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Słowa tyle rozdadzą , ile serce czuje
Zanim ciepłym blaskiem choinka rozbłyśnie
i kruchy opłatek pojawi sie w dłoni
a wokół zawiruje radosna kolęda
napełnij swe serce światłem, dobrocią i pokojem
-Mt. 12,34

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo
serdeczne życzenia. Niech w pełen uroku Wigilijny wieczór gdy miłość schodzi na ziemię aby obdarzyć nas pokojem będą Państwo w gronie najbliższych .
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem a mały Jezus niech
błogosławi Państwu w każdy dzień i będzie światłem na drodze kroczenia z Nim. Niech ten
szczególny okres upłynie w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości a Nowy 2016 rok
stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

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

ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks. Grzegorz Deluga
Ks. Andrzej Gołaszewski
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Na zbliżające się Święta
pragniemy Państwu złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok - 2016 niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Radni Powiatu Ostrołęckiego:
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb
Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranowo,
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zaraz potem Nowy Rok. Święta Bożego Narodzenia są w
polskiej tradycji czasem szczególnym: staramy się oderwać od codzienności i spędzić w gronie rodzinnym kilka spokojnych dni. Obecność najbliższych, magiczna chwila łamania się opłatkiem, wspólne kolędowanie to wielopokoleniowa tradycja tych świąt. Początek Nowego Roku to z kolei okres podsumowań i planów na przyszłość.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu i
Państwa Bliskim dużo spokoju, zdrowia i czasu dla siebie; czas stał się w
dzisiejszym świecie najcenniejszym prezentem. Życzmy również, żeby w
Nowym Roku udało się spełnić rodzinne i zawodowe plany oraz marzenia.
Niech Waszym udziałem będzie wszystko, co dobre, szczęśliwe i radosne,
a każda godzina w Nowym 2016 Roku niesie pomyślność i zadowolenie.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Pracownicy Szkoły
oraz Mieszkańcy Gminy Baranowo!
Życzę Wam wszystkim,
abyście przy wspólnym wigilijnym stole, oczekując na narodziny Dzieciątka Bożego,
odczuli miłość i dobroć, jakie do Was płyną.
Byście śpiewając cudowne polskie kolędy
czuli ciepło, ale i siłę płynącą z wielowiekowej tradycji.
Byście odpakowując świąteczne upominki, dostrzegli w
nich starania i miłość bliskich.
Jolanta Stolarczyk
Dyrektor Zespołu Szkół Gminnych
im. Jana Pawła II w Baranowie
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Inwestowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną to klucz do rozwoju każdej gminy. Nasza Gmina każdego roku przeznacza na inwestycje od 15% do nawet 40%
budżetu. Mieszczą się w tym inwestycje gminne, a także
różne partnerstwa, jakie zawieramy z innymi j.s.t., głównie z
Powiatem Ostrołęckim. Dobra współpraca z Powiatem, która trwa już wiele lat to dla nas zaszczyt, ale też wymierne
korzyści. Dzięki wspólnemu finansowaniu zadań możliwa
jest realizacja większych inwestycji drogowych. Ponadto
każde partnerstwo zwiększa szanse na uzyskanie dotacji
zewnętrznych. Wspólne finansowanie inwestycji pozwala
też na budowę dróg o wyższym standardzie (drogi o szerokości 6 m., ze ścieżką rowerową 2 m.). Takich wspólnych
zadań zrealizowaliśmy już kilka. Ostatnie wspólne zadanie
to przebudowa mostów w miejscowościach: Brodowe Łąki i
Zawady oraz przebudowa czterech odcinków dróg: Baranowo – Brodowe Łąki, Gutocha - Brodowe Łąki, Brodowe Łąki
kierunek Krukowo oraz ścieżka rowerowa od Zawad do
skrzyżowania z drogą do Bandyś (łącznie około 19 km dróg
za ponad 17 mln zł, w tym środki Gminy Baranowo
3.550.000 zł). Dzięki realizacji tej strategicznej inwestycji
drogowej udało się podnieść nośność obu mostów oraz nawierzchni i standardu na wszystkich czterech odcinkach
dróg. Drogi Baranowo – Brodowe Łąki i Brodowe Łąki –
Gutocha otrzymały, poza 6 metrową jezdnią, 2 metrową
ścieżkę rowerową. Rozwiązaliśmy w ten sposób ważne problemy komunikacyjne oraz poprawiliśmy bezpieczeństwo na
drogach w północnej części naszej Gminy. Za tę inwestycję
Wójt Gminy podziękował serdecznie Panu Staroście i Samorządowi Powiatu Ostrołęckiego na uroczystej Sesji Rady
Powiatu w Ostrołęce w dniu 27.11.2015 r. ,w imieniu Samorządu Gminy oraz wszystkich mieszkańców Gminy Baranowo. Pan Starosta również docenił nasz wspólny wysiłek
inwestycyjny wręczając na ręce Wójta puchar i podziękował
za największy wkład finansowy Gminy przy budowie dróg
powiatowych w 2015 r. Informuję, że z oszczędności poprzetargowych na tym zadaniu w trakcie przebudowy jest ul.
Słoneczna w Baranowie na odcinku ponad 1000 m, a w
przyszłym roku wykonamy ścieżkę rowerową z Bakuły do
Ziomku i 300 m asfaltu z Bakuły w kierunku Oborczysk. Na
kolejne lata przygotowujemy się na wspólne działania z Powiatem na ciągu drogowym Grabnik- Grabówek - Jastrząbka - Gaczyska oraz Obierwia – Chudek – Baranowo – Przasnysz, do granicy Powiatu. Chcę przypomnieć, że nasza
Gmina pomimo niskich dochodów własnych i szerokiego
frontu na własnych zadaniach inwestycyjnych, jest zawsze
otwarta dla wspólnych zadań z Powiatem. Będziemy inwestować w każdą infrastrukturę, a głównie w drogi, bo chcemy zatrzymać lub przynajmniej spowolnić proces wyludniania i starzenia się naszej Gminy. Inwestycje w drogi powiatowe, które są głównymi drogami w naszej Gminie, bo innych dróg nie mamy, są bardzo ważne i naszym zdaniem
mogą pobudzić rozwój naszego terenu poprawiając atrakcyjność oraz warunki dla potencjalnych inwestorów, których
usilnie poszukujemy. Budujemy wspólnie drogi powiatowe
ponieważ mieszkańcy nie rozróżniają czyja jest droga, ważne żeby była dobra. Myślę, że ostatnio budowane drogi mają dobry standard i będą nam służyły wiele lat.
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Osiągnięcia Gminy Baranowo w pozyskiwaniu środków
UE w latach 2004-2014
W Tygodniku Ostrołęckim opublikowano artykuł dotyczący
osiągnięć samorządów w pozyskaniu środków Unii Europejskiej w okresie 10 lat. Ranking został przeprowadzony przez
pismo samorządowe „Wspólnota”. Nasza Gmina w ogłoszonym rankingu w kategorii gmin wiejskich wypadła bardzo dobrze. Okres ostatnich lat był sprzyjającym okresem dla rozwoju inwestycji na terenie gminy. Nowy okres programowania nie
daje już takich możliwości w pozyskaniu środków UE na realizację projektów inwestycyjnych.. Treść artykułu TO umieszczona poniżej.
„Ile dała nam Unia”Pismo samorządowe „Wspólnota” specjalizuje się w różnego rodzaju rankingach polskich samorządów.
W najnowszym rankingu zestawiło jak samorządy wykorzystywały środki unijne. Rankingi takie publikowane są we
„Wspólnocie” regularnie, ale najnowszy jest wyjątkowy, ponieważ jego autorzy wzięli pod lupę cały okres istnienia Polski w
Unii Europejskiej czyli ostatnie 10 lat- lata 2004-2014.
W przypadku miast na prawach powiatu- czyli takich jak Ostrołęka- dokonano dwóch zestawień- środków pozyskanych
przez samorząd oraz środków pozyskanych przez miejskie
spółki. W tym drugim przypadku wzięto pod uwagę jednak
krótszy okres- lata 2007-2014. Całość pozyskanych środków
przeliczono na głowę mieszkańca przy uwzględnieniu inflacji,
czyli w cenach stałych z 2014 roku. Ostrołęka nie może być
dumna z tego jak wykorzystywała środki unijne. Nasze miasto
wśród miast na prawach powiatu zajęło 42 miejsce. Wszystkie
środki pozyskane przez Ostrołękę w ostatniej dekadzie w
przeliczeniu na mieszkańca to 913,37zł. Środki pozyskane
przez miasto 778,24zł, a przez miejskie spółki- 135,13zł. Dla
porównania- w Siedlcach wskaźnik ten wyniósł 2008,78zł
(miasto- 1362,35zł, spółki- 646,43zł); w Łomży- 3599,23zł
(miasto- 3518,92zł, spółki- 80,32zł). Najlepiej pozyskujące
unijne fundusze miasta w Polsce to Przemyśl ( w latach 20042014 5738,78 zł na mieszkańca) i Krosno (5480,80zł). Źle w
pozyskiwaniu środków unijnych radził też sobie powiat ostrołęcki. Samorząd powiatu pozyskał w latach 2004- 2014 534,84
zł na głowę mieszkańca, co dało mu dopiero 90 miejsce w zestawieniu wszystkich polskich powiatów. A jak radziły sobie
nasze gminy? Okazuje się, że najwięcej z Unii Europejskiej
udało się pozyskać Myszyńcowi- 4780,42zł. Dało to mu wysokie 19 miejsce w kategorii małych miast. Wśród gmin wiejskich
najbardziej na możliwości finansowania różnego rodzaju
przedsięwzięć z UE skorzystało Baranowo - pozyskano tu
3556,36zł na mieszkańca. W innych gminach wskaźnik ten
wyniósł: w gminie Troszyn- 3002,87zł, w gminie Kadzidło2483,41zł, w gminie Olszewo-Borki- 1541,30zł, w gminie Czarnia- 1271,92zł, w gminie Lelis- 907,86zł, w gminie Goworowo715,92zł, w gminie Czerwin- 464,69zł, w gminie Rzekuń178,14zł”.źródło: Tygodnik Ostrołęcki
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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Podsumowanie zatrudnienie bezrobotnych w 2015 r.
W ramach zawartych porozumień z Powiatowym
Urzędem Pracy w Ostrołęce w 2015 r. w
Gminie
Baranowo uzyskało zatrudnienie 17 osób bezrobotnych
z terenu Gminy Baranowo w tym w Urzędzie Gminy
11 bezrobotnych, natomiast w pozostałych jednostkach
organizacyjnych gminy 6 bezrobotnych.
Bezrobotni uzyskali zatrudnienie w ramach niżej
wymienionych prac:
1/ w ramach robót publicznych - 8 osób na stanowisko
pracownika fizycznego w tym 3 kobiety (z miejscowości
Baranowo, Gaczyska, Zawady ) i 5 mężczyzn ( z
miejscowości Baranowo, Dłutówka, Zawady).
W ramach tych robót bezrobotni zostali zatrudnieni na
okres 6miesięcy z budżetu PUP, a po upływie tego okresu
na dalsze 3 miesiące z budżetu gminy. W okresie umowy
o pracę wykonywali prace porządkowe i pomocnicze przy
inwestycjach gminnych.
W związku z zawartym porozumieniem ze Starostą
Ostrołęckim, Gminą Baranowo i Nadleśnictwem w
Ostrołęce i w Parciakach bezrobotni sprzątali także
zaśmiecone lasy i pobocza dróg publicznych na terenie
gminy,
2/ w ramach stażu - 9 osób w tym 8 kobiet i 1
mężczyzna na stanowisko pracownika biurowego ( z
miejscowości Baranowo, Bakuła, Jastrząbka, Orzołek,
Zawady).
W ramach powyższego stażu osoby bezrobotne zostały
zatrudnione na 6 miesięcy ze środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Społeczny), a po stażu na kolejne
3 miesiące ze środków budżetu gminy,
3/ w ramach prac społecznie użytecznych – 5 osób z
miejscowości Baranowo, Czarnotrzew,
Grabownica, Jastrząbka i Zawady, które były bez
prawa do zasiłku i korzystające z pomocy społecznej.
Prace społecznie użyteczne trwały od 04 maja 2015 r.
do 31.10.2015 r.
Osoby zatrudnione wykonywały prace porządkowe na
posesjach i drogach gminnych w tym utrzymanie w
czystości skwerów i zieleńcy. Pracę wykonywano po 10
godzin w tygodniu w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto w 2015 r. 17 osób wykonywało na terenie
Gminy Baranowo prace na cele społeczne, dla których
Sąd Rejonowy w Ostrołęce wyrokiem Sądu orzekł karę
ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy
na rzecz gminy . Osoby skazane wykonują prace
porządkowe na posesjach i drogach gminnych
na
podstawie opracowanego harmonogramu pracy. Praca
wobec tych osób była orzeczona na okres od 1 do 12
miesięcy w wymiarze od 20 do 30 godzin w miesiącu.
Irena Kowalczyk
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PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2016 ORAZ PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY BARANOWO NA LATA 2016 – 2026
Zgodnie z kalendarzem roku budżetowego Wójt Gminy Baranowo wydał Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 12 listopada 2015
r. w sprawie: przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baranowo na lata 2016 –
2026oraz Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy
Baranowo na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. Przygotowane projekty uchwał Gminy Baranowo na 2016 rok zostały przedłożone Radzie Gminy Baranowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym
terminie do 15 listopada 2015 roku.
Projekt budżetu Gminy Baranowo na rok 2016 zakłada dochody w kwocie 26.626.699,55 zł oraz wydatki w kwocie
29.091.984,15 zł, w tym wydatki inwestycyjne 11.574.221,77
zł. Plan przychodów na 2016 rok kształtuje się na poziomie
2.537.603,00 zł, natomiast plan rozchodów na poziomie
72.318,40 zł.
Planowana kwota długu na dzień 31.12.2015 r. wynosi
258.813,99 zł Jest wynikiem działania: dług z poprzedniego
okresu (825.776,12 zł) – spłata długu (387.127,92 zł) – umorzona pożyczka (179.834,21 zł). Suma rat pożyczek przypadających do spłaty i odsetek w stosunku do planowanych dochodów określa nam wskaźnik na poziomie 0,38 %.
Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że Gmina Baranowo w roku budżetowym 2016 nie spełnia kryterium maksymalnej kwoty do spłaty zadłużenia przyjętych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (na rok 2016 wskaźnik ten wynosi
18,47 %), ponieważ ustalona w rozchodach budżetu na 2016
rok kwota przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek
wraz z wydatkami budżetu z tytułu kosztów obsługi długu jest
wyższa od średniej arytmetycznej z lat 2013 – 2015. W okresie objętym prognozą (2016 – 2026), w każdym roku budżetowym Gmina Baranowo spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Pozwala to na wyciągnięcie wniosku, że Gmina Baranowo może uchwalić budżet na rok 2016
przyjmując planowane wielkości.
W chwili obecnej trwają prace Komisji Rady Gminy nad czytaniem projektu budżetu na rok 2016 oraz projektu wieloletniej
prognozy finansowej.
Natomiast Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Wójta Gminy
Baranowo projekcie uchwały budżetowej Gminy Baranowo na
2016 rok jak również projekcie uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Baranowo na lata 2016 – 2026.
Skarbnik Gminy
Monika Wołosz
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Gospodarka wodno – ściekowa
W 2015 roku zakończono prace inwestycyjne przy uzupełnianiu przyłączy wodociągowych na istniejącej sieci wodociągowej do budynków indywidualnych w kilku miejscowościach na
terenie gm. Baranowo. Zadanie to realizowane było w okresie
dwuletnim, łącznie wykonano 70 szt. przyłączy o długości ok. 4
km. Koszt tej inwestycji to ok.. 290 tyś. złotych. Zadanie to
realizowano ze środków własnych ponieważ, żadne dofinansowanie nie obejmuje uzupełnień przyłączy.
W związku z panującą w 2015r suszą i niedoborem wody w
czasie największego jej poboru w celu zwiększenia zapasu
wody na SUW podjęto decyzję zaprojektowania i budowy dodatkowego zbiornika retencyjnego o pojemności 200 m3. Projekt ten obejmuje również modernizację całego układu sterowniczego urządzeń zamontowanych na SUW.
Informujemy, że już zakończono prace projektowe dla sieci
kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej strony gm.
Baranowo. W dniu 04.11.2015r przez Starostwo Powiatowe w
Ostrołęce zostało wydanie pozwolenie na budowę i inwestycja
gotowa jest do realizacji. Zakres tej inwestycji to ok. 46 km.
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z 419 szt. przyłączamy do
budynków indywidualnych i użyteczności publicznej. Jest to
kanalizacja ciśnieniowa wraz z kpl. U.Z.T (urządzenie zbiornikowo tłoczne) w skład którego wchodzą zbiornik na ścieki,
pompa tłoczna i układ sterowniczy.
Na ukończeniu jest również projekt oczyszczalni ścieków której lokalizację ustalono na działce w obrębie wsi Kucieje. Będzie to nowoczesna oczyszczalnia ścieków o przepustowości
300 m3 na dobę. Na oczyszczalni przewidziano do zaprojektowania panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej oraz kolektory do podgrzewania wody na potrzeby oczyszczalni, tak by koszty eksploatacji były jak najniższe.
Oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej realizowana będzie w okresie kilkuletnim w zależności od możliwości
pozyskania środków zewnętrznych z unii europejskiej i pożyczki z WFOŚ i GW.
Sporządził
Jerzy Orzoł
Nowe dokumentacje na przebudowy dróg
Gmina Baranowo w 2015 roku zleciła wykonanie dokumentacji projektowych na przebudowę dróg. Odcinki te zostały
ustalone przez Radę Gminy do wykonania w ramach przyjętego „Planu Minimum”:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta – Tobyłki –
Duży Las - Ściśla”. Długość ok. 1360mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250133W Dłutówka - Ruzieck”.
Długość ok. 1600mb.
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Gaczyska”. Długość ok.
900mb.
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Ramiona”. Długość ok.
400mb.
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„Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Kopaczyska”. Długość łącznie ok. 1200 mb.
„Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Majk”. Długość
ok. 450 mb.
„Przebudowa ulicy Bartniej w Baranowie”. Długość ok.
105 mb.
„Przebudowa ulicy Słonecznej w Baranowie”. Długość ok.
200 mb.
„Przebudowa drogi w msc. Jastrząbka”. Długość ok. 690 mb.
„Przebudowa drogi w msc. Rycica”. Długość ok. 150 mb.
„Przebudowa drogi w msc. Czarnotrzew – kolonia Gaje”. Długość ok. 500 mb.
„Przebudowa dwóch odcinków dróg w msc. Oborczyska”.
Długość ok. 700 mb.
„Przebudowa drogi Dąbrowa - Wierzchowizna”. Długość ok.
700 mb.
„Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha”. Długość ok.
1350 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W Cierpięta - Czechronka”. Długość ok. 600 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250111W Witowy Most – Zasanica - Jastrząbka”. Długość ok. 760 mb.
„Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew – wraz z
dojazdem do kolonii Grądy”. Długość łącznie ok. 1100 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 205129W Zawady - Karaska”.
Długość ok. 3540mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin – Cierpięta”.
Długość ok. 2400 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250102W Baranowo – Lipowy Las”. Długość ok. 1050 mb.
Na zaprojektowane odcinki dróg w ww. miejscowościach,
gmina wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Prace
związane z wykonaniem przebudowy części zaprojektowanych dróg zostaną rozpoczęte w roku 2016, a termin zakończenia planowany jest na koniec 2018r.
Na niektóre z ww. odcinków dróg gmina będzie występować z wnioskami o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz środków
krajowych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych.
Krzysztof Szczepanek
Informacje w zakresie gotowości do prowadzenia prac
przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych
na terenie gminy Baranowo w sezonie zimowym
2015/2016
1. Dane teleadresowe zarządcy dróg gminnych:
Urząd Gminy w Baranowie
tel. 29 761-37-76
2. Dane teleadresowe z zarządcy dróg powiatowych:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce
Obwód Drogowy w Kadzidle
tel. 29 761-80-35
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Drogi powiatowe w standardach IV i V obejmują nw. miejsca do
posypywania:
- skrzyżowania z drogami o nawierzchni utwardzonej,
- skrzyżowania z liniami kolejowymi,
- miejsca w obrębie przystanków autobusowych,
- odcinki dróg na których obowiązują ograniczenia prędkości do
30 km/h lub 40km/h,
- miejsca decydujące o bezpieczeństwie ruchu.
Krzysztof Szczepanek
Podatki i opłaty lokalne w 2016 roku.
Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zobowiązała Rady Gmin do podjęcia nowych uchwał dotyczących wysokości stawek tych podatków i opłat. Na sesji w dniu 7 grudnia
2015 r. Rada Gminy Baranowo zdecydowała, że w 2016 roku
stawki podatków i opłat lokalnych na terenie Gminy Baranowo
pozostaną bez zmian czyli w takiej wysokości jak w roku 2015 .
Wysokość tych podatków została ustalona w 2013 roku i nie ulega zmianie już trzeci rok kalendarzowy. Przypominamy ich wysokość :
- podatek rolny wynosić będzie 118,13 zł za 1 hektar przelicz
niowy,
- podatek leśny –42,19 zł za ha lasu powyżej 40 lat,
- podatek od nieruchomości :
a) od budynków mieszkalnych - 46 gr za 1 m2 zamieszkałej
powierzchni,
b) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 53 gr od 1m2 powierzchni,
c) od gruntów pozostałych - 17 gr od 1m2 powierzchni,
d) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 13,91 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,
e) od budowli - 2% ich wartości .
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz z podatków i opłat lokalnych są dochodami Gminy. Przewiduje się, że w 2016 roku
wpływy te stanowić będą prawie 8 % planowanych dochodów
Gminy.
Teresa Jędrzejczyk
WYPRAWKA SZKOLNA NA ROK 2015/2016
W roku szkolnym 2015/2016 przysługiwało dofinansowanie Rządowego Programu "wyprawka szkolna" do podręczników szkolnych dla uczniów:
klas -III szkoły podstawowej (do kwoty 225 zł)
klas-IV liceum ogólnokształcącego i technikum (do kwoty 445 zł).
Dofinansowanie przysługiwało uczniom: jeżeli dochód na osobę
w rodzinie ucznia klasy III szkoły podstawowej oraz IV klasy
szkoły ponadgimnazjalnej (zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum) nie przekraczał 574 zł
netto; jeżeli dochody w rodzinie były wyższe, należało wystąpić z
uzasadnionym wnioskiem do dyrektora szkoły, do której uczęszczał uczeń (uzasadnienie mogło opisywać następujące sytuacje:
ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia
gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub
wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii,
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zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).Decyzje dyrektorów szkół zostały
rozpatrzone pozytywnie. (5% uprawnionych w danej gminie uczniów mogło otrzymać dofinansowanie poza kryterium dochodowym).
Dodatkowa grupa uczniów objętych pomocą to uczniowie
niepełnosprawni: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub
znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona niżej, posiadający orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.
71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 .
Powyższą informację wypłaconych wyprawek szkolnych w
Gminie Baranowo w roku 2015 przedstawia poniższa tabela:
grupa

Liczba
uczniów
rozpoczynających
w roku
szkolnym
2015/2016
naukę

Liczba
uczniów, którzy
otrzymają dofinansowanie
poza kryterium
dochodowym
(5%)

RAZEM

0

Szacowana liczba
uczniów
uprawnionych na
podstawie
kryterium
dochodowego
51

w klasach III
szkoły
podstawowej
w klasach IV
liceów i
techników
RAZEM

69

34

2

31

33

103

2

82

84

51

Łączna wydatkowana kwota na wyprawki szkolne w roku
2015 wyniosła: 28.885,00 złotych.
Bezpłatne podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługiwały
wszystkim uczniom z klas:
I, II i IV – szkoły podstawowe
I – gimnazja
Łączna wydatkowana kwota na bezpłatne podręczniki w
roku 2015 wyniosła: 41.582,84 złotych.
Sporządziła :Jadwiga Abramczyk
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Liczba uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz
uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Uczniowie
w klasach I-III
w klasach V-VI
w klasach II-III
w szkołach ponadszkoły podstawoszkoły podstawogimnazjum
gimnazjalnych (z
wej
wej
wyłączeniem szkół
policealnych)
słabowidzący
0
0
0
0
niesłyszący

0

0

0

0

z upośledzeniem umysłowym w stopniu
lekkim
z niepełnosprawnościami
sprzężonymi
Razem

0

3

5

0

0

0

0

0

0

3

5

0

Świadczenie rodzicielskie
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać więc osobom,
które urodziły dziecko, a które nie są uprawnione do zasiłku
macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni
do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni,
studenci, a także zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych (w przypadku umów zlecenia lub umów, do których
stosuje się przepisy o zleceniu – świadczenie rodzicielskie
będzie przysługiwać w przypadku braku uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego, tj. jeżeli nieopłacane były składki na
ubezpieczenie chorobowe). Osoby bezrobotne, którym przyznane zostanie świadczenie rodzicielskie, nie stracą statusu
osoby bezrobotnej (będzie opłacana za nie składka na ubezpieczenie zdrowotne i będą uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych). Ustawa umożliwia też finansowanie świadczeń rodzicielskich dla rolników. Z uwagi na to, że świadczenie będzie
wypłacane przez KRUS, zwiększono wysokość odpisu na fundusz prewencji i rehabilitacji KRUS z 5 do 6,5 proc. Nie zwiększy to składek płaconych przez rolników do KRUS, ani też nie
wniesie żadnych zmian do budżetu państwa. Nowe rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2016 r., ale przepisy
przejściowe zakładają, że świadczenia przysługiwać będą też
rodzicom dzieci urodzonych przed tą datą, jeśli nie minęły
jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). Zatem np., gdy dziecko przyjdzie na
świat 1 grudnia 2015 r., rodzice będą mogli pobierać świadczenie przez 11 miesięcy.
Ze świadczenia nie będą mogły skorzystać osoby uprawnione
do zasiłku macierzyńskiego, a także osoby, które mają prawo
skorzystania z tego typu świadczeń z tytułu urodzenia dziecka
w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy
(m.in. funkcjonariusze służb mundurowych). Jeżeli jeden z
rodziców będzie uprawniony do zasiłku macierzyńskiego, drugiemu z rodziców nie będzie przysługiwało świadczenie rodzicielskie.

"złotówka za złotówkę"
Nowela ustawy oświadczeniach rodzinnych wprowadza zasadę "złotówka za złotówkę", dzięki której przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłków rodzinnych
nie będzie automatycznie oznaczało utraty tych świadczeń.
Obecnie rodzina, która przekroczy próg dochodowy (674 zł
na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) choćby o złotówkę, traci wszystkie zasiłki
rodzinne. Od początku przyszłego roku - kiedy ma wejść w
życie nowela - wypłata tych zasiłków będzie pomniejszona
tylko o kwotę przekroczenia progu dochodowego. Jeśli rodzina przekroczy kryterium o złotówkę, to dostanie to, co by jej
się należało, pomniejszone o 1 zł, jeśli o 25 zł - pomniejszone o 25 zł, etc.
Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: becikowego, z tytułu samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka
poza miejscem zamieszkania.
Minimalne wypłacane świadczenie będzie wynosić 20 zł. Dla
przykładu - jeśli rodzina przekracza kryterium o 380 zł, a
uprawniona jest do zasiłku i dodatków w wysokości 400 zł, to
od 400 odejmujemy 380 i oznacza to, że tej rodzinie należy
się 20 zł. Gdyby ta różnica wynosiła 19 zł, rodzina już by nie
otrzymała tego świadczenia.
Informacja dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla
opiekuna
Od 1 października 2015 r. rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który prowadził gospodarstwo rolne lub w nim pracował i z tego tytułu podlegał ubezpieczeniu społecznemu
rolników, a następnie dostał pomoc finansową w związku
z opieką nad niepełnosprawnym krewnym, będzie mógł zdecydować, gdzie chce podlegać i gdzie będą odprowadzane
jego składki emerytalno-rentowe.
Jadwiga Abramczyk
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W przypadku wybrania ubezpieczenia emerytalnorentowego w KRUS rolnik, małżonek rolnika lub domownik pobierający świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna może, w
ciągu 30 dni od wydania decyzji przyznającej odpowiedni zasiłek lub świadczenie, złożyć w dotychczasowej
jednostce organizacyjnej KRUS wniosek w tej sprawie.
Natomiast rolnicy, małżonkowie rolników i domownicy
którzy na podstawie dotychczasowych przepisów mają
odprowadzane składki do ZUS, będą mogli wrócić
do KRUS. Dla tej grupy czas na podjęcie decyzji wynosi
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustaw, tj.
do 1 kwietnia
2016
r.
Wniosek
o odstąpienie
od ubezpieczenia w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS należy złożyć w tut. ośrodku, który opłaca składki.
Anna Grad
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rze zbliżających się Świąt bawiły się przy choince i brały udział w warsztatach polegających na tworzeniu
ozdób z gliny. Spotkanie uwieńczyła wizyta Mikołaja,
na którego wszyscy z niecierpliwością oczekiwali.
Otrzymanie prezentu od św. Mikołaja było magiczną
chwilą dla każdego. Dla rodziców był to również dzień
pełen wrażeń. W trakcie imprezy opiekunowie osób nie-

Mikołajki dla osób niepełnosprawnych
W dniu 5 grudnia tym razem w Zawadach na wyspie odbyły się Mikołajki dla osób niepełnosprawnych. W programie przewidziane były tańce i warsztaty, które umilały wszystkim czas oczekiwania na wizytę Mikołaja.
Osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami w atmosfe-

pełnosprawnych nawiązywali bliższe kontakty, integrowali się między sobą, tworząc środowisko otwarte na
podejmowanie wspólnych działań na rzecz dzieci.
Anna Grad
PRAKTYKI W HISZPANII
8 listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych
w Baranowie wspólnie z opiekunami wylecieli do Granady,
malowniczego miasta położonego w regionie Andaluzja w
Hiszpanii. Celem wyjazdu jest uczestnictwo w stażach zawodowych, realizowanych w ramach programu Erasmus+. Wyjazd został zorganizowany dzięki środkom z Unii Europejskiej. Uczniowie Technikum (13 z kierunku technik agrobiznesu i 10 – technik technologii żywności) odbywa 4tygodniowe staże w gospodarstwach rolnych, piekarniach i
cukierniach.
Uczniowie, dzięki stażom w Hiszpanii, mogą przede wszystkim sprawdzić się w samodzielnym, dorosłym życiu. Ponadto
rozwijają swoje umiejętności językowe, poznają nowe obyczaje, kształtują w sobie otwartość i wrażliwość międzykulturową, przeżywają pierwsze doświadczenia zawodowe. Dowiadują się również, jakie wymagania stawiane są pracownikom za granicą.
Uczestnicy wyjazdu mają zapewnione zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie, przeloty, dojazdy do miejsc praktyk,
ubezpieczenia, kieszonkowe oraz bogaty program kulturowy:
wycieczki do najpiękniejszych miast w regionie Andaluzja,
np. do Sevilli, Malagi, Kordoby,
a także częste wyjścia z przewodnikiem po Granadzie, która
jest jedną z najważniejszych miejscowości turystycznych w
Hiszpanii. Słynie z pięknego położenia, licznych zabytków i
niezapomnianych krajobrazów.
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Kolejny wyjazd młodzieży z Zespołu Szkól Powiatowych planowany jest w styczniu 2016r. do Kordoby, która jest główną
siedzibą partnera hiszpańskiego „Europroyectos”. Uczestnicy
trwającego właśnie stażu w Granadzie z pewnością przywiozą ze sobą bagaż pozytywnych wrażeń, doświadczeń i przekażą swój entuzjazm kolegom i koleżankom, zainteresowanym odbywaniem stażu w Kordobie.
Olga Świder, Jolanta Grzyb
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„Twórczy przedszkolak rośnie radośnie”
„Wszystkie dzieci mają potencjał szczęścia i twórczego
geniuszu musimy jednak pomóc im go zrealizować”.
Richard Carls
Głównym zadaniem naszej placówki – Gminnego
Przedszkola w Baranowie jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków oraz stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka w celu przygotowania do dalszego etapu edukacji.
W roku szkolnym 2015/2016 przystąpiliśmy do następnego etapu ogólnopolskiego programu „Wiarygodne przedszkole” . Pierwsze najważniejsze kryterium dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcze spełniliśmy po osiągnięciu wysokiego poziomu wymagań na podstawie przeprowadzonej przez
ekspertów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty ewaluacji zewnętrznej całościowej w ubiegłym roku szkolnym. Natomiast
w tym roku szkolnym staliśmy się oficjalnymi uczestnikami
programu zdobywając wysokie punkty w obszarach; kuchnia,
plac zabaw, zajęcia dodatkowe oraz działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu. Otrzymaliśmy Certyfikat Wiarygodnego Przedszkola.
Ponadto realizujemy dodatkowy program „ Twórczy przedszkolak”- tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w
różnorodnych formach działalności.
Realizacja programu przyczyni się do ogólnego rozwoju
dziecka, wielowarstwowego
poznawania przez niego rzeczywistości. Pozwoli na rozwój
zdolności i indywidualności dziecka, a także na przeżywanie
przez niego radości i szczęścia. Umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i
dążeniami. Dzieciństwo, to taki okres w życiu, w którym
wszystko jest ciekawe, kiedy ruchliwość i energia, chęć poznania i samodzielnego działania jest niespożyta. Czas dziecka spędzony w sposób twórczy, pełen radości i niespodzianek, będzie procentował w jego dorosłym życiu.
Od początku roku szkolnego w naszym przedszkolu odbyło się wiele ciekawych uroczystości; Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Dzień pluszowego misia, Andrzejki, Mikołajki. Dzieci miały możliwość spotkania się z osobami reprezentującymi ciekawe zawody; policjantami, strażakami, listonoszem, aktorami. Współpracujemy z Teatrem Lalki i Aktora w Łomży – dzieci obejrzały spektakl pt. „Tygrys Pietrek”. Gościliśmy w przedszkolu artystów
cyrkowych z „Cyrku – Warszawa”, podczas którego dzieci
poznały czarodziejski świat cyrku oraz same miały możliwość
wystąpienia w roli akrobatów cyrkowych. Ponadto współpracujemy z aktorami ze Studia artystycznego „Akada” z Suwałk
i „Magik” z Białegostoku, którzy zaprezentowali dzieciom
ciekawe i pouczające spektakle pt.: „Drogowy zawrót głowy,
czyli jak Krzyś bezpiecznie trafił do domu” i „Zimowa zagadka,
czyli … kto porwał śnieg?”.
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Dzieci 5-6 letnie uczestniczyły w warsztatach
„Bożonarodzeniowych” organizowanych przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Zajęcia warsztatowe przybliżyły
dzieciom obyczaje, zwyczaje i obrzędowość związaną ze
świętami Bożego Narodzenia a także miały możliwość wykonywania tradycyjnych ozdób choinkowych. W tym samym dniu
odwiedziliśmy salę zabaw „Figlarium” – dwie godziny wspaniałej zabawy dla dzieci pod okiem opiekunów.
Braliśmy udział w konkursach; „Pieśnią patriotyczną i wojskową niepodległość Ojczyzny świętujemy” , org. przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Baranowie - dziecko z grupy
5-ciolatków – Lena Ślaska otrzymała wyróżnienie oraz w międzypowiatowym konkursie ekologicznym „Zielono mi” org.
przez ZSP w Kadzidle.
Dzieci 4,5 i 6 –letnie co tydzień uczestniczą w dodatkowych zajęciach rytmiczno – tanecznych prowadzonych przez
instruktora tańca Pana Jarosława Śliowskiego.
W grudniu, w okresie przedświątecznym w dwóch grupach
przedszkolnych – 3 i 4 latkach odbyły się zajęcia warsztatowe
z rodzicami z cyklu "Mamo, Tato, zróbmy to razem". Dzieci
wspólnie z rodzicami wykonały prace plastyczno - techniczne
pt. "Ozdoby choinkowe". Były to różnorodne prace; aniołki,
bombki, mikołaje, drzewka choinkowe. Warsztaty rodzinne
były okazją do twórczego spędzenia czasu z własnym dzieckiem. Ozdoby choinkowe zostały wyeksponowane w salach
lub zawieszone na choince. Był to miło spędzony cza dziecka
z rodzicem w przedszkolu.
W związku realizacją naszego programu własnego
„Twórczy przedszkolak” , gdzie jednym z zadań było zorganizowanie w naszej placówce „Kiermaszu Bożonarodzeniowego” – akcji charytatywnej. Pracownicy przedszkola, dzieci i
ich rodzice wykonali własnoręcznie ozdoby choinkowe, które
zostały wyeksponowane na Kiermaszu. Dochód ze sprzedaży
ozdób choinkowych zostanie przeznaczony na „szlachetną
paczkę” dla dzieci najbardziej potrzebujących pomocy.
p.o Dyrektor Przedszkola – Barbara Toryfter

Rok 2015 numer 4
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OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
„MultiSport”
w SP BARANOWO
Od 1 marca do 14 grudnia 2015 r. w
Szkole Podstawowej Baranowo był
realizowany program Ministerstwa
Sportu i Turystyki pod nazwą „MultiSport”. Jest to Program Aktywności
Sportowej dla dzieci klas 4-6.
Koordynatorem programu w naszej szkole jest p. Adam
Białczak. Na czas realizacji programu szkoła pozyskała
dodatkowy sprzęt sportowy, który może zostać przekazany
szkole po zakończeniu projektu.
O programie
Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i
prowadzenie
systematycznych,
bezpłatnych
zajęć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas 4
-6 szkół podstawowych. Zajęcia są prowadzone w
różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach,
stymulując aktywność fizyczną uczestników.
Program „MultiSport” powstał w trosce o poprawę
zdolności motorycznych oraz podwyższenie poziomu
sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Możemy
tego dokonać poprzez szereg działań, mających przede
wszystkim zapoznać dzieci i młodzież z różnymi sportami,
zaktywizować do uprawiania rozmaitych sportów, pokazać
alternatywne sposoby spędzania czasu poza zajęciami
lekcyjnymi czy zachęcić do udziału w lekcjach w-f.
Struktura realizowanych zajęć kształtuje się następująco:



blok 1 - zajęcia zawierające
metodyczne podstawy upowszechniania
lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki,
jako ćwiczenia kształtujące podstawowe
cechy
motoryczne:
siłę,
szybkość,
zwinność, gibkość i wytrzymałość,

 blok 2 - gry i zabawy ruchowe oraz
gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa,
koszykówka, unihokej, (nasza szkoła realizowała ten blok
tematyczny)
blok 3 - sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi
tradycjami oraz sporty sezonowe.
Główne cele programu


wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
zwiększanie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy
sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości
życia upowszechnianie sportu poprzez zwiększanie liczby
dzieci uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i
pozaszkolnych zajęć




zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami

stworzenie oraz poprawa warunków dostępu do
zorganizowanej aktywności fizycznej



optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury
sportowej identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych

Rok 2015 numer 4

W programie brali udział uczniowie uzdolnieni ruchowo
jak i Ci, którzy chcieli podnieść swoją sprawność fizyczną.
Uczniowie mogli w pełni rozwijać swoje zdolności psychomotoryczne, podnosić swój poziom wyszkolenia oraz
sprawdzać się w zawodach. Mając na uwadze przede
wszystkim troskę o ucznia, jego sprawność i zdrowie, zwracano szczególną uwagę na problem ustawicznej aktywności
fizycznej podejmowanej świadomie, dobrowolnie i z entuzjazmem.
Program „MultiSport” w naszej szkole prowadzony był w
okresie od 1 marca do 25 czerwca i od 1 września do 14
grudnia 2015 r., w wymiarze 3 x w tygodniu w poniedziałek,
środę, i czwartek w dwu grupach po 22-uczniów, prowadził
je Adam Białczak.
Zgodnie z założeniami programu, przeprowadzono 2
testy sprawności fizycznej w miesiącu maju i listopadzie.
Test składał się z 3 prób (zwis na drążku, bieg wahadłowy
5x10m, bieg długi – w zależności od wieku uczestników
600, 800, 1000m). Uczniowie bardzo chętnie przystąpili do
udziału w teście, a uzyskane wyniki posłużą do oceny poprawy sprawności fizycznej w przyszłym roku szkolnym.
Zajęcia
prowadzone
były w różnorodnych, nowoczesnych i
atrakcyjnych
formach, stymulujących
aktywność
fizyczną
uczestników.
Odbywały się
na różnych
obiektach
sportowych
Zespołu
Szkół Gminnych Baranowo, dając
możliwość
upowszechniania wielu
sportów, zachęcają
uczestników
projektu do
wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej zgodnie z
zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.
Pozalekcyjne zajęcia sportowe dały uczniom możliwość
spędzania wolnego czasu aktywnie i z pożytkiem dla zdrowia. Pozwoliły odpocząć, zregenerować siły fizyczne i psychiczne po całodziennym pobycie w szkole.
Adam Białczak
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Środki na siłownię przeznaczyli mieszkańcy Baranowa w ramach fundusz sołeckiego z 2015 r. Realizatorem zadania była
firma STARMAX z Sopotu. Cały koszt budowy siłowni wyniósł
Siłownia „pod chmurką”, usytuowana na terenie Zespołu 20 tys. złotych.
Szkół, służyć będzie uczniom, oraz wszystkim chętnym,
którzy pragną dbać o swoją kondycję i sylwetkę. Wyposażo- Teren wokół Zespołu Szkół w Baranowie staje się sportowona jest w następujące urządzenia: wyciąg i krzesło, biegacz, rekreacyjną wizytówką gminy, bo przy funkcjonującym już kompleksie sportowym oraz terenem z siłownią "pod chmurką", w
orbitrek, prasa i wioślarz, wahadło, twister i rower.
planach jest też placu zabaw.
Przy Zespole Szkół Gminnych w Baranowie powstała
siłownia „pod chmurką”

Adam Białczak
Kronika wydarzeń sportowych Zespołu Szkół Gminnych
Baranowo

Siłownia zewnętrzna daje
możliwość wykonywania ćwiczeń fizycznych na świeżym
powietrzu bez żadnych ograniczeń. Jest to doskonałe
rozwiązanie dla każdego, kto chce aktywnie spędzać czas i
zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne dla zdrowia są
ćwiczenia fizyczne, a wykonywane na otwartej przestrzeni –
pozwalają lepiej dotlenić organizm.

Udany drużyn SP i Gimnazjum w I rundzie VI TURNIEJU
ORLIKA O PUCHAR PREMIERA RP. (16.09.15 Baranowo)
Nasze drużyny osiągnęły następujące rezultaty i awans do następnej rundy:
- chłopcy SP Baranowo - SP Zawady 3:0 (bramki: Gacioch
Piotr - 1, Gacioch Adam - 2)
- dziewczęta Gimnazjum Baranowo - Gimnazjum Zawady 5:0
(bramki: Sięda Aleksandra - 1, Krzyżak Gabriela - 1, Nowicka
Alicja - 3)
chłopcy Gimnazjum Baranowo - Gimnazjum Zawady 6:0
(Ziaja Kamil - 1, Michalak Piotr - 2, Tyc Patryk – 3).

Mistrzostwa rejonu szkół podstawowych (19.09.15 Lelis)
Na urządzeniach mogą ćwiczyć dorośli oraz dzieci od 10
roku życia, z zastrzeżeniem, że dzieci do 14 roku życia mogą
korzystać z siłowni pod opieką dorosłego opiekuna/rodzica.
Urządzenia całkowicie bezpieczne, bo podczas treningów
wykorzystują naszą masę ciała.

Bardzo dobry występ naszych drużyn (dziewcząt i chłopców) w
eliminacjach mistrzostw powiatu w mini piłce nożnej. Dziewczęta zajęły II miejsce i awansowały do finału powiatowego. Bliscy awansu byli również chłopcy, ale jedna bramka zadecydowała, że zajęli III miejsce.
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Wyniki dziewcząt: Baranowo-Białobiel 2-0; BaranowoNowa Wieś 0-2; Baranowo-Lelis 0-0; Baranowo-Olszewo
Borki 4-0. Bramki: Berk Martyna - 4, Grzyb Julia - 2.
Skład dziewcząt: Dawid Dobrosława, Kuźniak Wiktoria,
Bączek Magdalena, Kaczor Paulina, Grzyb Julia,
Kuczyńska Martyna, Ogonowska Magdalena, Ambroziak
Marta, Tabaka Łucja, Berk Martyna.
Wyniki chłopców: Baranowo-Olszewo Borki 1-1; Antonie
Baranowo 0-2; Baranowo-Lelis 0-2; Baranowo-Białobiel 5-1.
Bramki: Brodowski Eryk - 3, Sendrowski Grzegorz - 3,
Ogonowski Piotr - 1, Abramczyk Dawid - 1.

Skład drużyny SP Baranowo: Julia Grzyb, Martyna Berk,
Magadalena Ogonowska, Martyna Kuczyńska, Marta Ambroziak, Marta Tabaka, Wiktoria Kuźniak.
Turniej rejonowy w halowej piłce nożnej chłopców
(29.11.15 Olszewo Borki)

Zespół chłopców: Michalak Hubert, Abramczyk Dawid,
Gacioch Piotr, Ogonowski Piotr, Abramczyk Łukasz,
Brodowski Eryk, Sendrowski Grzegorz, Stolarczyk Tomasz,
Szcześniak Konrad.
Turniej rejonowy w halowej piłce nożnej dziewcząt
(28.11.15 Baranowo)
Bardzo udany występ reprezentacji SP Baranowo w turnieju
rejonowym w halowej piłce nożnej dziewcząt. Tym bardziej
zasługuje na uznanie, gdyż drużyna wystąpiła w niepełnym
składzie. W bramce zadebiutowała Martyna Kuczyńska, a
po raz pierwszy zagrały Marta Tabaka i Marta Ambroziak.
Wyniki naszego zespołu: Baranowo-Olszewo Borki 2:0;
Nowa Wieś-Baranowo 0:0; Lelis-Baranowo 0:1; BiałobielBaranowo 1:2. Bramki dla naszego zespołu zdobyły:
Martyna Berk - 3 i Julia Grzyb - 2
Tabela turnieju:
1. SP Baranowo 10 pkt. i awans do finału powiatowego
2. SP Białobiel 9 pkt. i awans do finału powiatowego
3. SP Olszewo Borki 6 pkt.
4. SP Lelis 3 pkt.
5. SP Nowa Wieś
1 pkt.

Bardzo udany weekend naszych piłkarek i piłkarzy z SP
Baranowo. Po sukcesie żeńskiej drużyny SP, także chłopcy
w turnieju rejonowym w halowej piłce nożnej zdobyli 1 miejsce i awans do finału powiatowego. Nasz zespół osiągnął
następujące wyniki: Baranowo-Olszewo Borki 3:1; LelisBaranowo 1:1; Baranowo-Antonie 1:1; Baranowo-Białobiel
2:1. Bramki zdobyli: Dawid Abramczyk - 1 i Eryki Brodowski
- 6.
Tabela turnieju:
1. SP Baranowo 8 pkt
2. SP Antonie 6 pkt.
3. SP Lelis 5 pkt.
4. SP Białobiel 3 pkt.
5. SP Olszewo Borki 2 pkt.
Skład drużyny: Eryk Brodowski, Dawid Abramczyk, Piotr
Ogonowski, Grzegorz Sendrowski, Bartosz Grad, Konrad
Szcześniak.
Adam Białczak
Roztańczone „Stokrotki”
Jednym z zadań wychowawczych realizowanych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Gminnych im. Jana Pawła
II w Baranowie jest przygotowanie uczniów do aktywnego,
wartościowego spędzania czasu oraz rozwijanie talentów i
osobistych zainteresowań. W związku z tym od dwóch lat w
szkole działa klasowy zespół taneczny „Stokrotki”, który
obecnie liczy 18 uczniów z klasy IIIa Szkoły Podstawowej.
Opiekunem grupy tanecznej jest wychowawczyni p. Maria
Dawid, zaś instruktorem tańca - p. Jarosław Śliwowski.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, podczas których dzieci
uczą się podstawowych kroków tańca towarzyskiego i narodowego. Zespół bierze udział w przeglądach tanecznych,
imprezach środowiskowych, szkolnych i klasowych.
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Zajęcia te nie tylko rozbudzają i rozwijają umiejętności taneczne uczniów, ale kształtują pozytywną postawę aktywności fizycznej. Przyczyniają się do rozwoju zainteresowań i
uzdolnień ruchowych uczniów oraz są doskonałym sposobem spędzania czasu wolnego.
Maria Dawid
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SZKOLNY ZESPÓŁ REGIONALNY ZAGAJNICA
Szkolny zespół regionalny Zagajnica rozpoczął swoją
działalność w roku szkolnym 2005/2006. Jego opiekunami
zostały nauczycielki: Elżbieta Abramczyk, Bożena Bochniak,
Urszula Aldona Kuta, Anna Lipka 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.
Zespół liczy około 50 członków, podzielonych na grupy – śpiewaczą i taneczną - w zależności od wieku i uzdolnień. Obecnie działa jedna grupa śpiewacza i dwie taneczne.
Zajęcia zespołu odbywają się dwa razy w tygodniu, dla każ-

dej grupy oddzielnie. 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.
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 Patriotycznych oraz Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Baranowie.
Repertuar zespołu stałe się bogaci. Szkoła jest miejscem, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość kultywowania
tradycji regionalnych, mają do dyspozycji stroje regionalne,
odpowiednie lektury. Uczniowie mogą pokazać swoje talenty, nabierają pewności siebie i uczą się miłości do swojej
„małej ojczyzny”.
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Poza tym uczniowie uczestniczyli w niekonwencjonalnej lekcji, spektaklu historycznym, który przybliżył najważniejsze wydarzenia i daty z okresu Polski pierwszych Piastów.
Uczniowie naszej szkoły licznie uczestniczą w różnych konkursach. Na uwagę zasługuje zorganizowany przez
Bibliotekę Publiczną w Ostrołęce konkurs plastyczny pt.
„Ilustracja do baśni Andersena”. Pierwsze miejsce zajął
uczeń kl. V – Wiktor Gajek, a Kinga Koziatek z kl. IV otrzymała wyróżnienie.
W naszym środowisku kultywowane są tradycje kurpiowskie, które przybliża nam działający od wielu lat zespół
pieśni i tańca „Pod Borem”. Śpiewem i tańcem zdobywa sukcesy a zarazem rozsławia naszą „Małą Ojczyznę”.
Olga Nasiadka
Anna Michalak

Zespół Szkół w Zawadach- nasze akcje i przedsięwzięcia.
Dobiega końca rok 2015, który w naszej społeczności
szkolnej obfitował w różne przedsięwzięcia. Młodzież
angażowała się we wszelakie akcje. W naszej szkole od
siedmiu lat działa sztab, który owocnie gra na rzecz WOŚP.
Oprócz kwesty ulicznej, uczniowie organizują zawody
sportowe, akcje „słodki dzień” i loterię fantową, jak też
sprzedają ozdoby świąteczne, z których dochód przeznaczają
na orkiestrę.Poraz drugi wspólnie z parafią w Brodowych
Łąkach wspieraliśmy akcję „Szlachetna Paczka”, organizując
pomoc świąteczną dla dwóch rodzin.Rok rocznie angażujemy
się w inne akcje charytatywne, m.in. „Góra grosza”, zbiórka
nakrętek, rozprowadzanie kalendarzyków, „Tania książka”.
Bierzemy też udział w różnych programach i
projektach edukacyjnych. Niezwykle atrakcyjnym projektem
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej jest program pt.
„Umiem pływać”. Został on w 80% sfinansowany przez
Ministerstwo Sportu i Turystyki, UŚKS Ostrołęka, a pozostałą
kwotę przekazali: Komitet Rodzicielski oraz sponsorzy: OSP w
Brodowych Łąkach i firma P.U. Jarex SP. z.o.o. w Warszawie.
Ponadto klasy V-VI szkoły podstawowej oraz III
gimnazjum uczestniczyły w projekcie „Moja przyszłość”
współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. W ramach
tego projektu obok zajęć pozalekcyjnych uczniowie wyjeżdżali
na wycieczki edukacyjne. W Warszawie zwiedzili Centrum
Nauki Kopernika, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Muzeum
Powstania Warszawskiego. W Toruniu zaś zachwycali się
m.in. Starym Miastem, Dworem Artusa, Dworem Kopernika,
Krzywą Wierzą, również zwiedzili zamek w Golubiu Dobrzyniu.
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AKCJA KATOLICKA W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA
W BARANOWIE W LATACH 1927-1939
W 1905 r. papież Pius X, którego dewizą było „Odnowić
wszystko w Chrystusie”, w encyklice „II fermo proposito” wezwał
świeckich katolików do chrystianizacji życia indywidualnego,
rodzinnego, społecznego i przedstawił zasady teologiczne Akcji
Katolickiej. Kontynuując dzieło poprzednika, papież Pius XI, w
encyklice „Ubi arcano” z 23 grudnia 1922 r. określił istotę, cele i
ramy organizacyjne Akcji Katolickiej. Decyzją Konferencji
Episkopatu utworzono - według wzoru włoskiego - cztery
ogólnokrajowe organizacje, związki zwane kolumnami: Katolicki
Związek Mężów (KZM), Katolicki Związek Kobiet (KZK), Katolicki
Związek Młodzieży Męskiej (KZMM) i Katolicki Związek
Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ).
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ) w
parafii św. Bartłomieja Ap. w Baranowie swój początek wzięło ze
Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej Żeńskiej, które zostało
zawiązane w 1927 r. przez ks. Adama Szymańskiego i Kazimierę
Pupik, kierowniczkę szkoły w Baranowie. Oddział powstał w święto Narodzenia NMP, tj. 8 września 1927 r. W okresie rozkwitu
KSMŻ liczyło około 90 osób. Patronką Oddziału została Kazimiera Pupik, pierwszym prezesem wybrano Mariannę Konkiel. Oddział KSMŻ w Baranowie dzielił się na sześć zastępów. Zastęp
Baranowo obejmował następujące wsie: Baranowo, Orzoł,
Zamoście, Lipowy Las i Czerwińskie; zastęp Gaczyska
(Gaczyska, Dłutówka, Jastrząbka i Rupin); Bakuła, Budne Sowięta, Majk i Ziomek. Funkcje zastępowych pełnili: w Baranowie Helena Gałązka, w Bakule - Marianna Olender, w Budnych Sowiętach - Marianna Wieczorek, w Gaczyskach - Stanisława Kowalczyk, w Majku - Marianna Przybysławska, i w Ziomku - Marianna Obrębska.

Z
okazji
świąt
narodowych
i
kościelnych
przygotowywano przedstawienia amatorskie. Szczególną
popularnością cieszyły się zabawy taneczne. Dochód z nich
przeznaczano na różnego rodzaju wyjazdy. W 1929 r. prezes
Stowarzyszenia A. Białczak, wyjechała na Powszechną Wystawę Krajową do Poznania, a Helena Helnik wzięła udział w kursie dla naczelniczek, który odbył się w Płocku.
Drugi okres rozwoju KSMŻ przypada na czas, kiedy nowym asystentem kościelnym Stowarzyszenia został ks. Wawrzyniec Foks. Wiosną 1936 r. członkowie Stowarzyszenia
podjęli inicjatywę zakupu sztandaru dla KSMŻ. „Żeby zebrać
odpowiednie fundusze na ten cel, urządzałyśmy często przedstawienia, akademie i różne imprezy, robiłyśmy nadzwyczajne
składki oraz kwestę po wszystkich zastępach. Nadszedł wreszcie ten radosny dzień 1 czerwca 1936 roku, w którym obchodziłyśmy uroczystość poświęcenia sprawionego sztandaru”.
Wygląd sztandaru przedstawiał się następująco - z jednej
strony było na nim godło państwowe, a z drugiej obraz Matki
Bożej Częstochowskiej. Fundatorami sztandaru byli: Parafialny
Zarząd Akcji Katolickiej, KSMŻ Płock, KSMM Baranowo, Stowarzyszenie Najświętszego Sakramentu w Baranowie, Bractwo
Różańcowe w Baranowie, Trzeci Zakon w Baranowie, OSP
Baranowo, ZHP w Baranowie. Sztandar przetrwał do czasów
współczesnych.
W dniach 2-3 lipca 1936 r. delegacja KSMŻ uczestniczyła w kongresie Eucharystycznym Młodzieży Żeńskiej w Pułtusku. Pod koniec września 1936 r. KSMŻ w Przasnyszu obchodziło 10-lecie swojego istnienia, w uroczystości tej brała udział
50-osobowa delegacja Stowarzyszenia z Baranowa.
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W roku jubileuszowym (w 1937 r. obchodzono 10. lecie
KSMŻ i KSMM) wybrano nowy Zarząd KSMŻ, który działał do
wybuchu wojny. Poszczególne funkcje w Oddziale pełniły: Zofia Krawczyk – prezes, Marianna Olender - wiceprezes, Marianna Stolarczyk – sekretarka, Stanisława Komosa –
skarbnik, Helena Helnik - naczelnik, Władysława Orzeł – wice
naczelnik, Czesława Domarad – gospodyni. Zebrania
Oddziału odbywały się regularnie co drugą niedzielę w
budynku szkoły.
Drugie stowarzyszenia - (KSMM) w Baranowie
podobnie jak KSMŻ zostało założone przez ks. A. Szymańskiego. Pomocy w jego organizowaniu udzielił nauczyciel
szkoły w Baranowie, Sylwester Sochacki. Datą powstania Oddziału była uroczystość św. Stanisława Kostki, patrona młodzieży, tj. dzień 13 listopada 1927 r. Patronem został ks. A.
Szymański, a jego zastępcą S. Sochacki. Pierwszym prezesem Oddziału wybrano Stanisława Lenarciaka. Początkowo
Oddział baranowski KSMM liczył 24 członków. Dzielił się na
pięć zastępów: Baranowo (obejmował wsie: Baranowo, Orzoł,
Zamoście, Lipowy Las i Czerwińskie); Gaczyska (Gaczyska,
Dłutówka, Jastrząbka i Rupin); Bakuła, Budne Sowięta, Majk i
Ziomek. Często urządzano przedstawienia amatorskie,
akademie oraz wycieczki bliższe i dalsze. Jedna dalszych - to
dwudniowa wycieczka druhów, na czele z ks. A. Szymańskim
do Myszyńca. Formami pracy w KSMM najczęściej były przedstawienia amatorskie, akademie, wycieczki, szkolenia i zabawy. Największą akademię urządzano rokrocznie na święto
patrona młodzieży św. Stanisława Kostki.
W 1928 r. opiekę nad Oddziałem KSMM objął ks. Z.
Tadeusiak. Po opuszczeniu parafii przez ks. Z. Tadeusiaka,
Stowarzyszenie
zaczęło
podupadać.
W
1932
r.
Stowarzyszenie aktywizuje się dzięki zaangażowaniu się ks.
kan. F. Flaczyńskiego, proboszcza parafii. Liczba członków
zwiększyła się do 100 osób. Z funduszy zebranych z
przedstawień KSMM przekazał na budowę Domu Katolickiego
600 złotych.
W dniach 26-27 czerwca 1934 r. do Płocka wyjechała
dziesięcioosobowa delegacja Stowarzyszenia na uroczystości
związane z Pierwszym Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej Męskiej w Płocku.
W 1935 r. opiekę nad Stowarzyszeniem obejmuje ks.
asystent W. Foks. Oddział liczył wówczas około 80 członków,
w pięciu zastępach: Baranowo, Bakuła, Budne, Gaczyska,
Ziomek. Zastęp Baranowo tworzyli druhowie miejscowi, oraz z
Orła i Lipowego Lasu. Zastęp Gaczyska składał się z druhów
miejscowych, oraz z Jastrząbki, Rupina i Dłutówki. Wkrótce
utworzono zastępy w Rupinie i Dłutówce. Działalność oddziału
była bardzo ożywiona. Najczęściej spotkania odbywały się
jesienią i zimą, gdy było mało zajęć w gospodarstwach, miały
one na celu „wyrobienie oświatowe członków” oraz
„wyrobienie pod względem fizycznym”.
W 1936 r. KSMM wprowadziło nową formę pracy, tj.
wychowanie fizyczne i Przysposobienie Wojskowe. Propagowano musztrę, gimnastykę, gry i zabawy ruchowe w oddziałach, wciągając w sportową działalność również mało aktywne
na tym polu dziewczęta. W programach uwzględniano koszykówkę, siatkówkę, lekkoatletykę, pokazy gimnastyczne, strzelanie, zjazdy gwiaździste na rowerach, ćwiczenia na Polską
Odznakę Sportową. W KSMM działali instruktorzy przysposobienia wojskowego. We własnym zakresie Stowarzyszenie
organizowało kursy ratownictwa, higieny, przeciwgazowe i
przeciwlotnicze dla dziewcząt. Z realizacją Przysposobienia
Wojskowego baranowskie KSMM miało trudności. Wynikało to
z walki o wpływy polityczne, jakie na terenie gminy toczyły
między sobą KSMM i Związek Strzelecki.
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Dochody KSMM pochodziły ze składek członkowskich
oraz organizowanych różnych imprez, a szczególnie wyświetlania filmów w okresie zimowym. W końcu 1935 r. KSMM
wzbogaciło się o aparat kinematograficzny. W sierpniu 1936
r. zakupiono umundurowanie, składające się z bluz, pasów i
czapek organizacyjnych, za sumę 600 złotych. „Na wiosnę
roku bieżącego [1938 - przyp. A. B.] sprowadziliśmy trzy nowe rowery, a dwa stare daliśmy do reperacji. Oddział więc
nasz jest w posiadaniu pięciu rowerów - potrzebnych do różnych wyjazdów służbowych”. W dniu 16 maja 1937 r. grupa
50 członków pojechała na zlot KSMM w Świętym Miejscu,
powiat przasnyski, podczas którego naczelnik J. Klimaszewski wygłosił „(…) płomienną i porywającą mowę na temat:
„Młodzieży - nową Polskę twórz - szczęśliwą Bogu miłą!”. 18
maja 1937 r. prezes J. Szcześniak i naczelnik J. Klimaszewski uczestniczyli w zjeździe diecezjalnym Stowarzyszenia,
który odbył się w Płocku.
W styczniu 1937 r. odbyły się ostanie wybory w
Oddziale baranowskim KSMM. W wyniku głosowania
prezesem został Józef Szcześniak, skarbnikiem Władysław
Dębek, naczelnikiem Józef Klimaszewski, gospodarzem
Stanisław Zyra. Ważną dziedziną działania baranowskiej
młodzieży stowarzyszonej KSM stanowiło przysposobienie
rolnicze. W grudniu w 1936 r. zostało zorganizowanych 7
zespołów przysposobienia rolniczego (2 w Baranowie, 1
Budne Sowięta, 2- Gaczyska, 1- Bakuła i 1- w Ziomku).
Męski zespół w Baranowie liczył 8 uczestników, pprzodownikiem jego był druh Stanisław Grad. Zespół żeński liczył 22
uczestniczki, przodowniczką była druhna Leokadia Bakuła.
Męski zespół w Gaczyskach liczy 8 uczestników,
przodownikiem był druh Józef Lesiński; żeńskiego z
przodowniczką była druhna Stanisława Kowalczyk. Zespół w
Bakule - 15 uczestniczek z przodowniczką druhną
wiceprezes Marianną Olender. Zespół w Budne Sowięta
liczył 8 uczestników, z których przodownikiem był druh
Kazimierz Budny. Zespół w Ziomku, przy udziale 11
uczestników - z przodownikiem druhem Czesławem
Stolarczykiem. Urządzano wycieczki do wzorowych
gospodarstw, stacji hodowlanych, szkół rolniczych. Przed
rozpoczęciem
programu
przysposobienia
rolniczego,
przodownicy zastępów przeszli szkolenie w Szkole Rolniczej
w Rudzie koło Przasnysza w styczniu 1937 r.
Ważnym elementem wychowania i kultywowania tradycji w Oddziałach był śpiew. Helena Gałązka, zastępowa
zastępu Baranowo - pisała – „(…) jako mieszkańcy puszczy,
powinniśmy uważać za pieśń naszą wszystkie nam znane,
na naszym terenie powstałe, piosenki kurpiowskie. Jako
członkowie KSM powinniśmy zarazem śpiewać nasze piosenki organizacyjne. My nie potrzebujemy szukać i wyuczać
się tzw. modnych piosenek z bruku warszawskiego, ponieważ mamy swoje przepiękne pełne czaru i uroku piosenki
ludowe. Melodią ich bowiem zachwycali się najsłynniejsi muzycy świata i czerpali z niej temat do swoich utworów nie dlatego, żeby im brakło fantazji, lecz uważali, że nie ma nic cudniejszego nad melodię ludową. W piosenkach ludowych
streszcza się życie i charakter ludu naszego, jego zwyczaje i
ciekawe obyczaje. Te piosenki są przecież wyrazem naszych
serc i dusz”. uroczystych nabożeństwach z okazji rocznic
historycznych: 3 Maja, rocznic powstań narodowych, rocznicy Cudu nad Wisłą. Młodzież występowała w kościele czwórkami w mundurach. Z okazji rocznic historycznych urządzano
akademie, wieczornice z referatami, deklamacjami, przedstawieniami.
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Bardzo silny nacisk kładziono na wychowanie patriotyczne młodzieży. Odbywało się ono przez uczestnictwo w
uroczystych nabożeństwach z okazji rocznic historycznych: 3
Maja, rocznic powstań narodowych, rocznicy Cudu nad Wisłą. Młodzież występowała w kościele czwórkami w mundurach. Z okazji rocznic historycznych urządzano akademie,
wieczornice z referatami, deklamacjami, przedstawieniami.
Oprócz stowarzyszeń dla młodzieży (KSMŻ i KSMM)
działały ich odpowiedniki dla dorosłych: Katolickie
Stowarzyszenie Kobiet (KSK), którego prezesem była E.
Kurczyńska i Katolickie Stowarzyszenie Mężów (KSM), na
czele którego stał Bolesław Mydło. Katolickie Stowarzyszenie
Mężów posiadało sztandar, którego fundatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie Mężów - Płock Centrala, ks. Jan Trzaskoma - proboszcz w Baranowie, Stanisław Żurawski - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Mężów, Parafialny Zarząd
Akcji Katolickiej w Baranowie, Związek Strzelecki Baranowo,
Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, E. Kłoczowski - Prezes Dekanalnej Rady, Z. Młot - Przepałkowski - starosta
przasnyski, Trzeci Zakon Parafii Baranowo, Bractwo Różańcowe Parafii Baranowo. Także i ten sztandar zachował się do
czasów współczesnych.
Pracę stowarzyszeń koordynował i nadzorował zarząd
Parafialnej Akcji Katolickiej w skład, której wchodzili: ks.
proboszcz J. Trzaskoma, T. Grzyb z Ramion, A. Grzyb z
Czerwińskich, W. Dębek z Baranowa, S. Zyra z Orła, J.
Grzyb z Bakuły, H. Talar z Baranowa i M. Symołon z
Baranowa.
Stowarzyszenia katolickie odegrały ważną rolę w życiu
parafii i społeczności gminnej. Bez wątpienia przyczyniły się
do ożywienia religijności i pogłębienia wiedzy religijnej
członków. Swą aktywność przejawiały także na polu
społecznym i gospodarczym.
Adam Białczak

Żołnierze wyklęci
Upłynęło już około siedemdziesiąt lat, historycy często wracają do okresu powojennego wspominając o „żołnierzach
wyklętych”. Historię swojego narodu trzeba znać i przekazywać młodszemu pokoleniu ale jej nie wypaczać.
Ocena ich działalności przez współczesnych historyków i
ludzi żyjących w tym okresie jest często znacznie różna. Ludzie mieszkający na terenach gdzie działały organizacje
podziemne po wojnie obecnie nazywanych „żołnierzami wyklętymi” najczęściej nazywano – nocnymi lub bandytami.
Osoby – które nie zaprzestały działalności z okresu wojennego np. członkowie AK i innych organizacji – należałoby
potraktować jako partyzanci. Natomiast osoby które przyłączyły się do nich po wojnie cel miały różny. Najczęściej byli to
ludzie młodzi którzy ulegli wpływom propagandy że Ameryka
wyzwoli Polskę z pod okupacji sowieckiej i warto w tym pomóc. Zamiast iść do czynnej służby wojskowej woleli iść do
lasu namawiając również innych kolegów. W”podziemu” nie
zapewniano im warunków do utrzymania więc musieli byt
zapewniać sobie. Dokonywano zabierania zwierząt na ubój
od mieszkańców –świń lub owiec. Ze sklepów GS-u zabierano potrzebną żywność jak i wymuszano dawanie im pieniędzy od niektórych mieszkańców. I pojedynczy mieszkańcy
jak i gminna spółdzielnia nie zgłaszała bezpośrednio na policję tych faktów w obawie o swoje życie.
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Na terenie gminy nie było wielu partyzantów. Pochodzili z Baranowa, Orła, Budnych, Zawad, Brodowych Łąk i Oborczysk. Należeli do zgrupowania dowodzonego przez Kozłowskiego Józefa – pseudonim – Las. Siedzibą dowództwa były schrony w obrębie wsi Karaska i Kierzek
Większość partyzantów w dzień najczęściej przebywało w domu
a dopiero w nocy spotykali się żeby w czymś uczestniczyć. Dopiero gdy zaczęto ich ścigać musieli w różny sposób się ukrywać. Mieszkańcy wiosek z których rekrutowali się członkowie
organizacji żyli często w ciągłym strachu. W nocy działali „ nocni” a w dzień policja a później i służby wojskowe.
Do najgorszych poczynań „partyzantów” na terenie gminy należały zabójstwa ludzi miejscowych. Kto wydawał nakazy zabójstw
i kto je osobiście wykonywał dokładnie nie ustalono – chociaż
w niektórych przypadkach osoby te były znane. Zabójstw dokonywano w nocy nie przez pojedyncze osoby tylko w większych
grupach.
Na miejscu nie było wojsk rosyjskich żeby „wygnać „ ich z polski więc zabijano najczęściej tych ludzi którzy mogli donieść
władzom o ich „partyzanckiej” działalności.
W gminie Baranowo dokonano zabójstwa kilku osób.
Połomski Wacław ur. w 1899 roku w Lipie mieszkał w Baranowie, był dróżnikiem – został zabity 2.VI.1946 roku. Osierocił żonę i kilkoro dzieci.
Polakowski Adolf ur. w 1906 roku w Budnych – kawaler. Był
sekretarzem w gminie. W czasie ograbiania biura gminy rozpoznał niektórych biorących w tym udział. W obawie żeby ich nie
ujawnił został zabity 7.II.1947 roku.
Największa kara dotknęła rodzinę Berków z Czerwińskich.
28 XI 1946 roku zabito na terenie Oborczysk Mariannę Berk –
urodzoną w 1926 roku . Matka jej z domu Łupkówna pochodziła
z Oborczysk. Ciało Marianny zakopano w dole gdzie obok przechowywano ziemniaki.
W tym samym czasie zabita została jej matka Marianna ur. w
1904 roku i ojciec Stanisław ur. w 1896 roku. Ciał ich nie odnaleziono.
12 grudnia 1946 roku został zabity ich syn Stanisław Berk ur. w
1924 roku żonaty w Guzowatce. Przyczyną ich zabójstwa –
według opinii miejscowych ludzi – był zbyt długi „jezyk” Łupkówny. Już w okresie okupacji donosiła na ludzi do komendanta posterunku w Baranowie – Placka. O czasie w którym prawdopodobnie dokonywano zabójstwa Marianny Berk i jej rodziców
ak wspominała mieszkanka wsi Oborczyska. Było to na jesieni,
byłyśmy z kołkami /prząść len/ u Panusia. Przyszli koledzy i przyprowadzili muzykantów – Szcześniaków. Musiałyśmy odłożyć
przędzenie i z nimi tańczyć. Już późno, około dziesiątej wieczorem wzięli muzykantów i wychodząc powiedzieli nam że nie
możemy wyjść wcześniej aż o jedenastej. Nikt nie spodziewał się
dlaczego tak postąpili. Z późniejszych doniesień potwierdziło
się że w tym czasie dokonywano zabójstwa Berków.
Na drugi rok jakoś na wiosnę kobiety pieliły na polu a ja szłam
ze szwagrem z Bakuły trząść gnój pod Lipowym Lasem. Sąsiadki
przyszły do mnie i mówią że przy drodze ze wsi psy chyba coś
wygrzebały, jak będziesz wracać to zobacz. Szwagier poszedł do
domu i wracałam sama. Na wskazanym miejscu zatrzymałam się
i zobaczyłam wystającą z ziemi rękę, długi warkocz włosów, trochę twarzy i pod szyją medalik. Idąc do domu zaszłam do sołtysa Grzyba i mu o tym powiedziałam a po tym rodzicom w domu.
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Jeszcze chyba tego dnia spotkał mnie kolega o którym
wiedziałam że jest w partyzantce i mi powiedział – musiałaś
tam mordę sadzać, a ja mu odpowiedziałam- postąpiłbyś
inaczej ?.
26 lutego 1946 roku w Baranowie zabity został wójt gminy
Józef Kuzia z Oborczysk. Przywieziono go z „asystą” z
Oborczysk w godzinach przed wieczornych. W tym czasie
wracała młodzież z Oborczysk od ślubu z kościoła. Zatrzymano furmanki i młodzież musiała
wracać do wsi na piechotę. Furmani wozami przyjechali
znacznie później.
Po ograbieniu gminy na rynku dokonano zabójstwa Kuzi.
Pozostawił żonę i syna Mieczysława.
12 marca 1947 roku został zabrany z posterunku w Baranowie Abramczyk Stanisław z Bakuły. Mieszkał w Bakule. Miał
małe gospodarstwo, pięcioro dzieci. Zapisał się do PPR
żeby znaleźć jakąś pracę. W obawie przed „nocnymi” załatwił sobie mieszkanie w Przasnyszu
Przyjechał do Baranowa i chciał przenocować na posterunku. „Nocni” wytropili go i nocą w obstawie na kilku wozach
konnych obstawili posterunek i zabrali go z posterunku. Ciała jego nie odnaleziono. Pozostała żona i pięcioro dzieci.
W kwietniu 1947 roku – nad ranem- zabity został przed domem Józef Zieliński z Bakuły. Najprawdopodobniej tylko za
to że przesiadywał nad rzeką Omulew na rybach i znał
przechodzących przez nią partyzantów do Karaski. Gospodarstwa nie posiadał. Osierocił żonę i dwie córki.
29 maja 1948 roku został zabity Konkiel Witold z Baranowa
s. Jana ur. w 1910 roku. Prawdopodobnie był też członkiem
organizacji lecz postanowił się ujawnić. Za taką zdradę koledzy wymierzyli mu karę śmierci i wykonali w obecności
żony gdy do lasu zaniosła mu posiłek.
Białczak Jan syn Piotra i Marianny z Baranowa – lat 54 –
został zabity przed swoim domem 3 września 1947 roku.
Na terenie byłej gromadzkiej rady narodowej w Zawadach i Brodowych Łąkach również ze względu położenie
wsi w pobliżu większych lasów i „zamieszkałego „ w rejonie
Karaski
oddziału
partyzanckiego „ Lasa „ działali
„partyzanci”. Zabito dwóch pracowników zatrudnionych w
ochronie lasów. Pochodzili z poza terenu Zawad. Ciała ich
zakopano w miejscu grobów poległych w czasie pierwszej
wojny światowej. Po pewnym okresie czasu lisy lub inne
dzikie zwierzęta odkopały zwłoki i rozpoznano ich zwłoki po
mundurach które nosili w czasie służby.
W 1946 roku został zabity Kord Józef z Guzowatki syn
Stanisława i Katarzyny lat 20 oraz jego kolega Piórkowski
Stanisław z Zawad. Z terenu wsi Zawady i Brodowe Łąki
zostali również zabici:
Wilga Władysław z Brodowych Łąk
Gałązka Jan i Gałązka Józef z Zawad
Grupa „leśnych” na terenie Zawad miała siedzibę w mieszkaniu Zyry – w pobliżu lasu. W czasie ich przebywania jeden z członków zawsze stał na patroli w pobliżu zagrody.
Tam odbywały się koleżeńskie spotkania z konsumpcją
zabranych ludziom potraw i oczywiście samogony. Pewnego razu do gospodarstwa Zyry przybył rolnik z Wolkowych
któremu zabrano konia.
Widocznie miał informację że tu przetrzymywano jego konia. Został jednak dotkliwie pobity i w końcu zastrzelony.
Ciało jego wepchnięto w lisie jamy i zasypano piaskiem.
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Dane o zamordowanych z rejonu Zawad i Brodowych Łąk opisane są na podstawie wspomnień osób które je pamiętają.
W 1948 roku władze państwa skierowały w rejony działalności
partyzantów większe oddziały wojskowe i zlikwidowano ich główne placówki. W najbliższym terenie znajdowały się w okolicach
Kierzka i Karaski. Część partyzantów zginęła, część poddała się
a ranni wzięci do niewoli.
Z terenu gminy Baranowo z zatrzymanych przez służb wojskowe
na karę śmierci zostali osądzeni i skazani:
-Kutryb Stanisław z Oborczysk ur. w 1922 roku syn Franciszka i
Marianny
- Bączek Stanisław z Oborczysk ur. w 1923 roku syn Stanisława i Marianny z Duszaków
Obydwaj zostali rozstrzelani w maju w 1949 roku w Warszawie
Kilka osób które zatrzymano lub sami się ujawnili zostało osądzonych na kary więzienia i
po odbyciu kar wrócili do domu – między innymi: „
- Młynarski Józef z Zawad oraz Bączek Józef syn Franciszka i Marianny z Oborczysk.
- Kutryb Jan z Oborczysk ur. w 1925 roku i Władysław Mydło
syn Józefa z Baranowa /syn wójta gminy/ zginęli w czasie rozbicia obozu w Karasce przez wojska Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- Lipiński Eugeniusz – ps. Mrówka z Budnych został zabity w
czasie obławy w rejonie wsi Olszewka koło Chorzel.
Podane wyżej dane o osobach które zginęły w powojennym
okresie – wojny polsko-polskiej tak z jednej jak i drugiej strony nie
stanowią pełnych danych. Nie prowadzona była w tym okresie
„statystyka” działań ruchu oporu.
Więcej jednak zabitych było ludzi którzy nie brali udziału w działalności partyzanckiej niż zwanych dziś –„żołnierzy wyklętych”.
Młodzi historycy znający ten okres tylko z opowieści i różnią się
oceną od ludzi którzy żyli w tamtych czasach i znali działalność
„ludzi z ruchu oporu” bezpośrednio – z życia.
Partyzanci którzy zginęli pozostawili tylko rodziców i rodzeństwo
bo byli młodzi nie mieli rodzin. Natomiast osoby które zabili w
większości miały rodziny i osierociły i po kilka ich dzieci, żony,
oraz niektóre osoby swoich rodziców i rodzeństwo. Pokrzywdzonych zostało więc wiele osób z familii i przyjaciół.
Przykrą sprawą jest że żaden z partyzantów biorących udział w
zakopywaniu zwłok zabitych osób nie przekazał w późniejszym
okresie rodzinie miejsca gdzie zakopano zwłoki żeby można przenieść je na parafialny cmentarz.
W trudnych powojennych latach gdy została sama matka z gromadką dzieci nie była w stanie zapewnić dostatniej im opieki,
zapewnić wykształcenia i dobrego startu w życie.
Jak więc ci ludzie mogli i nadal mogą sławić zabójców swoich
krewnych.
Młodzi historycy oraz część działaczy oceniają inaczej te czasy.
„Żołnierzom wyklętym” według ich opinii należy się cześć i honor,
stawiać pomniki i muzea.
Tacy Polacy my jesteśmy. Według powiedzenia jednego z baranowskich „wieszczy” wynika z tego że – Polską musi rządzić rusek albo prusek – bo gdy zostaną sami to muszą ze sobą walczyć.
Po siedemdziesięciu latach i w podległej Związkowi Radzieckiemu Polsce i 25 lat już wolnej nadal dzielą nas różne poglądy i
wzajemne spory.
Kazimierz Orzoł
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Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” jak zwykle pomimo
jesiennej, brzydkiej pogody działa na pełnych obrotach.
Spotykamy się w każdą środę. Mamy się czym chwalić,
więc zaczynamy. Otrzymaliśmy zaproszenie na V Senioriadę do Kolna, a hasłem przewodnim tej Senioriady jest:
„Ruszaj się bo zardzewiejesz”. Jedziemy oczywiście całą
grupą. A nasi sportowcy zaczynają intensywne treningi.
Całą grupą ruszamy na wycieczki rowerowe po naszej
okolicy, tj. jedziemy do Czarnotrzewia, Oborczysk, Jastrząbki czy Cierpiąt. Ale jest fajnie bo sprawniejsi jadą a
reszta przygotowuje herbatę i ciasto na wzmocnienie.
10 października z samego rana, całą grupą pełni entuzjazmu i woli walki ruszamy do Kolna na już wspomnianą
Senioriadę. Na miejscu dowiadujemy się, że będzie walczyło między sobą 7 drużyn. A były to drużyny z Wysokiego Maz, Kolna, Ostrowi Maz, Samuela, Łomży, Piszu
no i oczywiście z Baranowa. Po prawie 3 godzinnej walce w różnych dyscyplinach okazuje się, że Baranowo
jest najlepsze. Zdobyliśmy I miejsce i Puchar Burmistrza.
Miasto Kolno. Zaskoczenie i radość. Przecież to sukces.
Godnie reprezentowaliśmy naszą gminę. Jesteśmy bardzo dumni z naszych sportowców, a byli nimi: Heniek
Ogonowski – kapitan drużyny, Joanna Szymaniak, Zosia
Pokora, Tadek Kruk, Halina Zyra, Czesia Abramczyk i
Ala Giełażewska. Pani dyrektor GOKSiRu przygotowała
nam piękne koszulki z herbem Baranowa i transparent
zachęcający do walki o treści : „Choć zapału wiele macie
z Baranowem nie wygracie”. Myślimy, że to bardzo pomogło i zmobilizowało. Ale żeby nie było za słodko, to już
po powrocie grupa śpiewająca zaczyna przygotowania
do przeglądu Pieśni Patriotycznej. I tak 23.10 nasze
śpiewanie spodobało się jurorom, bo zakwalifikowano
nas do gali i zdobyliśmy tytuł laureata I stopnia. Więc
11.11 na gali Pieśni Patriotycznej będziemy godnie reprezentować Klub Seniora.
4.11 Wójt Gminy i Dyrektor GOKSiRu zorganizowali
Dzień Seniora, połączony z jubileuszem złotych godów.
Ten dzień był szczególnie ważny dla klubu ponieważ
jedna z naszych koleżanek obchodziła ten dostojny jubileusz. Po oficjalnych uroczystościach był obiad i wspólna
zabawa przy muzyce zespołu „Linda”. Przez cały grudzień na spotkaniach robimy bombki, stroiki bożonarodzeniowe, gwiazdy betlejemskie z bibuły.
16.12 organizujemy Wigilię Klubu. Zaproszone zostały
również byłe członkinie. Jest bardzo miło.
Korzystając z okazji chcemy złożyć życzenia Wesołych
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2016 dla Pana Wójta Henryka Toryfter, Pani Dyrektor Justyny Kaczorek,
Przewodniczącemu Rady Panu Januszowi Obrębskiemu, Kierownikowi ZOSziP Kazimierzowi Rzewnickiemu
oraz dla wszystkich przyjaciół klubu Seniora.
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Apel do seniorów - ostrzegamy przed oszustami!
W trosce o bezpieczeństwo osób starszych policjanci w Baranowie apelują. Przeczytajcie poniższe rady lub powiedzcie o nich Waszym bliskim, którzy często pozostając sami
w domu są narażeni na działanie oszustów i domokrążców.
Jak chronić się przed oszustem?
- będąc w domu zawsze zamykaj drzwi na zamki;
- nie otwieraj drzwi bez sprawdzenia kto i po co przyszedł;
- jeśli przyszedł przedstawiciel jakiejś instytucji np. banku, administracji, elektrowni, gazowni,policji bez otwierania drzwi sprawdź telefonicznie czy był on do twojego domu
kierowany; jeśli nie masz telefonu poproś aby przyszedł z sąsiadem mieszkającym obok;
- nie dawaj żadnych pieniędzy akwizytorom czy inkasentom i nie podpisuj żadnych
umów; każda szanująca się firma transakcje zawiera w swojej siedzibie lub za pośrednictwem poczty;
- nie przekazuj żadnych pieniędzy osobom, które telefonicznie podają się za członków
twojej rodziny lub proszą o przekazanie pieniędzy poprzez osoby pośredniczące;
- nie udzielaj żadnej informacji przez telefon, szczególnie swoich danych personalnych,
numerów kont bankowych i haseł do nich, nie mów o swoich planach życiowych czy
członkach rodziny;
- jeśli masz wątpliwości co do autentyczności telefonującego członka rodziny natychmiast powiadom o tym policjantów, dzwoniąc pod nr 997.
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Dom Kultury + . Inicjatywy lokalne 2015
„Wrześniowe kino plenerowe” W dniu 13 września w ramach realizacji jednej z
inicjatyw lokalnych pt. „ Wrześniowe kino plenerowe” dofinansowanego z ze
środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu – Dom Kultury+
Inicjatywy lokalne 2015. W kinie można było obejrzeć film pt. „Królowie lata” ,
który został wybrany przez mieszkańców. Chcieliśmy żeby był to film uniwersalny dla różnych grup wiekowych .Był to film o pięknej przyjaźni, pełen przygód, z dobrymi zdjęciami i super muzyką . Trochę zepsuła nam całe wydarzenie pogoda , bo padał deszcz ale niektórzy mieszkańcy gminy Baranowo i nie
tylko naszej gminy wytrwale z parasolami oglądali film. Dzięki zorganizowaniu sensu w kinie plenerowym
mieszkańcy gminy pożytecznie spędzili czasu wolnego dla dzieci, mieli
możliwość zapoznania się z kultura
z bliska. Mamy nadzieję , że to
przedsięwzięcie zachęci mieszkańców gminy Baranowo do „wyjścia z
domu” oraz do integracji z innymi
mieszkańcami. Inicjatywa warta kontynuacji, tym bardziej, że można
wykupić licencję na wyświetlanie filmu , GOkSir dysponuje sprzętem , trzeba
tylko dokupić ekran do projekcji filmów.
W piątkowe popołudnie ruszył ,,Maraton z Kulturą” podczas, którego młodzież i
dzieci z terenu gminy Baranowo uczestniczyły w zajęciach. Zaczęliśmy na sportowo – poszły w ruch skakanki, piłki i gry różne zbijak, kartofel, dwa ognie. Gdy
zgłodnieliśmy ognisko już płonęło, zjedliśmy kiełbaski, śpiewaliśmy. Gdy zrobiło
się ciemno dalszą zabawę kontynuowaliśmy w Gminnym Ośrodku Kultury,
Sportu i Rekreacji w Baranowie. Gry planszowe, edukacyjne bardzo nam się
spodobały czas szybko minął i godzina 24 zastała nas szybko. Prysznic i
sen.Rano po śniadaniu ruszyliśmy na wcześniej przygotowane podchody. Tu
edukacja połączona z zabawą – dzieciaki zachwycone. Następnie odbyła się
część warsztatowa pn.” Kolorowe jarmarki” – warsztaty folklorystyczne. Po powrocie go GOKSIR-u odrobina odpoczynku i jeszcze trochę ruchu na świeżym
powietrzu. Czas szybko mijał i obiad już na nas czekał. Niestety to co dobre
szybko się kończy i trzeba było pakować się i wracać do domku. Po wspólnym ,,Maratonie z Kulturą” młodzież jest aktywniejsza chętniej przychodzi na
scholę. Udało nam się zainteresować dzieciaki nowymi dziedzinami wiedzy.
Grając w gry tematyczne, pamięciowe, matematyczne młodzież miała okazje
poćwiczyć zdolności intelektualne i pamięciowe. Świetnie się przy tym bawiąc.
Podczas porannych podchodów, pięknie współpracowała nam się w grupach.
Dzieciaki z zainteresowanie i uwaga wykonywały kolejne zadania gry ucząc się
przyrodoznawstwa i terenoznawstwa. Młodzież i dzieciaki już dopytują się o kolejny ,,Maraton z Kulturą.”.„Będzie fajnie bo goście tu dzisiaj są, klubowicze piosenką uczcić to chcą ......”
Słowami tej piosenki 02.08.2015 r. rozpoczął
się Dzień Twórczości Seniorów w Baranowie.
W tej imprezie brało udział 13 zespołów z Klubów Seniora i Kół gospodyń Wiejskich z miejscowości Górki Grubaki, Żelaznej Rządowej,
Grabowa, Rząśnika, Kunina, Goworowa, Bogatego, Troszyna, Przedświtu, Szelkowa, Kolna, Jednorożca i Baranowa.
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Wesołych Świąt!
Bez zmartwień,
Z barszczem, z grzybami, z karpiem,
Z gościem, co niesie szczęście!
Czeka nań przecież miejsce.
Wesołych Świąt!
A w Święta,
Niech się snuje kolęda.
I gałązki świerkowe
Niech Wam pachną na zdrowie.
Wesołych Świąt!
A z Gwiazdką!
Pod świeczek łuną jasną
Życzcie sobie - najwięcej:
Zwykłego, ludzkiego szczęścia
Szczęśliwych, kojących, wartych
pamięci,
przeżytych w zgodzie ze światem
i z sobą samym, pełnych życia
i miłości Świąt Bożego Narodzenia
oraz niesamowitego, niezapomnianego,
niepowtarzalnego Sylwestra!!!
Życzą
Dyrektor i Pracownicy
GOKSiR Baranowie
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W przeglądzie uczestniczyło około 250 osób. Pomimo upalnej pogody
atmosfera i humory wszystkim gościom bardzo dopisywały. Seniorzy
zaprezentowali także swoje rękodzieło. W ramach tej inicjatywy odbył
się także dzień seniora uroczystość uświetniły występy zespołu Grupy
Śpiewaczej „Klub seniora Pogodny Zmierzch” z Baranowa, występ Zespołu Folklorystycznego „Zagajnica” z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie, a do tańca przygrywał zespół „Linda” z Baranowa. Wspólna zabawa Seniorów oraz gości przebiegała w miłej i wesołej atmosferze.
Rękodzieło artystyczne pasja , rozwój i integracja” w ramach tej inicjatywy , przeprowadzono warsztaty rękodzielnicze dla dorosłych , z różnych technik były to:sutasz, , decoupage,sos peso, haft wstążeczkowy.
Warsztaty odbywały się w goku . Wybrane techniki były dosyć trudne ale
pozwoliły uczestnikom twórczo wspólnie spędzić wolny czas.Warsztaty
będą kontynuowane. "Spotkania z kulturą” w projekcie uczestniczyli
dzieci i młodzież ,W ramach projektu uczestnicy odbyli wyjazd do profesjonalnego teatru lalek i poznawali pracę aktorów i osób związanych z
teatrem, jak również w warsztatach przez nich organizowanych.
Dyrektor GOKSiR
Justyna Kaczorek
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KULTURA

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
REGULAMIN
Przegląd odbędzie się w dniu 20 stycznia (środa) 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Baranowie początek godzina 9.00. Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych
oraz dorosłych.
1. Uczestnicy przygotowują:
- w kategorii soliści: kolędę lub pastorałkę (maksymalnie do 3
zwrotek każdy utwór);
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób): kolęda i pastorałka
(maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 13.01.2016
roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej
karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z w/w kategorii.
2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:
- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośl
3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja
- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np. w przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców
5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.
7. Dojazd uczestników na koszt własny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała
kolejność zgłoszeń.
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. ul. Gwardii
Ludowej 13 ,06- 320 Baranowo tel. 0-29 761-36-76 e-mali: marggaat@interia.pl

