program artystyczny
poświęcony życiu i twórczości polskiego noblisty. Klasa
Va zaprezentowała program artystyczny, który rozpoczął
się krótką scenką z powieści pt. „Krzyżacy”. Następnie
zabrzmiała Bogurodzica, która wprowadziła wszystkich w
podniosły nastrój. Potem w formie rozmowy między kustoszem muzeum w Woli Okrzejskiej – miejscu urodzin pisarza - a dziećmi została przedstawiona biografia Sienkiewicza. Podkreślono tu także jego najważniejsze dzieła oraz
ich problematykę. Występ został nagrodzony brawami.
Następną część programu stanowił konkurs wiedzy o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza, co było sprawdzeniem tego, czy uczniowie uważnie wysłuchali przedstawienia. Do odpowiedzi na pytania zadawane przez piątoklasistów zgłaszali się przedstawiciele wszystkich klas. Za
prawidłową odpowiedź każde dziecko zostało nagrodzone. W dalszej kolejności odbył się konkurs międzyklasowy
pod nazwą „Najciekawszy strój bohatera książki Henryka
Sienkiewicza”. Uczniowie z różnych klas wystąpili na scenę i krótko przedstawili postać, w jaką się wcielili. Najciekawsze kreacje to: Janko Muzykant, Jurand, Ulryk von
Jungingen, Jagienka i Danusia Jurandówna. W tym konkursie także były nagrody. Program przygotowany przez
piątoklasistów wszystkim się podobał. Można było wiele
dowiedzieć się o Henryku Sienkiewiczu, a wiedzę tę potem wykorzystać na lekcjach języka polskiego. Wielu
uczniów też chętnie wypożyczyło książki tego autora z
biblioteki szkolnej, a do tego także przyczyniła się akcja
pod hasłem „Czytamy Sienkiewicza” prowadzona wśród
uczniów szkoły podstawowej. Podczas lekcji bibliotecznych oraz lekcji języka polskiego dzieci poznawały najciekawsze fragmenty utworów pisarza, co zachęciło je do
przeczytania wybranych dzieł .
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ZE SZKOLNYCH BOISK I HAL

3 miejsce zajęła drużyna dziewcząt gimnazjum w piłce
nożnej w silnie obsadzonym międzypowiatowym turnieju Coca Cola Cup 2016. Nasz zespół uzyskał następująDuży sukces odnieśli młodzi piłkarze SP Baranowo (klasa III). W ce wyniki: Baranowo-Szelków 3:2; Baranowo-Maków
finale powiatowym XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Mazowiecki 0:0, Baranowo-Krasnosielc 1:3; BaranowoPuchar Tymbarku” zajęli 1 miejsce i awansowali do finału woje- Jednorożec 3:0; Baranowo-Płoniawy 2:3 (karne).
wódzkiego. Uzyskali następujące wyniki:
Skład zespołu: Natalia Gacioch, Aleksandra Nowicka,
SP Baranowo-SP 6 Ostrołęka 1:0
Wiktoria Dobrzyńska, Marta Malon, Jolanta Deptuła,
SP Baranowo-SP Czerwin 0:0
Paulina Jurewicz, Oliwia Płoska, Gabriela Krzyżak,
SP Baranowo-SP2 Przasnysz 2:0
Aleksandra Sięda.
Skład drużyny: Piotr Abramczyk, Piotr Bandorowicz, Paweł Dziekoński, Kamil Gacioch, Miłosz Olender, Łukasz Olkowski, Bartłomiej Zembrzuski, Aleksander Zieliński. Finał wojewódzki odbędzie się 30 marca w Miętnem koło Garwolina

Co ciekawego dzieje się w szkole
Dwie bramki zabrakło dziewczętom do awansu do finału
wojewódzkiego XV edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”. Dziewczęta z SP Baranowo zajęły 2
miejsce w finale powiatowym, uzyskując następujące wyniki:
SP Baranowo-SP Czerwin 3:0; SP Baranowo-SP Nur 0:0
Skład zespołu: Marta Ambroziak, Magdalena Bączek, Daria
Dawid, Roksana Dawid, Łucja Tabaka, Marta Tabaka, Wiktoria Olender, Wiktoria Zielińska, Oliwia Samsel, Wiktoria
Bakuła.
W tym samym turnieju międzypowiatowym chłopcy zajęli 5
miejsce SP Baranowo uzyskując następujące wyniki: SP
Baranowo-SP 6 Ostrołęka I 0:2; SP Baranowo-SP Nur 0:2

W zakończonych mistrzostwach powiatu w piłce siatkowej
dziewcząt, zespół gimnazjum w zawodach rejonowych zajął 2
miejsce, zaś w finale 5 miejsce. Skład drużyny: Dominika Stolarczyk, Patrycja Obrębska, Jolanta Deptuła, Magdalena Tabaka, Kamila Dawid, Wiktoria Banasiak, Aleksandra Tabaka,
Wiktoria Berk, Andżelika Małek, Kamila Białczak, Klaudia
Majk, Martyna Dawid, Oliwia Płoska, Iza Koper i Patrycja
Wlkowiak.

w Zawadach?
Działania biblioteki
W dniach od 16 do 24listopada w naszej
szkole można było kupić książki nadesłane przez
księgarnię „Books” z Tuliszkowa. Głównym celem
akcji „Tania książka” było: doposażenie biblioteczek domowych w książki o tematyce bliskiej
dzieciom i młodzieży, promowanie czytelnictwa
wśród uczniów, rozwijanie współpracy miedzy
księgarnią a szkołą. Sprzedano 131 woluminy,
wśród których najwięcej było książeczek dla najmłodszych. W zamian za współpracę szkoła
otrzyma kilka książek, które zostaną przeznaczone na nagrody za udział w konkursach.
Bibliotekarze zorganizowali szkolny konkurs na limeryk o tematyce czytelniczej, której
współorganizatorem była klasa VI; wpłynęło 27
prac od 19 autorów, z czego 12 prac zostało wyróżnionych. Odbył się też szkolny konkurs recytatorski „Poezja lekiem na nudę”, pięciu uczniów
zostało wyróżnionych. Zorganizowano również
wystawę prac uzdolnionych uczniów. W pierwszym półroczu zgłosiły się dwie uczennice gimnazjum- Anita Olender i Wiktoria Gałązka, które
chciały zaprezentować społeczności szkolnej
„swoje dzieła”- rysunki. W drugim semestrze zaprezentowano rysunki uczennicy klasy VI Mileny
Parzych i wiersze Wiktorii Gałązki.
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Biblioteka bierze też udział w programie „Książki naszych
marzeń" ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczniowie szkoły podstawowej na początku podawali
bibliotekarzom propozycje książek, które powinny się znaleźć na półce w naszej szkolnej bibliotece. Po ich zakupie
na kwotę 1625,00 zł., zaksięgowaniu i wprowadzeniu w
obieg biblioteki została przygotowana wystawka książek
zakupionych z dotacji programu.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w konkursie
plastycznym zorganizowanym przez KRUS w
Ostrołęce „Bezpiecznie na wsi - niebezpieczne
atrakcje w wakacje”. W konkursie wzięło udział 19
uczniów z kl.0-VI. Uczennica Wiktoria Drężewska
z kl. III zajęła 2 miejsce a Bartosz Funk z klasy II
zajął 3 miejsce. Dnia 16 marca dwie uczennice naszej szkoły Marlena Łaszczewska i Wiktoria Gałązka reprezentowały nasza szkolę, po raz pierwszy,
w IX Konkursie Poezji ks. Jana Twardowskiego
„Zaufałem drodze wąskiej” pod patronatem Wójta
Gminy Kadzidło i Starostwa Powiatu ostrołęckiego.
Uczestnicy, których było ponad siedemdziesięciu,
konkurowali ze sobą w trzech kategoriach: klasy IIII, klasy IV-VI i gimnazjaliści.

W październiku odbył się konkurs plastyczny „Ilustracja
do baśni Andersena”. W etapie szkolnym wyróżniono prace dziewięciu uczniów, które zostały wysłane do Biblioteki
Pedagogicznej w Ostrołęce. W dniu 16.10.2015r w BP w
Ostrołęce odbył się finał tego konkursu. I miejsce zajął
Wiktor Gajek z klasy V, a Kinga Koziatek z klasy IV otrzymała wyróżnienie.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli też w konkursie plastycznym Moja ulubiona przygoda bohaterów powieści
Henryka Sienkiewicza ,,W pustyni i w puszczy” zorganizowanym również przez Bibliotekę Pedagogiczną w Ostrołęce. Adresatem konkursu byli uczniowie
klasy IV-VI szkoły podstawowej. Finał konkursu odbył się
9 marca 2016 roku w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w
Ostrołęce. Uczennica Kinga Koziatek z kl. IV zajęła 3
miejsce, Nadia Burlińska z kl. IV i Wiktor Gajek z kl. V wyróżnienie.

Nasza uczennica klasy VI- Marlena- zdobyła III
miejsce i otrzymała dyplom i encyklopedię.
Już po raz szósty w Olszewie–Borkach odbył się
konkurs ortograficzny „Ortofrajda
2016”zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Olszewie – Borkach oraz Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Czerwinie. Naszą
szkołę reprezentowali: Kinga Koziatek z klasy IV
i Radosław Kołodziejczyk z klasy VI. Radek otrzymał wyróżnienie i w dniu 23 maja została mu dostarczona nagroda w postaci dyplomu, książki i
globusa.
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Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole przebiegł
pod hasłem „Mam talent”. Po trzech godzinach lekcyjnych uczniowie klasy III gimnazjum wcielili się w role
nauczycieli, obsługi, pań kucharek i zamienili się z dotychczasowymi pracownikami szkoły na jedną godzinę
lekcyjną zadaniami. W tym czasie najmłodsi wyszli na
boisko, aby pożegnać zimę – spalili MARZANNĘ przygotowaną przez uczennicę klasy III
szkoły podstawowej, gdyż pogoda jak na tę porę roku
nie była zbyt ciekawa. Chwilę potem na niebie pojawił
się klucz dzikich gęsi i bocian, a w ręku nauczycielki
piękny kolorowy gaik. Po tych niezwykłych symbolach
wiosny wiedzieliśmy, że zima już do nas nie wróci.
Następie wszyscy uczniowie szkoły wraz z nauczycielami spotkali się na sali gimnastycznej, aby dalej
wspólnie się bawić. Najpierw zostały wręczone nagrody za udział w konkursie„ Gaik wiosenny” i konkursie
recytatorskim poezji ks. Jana Twardowskiego. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Następie odbył się
konkurs „Mam talent”. Cieszy nas to, że tak wiele osób
zaprezentowało nam swoje możliwości. Wśród uczestników byli zarówno najmłodsi, jak i ci najstarsi. Repertuar również zaskoczył widownię. Usłyszeliśmy piosenki z różnych gatunków muzycznych i w różnych
językach. Następnie odbył się turniej wiedzy z zakresu
przyrody. Młodzież zorganizowała też mecz w piłkę
nożną na Orliku. W tym dniu wszyscy bawili się świetnie a powiew wiosny dało się odczuć na każdym kroku.

Działania Samorządu Uczniowskiego
Zorganizowaliśmy też szkolny etap akcji „Pomagamy
Mikołajowi”, gdzie zebraliśmy w imieniu Świętego Mikołaja 44 listy od uczniów szkoły podstawowej i przedszkola, które dostarczyliśmy je 19 listopada 2015r pod
wskazany adres- do Rozmaitości Ostrołęckich.
Siódmego grudnia trzech Mikołajów odwiedzało
uczniów naszej szkoły, rozdając im zamiast słodyczy
soczyste pomarańcze. Pomocnicy świętego Mikołaja
„targali” ciężkie skrzynie z cytrusami, bo jak twierdzą,
Święty Mikołaj jest na bieżąco z ustawami dotyczącymi szkolnictwa. Najmłodszym uczniom Mikołaj wręczył
też upominki przygotowane przez rodziców. Każda
klasa miała też swoje mikołajki klasowe i obdarowywała się nawzajem prezentami.

Działania innych nauczycieli
Choinka noworoczna w tym roku odbyła się 20 stycznia. Jak zwykle była wielkim przeżyciem dla dzieci i młodzieży naszej szkoły. Klasa III gimnazjum zajęła się dekoracją sali gimnastycznej, aby koleżankom i kolegom umilić
zabawę. Wszyscy uczestnicy choinki noworocznej bawili
się świetnie przy dźwiękach zespołu oraz cieszyli się z
upominków.
Nasi uczniowie czynnie brali udział w strażackim ognisku,
które odbyło się 14 kwietnia o godzinie 20.25 upamiętniającym1050. rocznicę Chrztu Polski, której organizatorem
była jednostka OSP w Brodowych Łąkach.
Wcześniej tego samego dnia uczniowie klasy II gimnazjum przygotowali drzewo na te ognisko. Następnie wieczorem kilku chłopów z najstarszej klasy gimnazjum zasiliło szeregi druhów –strażaków. Reprezentantki szkoły podstawowej i gimnazjum zapoznały uczestników wydarzenia
z historią tej rocznicy oraz zadeklamowały wiersz. Po
głównych uroczystościach – odsłuchaniu hymnu państwowego, odpaleniu ogniska, powitaniu gości, wierszach i
przedstawieniu historii rocznicy, wszyscy uczestnicy udali
się na wspólne pieczenie kiełbasek. Wśród osób biorących udział- oprócz strażaków i naszych uczniów byli: ks.
proboszcz, przedstawiciele nauczycieli i pracowników
urzędu gminy, radni, rodzice i mieszkańcy okolicznych
wiosek.

W dniu 28 kwietnia 2016 roku strażacy z OSP w Brodowych Łąkach, Artur Brysiewski i Krzysztof Drężewski, spotkali się z uczniami nauczania zintegrowanego i oddziału
przedszkolnego, aby przypomnieć podstawowe zasady
wzywania pomocy, ewakuacji, niebezpieczeństw związanych z ogniem oraz zapoznać najmłodszych z podstawowymi zasadami gaszenia ognia. Dzieci wzięły też udział w
szkoleniu udzielania pierwszej pomocy oraz wysłuchały
prelekcji na temat wypadków drogowych. Największy zainteresowanie wzbudziła deska do przenoszenia poszkodowanych, koc gaśniczy oraz pokaz resuscytacji krążeniowo- oddechowej.
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Dnia 18 kwietnia 2016 roku uczniowie klas IV-VI szkoły
podstawowej byli w Leśnictwie Majdan, aby sadzić młode
drzewka w „Remizie śródleśnej”, stanowiącej bazę pokarmową dla zwierzyny leśnej oraz ostoję ptactwa. Przedsięwzięcie to jest częścią ogólnopolskiej akcji „100 milionów
drzew do 2017 roku”. Po pracy należał się odpoczynek, w
związku z tym wszyscy piekli sobie kiełbaski przy ognisku.

W maju odbył się konkurs „Mistrz ortografii” szkoły podstawowej. Pierwsze miejsce zdobyła Kinga Koziatek z klasa
IV, II miejsce – Urszula Kita z klasa VI a IIImiejsce– Patrycja Drężewska z klasa VI.
Dnia 09.06.2016 do naszej szkoły przybyła grupa rekonstrukcyjna „Arkona” na żywą lekcję historii, która przybliżyła
naszym uczniom najważniejsze wydarzenia i daty z okresu
starożytnego Rzymu, oraz kultury Rzymian oraz Celtów.

Pod takim hasłem odbyła się w dniu 13.05. 2016 żywa lekcja przyrody. Dzieci i młodzież mogły: zapoznać się ze zjawiskami i pojęciami fizycznymi, zajrzeć w głąb człowieka,
poznać bliżej właściwości fizyczne powietrza oraz świetnie
się bawić.
Ewa Drężewska

Zawady pomagają innym, jak tylko potrafią
Już w październiku odbyła się też sprzedaż cegiełekkalendarzyków na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych z fundacji ”Pomóż i Ty”. Zebrana kwota- 186
złotych- została przekazana na cele fundacji.
W miesiącach listopad- grudzień i czerwiec zbieraliśmy
nakrętki, aby wspomóc rehabilitację Dawida. Chłopiec
pochodzi z Ostrołęki i urodził się z zespołem wad wrodzonych, tzw. zespołem Goldenhara. Nakrętki zostały
dostarczone rodzicom chłopca.
Na przełomie
listopada i grudnia zorganizowaliśmy zbiórkę
grosikówna potrzeby dzieci z
domów dziecka,
pod patronatem
akcji „Góra Grosza”, podczas
której zebraliśmy 227,80 zł.
Już po raz drugi współpracując z parafią postanowiliśmy
zorganizować pomoc w ramach akcji Szlachetna Paczka. Zgłosiliśmy dwie rodziny z naszego terenu i
dwom postanowiliśmy pomóc. Każdy mógł włączyć się
w pomóc tym rodzinom, przynosząc wybraną rzecz, produkt, ubranie. Dzieci i młodzież pomagała w zbiórce i
pakowaniu potrzebnych rzeczy. Koszt całkowity 38 paczek to 5500 zł. Akcja zakończyła się 12 grudnia, gdy
dostarczyliśmy paczki do sztabu w Lipie.
Styczeń to bardzo pracowity czas, gdyż poraz ósmy
działał w tym roku Sztab WOŚP. Dwudziestu wolontariuszy z trzeciej klasy gimnazjum wraz z osobami, które
pomagały im w naklejaniu serduszek kwestowało w Zawadach, Brodowych Łąkach, Baranowie oraz na chwilę
pojawili się też w Ziomku. W sztabie na uczniów czekała
ciepła zupa, pyszna szarlotka i gorąca herbata. W tym
roku zebraliśmy 4478.41 zł. Tradycyjnie odbył się mecz
nauczyciele- uczniowie, oraz rywalizacja pomiędzy drużyną z Rady Pedagogicznej a młodzieżą w ćwiczeniach
gimnastycznych. Jak co roku podczas tych zawodów
było mnóstwo śmiechu, zdrowej rywalizacji i dobrej zabawy. Bilet wstępu na rozgrywki kosztował symboliczną
złotówkę. Z osób, które weszły na salę losowany były
szczęśliwe numerki. Jedna
osoba otrzymała w nagrodę
piłkę. Odbyło
się też losowanie nagród dla
osób, które brały udział w loterii fantowej,
licytacja przedmiotów nadesłanych przez
WOŚP, licytacja czterech tortów przygotowanych przez dwie mamy
naszych uczniów. Uczniowie Szkoły Podstawowej w
Jastrząbce wspomogli nas już po raz trzeci, sprzedając
u siebie ozdoby świąteczne.
Ewa Drężewska
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Sukces dziewczyn ze Szkoły Podstawowej im.
Aleksandra Kopcia w Zawadach na XXVI Festiwalu
Piosenki o Zdrowiu
Uczestnikami festiwalu, który odbył się 07.06.20116 roku
w Siedlcach byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa mazowieckiego – laureaci pierwszych miejsc etapu powiatowego. Komisja, jak zawsze
oceniała treści prozdrowotne, umiejętności wokalne i walory artystyczne. Powiat ostrołęcki reprezentowała szkoła w
Zawadach oraz gimnazjum w Łęgu Przedmiejskim. Dziewięć uczennic z solistką – Wiktorią Drężewską z III klasy Szkoły Podstawowej w Zawadach , brawurowo wykonało „Dekalog Zdrowia” do słów Anny Płoskiej i
muzyki Donatana, zajmując I miejsce. Grupa taneczna
w składzie: Laura Olender, Wiktoria Koziatek. Patrycja
Koziatek, Patrycja Drężewska, Patrycja Młynarska, Urszula Kita, Milena Parzych i Marlena Łaszczewska zatańczyła
układ przygotowany przez Panią Annę Płoską i Patrycję
Drężewską. Nad całością czuwała pani Ewa Drężewska,
która„ szlifowała” do ostatniej chwili, zarówno śpiew, jak i
taniec.

O Kurpiowskim Zespole „Pod Borem”
Szkoła w Zawadach nadal roztańczona i rozśpiewana na kurpiowską nutę. Wszyscy chętni, którzy mają możliwości wokalne i poczucie rytmu mogą rozwijać swoje zainteresowania w Kurpiowskim Zespole „Pod Borem”.
Już w klasach „0”- III p. Zygmunt Koziatek prowadzi zajęcia z rytmiki i uczy śpiewu i podstawowych
kroków tańców kurpiowskich. Dzieci swoje umiejętności zaprezentowały na akademii z okazji Dnia
Matki w szkole oraz wystąpiły na festynie w Baranowie.
Od kl IV chętni mogą należeć do młodszego Zespołu „Pod Borem”. Próby odbywają się dwa razy w
tygodniu , a w razie potrzeby częściej. Obecnie zespół liczy 16 osób, a ponieważ od września liczna
grupa gimnazjalistów przeszła do zespołu starszego, mały zespół zrobił nabór nowych członków.
Obecnie trwa intensywna nauka śpiewu, tańca oraz
przytrampywania.
Już w 23 października 2015r dwie grupy śpiewacze
wzięły udział w VIII Regionalnym Przeglądzie
„Pieśnią patriotyczną i wojskową niepodległość
świętujemy” organizowanym przez GOKSiR w Baranowie.
Niestety, chociaż występy były bardzo udane, żadnej z grup nie udało się zakwalifikować na galę.
Dnia 10 .11.2015r. Zespół uświetnił szkolną akademię z okazji Dnia Niepodległości.

Wcześniej, w dniu 29 kwietnia 2016 roku, na scenie Ostrołęckiego Centrum Kultury ta sama reprezentacja zajęła I
miejsce w X Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu 2016 w Ostrołęce. Swoje występy zaprezentowało
wtedy 16 przedszkoli, 11 szkół podstawowych i 8 gimnazjów.
To czwarty już udział szkoły w tym konkursie. Trzy lata
temu Patryk Olender, uczeń gimnazjum, również dostał
się do etapu wojewódzkiego konkursu. Jednak szczęście
mu nie dopisało. Cała szkoła jest dumna z zajętego miejsca a nagrody, które przywiozły ze sobą dziewczyny- rower stacjonarny do ćwiczeń i sprzęt nagłaśniający- przydadzą się społeczności szkolnej.
Ewa Drężewska

Od listopada rozpoczęła się nauka kolęd i pastorałek.

Podczas szkolnej Wigilii dzieci z zespołu śpiewem
kolęd urozmaiciły uroczystość.
Tradycyjnie, połączony zespół ( dzieci i dorosłych)
dał 20 minutowy koncert pastorałek kurpiowskich
przed pasterką w kościele parafialnym w Brodowych Łąkach, następnie uświetnił całą mszę świętą
śpiewając kolędy.
Dnia 20 stycznia 2016r jak co roku od lat dwie grupy śpiewacze (7 dziewcząt z gimnazjum i 5 ze
szkoły podstawowej) wzięły udział w Przeglądzie
kolęd i pastorałek w Baranowie.
Obydwie grupy zakwalifikowały się na galę przeglądu, która odbyła się 31. 01. 2016r.
21 stycznia 2016 po raz pierwszy członkowie naszego zespołu wystąpili w na III Powiatowym Przeglądzie Pieśni pt. „Zakazane piosenki” (z okresu
okupowanej Warszawy), organizowanym przez
Gimnazjum im. K.K Baczyńskiego w Nowej Wsi
oraz Gminna Biblioteka Publiczna w OlszewoBorkach . Wystawiliśmy dwie grupy śpiewacze
(7 dziewczyn z gimnazjum i 10 dziewczyn ze szkoły
podstawowej)
Dziewczęta z gimnazjum zajęły III miejsce. Wręczenie nagród odbyło się podczas wieczornicy poświęconej K.K. Baczyńskiemu w Publicznym Gimnazjum
w Nowej Wsi.
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03.04.2016r. tradycyjnie grupy śpiewacze (młodsza i
starsza) wzięły udział w 33 Jarmarku Kurpiowskim w
Ostrołęce, gdzie odniosły ogromny sukces zajmując I
miejsca w swoich kategoriach.
07.05.2016 r. młodszy zespół wystąpił na Święcie Szkoły. Dla większości członków zespołu był to pierwszy występ przed publicznością. Następnie podczas festynu w
Baranowie w dniu 29.05.2016. dzieci zaprezentowały
swój repertuar, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Teraz ciężko ćwiczą, by wystąpić na corocznym
festynie w Zawadach.
Przynależność do zespołu ludowego uczy miłości i szacunku dla rodzimej kultury, stwarza możliwości rozwijania swoich zainteresowań i zdolności, a także pozwala
na aktywne i twórcze spędzenie wolnego czasu. Jest to
praca bardzo ciężka, ale dająca dużo radości i satysfakcji.

Krystyna Opalach

Turnieje klasowe uczniów, nauczycieli i rodziców
z okazji Dnia Dziecka, Dnia Rodziny,
Przygotowanie do rozgrywek międzyszkolnych,
rejonowych i powiatowych w piłkę nożną, np.:
- turniej piłki nożnej na rozpoczęcie sezonu,
- przygotowanie do rozgrywek VI Turnieju Orlika
o Puchar Premiera RP – eliminacje gminne w
dwóch kategoriach dziewcząt i chłopców rocznik 2002-2003 i 2004-2005.
- przygotowanie do rozgrywek turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup 2016.
II. Zajęcia na boisku orlik odbywające się w sobotę i niedzielę.
-Mecze piłki nożnej rozgrywane przez okoliczną
młodzież oraz dorosłych.
-Mecze zwoływane na dany termin przez chętnych . Zwykle są to okoliczni mieszkańcy którzy
chcą pobiegać i pograć w piłkę.
-Mecze towarzyskie z zaproszonymi drużynami
z innych miejscowości.
Mecze rozgrywane przez drużynę z Zawad lub
Baranowa z zaprzyjaźnionymi drużynami z innych miejscowości np. drużyna z Lelisa.
Liga amatorska dorosłych + 32lata
Cykliczna impreza rozgrywana co dwa tygodnie
w ustalonym terminie przez pięć drużyn, Anwim
Kucieje, Przasnysz, Myszyniec, Kolno Zawady.
System rozgrywek każdy z każdym.
Anna Michalak

ZAJĘCIA NA OBIEKCIE „ORLIK 2012”
Zajęcia na obiekcie „ORLIK 2012” przy Zespole Szkół w
Zawadach odbywały się codziennie, począwszy od marca aż do listopada. Z obiektów sportowych korzystali
uczniowie na zajęciach z wychowania fizycznego, SKS
oraz pozalekcyjnych organizowanych przez animatora.
Zajęcia na boisku orlik organizowane przez szk ołę:
Rozgrywki sportowe na zajęciach z wychowania
fizycznego i SKS na boisku orlik. Turnieje między klasowe –z okazji Święta Szkoły,

„Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa ...wtedy proste - dziekuję - zawiera wszystko, co chcemy wyrazić"

GRUPA WSPARCIA RODZICÓW DZIECI SPRAWNYCH INACZEJ
SKŁADA
SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA :
WÓJTA GMINY BARANOWO
PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY ORAZ RADNYCH
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE
ZA OKAZANE WSPARCIE FINANSOWE , KTÓRE TRAKTUJEMY JAKO, WYRAZ
WASZEJ DOBROCI I CHĘCI NIESIENIA POTRZEBUJĄCYM
WDZIĘCZNI UCZESTNICY WYJAZDU NAD MORZE
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Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch”
Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch” z wielką werwą wkracza
w okres przygotowania do obchodów naszego jubileuszu 10 lecia Klubu. Między czasie – na zaproszenie Koła Gospodyń
Wiejskich z Jednorożca jedziemy na Przegląd Pieśni Wielkanocnej. Przy akompaniamencie pana Andrzeja Białczak, wykonujemy 2 pieśni. Jesteśmy przyjęci bardzo ciepło. W każdym tygodniu co sprawniejsi wyjeżdżają na wycieczki rowerowe po naszej pięknej okolicy. Pozostali na miejscu przygotowują herbatę, żeby w miłej atmosferze planować następne
spotkania. Jeździmy do Jastrząbki – podziwiając piękne lasy
naszego regionu. Do Czarnotrzewia, Czerwińskich, Cierpiąt,
Ramion. W najbliższym czasie planujemy wycieczkę rowerową do Oborczysk - nad rzekę.
Nasi członkowie klubu, dość licznie wzięli udział w Rajdzie
Rowerowym, zorganizowanym z okazji Święta Rodziny.
29 maja nasza grupa śpiewacza bierze udział w festynie rodzinnym – „Święto Rodziny”. Śpiewamy na początek dwie
pieśni, jakby hymny naszej gminy: „ W naszej Polsce wiele
gmin”, i „ Nasza Gmina otrzymała” - do których słowa napisała nasza koleżanka nieoceniona pani Jadwiga Mydło. Pieśni
te wydrukowane i oprawione - członkinie naszej grupy śpiewaczej, wręczyły Panu Wójtowi Henrykowi Toryfter. Mamy
nadzieję, ze zostaną zapamiętane i wykorzystane przez następne pokolenia.
Następnie śpiewamy jeszcze kilka piosenek. Może nie wyszło nam, jak zawsze dobrze. Ale, cóż potknięcia też są rzeczą ludzką i się zdarzają.
Nasz klub, wspólnie ze szkołami z Baranowa i Zawad, Przedszkolem w Baranowie zbieramy nakrętki, dla konkretnej osoby- Piotrusia Dumalewskiego z Ostrołęki. Wspólnie uzbieraliśmy około 2 ton.
Nasz Klub zamierza kontynuować i urozmaicać dotychczasowe formy swojej działalności, gdyż dostrzega sens i ważność
tego co robimy.
A jak my sami oceniamy swoją pracę? No cóż, raz na wozie
raz pod wozem, ale ogólnie nie najgorzej.
W słońcu w deszczu czy pod wiatr, ubarwiamy sobie świat. I
tak – mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych
na zbliżający się nasz jubileusz 10-lecia naszego Klubu i kolejny Przegląd Klubów Seniora.
Z pozdrowieniami Klub Seniora „Pogodny Zmierzch”

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” z Baranowa
Wójt Gminy Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Baranowie
zapraszają na
V III PRZEGLĄD PIOSENKI
KLUBOWEJ
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90. ROCZNICA POŚWIĘCENIA (KONSEKRACJI) KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W BARANOWIE
Stary drewniany kościół, zbudowany w latach
W obecnym roku mija 90 lat od poświecenia
1868–1869,
po rozbiórce sprzedano mieszkańcom
(konsekracji) obecnego kościoła parafialnego w BaraBaranowa;
drewno
zostało wykorzystane do budonowie, które miło miejsce
wy domów mieszkalnych. Nieliczne istnieją do dziPoświęcenie kościoła (daw. konsekracja kościo- siaj, a jeden z nich w latach 60. XX wieku został
ła) – uroczyste poświęcenie nowo powstałej świątyni, za- przeniesiony do skansenu Kurpiowskiego w Nostrzeżone dla biskupa. Ceremonia ta dokonywana jest we- wogrodzie. Na miejscu spalonej w 1915 roku pledług obrzędu, którego główne elementy powstały w liturgii banii, zbudowano w 1923 roku nową murowaną.
gallikańskiej i rzymskiej między wiekiem IV a IX. Wówczas
ceremonia składała się z trzech części. Poprzez pokropienie ścian budynku wodą święconą biskup obejmował go w
posiadanie, by następnie odbyć procesję do wnętrza świątyni. Po śpiewie hymnu Veni Creator wypisywał pastorałem
na popiele alfabet grecki i łaciński. W kolejnej części za pomocą wody gregoriańskiej uświęcał wnętrze kościoła, po
czym odmawiał prefację, w której błagał o wspomożenie
Ducha Świętego. Po modlitwie następowało właściwe poświęcenie murów poprzez namaszczenie olejem tzw. zacheuszków, symbolizujących dwunastu apostołów. Po namaszczeniu ołtarza spalano na nim kadzidło w czterech rogach i pośrodku. Liturgia ta uległa znacznej zmianie
(uproszczeniu) po reformie II soboru watykańskiego.
Po odejściu ks. Pędzicha, w 1907 roku proboszczem
został ks. Ludwik Sokolik. Mimo wydzielenia z parafii baranowskiej dwóch nowych parafii, liczba parafian stale wzrastała i kościół drewniany nie mógł pomieścić uczęszczających na nabożeństwa. Proboszcz L. Sokolik podjął decyzję
budowy nowego (trzeciego, obecnego) kościoła, tym razem
murowanego. 16 kwietnia 1910 roku rozpoczęto budowę
według projektu architektów Juliusza Dzieżanowskiego i
Jarosława Mariana Wojciechowskiego. Od roku 1911 kontynuował ją nowy proboszcz ks. Klemens Kuliński, gdyż proboszcz L. Sokolik przeszedł do Mławy. Kościół wybudowany został w stylu neogotyckim. Murowany z cegły, halowy,
trzynawowy z transeptem, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium i z dwiema wieżami. W nawach, prezbiterium,
transepcie zastosowano sklepienia gwiaździste, w zakrystiach, chórze-krzyżowo-żebrowe, w kruchtach–krzyżowe.
Kościół usytuowany został na wzgórzu w południowej części wsi. W 1914 roku świątynia została ukończona w stanie
surowym. Wydatki na budowę wyniosły 63 000 rubli. Pozostało wykończyć jej wnętrze. Jednak wybuch I wojny światowej uniemożliwił to przedsięwzięcie. Po odejściu ks. Klemensa Kulińskiego na probostwo do Kadzidła, proboszczem baranowskim od 1 stycznia 1922 roku został ks. Józef Zaremba, dotychczasowy proboszcz w Kleczkowie.

O Baranowie i okolicach w dawnej prasie

Na łamach „Gazety Świątecznej” z roku 1883,
znalazłem dwa artykuły odnoszące się do naszych okolic
i samego Baranowa. W pierwszym miejscowy ksiądz I.
Antoszewski opisuje jak samorząd gminy podjął walkę z
paleniem tytoniu. Pisz on: „Nigdzie niema chyba tak
ogólnego nałogu kopcenia lulki, jak u nas na puszczy.
Starzy i młodzi, wszystko to kopci. Zaledwie dziecko
poczyna odrastać od ziemi, już lulka w gębie. I
dalej: Wieś Baranowo jednak poszła po rozum do głowy i pierwsza piękny przykład dała u siebie. Zapadła
uchwała taka: „Dobrowolnie zgadzamy się wszyscy i
zabrania my swym dzieciom do lat 18- tu palenia.
Kto zostanie dostrzeżony na przekroczeni u tego, ten
za pierwszym razem płaci kary pół rubla, za drugim
całego rubla, a jak trzeci raz na kopceniu przydybany zostanie, to ma iść jeszcze i do aresztu gminnego na całą dobę”.
Drugi artykuł przedstawia 60-letni spór o granicę
między wsiami Czarnotrzew i Budne. Kargul i Pawlak, ale
w formie zbiorowej. Na zakończenie redakcja radzi stronom: „Jest na to odpowiedni artykuł 48 w ustawie
gminnej z roku 1864. My byśmy doradzali ten sposób
zakończenia waśni, boć ludzie nie są zwierzętami,
żeby na pazury , kły albo na kije obliczali dochodzenie
Legenda głosi, że obraz Matki Boskiej praw swoich. Spróbować tego sposobu, poradzić się
z Dzieciątkiem, który znajduje się w głównym ołtarzu, po wójta, sędziego, księdza proboszcza, a zobaczycie,
przeniesieniu do nowego kościoła, powracał do ołtarza sta- że dalej i pewniej zajdziecie z tem, niźli się wałkując
wzajem kijami po łbach i plecach”.
rego kościoła.
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Opracował Adam Białczak
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Zaproszenie do udziału w konkursie
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2016 r.
Wójt Gminy Baranowo wraz ze współorganizatorami zaprasza właścicieli
pięknych ogrodów z terenu Gminy Baranowo do udziału w konkursie
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2016r.
Zgłoszenia ogrodu do konkursu może dokonać właściciel ogrodu lub dorosły
mieszkaniec gminy po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela ogrodu—
w terminie do 15 lipca 2016 r.
Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy
w Baranowie, pok. Nr 19 oraz na stronie internetowej
Gminy:
www.baranowo.pl.
Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Irena Kowalczyk

Festyn Rodzinny

W dniach 28- 29 maja odbył się pod raz kolejny Festyn Rodzinny . W tym roku Festyn połączony był z
obchodami jubileuszu Chrztu Polski, którego okrągła rocznica wypada w roku 2016. Festyn rozpoczął
się już w sobotę rajdem rowerowym i zabawą pod gwiazdami. W niedzielę uroczyste otwarcie nastąpiło
o godzinie 14 tej, otwarcia dokonał Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter. Następnie na scenie zagościli nasi najmłodsi – Przedszkolaki z Przedszkola w Baranowie i uświetnili festyn pokazem swoich
umiejętności tanecznych. Kolejnym punktem programu była inscenizacja z okazji z okazji 1050 rocznicy
Chrztu Polski w wykonaniu uczniów ZSG w Baranowie oraz pokaz walk średniowiecznych w wykonaniu
Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Hasdingowie". Grupa ta towarzyszyła nam również podczas festynu
ze stoiskiem z wystawą wyposażenia bojowego i osobistego oraz stanowiskiem z rzutem oszczepem.
Następnie na scenie zagościł Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch”. Kolejnym punktem programu były
występy uczniów z z ZSG w Baranowie – grupy taneczne oraz grupa śpiewacze Zespołu „ Zagajnica” a
także dzieci i młodzieży z ZS z Zawad - młodego Zespołu Kurpiowskiego „ Pod Borem” z Zawad. Imprezę uświetnił także swoją obecnością „Świat języków i podróży – Lingualand” z programem taneczno –
artystycznym dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”. Podczas imprezy mogliśmy przyglądać się także pokazowi iluzjonistycznych zagadek oraz ciekawym pokazom rowerowym . Koło godziny 19 odbył się i koncert Zespołu Disco Polo „ Quest” . Na zakończenie Festynu odbyła się zabawa pod gwiazdami na której grał Zespół „ Linda”. Pragnę serdecznie podziękować Mieszkańcom Gminy Baranowo oraz wszystkim przybyłym gościom spoza jej terenu za udział w Festynie .Jesteśmy bardzo zobowiązani wszystkim
osobom, które pomogły w jego realizacji oraz swoją pracą, występami i zaangażowaniem uświetniły naszą uroczystość.
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W dniach 11 – 15 czerwca 2016 r. cześć Zespołu
Kurpiowskiego „ Pod Borem „ z Zawad – gmina Baranowo dzięki zaproszeniu Euro posła Jarosław Kalinowskiego , miała możliwość uczestniczenia w
wyjeździe do Brukseli. Wyjechaliśmy w sobotę , podróż trwała długo ale dzięki doborowemu towarzystwu samorządowców z Suchowoli na czele z
burmistrzem Panem Michałem
Matyskiel oraz
Starostą Monieckim Andrzej Daniszewskim z delegacją z Knyszyna daliśmy radę przejechać wspólnie
21 godzin przez Niemcy, Holandię , Belgię aby dotrzeć do miejsca zakwaterowania - hotelu Villa Royale. Po rozpakowaniu się i zakwaterowaniu w hotelu
udaliśmy się na lunch do restauracji Santorini ,
dzięki uprzejmości właściciela lokalu mogliśmy
obejrzeć mecz Polska- Iralndia, co prawda w jezyku
greckim ale podczas oglądania meczu nie miało to
wielkiego zanczenia. Kibicowaliśmy
biało –
czerwonym i udało się wynik 1 :0. W poniedziałek
o 9 tej udaliśmy się do Parlamentu Europejskiego ,
obejrzeliśmy prezentację dotycząca instytucji europejskich w PE oraz spotkaliśmy się z Panem Posłem
Jarosławem Kalinowskim. Zespól dał też krótki 15
minutowy pokaz swoich umiejętności. Następnie
udaliśmy się na obiad i zwiedzaliśmy Brukselę z
przewodnikiem. Wieczorem uczestniczyliśmy w kolacji z Panem Posłem Jarosławem Kalinowskim w
restauracji "Colmar”. Ostatniego dnia pobytu zwiedzaliśmy Brugię – historyczne centrum miasta. Brugia to miasto nierozerwalnie związane z czekoladą.
Znajduje się tu niezliczona ilość sklepików, cukierni i
kawiarenek
w
których
można
skosztować
miejscowych łakoci. W 2000 roku historyczne centrum miasta zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa UNESCO. Brugia urzeka widokami,
budowlami sprawia niepowtarzalne wrażenie jak z
bajki. Po wizycie w tym cudownym miejscu z powrotem do autokaru i powrót do domu. Pomimo trudnej podróży wyjazd był wspaniałym doświadczeniem, cieszymy sie, że mogliśmy zaprezentować nasze umiejętności w tak dostojnym miejscu
jakim jest Parlament Europejski. A wszystko to
dzięki naszemu Euro Posłowi Panu Jarosławowi
Kalinowskiemu dlatego też w imieniu wszystkich
uczestników z gminy Baranowo składam serdeczne
podziękowania za fantastyczną organizację wycieczki. Dzięki Panu dane nam było przeżyć i zobaczyć
tak wiele, nie brakowało nam niczego ani dla ciała
ani dla ducha. Dziękujemy!!!!!!

Wielkie podziękowania także dla asystentów Pana
EuroPosła w Brukseli a mianowicie: Mariuszowi
Sucheckiemu , Jakubowi Szczepaniak, Magdalenie
Rakowskiej – Siewior, - miło było was poznać , bardzo serdecznie dziękujemy za przemiły czas jaki
poświęciliście Państwo nam w czasie niestety tak
krótkiego pobytu .Mamy nadzieję na spotkanie na
Kurpiach.

Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Natalii Pisarek – asystenta Euro Posła w Warszawie za
otwartość, elastyczność i cierpliwość. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania i wytrwałości
Pani Natalii, która nie bacząc na własne zmęczenie
zawsze z pogodą ducha dokładała wszelkich starań,
abyśmy zobaczyli jak najwięcej, a każdy dzień wycieczki dostarczył nam wielu wrażeń i satysfakcji.
Słowa podziękowania także dla naszego Wójta – Henryka Toryfter za pilotowanie organizacji całego
wyjazdu, bez zaangażowania Pana Wójta wyjazd nie
doszedłby do skutku.
Dziękujęmy również serdecznie Panom Kierowcom,
którzy bezpiecznie przewieźli wycieczkę tak długą
trasą.
Dziękujemy też naszym wszystkim współtowarzyszom
podróży, którzy potrafili zjednoczyć się podczas wspónego wyjazdu, jak to potrafią zrobić to tylko Polacy i
choć z różnych stron staliśmy się naprawdę jedną
grupą. Wspomnienia tej wycieczki pozostana w naszej
pamięci na zawsze.
DO ZOBACZENIA NA KURPIACH
Zespoł Kurpiowski “ Pod Borem” z Zawad – gmina Baranowo
Justyna Kaczorek – dyrektor GOK,SiR w Baranowie
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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.

