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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa
i drugiego człowieka. Życzę Państwu, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha. Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, napełni Was pokojem i wiarą, niech da siłę w
pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo życzy
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks.
Ks. Andrzej Gołaszewski

2

Z okazji Świąt Wielkanocnych dużo zdrowia,
radości , smacznego jajka, mokrego dyngusa,
mnóstwo wiosennego optymizmu
oraz samych sukcesów
składają
Radni Powiatu Ostrołęckiego
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb

„Raduj się ziemio, opromieniona blaskiem chwały Zmartwychwstałego…”
Jezus pokonał śmierć. Jego zmartwychwstanie jest źródłem nadziei i siły do
podejmowania codziennych wyzwań oraz pewności, że nawet największa porażka może stać się początkiem odrodzenia. Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo zdrowia,
pogody ducha, szczęścia i radości płynącej z wiary w Zmartwychwstanie..
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo
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Wybory w sołectwach
29
grudnia
2014
r.
Rada
Gminy
Baranowo
podjęła
Uchwałę
Nr
III/15/2014
r.
w sprawie zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie Gminy. Wybory odbywały się w okresie od 16 lutego do 27
marca br. Zebrania wyborcze odbyły się we wszystkich 29 sołectwach. Wybrano sołtysów i rady sołeckie na kolejną czteroletnią kadencję. Na zebraniach omawiane były sprawy związane z opracowywaniem strategicznych dokumentów niezbędnych
do pozyskiwania środków europejskich np. : Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, Program usuwania wyrobów zawierających
azbest, Program Rozwoju Gminy na lata 2014-2022.Przedstawiana była również koncepcja budowy oczyszczalni ścieków i
sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy oraz projekt przebudowy dróg powiatowych i mostów
w Brodowych Łąkach i Zawadach. Omawiane
były także
bieżące sprawy poszczególnych sołectw,
w tym zadania inwestycyjne i wykorzystanie funduszu sołeckiego. Wójt przedstawił również propozycję zadań inwestycyjnych
planowanych do wykonania w bieżącej kadencji. Poza ww. zadaniami są to m.in. : zagospodarowanie centrów kilku wsi, wymiana oświetlenia ulicznego w Gminie, oraz przede wszystkim zadania z zakresu drogownictwa tj. asfaltowanie dróg. Planuje
się, że w ciągu 4 lat powstanie około 25 km nowych dróg asfaltowych.
Wśród 29 sołtysów jest 11 kobiet, w 8 sołectwach wybrani zostali nowi sołtysi. Po raz szósty funkcję swoją sprawować będą
sołtysi ze wsi Rupin i Orzoł : Pani Czesława Abramczyk i Pan Zygmunt Orzoł. Na kolejną czwartą kadencję wybrani
zostali : Pani Halina Gryciuk - sołtys wsi Brodowe Łąki, Pan Mieczysław Budny - sołtys wsi Budne-Sowięta, Pan Roman Tabaka - sołtys wsi Cierpięta, oraz Pan Krzysztof Zyznowski –sołtys wsi Majk i Pani Krystyna Wróblewska –sołtys wsi Majdan.
Oto wykaz władz w sołectwach
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Sołectwo
Adamczycha
Bakuła
Baranowo
Błędowo
Brodowe Łąki
Budne-Sowięta
Cierpięta
Czarnotrzew
Czerwińskie
Dąbrowa
Dłutówka
Gaczyska
Guzowatka
Jastrząbka
Kopaczyska
Kucieje
Lipowy Las
Majk
Majdan
Oborczyska
Orzoł
Orzołek
Ramiona
Rupin
Rycica
Witowy Most
Wola Błędowska
Zawady
Ziomek

Nazwisko i imię sołtysa
Grzyb Bożena
Tabaka Marian
Filipowicz Danuta
Koziatek Dorota
Gryciuk Halina
Budny Mieczysław
Tabaka Roman
Malon Marek
Gasek Zbigniew
Laskowska Anna
Płoski Waldemar
Tabaka Małgorzata
Prusaczyk Józef
Stolarczyk Roman
Duszak Andrzej
Dąbrowska Alina
Grzyb Wiesława
Zyznowski Krzysztof
Wróblewska Krystyna
Berk Lesław
Orzoł Zygmunt
Dawid Zdzisław
Wilga Grzegorz
Abramczyk Czesława
Gacioch Lidia
Ścięgaj Krzysztof
Tański Stanisław
Kołodziejczyk Wiesław
Kozłowski Kazimierz

Członkowie rad sołeckich
Grzyb Stanisław, Grzyb Grażyna
Kuzia Jerzy, Bakuła Leszek
Szutkowski Tadeusz,Grabowski Waldemar
Błędek Andrzej, Koziatek Józef
Bieniek Bogdan, Olender Andrzej
Fąk Sławomir, Budny Tadeusz
Tokarski Paweł, Tokarski Roman
Samsel Zbigniew,Dębek Henryk Kazimierz
Gawryś Stanisław,Berk Elżbieta
Orzoł Sławomir, Prusik Zdzisław
Dobrzyńska Teresa , Nalewajk Dorota
Szcześniak Danuta, Kowalczyk Robert
Kord Ryszard,Balcerczyk Jerzy
Białczak Krzysztof, Stolarczyk Janusz
Funk Adam,Płoski Czesław
Grabowski Stanisław,Orzoł Rafał
Michalak Andrzej, Tabaka Jarosław
Mydło Kazimierz, Zyznowski Mirosław
Mydło Mirosław,Toczek Dorota
Abramczyk Daniel, Kacprzak Teresa
Zyra Daniel,Stolarczyk Henryk
Sasin Bogdan, Zyra Jacek
Tabaka Zdzisław, Ogonowski Michał
Dobrzyński Stanisław,Abramczyk Henryk
Kuzia Paweł,Komor Dariusz
Białczak Zygmunt,Balcerczyk Stanisław
Kacprzak Stefan, Kacprzak Roman
Olender Jolanta,Kołodziejczyk Mirosław
Grabowski Krzysztof, Orzoł Krzysztof

Serdecznie
dziękuję
wszystkim
mieszkańcom
Gminy,
którzy
aktywnie
włączyli
się
w
kampanię
wyborczą
w
wyborach
sołeckich.
Gratuluję
wybranym
sołtysom
i członkom rad sołeckich. Życzę aktywności i satysfakcji z pełnienia powierzonej społecznej funkcji.
Henryk Toryfter
Wójt Gminy Baranowo
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Inwestycje drogowe w 2015r
W roku 2015 główną inwestycją realizowaną na
terenie Gminy Baranowo będzie inwestycja
powiatowa pod nazwą „Przebudowa mostów w
miejscowościach Brodowe Łąki i Zawady wraz z
dojazdami”, na którą Gmina przeznaczy dla Powiatu
3,5 mln złotych. Jest to duży wysiłek dla naszej
Gminy i naszego budżetu, którego konsekwencją
będzie wstrzymanie w 2015 roku większości zadań
związanych z przebudową dróg gminnych. Zadanie
ma obejmować przebudowę mostów w Brodowych
Łąkach i Zawadach, na które zostało już ogłoszone
postępowanie przetargowe, oraz przebudowę 4 dróg
powiatowych.
Najważniejszym odcinkiem i zarazem najdłuższym
oraz najbardziej kosztownym, będzie przebudowa
drogi Baranowo – Brodowe Łąki. Pozostałe drogi to
Brodowe Łąki – Żelazna (do granicy gminy),
Brodowe Łąki - Wierzchowizna (do granicy gminy) i z
Zawad w kierunku na Myszyniec, gdzie na odcinku
od Zawad do skrzyżowania z drogą na Bandysie
będzie dobudowana do istniejącej nawierzchni
asfaltowej prawostronna ścieżka rowerowa o
szerokości 2 m. Wszystkie drogi będą miały
nawierzchnie o szerokości 6 m, a na drogach
Baranowo –Brodowe Łąki i Brodowe Łąki - Żelazna
będzie dodatkowo ścieżka rowerowa o szerokości 2
m. Na wszystkich drogach będzie oznakowanie
poziome z wymalowanymi liniami osi jezdni, oraz
bitumicznymi zjazdami na drogi gminne. Zostaną
również zbudowane zatoki autobusowe w msc.
Lipowy Las, Orzołek, Kalisko, Wola Błędowska,
Błędowo i Ostrówek, a przy cmentarzu w Woli
Błędowskiej plac zostanie utwardzony i powstaną
miejsca parkingowe.
W związku z dużym dofinansowaniem dla zadania
powiatowego w budżecie na 2015 rok, inwestycje
gminne zostały ograniczone do dwóch zadań
drogowych:
Przebudowa drogi gminnej Nr 250130W Czarnotrzew
– wieś, wraz z odcinkiem drogi powiatowej Nr 2536W
w obrębie wsi Czarnotrzew. W ramach zadania
zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna od
przystanku przez wieś na długości 1200mb
o
szerokości jezdni 6,00 m (w tym wydzielony pas dla
rowerów). Na drodze powiatowej będzie kontynuacja
budowy ścieżki rowerowej do skrzyżowania k.
przystanku. Po drugiej stronie drogi od zabudowy
mieszkaniowej powstanie chodnik z kostki brukowej.
Na zadanie to Gmina otrzymała dofinansowanie z
NARODOWEGO
PROGRAMU
PRZEBUDOWY
DRÓG LOKALNYCH – ETAP II BEZPIECZEŃSTWO
– DOSTĘPNOŚĆ – ROZWÓJ które stanowi 50 %
wartości zadania.
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. Na ww. drogi został już rozstrzygnięty przetarg w wyniku którego, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
OSTRADA z Ostrołęki. Prace rozpoczną się w maju, a
termin zakończenia ustalony jest na 31 sierpień 2015r.
Przebudowa drogi gminnej Jastrząbka – Kadzidełko. Na
zadanie to Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do
Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Jeśli
otrzymamy dofinansowanie zadanie będzie realizowane
w tym roku, a jeśli nie to w przyszłym.
Na bieżące remonty dróg żwirowych oraz na podniesienie standardu dróg, z gruntowych na żwirowe, Rada
Gminy przydzieliła kwotę 323 tys. zł. W kwocie tej mieszczą się środki finansowe podzielone na każdą wieś z
Funduszu Sołeckiego, oraz rezerwa (w tym roku wynosi
50 tys. zł), która zostanie przydzielona przez Komisję
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W pierwszej kolejności
zostaną wsparte te drogi, które są ważne, są w złym stanie technicznym i wymagają szybkiego remontu.
,,Zagospodarowanie centrum wsi Jastrząbka,
Dąbrowa i Kopaczyska’’.
Ruszają prace budowlane w miejscowości Dąbrowa, Jastrząbka i Kopaczyska w ramach działania ,,Odnowa
wsi'' - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 na zadanie pn. ,,Zagospodarowanie centrum
wsi Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska’’. W każdej
miejscowości zostanie odnowione centrum wsi poprzez
wykonane następujących prac budowlanych;
- budowa chodnika z kostki brukowej oraz zatoki
autobusowej także z kostki brukowej,
postawienie
ławek,
koszy
na
śmieci,słupa
ogłoszeniowego,zagospodarowanie terenu zielenią jak
również nowej wiaty przystankowej w miejscowości
Kopaczyska i Dąbrowa.W miejscowości Jastrząbka
zostanie odnowiony istniejący przystanek autobusowy.
Planowanyy termin zakończenia inwestycji;
- I etap tj ,,Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa’’do
15.05.2015r
-II etap tj. ,,Zagospodarowanie centrum wsi Jastrząbka’’
oraz ,,Zagospodarowanie centrum wsi Kopaczyska’’do
15.06.2015r,
Celem powyższego projektu jest poprawienie warunków życia mieszkańców ww. miejscowości poprzez
uporządkowanie i odnowienie przestrzeni publicznej .
Kolejnym celem jest stworzenie lepszych warunków nawiązywania kontaktów społecznych oraz poprawienie
wyglądu i estetyki centrum miejscowości. Na zadanie to
odbył się przetarg nieograniczony w drodze którego
został wyłoniony wykonawca którym jest firma BUDIPOL Sp. z.o.o z Ciechanowa. Całkowity koszt planowanego zadania wynosi 301 872,56 zł brutto.
Agata Malon
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Zatrudnienie bezrobotnych w ramach współpracy
z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce.
Możliwość zatrudnienia bezrobotnych w Urzędzie Gminy w
Baranowie i w jednostkach organizacyjnych gminy w 2015 r.
będzie można uzyskać tak jak i w poprzednich latach w ramach nawiązania współpracy z PUP w Ostrołęce. Współpraca ta polega min. na złożeniu wniosków o organizację staży,
robót publicznych i prac społecznie użytecznych, które w tym
roku są możliwe do zorganizowania. Następnie podpisanie
stosownych umów i zatrudnienie bezrobotnych wytypowanych
przez danego pracodawcę, po uprzednim zatwierdzeniu kandydatów przez PUP.
W wyniku złożonych wniosków w I kwartale br osoby bezrobotne z terenu gminy będą zatrudnione:
1/ na staż - 2 osoby w Urzędzie Gmin, na stanowisku
technika prac biurowych. Zatrudnienie w/w osób rozpoczęło
się 10.03.2015 r. i będzie trwało przez 6 m-cy, po zakończeniu stażu pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty z własnych środków budżetowych na okres 3 miesięcy
min. na ½ etatu.
2/ w ramach robót publicznych - zostanie zatrudnionych 8
osób również w Urzędzie Gminy na stanowisku robotnika gospodarczego w dwóch terminach tj. około 15 kwietnia - 6
osób i na początku czerwca - 2 osoby. Po zakończeniu 6 miesięcznego okresu zatrudnienia część osób będzie zatrudniona z własnych środków budżetowych Urzędu na okres 3
miesięcy.
Osoby zatrudnione w ramach robót publicznych w okresie
zatrudnienia będą realizowały program na rzecz ochrony środowiska mający na celu uporządkowanie terenów leśnych i
poboczy dróg publicznych. Program będzie realizowany w ramach zawartego porozumienia pomiędzy Powiatem Ostrołęckim, Gminą Baranowo i Nadleśnictwem Ostrołęka i Parciaki.
3/ w ramach prac społecznie użytecznych – zgłoszono do
zatrudnienia 5 osób, które będą wykonywały prace porządkowe na posesjach gminnych przez 6 miesięcy po 10 godzin
tygodniowo. Prace te rozpoczną się prawdopodobnie od maja
br, po zawarciu odpowiedniego porozumienia.
Irena Kowalczyk
Kontynuacja prac nad Programem Rozwoju Gminy Baranowo na lata 2014 - 2023
Nadal wykonywane są prace w zakresie opracowania Program Rozwoju Gminy Baranowo na lata 2014 – 2023, który jest wymagany min. przy aplikowaniu o środki Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020,
zarówno przez samorząd terytorialny, podmioty gospodarcze
jak i zwykłych obywateli.
Odbyły się dwa posiedzenia zespołu ds. realizacji projektu.
Zespół pełni funkcję opiniodawczo – doradczą przy opracowywania programu. Dotychczas na posiedzeniach zespołu
dokonano analizy stanu istniejącego gminy i diagnozy gminy
( analizowano mocne i słabe strony gminy , szanse i zagrożenia) oraz określono misje i wizję gminy w okresie obowiązywania programu. Następne posiedzenie planowane jest na
8 kwietnia br., podczas którego zostaną określone cele strategiczne i zadania inwestycyjne do wykonania w latach 2014 –
2023.

Podsumowano również ankiety skierowane do
mieszkańców gminy z prośbą o włączenie się w proces
opracowania programu poprzez wypełnienie ankiety i
złożenie jej do Urzędu. Informacje wskazane w ankiecie
pomogą w opracowaniu kierunków działań oraz konkretnych zadań inwestycyjnych na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej oraz innych zadań wpływających na rozwój społeczno – gospodarczy gminy. Chcę
nadmienić, że mieszkańcy słabo zaangażowali się w
wypełnianie ankiet jak również w zgłaszanie propozycji
zadań inwestycyjnych. Złożono 80 ankiet na 170 przekazanych do wypełnienia. Niewielu mieszkańców skorzystało z możliwości wypełnienia ankiet elektronicznie
a także z elektronicznej wersji ankiety, którą po wydrukowaniu i wypełnieniu można było złożyć do Urzędu.
Przedstawione propozycje działań w większości ankiet
były podane bardzo ogólnie, a w niektórych przypadkach wpisane bez głębszej analizy.
Irena Kowalczyk
Wodociąg i kanalizacja
Wodociągi - od koniec marca Wykonawca prawie zakończył realizację zadania pn: ,, Uzupełnienie przyłączy
w odociągowych na trenie gm. Baranowo”. Obecnie wykonywane są ostatnie prace przy montażu instalacji wewnętrznej łącznie z wcinką do istniejącej instalacji zestawu hydroforowego. W związku z tym, że zgodnie z
umową zadanie to miało być zakończone do końca
czerwca prace odbiorowe i spisanie protokołu końcowego nastąpi w późniejszym okresie.
Kanalizacja - Jak wcześniej informowaliśmy trwają prace przy wykonywaniu dokumentacji projektowej na
oczyszczalnię ścieków i sieć kanalizacji sanitarnej dla
14 miejscowości północnej części gminy Baranowo.
W związku z brakiem możliwości tworzenia nowych
aglomeracji dla KPOŚK (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych) na lata 2015-2020 do czasu
wyjaśnienia powyższej problematyki dokumentacja będzie wykonywana tylko dla zwartych części wsi i nie będzie uwzględniała gospodarstw oddalonych od projektowanej sieci.
Mamy nadzieję, że przepisy dotyczące tworzenia nowych aglomeracji zostaną złagodzone i będziemy mieli
szansę na otrzymanie większego dofinansowania z UE.
Wtedy będziemy wykonywać projekty i sieć kanalizacyjną dla pozostałych gospodarstw z tych miejscowości .
Jerzy Orzoł
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Dnia 22 maja 2015 roku w Zespole Szkół Gminnych w Baranowie będzie miało miejsce bardzo ważne
wydarzenie, odbędzie się jubileuszowa uroczystość 10- lecia nadania szkole imienia
Jana Pawła II.
Wierzymy, że jej uczestnikami będzie wielu gości: przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych,
gminnych oraz oświatowych, przedstawiciele duchowieństwa, przedstawiciele wielu instytucji i zakładów pracy,
mieszkańcy gminy Baranowo, rodzice oraz cała społeczność szkolna, wszyscy pracownicy.
O wyborze Jana Pawła II na patrona zdecydowali na początku roku szkolnego 2003/2004 uczniowie, rodzice i
nauczyciele wybierając go spośród wielu kandydatów proponowanych w ankiecie. Uznaliśmy, że Jan Paweł II
będzie najwspanialszym wzorem człowieka, wielkim autorytetem, najlepszym przykładem do naśladowania.
21 maja 2005 roku, kiedy odbyło się nadanie imienia Jana Pawła II w naszej szkole, to była ogromnie doniosła
chwila. Przypadła ona w czasie szczególnym, bo w niespełna dwa miesiące po pogrzebie Papieża, ale też w
czasie obchodów 85. rocznicy urodzin naszego wielkiego rodaka, Ojca Świętego. Dla nas nauczycieli,
pracowników szkoły, a także uczniów to był jeden z najszczęśliwszych dni. Rozpierała nas duma, że szkoła
będzie nosić tak zaszczytne imię. Imię człowieka, o którym słyszał cały świat i którego kochał cały świat.
Papież uwielbiał dzieci i młodzież, im właśnie poświęcał wiele serca i uwagi. Dlatego też wierzymy, że nasi
uczniowie będą w swoim postępowaniu naśladować swego patrona. My - nauczyciele i rodzice mamy głęboką
nadzieję, że czyny Ojca Świętego Jana Pawła II pozostaną w sercach i działaniach naszego młodego
pokolenia.
Jolanta Stolarczyk
DZIESIĘĆ LAT Z IMIENIEM JANA PAWŁA…
Zbliża się dziesiąta rocznica nadania szkole imienia wybitnego rodaka, papieża.
W związku z tym
nasza placówka prowadzi różnorodne działania, których celem jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy młodzieży
o zasłużonym Polaku. Staramy się, by nasi uczniowie w jak największym stopniu utożsamiali się ze szkołą,
środowiskiem lokalnym, czyli naszą małą ojczyzną. Pragniemy, aby czuli autentyczny związek z człowiekiem,
który rozsławił imię Polski na cały świat, by wiedzieli o nim jak najwięcej i przede wszystkim, aby czerpali z jego
mądrości oraz postawy życiowej, tak rzadkiej w dzisiejszym świecie.
Chcąc jak najbardziej zmotywować młodzież do działania oraz samokształcenia zachęcamy uczniów do
wzięcia udziału w międzyklasowym konkursie, dotyczącym szeroko pojętego życia szkoły oraz patrona.
Konkurs będzie skierowany do uczniów klas IV-VI. Odbędzie się na początku maja, tuż przed obchodami
dziesięciolecia nadania imienia szkole. Natomiast główną nagrodę dla zwycięzcy ufunduje dyrektor szkoły.
Wśród zadań i pytań znajdzie się między innymi i takie: Czy znasz treść hymnu szkoły? Czy wiesz, kto jest
autorem słów oraz melodii? Warto w tym miejscu przytoczyć tekst, który stanowi wizytówkę Zespołu Szkół
Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie:
Jan Paweł II – naszym patronem,
To radość wielka jak rzeka.
Bo polska ziemia zrodziła syna,
Co kochał świat i człowieka.
Odszedłeś od nas dobry Pasterzu,
Wskazując szlaki ludzkości.
Ty pokazałeś zbłąkanym owcom,
Jak kroczy się ku wieczności.
Bądź tutaj z nami zawsze i wszędzieOjcze najdroższy na świecie.
Niech świętość twoja rozjaśnia dusze
Na zawsze wiernych twych dzieci.
Dalej uczniowie, młodzi rycerze,
Walczmy z silami ciemności!
Niechaj szlachetność w sercach zasiądzie,
Niech miłość zawsze w nich gości.
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Historia Szkoły Podstawowej w Baranowie
Początki zorganizowanej oświaty w Baranowie sięgają
XVIII stulecia i związane są
z utworzeniem tu parafii. Funkcję nauczycieli najczęściej pełnili
miejscowi organiści. Uczono czytania, pisania, rachunków, katechizmu i uczestnictwa we Mszy św. Wizytujący
stwierdzali, że na nauki uczęszczali wyłącznie chłopcy.
W 1817 r. sytuacja ulega zmianie, do kilkunastu chłopców dołączyły dziewczęta. W zamiarze była budowa
szkoły. Dziedzic dóbr baranowskich, hr. Krasiński przeznaczył miejsce pod jej budowę i na ogród szkolny.
Pierwszy budynek szkolny został wybudowany w roku
1901. Istnieje do dzisiaj, mieści się w nim obecnie sklep
LEWIATAN. Jest to najstarszy istniejący budynek szkolny
na Kurpiowszczyźnie pochodzący z czasów zaborów.
Rok szkolny trwał wówczas około sześciu miesięcy. Zajęcia rozpoczynały się późną jesienią a kończyły pod koniec kwietnia. Nauczał w tym czasie Antoni Czaplicki.
W wyniku działań wojennych podczas I wojny światowej miejscowość bardzo ucierpiała. Częściowo spłonęła,
ludzie opuścili swoje domy na wiele miesięcy, a nawet
lat.
Zaraz po odzyskaniu niepodległości, jesienią 1918 r.
rozpoczął się rok szkolny. Pierwszym nauczycielem w
polskiej już szkole był Stanisław Gogolewski. Po nim
uczyli: Alfons Pupik
i Kazimiera Maria Pupik, która 1
października 1920 roku objęła kierownictwo nad szkołą.
Dużą pomoc w akcji społeczno-oświatowej na terenie
Baranowa, a także w organizowaniu placówek szkolnych
na obszarze gminy okazał ks. Stanisław Sławiński.
W 1922 r. szkoła została przemianowana na dwuklasową przybył drugi nauczyciel, Marian Kochański. Po
dwóch latach pracy opuścił szkołę, a jego miejsce zajął
Sylwester Sochacki.
Od 1927 r.pracowało już trzech nauczycieli. Do wcześniej wymienionych dołączyła Maria Jelińska. Po kilkuletniej pracy Marię Jelińską zastąpił Piotr Orzechowski. Od
1930 r. w Baranowie rozpoczęła pracę Helena Talarowa.
Kierownikiem szkoły od 1 września 1933 r. został Sylwester Sochacki.Nauczyciele aktywnie uczestniczyli w pracy
społecznej, organizowali kursy oświatowe, tworzyli organizacje młodzieżowe i społeczne, przygotowywali przedstawienia teatralne dla mieszkańców. W czerwcu 1934 r.
reprezentacja szkoły uczestniczyła w powiatowym święcie wychowania fizycznego. Drużyna dziewcząt zdobyła
wówczas I miejsce w powiatowych rozgrywkach w siatkówkę, zaś chłopcy II miejsce w dwa ognie i siatkówce.
Chór szkolny zajął I miejsce wśród zespołów regionalnych. Odniesione sukcesy podniosły prestiż szkoły w środowisku.
W roku szkolnym 1934/35 nowym nauczycielem został
Telesfor Robaczewski, który założył męską drużynę harcerską im. Leopolda Lisa-Kuli. Drużyna rozwijała się znakomicie i zyskała opinię jednej z najlepszych w powiecie.
Pochwały zbierała też orkiestra szkolna zorganizowana
przez Piotra Chełmińskiego. Pierwszy jej publiczny występ odbył się podczas święta 3 Maja.

Z początkiem roku szkolnego 1936/37 szkoła
dysponowała pięcioma własnymi izbami szkolnymi,
ponieważ w czasie wakacji dobudowano 2 izby lekcyjne.
W maju 1938 r. szkoła otrzymała sztandar ufundowany ze składek mieszkańców Baranowa. Na
jednej stronie widniało godło państwa i napis
„Myśmy przyszłością narodu", zaś na drugiej: „Św.
Stanisław Kostka patron Młodzieży". W uroczystości wręczenia sztandaru liczny udział wzięli rodzice
i organizacje społeczne ze sztandarami: Straż Ogniowa, Związek Strzelecki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieżowe, harcerstwo i reprezentacje
wszystkich szkół w gminie.
Współpraca rodziców ze szkołą układała się pomyślnie. Ci, którzy niegdyś negatywnie odnosili się
do szkoły i jej poczynań, stali się jej gorącymi zwolennikami.
Drugiego sojusznika zyskała szkoła w osobie Jana Puściona, wybitnego działacza społecznego i
samorządowego. Zmienił się radykalnie stosunek
Zarządu Gminnego do problemów oświaty.
Pomoc Zarządu Gminy, składki mieszkańców i
wpływy z różnych imprez organizowanych
na cele szkoły, pozwoliły na uzupełnienie pomocy
naukowych, powiększenie księgozbioru biblioteki
szkolnej, zakup nowych mebli do klas, a także
udzielanie pomocy materialnej uczniom z rodzin
biednych. W mury szkoły wkroczyła technika, za
sumę 500 zł zakupiono odbiornik radiowy
„Telefunken". W roku szkolnym 1938/39 placówka
baranowska liczyła już 450 uczniów, których uczyło
ośmioro nauczycieli. Taka liczba młodzieży przekraczała możliwości funkcjonalne budynku.
W
tej sytuacji Rada Gminy podjęła uchwałę o budowie
nowego budynku szkolnego w Baranowie. Sekretarz gminy Jan Puścion i proboszcz Jan Trzaskoma
zajęli się niezbędnymi pracami wstępnymi. Rozpoczęcie budowy zapla-nowano na wiosnę 1940 r., w
budżecie gminy zarezerwowano na ten cel ok.
3000 zł.
Wybuch wojny we wrześniu 1939 r. przekreślił
ambitne plany i uniemożliwił normalne rozpoczęcie
roku szkolnego. Niemcy po zajęciu szkoły spalili
całą jej dokumentację i sztandar.
W budynku
szkolnym rozpoczęto nauczanie dla dzieci niemieckich. W latach wojny i okupacji prowadzono tajne
nauczanie. Zajęcia prowadzili: Franciszka Grywicz,
Franciszek Białczak i Stefan Mockowski; grupa liczyła około 60 czniów.W czasie wojny absolwenci
szkoły złożyli dowody bohaterskiej i patriotycznej
postawy. Wielu z nich wzięło czynny udział w walce z najeźdźcą. Tragiczne były losy nauczycieli
szkoły baranowskiej. Śmiercią męczeńską zginęła
nauczycielka Helena Talarowa. W obozie Ravensbriick przebywały Kazimiera Sochacka i Anna Orzechowska, skąd szczęśliwie wróciły w czerwcu
1945 r. Piotr Orzechowski walczył w kampanii
wrześniowej.
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Po wojnie zajęcia rozpoczęły się 6 marca 1945 r., uroczystym nabożeństwem w miejscowym kościele parafialnym. Odprawił je ks. Roman Bogucki. Uruchomieniem
szkoły zajął się przedwojenny kierownik Sylwester Sochacki. Do szkoły zapisano 419 dzieci w obowiązującym
wieku szkolnym a także poza nim. Zorganizowano 6 klas
pierwszych, 2 klasy drugie i 1 trzecią. Powojenne warunki
były bardzo trudne. Dzieci nie miały podręczników, zeszytów i przyborów do pisania. Nauka była prowadzona w 3
oddalonych od siebie budynkach.
1 listopada 1945 nastąpiła zmiana kierownictwa szkoły.
Sylwester Sochacki wyprowadził się,
a jego miejsce
zajął Michał Pakuła. Z roku na rok przybywało uczniów i
oddziałów. Praca
w szkole była ciężka. Brak środków dydaktycznych, ciągłe zmiany w kadrze nauczycielskiej i mała ilość izb lekcyjnych to główne trudności z jakimi się borykano. Z inicjatywy kierownika Pakuły
i po
zaakceptowaniu propozycji przez Gminną Radę Narodową
w Baranowie podjęto pracę mającą na celu budowę nowego budynku szkolnego. Naukę w nim rozpoczęto 20 października 1958 r. Szkoła posiadała 13 pomieszczeń do
nauczania, salę gimnastyczną świetlicę, szatnię, pomieszczenia biblioteki oraz kuchnię. Wybudowano też budynek
gospodarczy z sanitariatami. Środki finansowe otrzymane
od państwa na wyposażenie szkoły były zbyt małe aby
zaspokoić jej potrzeby. Nauczyciele wraz z rodzicami
wspólnie podejmowali przedsięwzięcia mające na celu pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu i pomocy
dydaktycznych.
Poza nauczaniem ważną rolę odgrywały też w życiu szkoły organizacje młodzieżowe. Jedną
z pierwszych
organizacji było szkolne koło PCK działające od roku
szkolnego 1945/1946. Wtedy też zorganizowano drużynę
harcerską która jednak zawiesiła swoją działalność do roku szk. 1950/51. W roku szk. 1957 rozpoczęła działalność
Szkolna Kasa Oszczędności a w roku szk. 1959/60 założono spółdzielnię uczniowską.
W 1972 roku na zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy dyrektor Michał Pakuła. Jego stanowisko objął Jan
Brodowski Z dniem 1 września 1973 r. wprowadzono w
życie reformę oświaty. W miejscowościach będących siedzibą gmin utworzono Zbiorcze Szkoły Gminne. Jedną z
wielu była Zbiorcza Szkoła Gminna w Baranowie, którą
kierował Jan Brodowski. Funkcjonowała do 1984 roku. Z
dniem
1 września 1984 roku ponownie stała się szkołą
podstawową. Funkcję dyrektorów pełnili : Ryszard Iwanicki
do 1987 roku i Teresa Jeromin do 2002 roku. Kolejna reforma z 1999 roku wprowadziła po szkole podstawowej
jako kolejny etap edukacyjny gimnazjum, którego dyrektorem została Teresa Jeromin, a 1 lutego 2002 roku Krystyna Grad.
1 września 2002 roku dyrektorem szkoły podstawowej został Jerzy Kruk.
Od 1 września 2003 roku powołano Zespół Szkół Gminnych w Baranowie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, a jego dyrektorem jest Jolanta Stolarczyk.

Gimnazjaliści na strzelnicy sportowej
W ramach godzin z edukacji dla bezpieczeństwa
uczniowie
klas
trzecich
gimnazjum
w Baranowie uczestniczyli w zajęciach strzelania na strzelnicy w Zespole Szkół Powiatowych w Kadzidle. Głównym celem
zajęć było zdobycie przez uczniów wiedzy związanej z budową i zasadami działania broni długiej
oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich. Gimnazjaliści poznali budowę karabinka, przeszli kurs
jego obsługi i mieli możliwość wypróbowania swoich umiejętności strzeleckich. Strzelanie odbywało
się na dystansie 50 m, z karabinków sportowych
kal. 0,22 cala, z pozycji leżącej. Wszyscy biorący
udział oddawali 5 strzałów próbnych i 10 ocenianych. Najbardziej skutecznymi strzelcami zostali:
Gabriela Kowalczyk (III a) i Ilona Pragacz (III b) i
Ada Michalak (III c). Zajęcia te wywołały wśród
uczniów duże zainteresowanie i dostarczyły wiele
emocji, jak również nauczyły odpowiedzialności,
dyscypliny
i
samokontroli.

10

NASZA GMINA , NASZE SPRAWY

SZKOLNA KRONIKA SPORTOWA
Pierwsze miesiące roku 2015 przyniosły wiele pozytywnych emocji i wrażeń związanych z udziałem naszych uczniów w zawodach sportowych na
szczeblu rejonu, powiatu i międzypowiatu. Eliminacje międzypowiatowe
do Finału Wojewódzkiego o Puchar Tymbarku w kategorii U 12
dziewczynek. W Przasnyszu (2 marca) w turnieju międzypowiatowym
o Puchar Tymbarku uczestniczyła reprezentacja dziewcząt klas V SP Baranowo. Do zawodów zostały zgłoszone: W turnieju udział wezmą: SP 1
Przasnysz, SP Maków Maz., SSP Bieżuń, SP 1 Ostrołęka, SP 2 Przasnysz, SP Rząśnik, UKS Iskra Baranowo, SP Lelis. Nasze dziewczęta
zajęły 3 miejsce. Szkołę reprezentowały: Martyna Berk, Julia Grzyb, Wiktoria Kuźniak, Magdalena Ogonowska, Natalia Krakowiecka, Ewelina
Gąska, Karolina Panuś. Trener Adam Białczak
Mistrzostwa Powiatu w halowej piłce nożnej chłopców dla Gimnazjum Baranowo
W Łysych, w hali sportowej miejscowego gimnazjum odbyły się mistrzostwa
powiatu ostrołęckiego gimnazjów w halowej piłce nożnej. W zawodach wzięło udział 6 drużyn (Chudek, Łyse, Ołdaki, Baranowo, Lelis, Rzekuń ), które
uzyskały wcześniej awans z zawodów rejonowych. Nasi reprezentanci uzyskali następujące wyniki. W grupie A spotkali się z eliminacyjnej z Gimnazjum Rzekuń i Łyse – mistrzami powiatu z ubiegłego roku. W pierwszym meczu nasi zawodnicy sprawili niespodziankę i pokonali faworyzowanych gospodarzy 2:1, a następnie Gimnazjum Rzekuń 3:1.W meczu półfinałowym
nasz zespół rozbił Gimnazjum Lelis 11:0. W meczu o I miejsce zdecydowanie pokonali drużynę Gimnazjum w Rzekuniu 3:0. Najlepszym zawodnikiem mistrzostw został nasz uczeń Paweł Grabowski. Drużyna Gimnazjum
Baranowo będzie reprezentował powiat ostrołęcki w turnieju międzypowiatowym. Skład zwycięskiego zespołu: Daniel Mydło, Karol Dawid, Sebastian
Ogonowski, Paweł Grabowski, Paweł Prusik, Kacper Kaczorek, Grzegorz Bieńkowski, trener Adam Białczak.
Mistrzostwa Rejonu w piłce siatkowej. Siatkarki i siatkarze z Baranowa zwyciężają w zawodach rejonowych
W dniach 14 i 15 marca w hali sportowej w Baranowie rozegrano eliminacje mistrzostw powiatu w piłce siatkowej szkół gimnazjalnych. W sobotnim turnieju uczestniczyło 5 zespołów: gospodarze Baranowo, Olszewo Borki, Nowa Wieś, Łęg Przedmiejski,
Zawady i Obierwia. W turnieju dominowały dwa zespoły: Baranowo i Łęg Przedmiejski, które spotkały się w finale. Finał przebiegał pod dyktando zespołu z Baranowa, który wygrał 2:0 (25-13) (25-19).
Tabela turnieju:
Gimnazjum Baranowo
Gimnazjum Łęg Przedmiejski
3-4.Gimnazjum Zawady
Gimnazjum Obierwia
5-6.Gimnazjum Olszewo Borki
Gimnazjum Nowa Wieś
Dwa pierwsze zespoły uzyskały awans do finału powiatowego. Drużynę z Baranowa reprezentowali: Kacper Kaczorek, Paweł
Prusik, Adrian Kaczor, Paweł Grabowski, Karol Dawid, Grzegorz Tabaka, Sebastian Ogonowski, Jakub Olkowski, Filip
Deptuła, trener Adam Białczak.

W niedzielę trwały zmagania siatkarek, które reprezentowały gimnazja z: Nowej Wsi, Zawad, Lelisa, Obierwii i
Baranowa. W finale rozgrywek Baranowianki bez problemów pokonały rówieśniczki z Lelisa 2:0 (25-17; 25-22). Tym
samym gospodynie turnieju powtórzyły swój ubiegłoroczny sukces, kiedy również stanęły na najwyższym stopniu podium. Obydwie drużyny - Baranowo i Lelis zakwalifikowały się do finału mistrzostw powiatu ostrołęckiego.
Reprezentantki Gimnazjum w Baranowie wystąpiły w składzie:
Patrycja Sęder, Natalia Obrębska, Jolanta Deptuła, Natalia Czarniak, Dominika Stolarczyk, Martyna Dawid,
Natalia Krzyżak, Aleksandra Nowicka, Julia Kuzia, trener Beata Ziaja.
Tabela turnieju:
Gimnazjum Baranowo
Gimnazjum Lelis
3-4 Gimnazjum Obierwia
Gimnazjum Zawady
5. Gimnazjum Nowa Wieś
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Sukcesy w eliminacjach powiatowych 17. Ogólnopolskiego Turnieju CocaCola Cup 2015
W sobotę (21.03) niedzielę (22.03) w Dylewie rozegrano etap
powiatowy 17. turnieju piłkarskiego Coca Cola Cup 2015.
To najstarszy i jeden z największych w Polsce turniejów piłkarskich dla młodzieży szkolnej. Do udziału w Coca-Cola Cup 2015 zapisało się 3948 drużyn chłopców i dziewcząt.
Nagrodą główną dla zwycięskich drużyn w turnieju Coca-Cola Cup 2015 jest wyjazd na międzynarodowy obóz treningowy. Turniej dziewcząt był bardzo wyrównany i o wyniku końcowym decydowały ostatnie pojedynki. Nasze

reprezentantki, chociaż nie były zaliczane do faworytek, mimo wszystko pokazały się z jak najlepszej strony
i zwyciężyły. Pokonały trzy drużyny. W pierwszym z nich zremisowały z Gimnazjum Łyse (1:1). W kolejnym
meczu, bez najmniejszych problemów uporały się z rywalkami z Gimnazjum Obierwia, wygrywając 2:0 i taki
sam wynik padł w meczu z Gimnazjum Dylewo. W ostatnim spotkaniu, które miało zadecydować o awansie, nasze waleczne dziewczyny pokonały Gimnazjum Zawady 1:0 i mogły cieszyć się z awansu do turnieju
międzypowiatowego.
Tabela turnieju:
Gimnazjum Baranowo
Gimnazjum Zawady
Gimnazjum Dylewo
Gimnazjum Łyse
Gimnazjum Obierwia

10 pkt. 7-1
7 pkt. 5-2
6 pkt. 5-4
5 pkt. 6-4
0 pkt. 0-12

Bramki dla naszego zespołu zdobyły: Paulina Jurewicz – 2, Martyna Dawid – 1, Wiktoria Tokarska – 3. Duże
słowa uznania dla dziewcząt za waleczność, grę i postawę na boisku.
Skład zwycięskiego zespołu z Baranowa: Martyna Dawid, Paulina Jurewicz, Martyna Grzyb, Julia Kuzia, Kasia
Gładek, Wiktoria Tokarska, Wiktoria Dobrzyńska, Marta Malon. Trener Adam Białczak.

W niedzielę spotkały się zespoły: z Dylewa, Łysych i Baranowa. Awans do kolejnej rundy uzyskała
drużyna z Baranowa pokonując gospodarzy (Dylewo) 1:0 i Gimnazjum Łyse 4:1.
Zespół z Baranowa reprezentowali: Kacper Kaczorek, Paweł Prusik, Adrian Kaczor, Karol Dawid, Sebastian Ogonowski, Grzegorz Bieńkowski, Marcin Tabaka, Daniel Mydło, trener Adam Białczak.

Tabela turnieju:
Gimnazjum Baranowo
Gimnazjum Dylewo
Gimnazjum Łyse
Gimnazjum Zawady

9 pkt. 8-1
4 pkt. 4-2
4 pkt. 5-5
0 pkt.
0-9
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Chciałbym w kilku słowach zachęcić czytelników do ruszenia się z domu sprzed komputera, telewizora czy zza świątecznego
stołu... Nie daleko, nie za wielkie pieniądze, bez wielkich planów i bez „wypasionego” sprzętu. Mowa o wybraniu się na przejażdżkę rowerową po okolicy. Powodów jest kilka – aby nabrać kondycji po zimie, jest okazja do spalanie nadmiaru kalorii
wchłoniętych przy świątecznym
stole no i warto poczuć wiosnę, a
przy okazji zobaczyć to, czego nie
dostrzegamy w codziennym życiu
– mowa o pięknie naszej kurpiowskiej ziemi. Proponuję na rozgrzewkę małą trasę do rozruszania zastałych po zimie kości. Wycieczkę naszą rozpoczynamy w
centrum Baranowa, gdzie po około godzinie spokojnej jazdy rowerem wrócimy. Jedziemy w kierunku Ostrołęki, za mostem skręcamy
w lewo. Poruszamy się drogą z
pierwszeństwem przejazdu po
dotarciu do zabudowań Lipowego
Lasu skręcamy w lewo i dojeżdżamy do drogi Baranowo – Rycica.
Często wczesną wiosną w tym
miejscu, na rozlewisku w okolicy
mostu nad rzeką Płodownicą można spotkać kaczki i łabędzie. Jak ktoś ma dużo szczęścia może spotkać w okolicy nawet
czarnego bociana! Z mostu na rzece kierujemy się w stronę Baranowa i przed zakładem Hochland skręcamy w polną drogę
w prawo. Po kilkuset metrach docieramy do asfaltowej
drogi w Orle. Skręcając w lewo po około trzystu metrach
docieramy do drogi Przasnysz – Baranowo. Drogowskaz wskaże nam drogę do Baranowa, do którego
centrum dotrzemy po kilku minutach spokojnej jazdy.
Dłuższą przejażdżkę - jaką zdecydowanie polecam –
również rozpoczynamy w centrum Baranowa. Kierujemy
się w stronę miejscowości Rycica, i dalej w stronę Ramion. Na skrzyżowaniu przed miejscowością Ramiona
(niestety słabo oznaczone) skręcamy w prawo. Po około
czterystu metrach po naszej lewej stronie ujrzymy leśna
drogę w którą skręcamy i po około stu metrach docieramy do cmentarza z pierwszej wojny światowej. Na nagrobkach poległych żołnierzy możemy dostrzec coraz
mniej czytelne inskrypcje. Po powrocie na drogę asfaltową kontynuujemy swą podróż w kierunku miejscowości
Ziomek. Po minięciu Płodownicy skręcamy w lewo w
piaszczysto- żwirową drogę. Droga miejscami jest niezbyt dobrej jakości i dla mniej wprawionych rowerzystów
konieczne będzie zejście z jednośladu i przemierzenie
krótkich odcinków na nogach. Dla wprawnych rowerzystów problemu na tym odcinku być nie powinno. Okolice nieczynnych już stawów to miejsce ciekawe. W zależności od pory
roku i dnia w jakiej przemierzamy tą okolice możemy wsłuchać się w rechot żab, szum trzcin lub dostrzec krążącego nad głową orła. Warto też przystanąć na chwilę i obejrzeć proste i jednocześnie bardzo ciekawe rozwiązania regulacji poziomu wody
w nieczynnych już zbiornikach. Po przemierzeniu okolic stawów Gutocha docieramy do drogi asfaltowej.
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Skręcając w lewo dojeżdżamy do miejscowości
Żelazna Prywatna. Dobre miejsce na regenerację
sił i drobne zakupy w miejscowym sklepie. W
Żelaznej w niedalekiej przeszłości powstał pomnik z opisem na tablicy historycznych bitew z
okolicy. Warto przystanąć i zasięgnąć nieco informacji z historii naszego regionu. Po wyruszeniu
w dalszą podróż trzymając się drogi głównej dojeżdżamy do nieczynnej niestety stacji PKP Parciaki. Drogowskaz umieszczony tam poinformuje
nas, że do Baranowa pozostało jeszcze 11 km.
Ruszamy dalej. Mijamy miejscowość Cierpiętnica
w której po prawej stronie w okolicy centrum
miejscowości dostrzegamy słabo zachowaną
figurę Jana Nepomucena. Nasza dalsza podróż
zaprowadzi nas do Orła. Pomiędzy miejscowościami Cierpięta i Orzoł na rozległych łąkach,
przy odrobinie szczęścia można dostrzec bociany i czaple. Po minięciu Orła dojeżdżamy do
opisanej powyżej drogi Przasnysz – Baranowo.
Proponuję w końcówce podróży skierować się ku
kościołowi rzymskokatolickiemu zbudowanemu
na początku XX wieku. Zachęcam do spaceru
wokół tej budowli. Z tyłu kościoła umieszono scenę ukrzyżowania, na której widać już upływ ponad stu lat od czasu w którym budynek powstał.
Jeszcze raz zachęcam do spędzenia wolnego
czasu aktywnie – na przejażdżkach rowerowych.
Mam nadzieję, że zamieszczony opis i zamieszczone mapki zachęca niektórych czytelników do
takiej właśnie formy wypoczynku w nadchodzące
święta i nie tylko. Dystans podany na załączonych mapkach podany jest dokładnie, natomiast
czas jest liczony dla rowerzystów wprawionych.
Dla początkujących czas przejazdu trasy może
być dwukrotnie dłuższy od podanego. Zdaję sobie sprawę, że dla części z mieszkańców naszej
Gminy zamieszczony opis nie wnosi wiele nowego, ale być może te kilka słów zachęci Was lub
Waszych gości do wyruszenia w podróż rowerem
po okolicy naszej pięknej kurpiowszczyzny.
Jeszcze raz zachęcam wszystkich do aktywnego
spędzania czasu!
Cezary Szymaniak
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Jubileusz 100 – lecia urodzin
W dniu 3 marca 2015r. mieszkanka Gminy Baranowo Pani
Stanisława Mażewska ukończyła 100 lat życia. W związku z
tym pięknym jubileuszem z wizytą do Zacnej Jubilatki przybyli: Wójt Gminy Baranowo – Pan Henryk Toryfter, Kierownik
Delegatury w Ostrołęce – Pan Wiesław Opęchowski, Kierownik Placówki Terenowej KRUS Oddział w Ostrołęce – Pan
Tadeusz Wiśniewski, pracownik GOPS – Pani Teresa Dawid,
Kierownik USC – Pani Ewa Strzeszewska.
W uroczystości uczestniczyła rodzina dostojnej Jubilatki.
Były życzenia, kwiaty oraz upominki. Jubilatce życzono dużo
zdrowia wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia, oraz aby
każdy kolejny dzień był radosny, pełen życzliwości i miłości
osób
najbliższych.
Setne urodziny to piękny cały wiek wypełniony codziennymi
radościami i troskami, ale także pracą i poświęceniem dla
dobra bliskich. Sto lat w życiu to czas bogaty w wartości, źródło
wiedzy,
doświadczeń
i
życiowej
mądrości.
Dopełnieniem uroczystości jubileuszowej był tort urodzinowy.

„Pomoc nie jedno ma imię”
W dniach 22 i 23 stycznia bieżącego roku ostało zorganizowane „zimowisko” dla 50 dzieci z terenu naszej gminy.
Przedsięwzięcie to zostało sfinansowane z Grantu pozyskanego z Fundacji BNP Paribas m.in. przy współudziale
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Pierwszy dzień „zimowiska” w szkole w Baranowie był dla
uczestników dniem pełnym wrażeń. Po wspólnym śniadaniu
odbyła się projekcja filmu dotyczącego zjawiska przemocy w
szkole pt. „Nasza Klasa”. Następnie na hali sportowej dzieci
świetnie się bawiły i rywalizowały pomiędzy sobą w zorganizowanych przez nauczycieli Zespołu Szkół Gminnych konkurencjach sportowych. Po zawodach i wspólnym obiedzie odbyły się warsztaty poprowadzone przez pracowników GOKSiR, podczas których dzieci robiły prezenty na Dzień Babci i Dziadka w postaci kolczyków i regionalnych kwiatów z
bibuły.
Następnego dnia, w piątek, dzieci pojechały na wycieczkę do
Warszawy. Zwiedziły interesujące dla nich Centrum Nauki
Kopernik, w którym mogły samodzielnie przeprowadzać eksperymenty i robić różnego rodzaju doświadczenia. Kolejnym
i zarazem ostatnim punktem wycieczki był pobyt w Sali Zabaw „Eldorado” gdzie mogły szaleć do woli w labiryntach,
zjeżdżalniach
i
basenach
z
piłeczkami.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie w imieniu dzieci i własnym pragną podziękować partnerom powyższego przedsięwzięcia tj. nauczycielom z Zespołu Szkół Gminnych w Baranowie, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury Spotu i Rekreacji w Baranowie, Pani
Grażynie a przede wszystkim pracownikom BNP Paribas
Banku w Warszawie.
Anna Grad
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Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” jak co roku w okresie
zimowym obniża swoją spotykamy się regularnie w
każdą środę co prawda w trochę okrojonym składzie bo
przecież warunki pogodowe i dzień , ale my jak zwykle
wymyślimy i tak na spotkaniach przy herbatce robimy
kwiaty z bibuły, kręcimy rurki z gazet do wikliny papierowej , a także w okresie Bożego Narodzenia ,przy pomocy
GOK,SiR Justyny Kaczorek robiłyśmy bombki i
stroiki Panie z Grupy Śpiewaczej spotkało wielkie
prof..Henryk Gadomski zaproponował , żeby z chórami
z Ostrołęki i Chudka śpiewać kolędy w kościołach. Po
krótkich wspólnych przygotowaniach, koncerty pod dyrekcją pana Gadomskiego odbyły się w styczniu w
Obierwi, Ostrołęce i Baranowie.15 stycznia odbył się
przegląd kolęd i pastorałek gdzie nasza Grupa Śpiewacza z powodzeniem zakwalifikowała się do Gali, która
odbyła się 1.02.2015 r. Klub ciągle zbiera nakrętki , które tym razem w ilości 462 kg powędrowały do Piotrusia
Dumalewskiego z Ostrołęki. WODR w Ostrołęce przy
współpracy Tygodnika Ostrołęckiego po raz pierwszy
ogłosił konkurs „bądź bezpieczny na drodze” i nasz
klub jako w powiecie zgłosił swój udział. I tak 18.03
odbyło się spotkanie z p.M.Augustyniakiem i p.Aldoną
Rusinek redaktor TO, celem omówienia zasad bezpieczeństwa na i panowie zostali obdarowani gadżetami
odblaskowymi a także rowerem, który decyzją członków klubu otrzymała A.Tabaka przewodnicząca Klubu
Seniora. Było to pierwsze spotkanie w ramach tego
konkursu, a będzie ich więcej. Zakładamy ,że już wiosną ruszymy na wycieczki rowerowe po naszej okolicy.
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzymy
wszystkiego najlepszego , wesołych świąt, mokrego
dyngusa , zdrowie i radości.
Klub Seniora
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Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Baranowie
Ośrodek Kultury w Baranowie zajmuje się przygotowa-

Działalność naszego Ośrodka Kultury w I kwartale roku
2015 się następująco:


Przegląd Kolęd i Pastorałek

Dnia 15 stycznia w GOK,SiR odbyła się ósma już
edycja Regionalnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek
w Baranowie. Zwycięscy wystąpili na koncercie
laureatów.
Artystyczne ferie

niem społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzeniu wartości kulturowych . Głównym
zadaniem Ośrodka Kultury jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Naczelnym kryterium decydującym o kształcie

Podczas ferii zimowych zorganizowaliśmy zajęcia dla
dzieci z terenu Gminy Baranowo. Dzieci tworzyły biżuterię, lepiły ozdoby wielkanocne z masy solnej, próbowały swych umiejętności przy tworzeniu palm wielkanocnych a także rysunku suchymi pastelami oraz malowania farbami olejnymi.
Warsztaty dla przedszkolaków
W marcu odbyły się warsztaty tworzenia palm wielkanocnych, malowania odlewów gipsowych dla dzieci z
Przedszkola w Baranowie. Uczestniczyła w nich grupa
około 50 dzieci , które malowały ,wycinały, kleiły, zwijały i dobierały kolory bibuł do tworzonych palm.

oferty programowej jest akceptacja lokalnego środowiska mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju
przedsięwzięciach proponowanych przez Ośrodek Kultury. Kultura. Lubię to!
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015.
Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek
Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie zakwalifikował się
do udziału w programie Narodowego Centrum Kultury
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015. Do tegorocznej
edycji programu aplikowało 106 instytucji kultury z całej
Polski. Wyłoniono 50 beneficjentów – nasza instytucja zajęła 17 miejsce, uzyskaliśmy 77,40 pkt , jesteśmy jednym
z sześciu beneficjentów z województwa mazowieckiego.
Celem projektu Dom Kultury+ jest zwiększenie zaangażowania ośrodka w życie społeczności gminy Baranowo poprzez pobudzanie aktywności kulturalnej mieszkańców;
odkrywanie, rozwijanie i wspieranie oddolnych inicjatyw
kulturotwórczych; bezpośrednią współpracę z osobami/grupami nieobecnymi w dotychczasowych działaniach
instytucji. Projekt składa się z dwóch części. Pierwsza
obejmuje diagnozę społeczności lokalnej. Na drugą natomiast składa się realizacja od 3 do 7 oddolnych inicjatyw
społeczności. A wszystko to przy wykorzystaniu zasobów
edukacyjno-animacyjnych i rzeczowych instytucji, zaangażowaniu wolontariuszy oraz wsparciu Narodowego Centrum Kultury.
Dzięki temu uzyskaliśmy unikalną szansę sfinansowania ze środków zewnętrznych – Narodowego Centrum
Kultury – wydarzeń kulturalnych zaproponowanych przez samych baranowian.

Dyrektor GOK,SiR
Justyna Kaczorek
Kurpiowski Zespół „Pod Borem”
Nasz Zespół w tym roku będzie obchodził jubileusz 85
lecia istnienia, dlatego też cieszy fakt, iż dokonuje się
w nim wiele zmian na lepsze. Można to zauważyć zarówno w nowym , powiększonym składzie oraz nowych
aranżacjach . Zespół pracuje także nad wybraniem
swojego logo, uzupełnieniem strojów kurpiowskich–
zwłaszcza kobiecych , aby sprostać wymaganiom odnośnie tradycyjnych elementów kurpiowskiego stroju
dla mężatek—chustki, kaftany. Zespół zaprezentował
swoje umiejętności podczas Dnia Jedności Chrześcijan we Wrocławiu na zaproszenie Związku Ukraińców .Zespół gościł tam w dniach 16-18 stycznia. Wystąpił na tradycyjnej Kutii , w Muzeum Etnograficznym
oraz w Auli Leopoldyna Uniwersytetu Wrocławskiego.
Następnie wziął udział w konkursie obrzędów podczas
„Darcia pierza” w Lelisie gdzie zdobył II to sukces Zespołu ponieważ po raz pierwszy prezentował on nie tylko pieśni i tańce kurpiowskie, ale cały obrzęd związany
z bożonarodzeniową. Obecnie trwają próby i do wyjazdu na Orawski Festiwal Artystyczny
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, na zaproszenie górali z Lipnicy Wielkiej na Orawie.

18

„NIEDZIELA NA WESOŁO”
W programie:
-Uroczystości związane z obchodami 25 lecia Samorządu

Występy :Przedszkolaków, Zespołu Zagajnica, Zespołu „Pod Borem , Grupy Śpiewaczej Klubu Seniora,


-Występy zespołu disco polo

Imprezie towarzyszą: Konkursy dla dzieci i młodzieży, kiermasz rękodzieła, stoiska gastronomiczne i inne

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.

