
   

      Starosta Ostrołęcki 

     Wójt Gminy Baranowo 

       Proboszcz Parafii  Baranowo    

GOK,SiR w Baranowie   Sołectwo Lipowy   Las 

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie 

Zapraszają na 

 ŚWIĘTO   PLONÓW  
które  odbędzie  się  dnia 11  września 2022r 

Amfiteatr  GOKSiR w Baranowie 

Program:  

Sobota: 

19:00 Kino  letnie – Amfiteatr  GOKSIR w Baranowie 

Niedziela  

12:00 Msza Święta  Dziękczynna  za zebrane plony w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – 

oprawa Orkiestry Dętej  OSP  z Ostrołęki  

14:00  Otwarcie imprezy  Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter  - amfiteatr  GOKSiR w Barano-

wie 

 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu młodzieży działającej przy  Parafii w Baranowie 

 Koncert Orkiestry  Dętej OSP z Ostrołęki  

 Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych  : „ Najpiękniejsze stoisko dożynkowe” oraz  
„Najpiękniejszy kosz dożynkowy”, WORD,   

 Występ Kabaretu „Fifa Rafa” 

 Koncer Zespołu  „Kurp”  

 Koncert Zespołu  „ Wawele” 

 Koncert Zespołu  „ Zajefajni”  

 Zabawa  pod  gwiazdami gra Zespół Everest 
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Oświetlenie stadionu do modernizacji 

 

Mocno drożejąca w tym roku  energia elektryczna, ,która 
w przypadku  większości gminnych obiektów podrożała o 
ponad 70%, a w przypadku obiektów z instalacjami foto-
woltaicznymi o prawie 200% zmusza władze gminy do 
wdrażania rozwiązań dających możliwości oszczędzania 
energii elektrycznej. W tym celu już trzy lata wcześniej 
wymieniliśmy we wszystkich miejscowościach lampy 
oświetlenia ulicznego na bardziej oszczędne sodowe. W 
ubiegłym roku zbudowaliśmy w Baranowie oszczędne 
oświetlenie ledowe na pięciu głównych ulicach. Wcze-
śniej w Urzędzie Gminy i w Szkole Podstawowej w Bara-
nowie zostały wymienione wszystkie źródła światła na 
bardziej oszczędne  ledowe, a obecnie taka wymiana ma 
miejsce także w GOKSiR. Kolejnymi obiektami, w któ-
rych planowana jest wymiana oświetlenia będą stadion w 
Baranowie, Orlik w Zawadach i hala sportowa w Barano-
wie. Hala i Orlik planowane są na przyszły rok , a stadion 
chcielibyśmy załatwić jeszcze w tym roku. Właśnie w 
celu modernizacji oświetlenia stadionu w Baranowie zo-
stał złożony wniosek o dotację do WFOŚiGW w Warsza-
wie. Planowany koszt tej inwestycji wynosi 125 tyś zł, 
wnioskowana kwota dotacji wynosi 100 tyś zł, a udział 
własny gminy 25 tyś zł. Obecne oświetlenie ma moc pra-
wie 40 kW i przez godzinę oświetlania stadionu zużywa 
około 40 kWh energii elektrycznej. Po modernizacji moc 
nowych lamp będzie 4 razy mniejsza. Mam nadzieje, że 
nasz wniosek o dotacje otrzyma dofinansowanie i jeszcze 
przed zimą zmodernizujemy oświetlenie naszego kom-
pleksu sportowego w Baranowie. 

 

Będą nowe stacje transformatorowe w Baranowie 

Miło mi poinformować Państwa, że PGE w Ostrołęce – 
nasz dostawca energii elektrycznej przebuduje w tym ro-
ku ,az 4 stacje transformatorowe w miejscowości Barano-
wo. Przypominam, że wcześniej została już przebudowa-
na stacja na skrzyżowaniu ulicy St. Konwy i ulicy Wiej-
skiej oraz przy byłym zakładzie Hochland przed mostem 
na Płodownicy, a obecnie zostaną przebudowane stacje 
transformatorowe przy Szkole Podstawowej w Barano-
wie, na targowicy, przy GOKSiR i na skwerku przy 
skrzyżowaniu ulic Okopowa i Poświętne. Nowe stacje 
transformatorowe będą kontenerowe i zastąpią już mocno 
wysłużone transformatory zlokalizowane na słupach elek-
troenergetycznych. Zasilanie każdej stacji średnim napię-
ciem 15 kV zostało już przeprowadzone ziemią. Przy 
okazji tej przebudowy zlikwidowana zostanie min. linia 
napowietrzna  15 kV na ulicy Bartniej,  która przebiega 
blisko domów mieszkalnych.  

Samorząd Gminy cieszy się z tej inwestycji ponieważ 
wpłynie ona pozytywnie na stabilność zasilania naszych 
gospodarstw w energię elektryczną (będzie bardziej sta-
bilne napięcie w sieci). Być może  na tych nowych trans-
formatorach skorzystają trochę prosumenci posiadający 
instalacje fotowoltaiczne i wykorzystujący je do produk-
cji prądu zwłaszcza tam gdzie koncentracja instalacji fo-
towoltaicznych na danym obwodzie jest duża .  

 

Mam tu na myśli głównie ulicę Słoneczną w Bara-
nowie Chciałbym poinformować, że prace związane 
z przebudowa tych 4 stacji rozpoczęły się juz w 
czerwcu, ale obecnie zostały przerwane gdyż wyko-
nawca, którym jest firma Zakład Robót Elektroener-
getycznych ENBUD -  Stanisław Samsel czeka na 
dostawę gotowych kontenerów wraz z urządzenia-
mi. Orientacyjna data dostawy i montażu  stacji 
transformatorowych jak poinformował Wójta Wy-
konawca nastąpi najprawdopodobniej w listopadzie. 
Czekamy zatem na te kontenery i cieszymy się, że ta 
inwestycja zostanie zrealizowana. 

 

Trzeba racjonalnie gospodarować wodą 

Zmiany klimatu, o których mówi się coraz częściej 
są zauważalne na każdym kroku. U nas objawia się 
to coraz częściej wyższymi temperaturami oraz bra-
kiem opadów w lecie, a co najgorsze ciągłym obni-
żaniem się wód gruntowych i wód podziemnych. 
Należy zatem zadbać o racjonalne korzystanie z wo-
dy i próbować zatrzymać jej jak najwięcej w glebie 
przed bezpowrotnym jej odpływem do morza. Na 
potrzeby bieżące warto też zbierać wodę deszczową 
i wykorzystywać ją do podlewania przydomowych 
ogródków i trawników. Różne są zatem sposoby 
poprawiania bilansu wodnego w przyrodzie.  Jed-
nakże dla potrzeb bytowych i dla produkcji rolnej 
(produkcji mleka) głównym źródłem zaopatrzenia w 
wodę jest i pozostanie woda z wodociągu gminnego 
lub z własnej studni głębinowej.. Problem jednak w 
tym , że i tej wody jest coraz mniej i zaczynamy 
odczuwać jej niedobór. Na chwilę obecną w naszej 
gminie funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody w 
Baranowie i w Zawadach, które produkują i przesy-
łają  do ludzi w okresach suszy nawet 1,8 mln litrów 
wody dziennie. Aby pokryć takie szczytowe zapo-
trzebowanie obie stacje i wszystkie 4 studnie pracu-
ją pełną mocą co wpływa niekorzystnie na trwałość 
studni i jakość wody dlatego w chwilach trudnych 
zmniejszamy ciśnienie w sieci , żeby zapewnić cią-
głość dostawy wody.   

Aby skutecznie i długotrwale  przeciwdziałać tym 
niekorzystnym zjawiskom i zabezpieczyć w pełni 
rosnące z powodu postępującej suszy zapotrzebowa-
nie na wodę Samorząd Gminy podjął decyzję o 
zmodernizowaniu w 2021 roku stacji w Zawadach i  
wykonaniu dwóch odwiertów dla stacji uzdatniania 
w Baranowie. Niestety z powodu przedłużającej się 
procedury przygotowania dokumentacji projektowej 
dla modernizacji i rozbudowy SUW w Baranowie i 
braku dofinansowania tego projektu podłączenie 
dwóch nowych studni nastąpi dopiero jesienią tego 
roku. Informuję, że udało się właśnie  pozyskać do-
finansowanie tego projektu z programu „Polski 
Ład” i w lipcu gmina ogłosiła przetarg na tę inwe-
stycje. Obecnie trwa wyłonienie wykonawcy , a pra-
ce budowlane ruszą najprawdopodobniej na począt-
ku października i potrwają do końca maja przyszłe-
go roku.  
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Mam nadzieje, że na przyszłe lato wody w wodociągu 
w naszej gminie nie zabraknie nawet gdy jej zużycie 
jeszcze trochę wzrośnie, ponieważ stacja w Barano-
wie po rozbudowie i podłączeniu 2 nowych studni 
zlokalizowanych w lesie będzie w stanie zabezpie-
czyć wodę poza okresami szczytowymi  oczywiście 
prawie dla całej gminy. Będzie tak pod warunkiem , 
że nie będzie dalej obniżać się lustro wody podziem-
nej co niestety sukcesywnie postępuje i wydajność 
każdego źródła spada. Dlatego niezależnie od rozwo-
ju sytuacji warto już dzisiaj zacząć racjonalizować 
zużycie wody. Będzie to korzystne zarówno dla bu-
dżetu domowego jak i dla środowiska naturalnego. 
Szanujmy wodę i racjonalnie z niej korzystajmy bo 
jest jej coraz mniej.  

Gmina odnowi tablicę informacyjną przy Urzędzie 
Gminy 

Wobec braku zainteresowania ze strony większości 
przedsiębiorców wznowieniem projektu polegającego 
na wyeksponowaniu na istniejącej tablicy przy Urzę-
dzie Gminy aktualnych adresów firm działających na 
terenie naszej gminy Samorząd gminy podjął decyzje 
o rezygnacji z dotychczasowego projektu na rzecz 
nowego pomysłu , który ma polegać na tym, że cała 
tablica poświęcona zostanie  promocji naszej gminy. 

Według koncepcji samorządu tablica będzie składać 
się niejako z trzech części. Na pierwszej części od 
lewej strony będzie wycinek z mapy Mazowsza i Po-
wiatu, będzie nasz herb oraz krótki opis historii gmi-
ny i naszego herbu. Na drugiej centralnej i najwięk-
szej części zostanie umieszczona szczegółowa mapa 
gminy z zaznaczonymi różnymi obiektami : histo-
rycznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, tury-
stycznymi itp. wraz z obszerną legendą. W tej części 
będzie też kilka zdjęć  z charakterystycznych miejsc 
w naszej gminie.  

Trzecia część natomiast poświęcona będzie promocji 
naszych terenów inwestycyjnych i samej miejscowo-
ści Baranowo. Będzie przedstawiony plan ulic w Ba-
ranowie z zaznaczeniem wszelkich instytucji. Chciał-
bym poinformować, że projekt tablicy jest obecnie 
opracowywany. Termin zakończenia tego zadania jest 
planowany na koniec roku. Jeśli ktoś z Państwa 
chciałby wnieść swój pomysł do tego projektu to jest 
jeszcze na to pora.. Wszystkich chętnych i zaintereso-
wanych udziałem  w tym projekcie zapraszamy do 
Urzędu Gminy do pokoju nr 30 lub bezpośrednio do 
Wójta. Będzie nam bardzo miło gdy włączą się Pań-
stwo w realizację tego wspólnego dzieła.  

 

50-lecie Gminy Baranowo 

Chciałbym poinformować wszystkich mieszkańców, 
że w przyszłym roku Nasza Gmina będzie obchodzić 
jubileusz 50-lecia swojego istnienia w Polsce powo-
jennej. Na te okoliczność Samorząd Gminy postano-
wił wydać w formie książkowej opracowanie, które 
przybliży działanie naszej gminy w okresie  od 1973 
roku do 2022 roku. 

 

Publikacja będzie składała się z dwóch części. 
Pierwsza część przedstawi historię i działania gminy 
w okresie 1973-1990.  Opracowanie będzie zawiera-
ło wykazy radnych gminnych, wykazy sołtysów , 
informacje dotyczące pracowników UG, a także da-
ne dotyczące naczelników, prezydiów GRN i cha-
rakterystykę gminy. Dodatkowo materiał będzie za-
wierał grafiki. Druga część natomiast będzie bar-
dziej współczesna i przedstawi działalność gminy w 
różnych obszarach w okresie 1991-2022. Ta część 
opracowania będzie zawierała następującą tematykę; 

1. Samorząd gminy Baranowo w latach 90. XX 
wieku. Trudne początki samorządu, charakte-
rystyka gminy w tamtym okresie. 

2. Władze gminy Baranowo w latach 1990-2022: 
radni, wójtowie, zarządy gminy, sołtysi kie-
rownictwo UG. 

3. Osiągnięcia Gminy Baranowo w okresie sa-
morządu. Tematyczne przedstawienie zmian 
w różnych obszarach działalności: oświata, 
kultura infrastruktura, bezpieczeństwo, sport i 
turystyka i inne.  

Dodatkowo materiał ten też będzie zawierał grafiki 
dostarczone przez gminę. Autorem niniejszej publi-
kacji jest Pan Leszek Zugaj  prowadzący działalność 
gospodarczą pod firmą Avalon Leszek Zugaj, który 
specjalizuje się w takich opracowaniach natomiast 
materiały zarówno archiwalne jak i zwłaszcza 
współczesne będą pochodzić z naszych zasobów. 
Informuję, że na chwilę obecną została już opraco-
wana pierwsza część publikacji, do drugiej groma-
dzone są materiały.  

Po zgromadzeniu wszystkich materiałów w tym ory-
ginałów dokumentów całość będzie jeszcze weryfi-
kowana i korygowana tak aby stanowiła spójną ca-
łość. Orientacyjny termin zakończenia prac związa-
nych z niniejszym opracowaniem  to grudzień tego 
roku, a wydanie w formie książki to półrocze przy-
szłego roku. Jeśli ktoś z Państwa posiada jakieś waż-
ne materiały czy zdjęcia zwłaszcza z lat wcześniej-
szych i może je udostępnić proszony jest o kontakt z 
Panią Justyną Kaczorek – Dyrektor GOKSiR lub 
bezpośrednio z Wójtem. 

Samorząd Gminy ma nadzieję, że wspólnymi siłami 
uda się stworzyć ładne opracowanie, które będzie 
źródłem informacji o działalności i funkcjonowaniu 
naszej gminy od początku jej powstania w 1973 ro-
ku do chwili obecnej.  

 

Wójt Gminy  Baranowo 

Henryk Toryfter 
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Zasady wykorzystania Funduszu Sołeckiego 

Fundusz Sołecki to środki wyodrębnione w budżecie gmi-

ny zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsię-

wzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. 

Celem funduszu sołeckiego jest zwiększenie aktywności 

społecznej, dzięki podejmowanym decyzjom na zebra-

niach wiejskich. Aby fundusz sołecki został zrealizowany 

w danym sołectwie, należy:  

 Uchwalić wniosek przez prawomocne zebranie 

wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub 15 

pełnoletnich mieszkańców sołectwa 

 Wniosek musi wykazywać konkretne przedsięwzię-

cia. We wniosku musi znaleźć się również szaco-

wana wartość zadania oraz jego uzasadnienie. War-

tość wnioskowanych zadań nie może przekroczyć 

kwoty przypadającej na dane sołectwo z puli fun-

duszu sołeckiego. Informacja o wysokości fundu-

szu sołeckiego na dany rok przekazywana jest soł-

tysom do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok 

budżetowy.  

 Sołtys zobowiązany jest dostarczyć wniosek Wój-

towi Gminy w ciągu 7 dni od dnia przyjęcia oraz w 

nieprzekraczającym terminie do dnia 30 września 

poprzedzającego rok budżetowy. 

Przedsięwzięcia wskazane do realizacji musza mieścić się 

w zakresie zadań własnych gminy oraz służyć poprawie 

warunków życia mieszkańców.  

Wójt Gminy ma 7 dni na rozpatrzenie wniosku pod 

względem warunków i wymogów formalnych, o wyniku 

sołtysi są powiadamiani. W przypadku gdy wniosek nie 

spełnia powyższych założeń, Ustawa o funduszu sołeckim 

daje sołectwu możliwość poprawienia wadliwego Wnio-

sku, ale złożonego w nieprzekraczalnym terminie, czyli 

do dnia 30 września. 

Zgodnie katalogiem zadań własnych gminy, które może 

być finansowane ze środków funduszu są inwestycje 

w obrębie wsi np.: remont drogi gminnej (układanie, wy-

miana płyt), zakup wyposażenia do świetlic wiejskich, 

budowa placu zabaw dla dzieci. Z funduszu sołeckiego 

pod pewnymi warunkami można finansować przedsię-

wzięcia z zakresu kultury, kultury fizycznej tj.: organiza-

cja imprez okolicznościowych i kulturalnych.  

Poza tym zakładanie, remonty i naprawa oświetlenia 

ulicznego w sołectwie, remont lub wymiana wiaty przy-

stankowej, sadzenie drzew lub krzewów, urządzanie 

i utrzymanie terenów zieleni wiejskiej. Można przezna-

czać środki funduszu na ochronę przeciwpożarową, bo 

jest to zadanie własne gminy wymienione w art. 7 ust. 1 

pkt 14 ustawy. Zadania gminy z zakresu ochrony prze-

ciwpożarowej są wymienione w art. 32 ust. 2 i 3 ustawy 

o ochronie przeciwpożarowej. 

Realizacja projektu „Pod biało – czerwoną” 
Na początku II kw.br Gmina złożyła wniosek  o 

dofinansowanie zakupu masztu i flagi Rzeczypo-

spolitej Polskiej dla Gminy Baranowo w ramach 

projektu ogłoszonego przez Wojewodę Mazowiec-

kiego pod nazwą „Pod Biało-czerwoną”.   

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku w 

dniu 19 lipca 2022 r. w Delegaturze Mazowieckie-

go Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce  Wójt 

Gminy Baranowo uroczyście podpisał umowę  o 

udzielenie dla Gminy  dotacji celowej ze środków 

budżetu państwa na realizację wyżej wymienione-

go zadania. Wojewoda  na podstawie podpisanej 

umowy  udzielił Gminie dotacji w wysokości 

5.000,00 zł, kwota ta stanowi  100% kosztów kwa-

lifikowanych  realizowanego zadania. Koszty kwa-

lifikowane zadania to koszty związane z zakupem i  

instalacją masztu i flagi państwowej oraz zamiesz-

czeniem informacji o źródle finansowania zadania.  

Beneficjent czyli Gmina           w ramach przyzna-

nej dotacji  zobowiązała się do wykonania zadania 

w terminie do 11 listopada 2022 r. w tym do doko-

nania odbioru końcowego zakresu rzeczowego za-

dania oraz do  podania do publicznej wiadomości 

informacji o uzyskanej dotacji o następującej tre-

ści: „ Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej 

został sfinansowany w ramach projektu „Pod 

Biało-czerwoną” pod honorowym patronatem 

Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawiec-

kiego, data, miejsce”. Zakupiony maszt z flagą 

zostanie usytuowany obok dwóch dotychczaso-

wych masztów znajdujących się  przed budynkiem  

Urzędu Gminy w Baranowie. W związku z tym  

przed budynkiem Urzędu będą 3 maszty:  jeden z 

flagę Polski, drugi z flagą Unii Europejskiej, trzeci 

z flagą Gminy Baranowo. Zadanie to będzie zleco-

ne  Zakładowi  Gospodarki Komunalnej w Barano-

wie, a rozliczenie przekazanej dotacji dla Gminy  

nastąpi na podstawie przedłożonego Wojewodzie 

do końca bieżącego roku  sprawozdania z realizacji 

zadania. 

                                                                                                                             

                                           Kowalczyk Irena 



 5 

Inwestycje drogowe  

 

Urząd Gminy w Baranowie zaplanował w 
obecnym roku przeprowadzić kilka zadań inwestycyj-
nych związanych z przebudową dróg. W związku z 
podpisanymi umowami, poniższe odcinki dróg zostały 
już przebudowane i oddane do użytkowania : 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko
-Kucieje o długości 706mb 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczy-
ska-Rupin (do torów) o długości 585mb 

Odcinki dróg, które są obecnie w realizacji to: 

1. Przebudowa drogi w msc. Oborczyska (k. tarta-
ków) o długości 489mb 

2. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola 
Błędowska - Kucieje o długości ok. 780mb  

3. Rozbudowa drogi gminnej w Zimnej Wodzie  o 
długości ok. 300mb  

W ostatnim czasie zostały również popisane umowy z 
Wykonawcą na drogi, które zostaną wykonane do koń-
ca 2022r: 

1. Przebudowa drogi Rycica – Cierpięta o długości 
500mb 

2. Przebudowa drogi w msc Brodowe Łąki wraz 
budową miejsc postojowych (k. cmentarza) 

3. Przebudowa drogi w msc Kopaczyska o długości 
200mb 

4. Przebudowa drogi w msc. Dąbrowa o długości 
450mb 

Na poniższe dwa zadania inwestycyjne Gmina prowa-
dzi postępowania przetargowe i planuje we wrześniu 
wyłonić najkorzystniejszą ofertę oraz podpisać umowy  
tj:  

1. Przebudowa  drogi gminnej Nr 250101W Bara-
nowo-Rycica-Ramiona-Parciaki  
od km 1+600,00 do km 10+000,00 (odcinek Ba-
ranowo-Rycica do realizacji w roku 2022/2023, 
odcinek Rycica – Ramiona w roku 2023)  

2. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czer-
wińskie – Czarnotrzew na długości 1,92km, z 
terminem realizacji do końca 2022r. 

Obydwa zadania zostaną dofinansowanie z Programu 
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych. Są to kluczowe odcinki dróg które uję-
to w planach Gminy do realizacji na 2022/2023r. 

Gmina popisała umowy z firmami projektowymi  
na wykonanie dokumentacji technicznych dla przebu-
dowy dróg, które będą wykonane w kolejnych latach i 
są to odcinki : 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250156W Majdan 
– wieś. Długość ok 630mb 

2. Przebudowa drogi wewnętrznej nr 586/9 w Bara-
nowie. Długość ok 185mb 

3. Przebudowa ul. Sosnowej w Baranowie. Długość 
ok 200mb 

4. Przebudowa drogi gminnej nr 250114W Rycica 
– Ziomek. Długość ok 500mb 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 250121W Rupin 
– Cierpięta. Długość ok 500mb 

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Zawadach. 
Długość ok 570mb 

Oprócz inwestycji na drogach gminnych, Gmina 
partycypuje w kosztach rozbudowy dróg powiatowych 
i zabezpieczyła w budżecie środki finansowe w formie 
dotacji celowej na  pomoc  finansową dla Starostwa 
Powiatowego w Ostrołęce dla zadań drogowych pod 
nazwą: 

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W Bara-
nowo – Oborczyska – Bakuła. 

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Bara-
nowo – Wyszel – Chojniki na terenie gminy 
Baranowo w miejscowościach : Budne-Sowięta 
i Zimna Woda. 

Na przejściu dla pieszych, w Baranowie na ul. 
Niepodległości w okolicy Szkoły Powiatowej zostaną 
ustawione nowe elementy bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego. Zrezygnowano natomiast z wyniesionego 
progu zwalniającego i wprowadzenia dodatkowego 
oświetlenia, oraz przebudowy chodnika ze względu na 
zbyt wąski pas drogowy.  Budowa przejścia dla pie-
szych z dodatkową wysepką w jezdni, została nato-
miast już wykonana na ul. Mostowej przy wjeździe do 
Baranowa z Ostrołęki, które posłuży jako spowalniacz 
ruchu drogowego przy wjeździe do msc. Baranowo. 

Trwają również prace przy dostawie żwiru na drogi do 
poszczególnych miejscowości. Do zakończenia tego 
zadania została jeszcze dostawa żwiru do miejscowo-
ści zaplanowanych na wrzesień. Środki finansowe do 
wykonania tego zadania zostały zabezpieczone z bu-
dżetu w ramach Funduszu Sołeckiego.           

                              Krzysztof  Szczepanek 

 

Kanalizacja sanitarna – rola i znaczenie jej właści-

wego utrzymania. 

Ścieki odpływając z domowych urządzeń sanitarnych 
poprzez wewnętrzną instalację trafiają do przyłącza 
kanalizacyjnego, w przypadku kanalizacji ciśnienio-
wej z urządzenia zbiornikowo-tłocznego zamontowa-
nego na posesji mieszkańca są tłoczone dalej do sieci 
natomiast w przypadku kanalizacji grawitacyjnej sys-
temem rurociągów ułożonych ze spadkiem do zbior-
czej przepompowni ścieków i dalej również są tłoczo-
ne zestawem pomp do sieci a następnie do oczyszczal-
ni ścieków.  

W kanalizacji sanitarnej, w odróżnieniu od zbiorni-
ków bezodpływowych (szamb) ścieki nie są przetrzy-
mywane, nie zagniwają i w sposób bezpieczny dla 
środowiska naturalnego trafiają na oczyszczalnię. Na 
oczyszczalni ścieki są poddawane wielu procesom 
oczyszczania, w pierwszej kolejności trafiają do sito-
piaskownika gdzie separowane są z nich większe frak-
cje tzw. skratki oraz piasek.  
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Następnie trafiają do reaktorów, gdzie nastę-

puje napowietrzanie oraz sedymentacja osadów. Osad 
nadmierny trafia do specjalistycznej prasy, gdzie po 
zmieszaniu z flokulantem jest prasowany i powstaje z 
niego odpad w postaci komunalnego osadu ściekowe-
go o ziemistej konsystencji który nasza gmina zago-
spodarowuje rolniczo ze względu na jego liczne zalety 
w polepszaniu jakości gleby. Ściek oczyszczony trafia 
kanałami do rzeki Płodownica w przypadku oczysz-
czalni ścieków w Baranowie natomiast w oczyszczalni 
ścieków w Kuciejach do rzeki Ostracha. Zgodnie z 
obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym gmina 
na bieżąco wykonuje badania jakości ścieków oczysz-
czonych, próbki są pobierane z wylotu oczyszczalni i 
przesyłane do certyfikowanego laboratorium, gdzie 
badane są takie wskaźniki jak BZT5, Chzt oraz Zawie-
sina ogólna. Dzięki takiej bieżącej kontroli oraz cało-
dobowego monitoringu procesu oczyszczania ścieków 
przez konserwatorów wszystkie monitorowane para-
metry nie wykraczają poza normę. 

Musimy jednak pamiętać, że kanalizacja to nie 
śmietnik, a wrzucając do niej rzeczy, które nie powin-
ny tam trafić narażamy często pompy ciśnieniowe na 
zniszczenie lub unieruchomienie co skutkuje awarią i 
koniecznością wymiany uszkodzonych elementów 
przez konserwatorów. Pamiętajmy, że do kanalizacji 
nie wrzucamy chusteczek nawilżonych, zmywaków, 
pampersów, patyczków higienicznych i materiałów 
budowlanych. Koszty wymiany uszkodzonych pomp i 
podzespołów wpływają istotnie na koszty funkcjono-
wania systemu i następnie na cenę ścieków. Planując 
remonty miejmy też na uwadze fakt, że skrzynki steru-
jące pracą pomp są często zainstalowane na ścianach 
zewnętrznych budynków, pamiętajmy więc aby pod-
czas wykonywania elewacji budynku odpowiedni ob-
robić i umiejscowić skrzynkę oraz przewody i korytka 
które są do niej doprowadzone.  

Jeżeli nasi konserwatorzy będą mieli do niej 
odpowiedni dostęp to w przypadku awarii lub jej de-
montażu nie będzie potrzeby niszczenia Państwa ele-
wacji. Również w przypadku utwardzenia podwórka i 
układania kostki brukowej zwróćmy uwagę na to czy 
rura osłonowa kabli łączących skrzynkę sterującą ze 
studzienką jest drożna a pracownicy nie zagniotą jej 
podczas zagęszczania gruntu. Jest to ważne, ponieważ 
kiedy nastąpi potrzeba wymiany wyłączników pływa-
kowych lub pompy w studni, zagnieciona lub niedroż-
na rura osłonowa może to uniemożliwić, powstanie 
wtedy konieczność rozbiórki kostki.  Kolejnym waż-
nym elementem są przeróbki instalacji elektrycznej w 
budynkach np. podczas instalowania paneli fotowolta-
icznych, pamiętajmy aby zachować kolejność faz w 
naszej instalacji po wszelkich przeróbkach, kolejność 
faz wiąże się z odpowiednim kierunkiem pracy pom-
py, gdy je zamienimy pompa nie zadziała, wyświetla 
się awaria i często wiąże się to z bezpodstawnym we-
zwaniem konserwatorów. Przy w.w. pracach gdy mają 
Państwo wątpliwości co do przyłącza, zawsze można 
zapytać naszych konserwatorów kanalizacji sanitarnej, 
którzy chętnie pomogą fachową wiedza techniczną. 
Dbajmy więc o system kanalizacji jak o nasze wspólne 
dobro, aby służył nam jak najdłużej bezawaryjnie.  

Pamiętajmy, że tylko drożna i szczelna kana-
lizacja zapewnia, że ścieki z budynków przepłyną 
w sposób bezpieczny do oczyszczalni ścieków, nie 
zagrażając środowisku naturalnemu. W szczególności 
zabezpiecza to przed przenikaniem ścieków do gruntu 
i do wód stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo 
pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Szczególnie uczulamy właścicieli zbiorników bezod-
pływowych aby dokonywali regularnych wywozów 
nieczystości ciekłych za pośrednictwem wyspecjali-
zowanych do tego firm. W naszej gminie funkcjonuje 
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. który po-
siada zezwolenie na prowadzenie działalności w za-
kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.  
Wprowadzone w ostatnim czasie nowelizacje Prawa 
Wodnego nakładają na gminy szersze obowiązki w 
zakresie gospodarki ściekowej. W znowelizowanej 
ustawie Prawo wodne i innych ustawach, m.in. usta-
wie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
znalazły się przepisy upoważniające gminy do prze-
prowadzania kontroli nieruchomości i sprawdzania 
czy właściciele nieruchomości mają podpisane umo-
wy z firmami trudniącymi się wywozem szamba.  

 
Nowelizacja ustawy – Prawo wodne oraz nie-

których innych ustaw była konieczna, bo w maju 
2020 r. Komisja Europejska wskazała, że Polska nie 
wdrożyła w prawidłowy sposób tzw. dyrektywy ście-
kowej. Jeśli Polska nie wdroży środków napraw-
czych, aby sprostać wymaganiom UE, Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej może nałożyć na Pol-
skę dotkliwe kary finansowe. W związku z tym, że 
Polsce grożą kary finansowe w przypadku niezreali-
zowania wymogów dyrektywy ściekowej, ustawa 
wprowadza też administracyjną karę pieniężną dla 
gmin w aglomeracji, które do 31 grudnia 2027 r. nie 
spełnią wymogów do funkcjonowania aglomeracji, 
wynikających z przepisów dyrektywy 91/271/EWG. 
W przypadku braku usunięcia naruszenia, kara będzie 
nakładana w każdym roku zamiast jednorazowo.  Ka-
ry będą dochodem Państwowego Gospodarstwa Wod-
nego Wody Polskie. 

 

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody  

w Baranowie. 

W maju tego roku nasza gmina otrzymała 
dofinansowanie w ramach drugiego naboru do Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-
tegicznych w kwocie 4 655 000,00 zł. Dzięki tym 
środkom mamy nadzieję, że będziemy mogli zrealizo-
wać długo wyczekiwaną i niezwykle ważną dla na-
szej gminy inwestycję jaką jest rozbudowa SUW w 
Baranowie. Inwestycja ma na celu zwiększenie wy-
dajności obecnie funkcjonującej stacji o 50 % do oko-
ło 1500 m3/dobę i kompleksowego rozwiązania pro-
blem obecnego niedoboru wody dla mieszkańców, 
gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorców a także 
potrzeb ppoż.  



 7 

Obecnie w okresie letnim podczas zwiększone-
go zapotrzebowania na wodę wiele gospodarstw najda-
lej oddalonych od Stacji Uzdatniania Wody zmaga się 
z problemem bardzo niskiego ciśnienia wody lub na-
wet jego brakiem. Brakuje wody dla gospodarstw rol-
nych których na naszym terenie jest bardzo dużo, są 
one głównie nastawione na produkcję mleka co niesie 
za sobą duże zapotrzebowanie na wodę. Gmina Bara-
nowo posiada również wiele terenów inwestycyjnych 
jednak ze względu na brak możliwości zapewnienia 
nowym inwestorom wystarczającej ilości wody do pro-
dukcji są one mniej atrakcyjne.  

Liczymy, że zabezpieczenie wody dla nowych 
zakładów przemysłowych spowoduje rozwój społecz-
no-gospodarczy gminy. W ramach inwestycji, na którą 
uzyskaliśmy dofinansowanie zostaną uzbrojone i połą-
czone z SUW dwie wybudowane w 2020 roku studnie 
głębinowe na działce o nr ewid. 1005 oraz zostanie 
rozbudowany budynek SUW z nową linią filtracyjną 
do uzdatniania wody z nowych studni. Powstanie też 
nowy zbiornik retencyjny o pojemności 200 m3. 

W dniu 02.08.2022 roku ogłosiliśmy postępowanie 
przetargowe na ww. zadanie. Otwarcie ofert odbyło się 
w dniu 17.08.2022 r., wpłynęła jedna oferta fir-
my ,,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,ZIEJA” Ry-
szard Zieja ul. Fabryczna 9 18-400 Łomża na kwotę 
5 483 073,76 zł brutto co niestety przewyższało kwotę 
jaką Zamawiający chciał przeznaczyć na zrealizowanie 
zadania tj. 4 900 000,00 zł. Sytuacja gospodarcza, ga-
lopująca inflacja i wzrost cen materiałów istotnie 
wpływają na wyniki przetargów nie tylko w naszej 
gminie.  

W dniu 07.02.2022 roku Wójt Gminy Baranowo 
złożył Wniosek o przyznanie pomocy finansowej z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
zadania OSP 2022. Pomoc ta została przyznana i w 
dniu 15 lipca 2022 roku w Urzędzie Gminy w Ka-
dzidle została podpisana umowa nr.W/UMWM-
UU/UM/OR/4016/2022 na pomoc finansową udzie-
loną w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zakupu wyposażenia dla gminy Baranowo przez 
Województwo Mazowieckie ul. Jagielońska 26 w 
łącznej kwocie 10.000,00 zł na zakup 
- 5 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Barano-
wo - 5 kompletów ubrań specjalnych dla OSP Bro-
dowe Łąki. 
„Środki ochrony osobistej strażaka współfinanso-
wano ze środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach zadania OSP – 2022”. 
Pomoc finansowa Województwa nie może przekro-
czyć 50 % kosztów zakupu każdego asortymentu 

Stanisław Panuś 

Na obecną chwilę trwa analiza oferty pod 
kątem formalnym. Jeżeli weryfikacja przebiegnie 
prawidłowo, gmina może podnieść kwotę, którą 
chciała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
wyłonić wykonawcę a następnie podpisać umowę. 
Termin realizacji zapisany w umowie to 240 dni od 
jej podpisania, a więc być może w przyszłe lato bę-
dziemy już bardziej bezpieczni, jeżeli chodzi o zaso-
by wody pitnej w naszym wodociągu. 

                                           Arkadiusz Kuciejczyk 
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Działalność ZGK Sp. z o.o. 

 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
funkcjonuje na terenie Gminy Baranowo od około 
dwóch lat. To był dobry czas, który można było wyko-
rzystać na realizację zadań do których został powołany 
oraz do przygotowania się do realizacji kolejnych. 
Ostateczna decyzja o powstaniu ZGK Sp. z o.o. zapa-
dła po perturbacjach związanych z brakiem podmiotu 
do odbioru odpadów komunalnych. Ten temat został 
rozwiązany, odbiór jest realizowany bez przeszkód 
przez Spółkę. Brakuje nam co prawda jeszcze specjali-
stycznego sprzętu do odbioru odpadów z PSZOK oraz 
transportu kontenerów KP-7 ale te braki uzupełniamy 
poprzez najem maszyn od podmiotów zewnętrznych z 
którymi współpracujemy. Zakup tego typu maszyny 
został przewidziany w złożonym na wiosnę do Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 
Warszawie wniosku o dofinansowanie. Wniosek ten 
również przewiduje budowę hali magazynowo – 
warsztatowej. Czekamy na rozstrzygnięcie. Jego reali-
zacja to byłby krok milowy w rozwoju Spółki. Zakres 
zadań które Spółka może realizować jest bardzo szero-
ki. Ze względów proceduralnych, finansowych został 
on ograniczony o najważniejszą sferę, czyli branżę 
wodociągowo – kanalizacyjną. Ze względu na podatek 
VAT, na chwilę obecną cała ta branża pozostaje w 
strukturach Urzędu Gminy.  

Zakres zadań obecnie realizowanych przez Spółkę na 
rzecz gminy to:  

 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie gminy Baranowo oraz 
z PSZOK, 

 Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości 
niezamieszkałych na terenie gminy Baranowo, 

 Najem pojazdów do odbioru odpadów, 

 Budowa, remont chodników, 

 Remont i bieżące utrzymanie dróg gminnych 
(łatanie nawierzchni, utwardzanie poboczy, ko-
szenie poboczy), 

 Remont obiektów gminnych, 

 Porządkowanie centrów wsi (koszenie terenów 
zielonych, zamiatanie jezdni, sprzątanie wiat 
przystankowych, opróżnianie koszy na śmieci, 
inne prace), 

 Odbieranie nieczystości ciekłych oraz konserwa-
cja przydomowych oczyszczalni ścieków, 

 Odśnieżanie dróg gminnych i chodników. 

W tym roku również Spółka realizowała prace na zle-
cenie podmiotów zewnętrznych. Braliśmy udział m.in. 
w załadunku folii rolniczych, naprawie chodników po 
budowie linii 15 kW. Jest również możliwość najmu 
koparko – ładowarki, ciągnika z rębakiem czy nawet 
zagęszczarki. Przyjmujemy zgłoszenia na wywóz nie-
czystości, drobne prace porządkowe np. koszenie traw-
ników, przycinanie krzewów drzew, czy drobne prace 
remontowe.  

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do kon-
taktu pod numerem telefonu 508 – 578 – 154 czy email 
zgk@baranowo.pl. 

Marcin Wołosz 

 

Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych 

 Prawidłowa segregacja odpadów komunalnych 
to temat znany i poruszany już od kilku lat. Mówiąc o 
segregacji zawsze na pierwszym miejscu był aspekt 
ekologiczny, bowiem segregacja ma przyczynić się do 
tego, żeby jak najwięcej odpadów trafiało do ponowne-
go użycia, a jak najmniej na składowisko. Od pewnego 
momentu dochodzi również kolejny argument, bardzo 
ważny dla Nas wszystkich w tych trudnych czasach, a 
mianowicie pieniądze. Na gminy nałożone są odgórnie 
konkretne wymogi dotyczące odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych. Właściwe ustawy i roz-
porządzenia regulują w jaki sposób należy to robić 
oraz jaki wynik należy uzyskać w zakresie poziomu 
recyklingu. Zgodnie z zapisami ustawy gminy są obo-
wiązane osiągnąć poziom przygotowania do ponowne-
go użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wyso-
kości co najmniej: 

1) 20% wagowo - za rok 2021; 

2) 25% wagowo - za rok 2022; 

3) 35% wagowo - za rok 2023; 

4) 45% wagowo - za rok 2024; 

5) 55% wagowo - za rok 2025; 

6) 56% wagowo - za rok 2026; 

7) 57% wagowo - za rok 2027; 

8) 58% wagowo - za rok 2028; 

9) 59% wagowo - za rok 2029; 

10) 60% wagowo - za rok 2030. 

W dalszych latach są to jeszcze większe wartości. 

W roku 2021 osiągnęliśmy poziom 20%, minimalnie 
przekraczając wymagany próg. Ja wynika z powyż-
szych zapisów przyszłe lata to jeszcze większe warto-
ści do osiągnięcia, których bez odpowiedniego zaanga-
żowania wszystkich do właściwej segregacji nie osią-
gniemy.  

Jakie są konsekwencje nieosiągnięcia poziomów. Jak 
już wcześniej wspomniałem głównie finansowe. Insty-
tucje które nadzorują ten proces, w momencie stwier-
dzenia braku osiągnięcia odpowiednich poziomów re-
cyklingu, nakładają karę na gminę. Jej wysokość jest 
uzależniona od liczby brakujących ton do osiągnięcia 
poziomu. Im więcej ton brakuje, tym wyższa jest kara. 
Kara musi zostać zapłacona z budżetu gminy, więc 
albo jest wkalkulowana w opłatę którą ponoszą miesz-
kańcy w kolejnym roku, albo kara pomniejsza budżet, 
przez co nie zostaje wykonane mniejsze bądź większe 
zadanie. Drugi ważny argument który przemawia za 
prawidłową segregacją oraz wiąże się z finansami to 
koszt zagospodarowania danej frakcji odpadu.  

mailto:zgk@baranowo.pl
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Gmina ponosi opłatę za dostarczoną tonę odpadu do 
stacji segregacji. Za dostarczoną tonę odpadów zmie-
szanych, czyli tzw. czarnego kosza gmina płaci 595 zł 
netto/tonę. Natomiast za odpady segregowane, czyli 
papier i tekturę 270,00 zł netto/tonę, za tworzywa 
sztuczne 330,00 zł netto/tonę, za szkło 220,00 zł netto/
tonę. Dlaczego ważna jest segregacja, zobrazuje poniż-
szy przykład. Wrzucamy słoik szklany czy butelkę do 
czarnego kosza, zupełnie bez potrzeby musimy zapłacić 
praktycznie 2,5 razy więcej za zagospodarowanie tego 
odpadu, niż gdybyśmy prawidłowo wrzucili go do zie-
lonego worka i wystawili do odbioru we wskazanym 
dniu. Dlaczego? Dostarczając odpady na stację segrega-
cji my deklarujemy jaki odpad jest przywieziony. Jeśli 
jest to odpad zmieszany, za każdą dostarczoną tonę pła-
cimy 595 zł netto/tonę, bez względu na to, co tam się 
znajduje. Gdybyśmy ten sam słoik czy butelkę wrzucili 
do zielonego worka, to płacimy 220,00 zł tonę/tonę. 
Różnica wynosi 375 zł/tonę, czyli jest to bardzo duża 
kwota. Podobnie jest w przypadku tworzyw sztucznych 
czy papieru.    

System segregacji odpadów komunalnych jest prak-
tycznie identyczny w całym kraju. Jest on opisany w 
wielu miejscach. Harmonogramy, które Państwo otrzy-
mali również posiadają na odwrocie instrukcję, jak na-
leży prawidłowo segregować odpady. W ciągu całego 
roku zbieramy ponad 850 ton odpadów komunalnych 
wystawionych przed posesjami, jak i zgromadzonymi 
w PSZOK. Niestety ok. 75 % to nadal odpady zmiesza-
ne. Warto segregować odpady z wielu względów, chro-
niąc m.in. środowisko naturalne, ale też chroniąc nasze 
budżety.  

Marcin Wołosz 

Gmina Baranowo w ramach programu „Mazowsze 

dla sportu 2022” będzie budowała siłownię ze-

wnętrzną tupu STREET WORKOUT. Na placu przy 

szkołach w Baranowie powstanie nowa infrastruktu-

ra sportowa do uprawiania sportu i ćwiczeń na świe-

żym powietrzu. Na powierzchni około 220 m2  będą 

ustawione różnej wysokości drążki oraz drabinki do 

wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem własnej 

masy ciała i przyrządów, które będą zainstalowane 

na placu.  

Całkowity koszt siłowni to kwota 101.500,00 zł. 

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 

76 125,00 zł, Powiat Ostrołęcki dofinansuje koszt 

budowy w wysokości 12 500,00 zł. Pozostałe plano-

wane koszty w wysokości 12 875,00 zł to wkład 

własny samorządu Gminy Baranowo.  

Przykładowe zestawy urządzeń pokazane są na po-
niższych rysunkach.  

                                       Kazimierz Rzewnicki 

Beneficjent: SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 
MAZOWIECKIEGO  
oraz,  
Partner:  GMINA BARANOWO  
realizują projekt dofinansowany z Funduszy Euro-
pejskich „Mazowiecki program przygotowania 
szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdal-
nego”. 
Celem projektu jest podniesienie jakości nauczania 
w min. 330 szkołach z terenu Województwa Mazo-
wieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowa-
nia oraz przeprowadzenie szkoleń mających na ce-
lu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do 
nauki zdalnej.  
Dofinansowanie projektu z UE: 40 374 335,00 
PLN 
Wartość projektu (ogółem): 55 624 305,00 PLN 
W Gminie Baranowo szkołą, która bierze udział w 
tym projekcie jest – Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Baranowie. W ramach projektu 
do szkoły w Baranowie trafił pakiet sprzętu 
w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, 
tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, 
projektora multimedialnego, monitora interaktyw-
nego oraz pakiet oprogramowań wspierających na-
ukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym 
w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nau-
czyciele i uczniowie.  
Wysokość wsparcia całości  projektu dla naszej 
gminy to kwota co najmniej 80.000,00 PLN. 
 

Kazimierz Rzewnicki 
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Mieszkańcy gminy 
Liczba mieszkańców gminy Baranowo zamel-
dowanych na pobyt stały na dzień 31 sierpnia 
2022 r. wynosiła – 6340, w tym 3188 to kobie-
ty i 3152 mężczyźni. 
Na pobyt czasowy było zameldowanych 80 
osób. 
 
OCHRONA ZDROWIA, ROZWIĄZYWA-
NIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I 
NARKOMANII 
                       
Napoje energetyzujące – współczesne zagroże-
nie zdrowotne dzieci i młodzieży. 
Energy drinki są kreowane na „magiczne na-
poje” mające poprawić kondycję fizyczną i 
psychiczną. 
Energetyki mają fatalny wpływ na dzieci i mło-
dzież. 
Napoje energetyzujące, energetyki, energy drinki – 
lekarze alarmują, że coraz częściej sięgają po nie 
dzieci i młodzież. Zawierające kofeinę, cukier, 
syntetyczne witaminy, guaranę napoje najpierw 
pobudzają, potem powodują zmęczenie, drażliwość 
i niepokój. 
Szczególnie w przypadku dzieci i młodzieży mogą 
być przyczyną odwodnienia organizmu, a ich łą-
czenie z alkoholem może skończyć się wizytą na 
SOR. 
Według lekarzy dostęp dzieci i młodzieży do napo-
jów energetyzujących w POLSCE jest zbyt łatwy. 
Rodzicom wydaje się, że to kolejny kolorowy 
napój gazowany – tymczasem, - kofeina jest zna-
czącym składnikiem energy drinków, jest substan-
cją psychoaktywną. 
Picie energy drinków ma fatalny wpływ na orga-
nizm. W układzie pokarmowym może dojść do 
objawów wczesnych: wymiotów, biegunki, zgagi, 
uczucia wzdęcia brzucha, bólu brzucha. Picie ener-
getyków może też doprowadzić do ostrego zapale-
nia wątroby. Są w nich bowiem polepszacze sma-
ku, barwniki i syntetyczne witaminy, które są słabo 
wchłanialne. 
 
RODZICU WYTŁUMACZ - DLACZEGO 
SKŁAD ENERGETYKÓW JEST BARDZO 
SZKODLIWY 
Otóż w skład energetyków wchodzą zazwyczaj: 
kofeina tauryna, guarana, witamina B, różne zioła, 
cukier, barwniki. To, co jest kluczem, to, że te 
składniki występują w bardzo silnym natężeniu. 
Za dużo kofeiny – 1 puszka energetyka zawiera 80 
miligram kofeiny = 2,3 filiżanki kawy. 
Skutek: zwiększenie poziomu stresu i stanów lęko-
wych, kołatanie serca i tzw. „trzęsiączka” oraz 
zmniejszenie poziomu serotoniny – neuroprzekaź-
nika odpowiadającego za dobre samopoczucie, jej 
deficyt może być przyczyną obniżenia nastroju. 
 
 
                                                              

Za dużo cukru – 1 puszka może zawierać nawet 15 
łyżeczek cukru. Skutek: szok glikemiczny – nagły 
gwałtowny wyrzut cukru do krwiobiegu, po którym 
występuje równie nagły spadek. To uczucie, które ma-
my po świętach, gdzy po uczcie zjadamy jeszcze dużo 
ciast i nagle jedyne o czym marzymy, to drzemka. I 
tak też działa energetyk, najpierw dodając nam mnó-
stwo energii, a po krótkim czasie odbierając ją. W 
efekcie mamy jej mniej po wypiciu niż przed wypi-
ciem. Za dużo witaminy B, przykładowo: spożycie 
więcej niż 34 mg witaminy B3 powoduje zaczerwie-
nienie skóry, a więcej niż 3000 mg może powodować 
uszkodzenie wątroby. 
Napoje energetyzujące są obecnie bardzo popularną 
używką, zarówno wśród dorosłych, jak i młodzieży 
oraz dzieci szkolnych. Ze względu na fakt, że stanowią 
bogate źródło łatwo przyswajalnych węglowodanów 
oraz związków aktywnych biologicznie (głównie ko-
fe-iny), ich regularne przyjmowanie nie pozostaje obo-
jętne dla zdrowia i może wiązać się z występowaniem 
uzależ-nień i chorób metabolicznych, jak np. cukrzyca. 
Fakt ich nieogra-niczonej dostępności i jednocześnie 
brak świadomości społecznej na temat potencjalnych 
skutków nadużywania tego rodzaju napojów sugeruje 
ko-nieczność podjęcia szeroko zakrojonej kampanii 
informacyjnej. 
NE nie powinny być spożywane jako napoje chłodzące 
i jako obojętne dla zdro-wia, nie powinny być też uży-
wane przez młodzież i dzieci. Choć wielu producen-
tów uczciwie podaje na opakowaniach, że napoje te 
mogą być spożywane od 16-go lub nawet 18-go roku 
życia, są one jednak ogólnie dostępne, a prawo nie 
zakazuje ich sprzedaży osobom nieletnim. 
 

Lucyna Dawid 
 
Informacja o udzielaniu świadczeń pomocy mate-

rialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-

mieszkałych na terenie Gm. Baranowo w roku szk. 

2022/2023 

 
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie in-
formuje, że w okresie od dnia 01 września 2022 r. do 
15 września 2022 r. można składać w Zespole Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie w godzinach 
8:30 – 15:00 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie 
pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia 
szkolne na rok szkolny 2022/2023. Wyjątkiem są słu-
chacze kolegiów pracowników służb społecznych, któ-
rzy mogą składać wnioski do 15 października 2022 r. 
Stypendium szkolne przyznawane będzie decyzją ad-
ministracyjną w dwóch transzach: od września 2022 r. 
do grudnia 2022 r. i od stycznia 2023 r. do czerwca 
2023 r., a w przypadku kolegiów pracowników służb 
społecznych od października 2022 r. do grudnia 2022 
r. i od stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r. 
Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1915 z 
późn.zm.) pomoc materialna w postaci stypendium 
szkolnego przysługuje: 
1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie 

gminy Baranowo 
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2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o 

uprawnieniach szkół publicznych dla  mło-
dzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicz-
nych kolegiów pracowników służb społecz-
nych - do czasu ukończenia kształcenia, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia   

3. wychowankom publicznych i niepublicznych 
ośrodków umożliwiających dzieciom i mło-
dzieży upośledzonej w stopniu głębokim a 
także dzieciom i młodzieży z   niepełnospraw-
nościami sprzężonymi, realizację obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukoń-
czenia realizacji obowiązku nauki. 

 
Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący się 
w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich 
dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności, 
gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielo-
dzietność, alkoholizm lub narkomania, a także gdy 
rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie loso-
we. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w ro-
dzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o sty-
pendium szkolne nie może być większa niż 600 zł 
netto na osobę w rodzinie (ar t.8 ust.1 pkt.2 usta-
wy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.- 
Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.). Miesięczna 
wysokość dochodu ustalana jest na zasadach okre-
ślonych w art.8 ust.3-13 w/w ustawy. Do dochodów 
nie wlicza się świadczeń z Programu 500+. Ponadto 
warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest 
zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo. Rodziną 
w rozumieniu art.6 pkt.14 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2268 z późn.zm.) są osoby spokrewnione lub niespo-
krewnione pozostające w faktycznym związku, 
wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. Podstawą 
do ustalenia uprawnień do stypendium szkolnego dla 
ucznia są dochody netto uzyskane w miesiącu po-
przedzającym składanie wniosku czyli przy składa-
niu wniosku w podstawowym terminie ustawowym 
– są to dochody uzyskane w sierpniu 2022 r. Przy 
składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają 
informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli: 
 Osoby pracujące - zaświadczenie pracodawcy o 

dochodach netto za miesiąc sierpień 2022 r. 
 Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytu-

ry lub renty za miesiąc sierpień 2022 r. lub aktu-
alna kopia decyzji o wysokości pobieranego 
świadczenia.• Bezrobotni – zaświadczenie lub 
oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezro-
botnej, a w przypadku pobierania zasiłku, za-
świadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc sier-
pień 2022 r. 

 Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub za-
świadczenie o wielkości gospodarstwa wykazują-
ce ilość hektarów przeliczeniowych (przyjmuje 
się, że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się do-
chód miesięczny w wysokości 345 zł). 

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą za-
świadczenie z US o dochodach uzyskiwanych z 
pozarolniczej działalności gospodarczej. 

 

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodat-
kowaną na zasadach określonych w przepisach o 
zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – 
zaświadczenie z US o formie opodatkowania, 
oświadczenie o zadeklarowanej kwocie dochodu za 
ostatni miesiąc oraz kopia dowodu opłacania składek 
ZUS. 

 Otrzymujący alimenty - wyrok sądu o wysokości 
zasądzonych alimentów lub kopia dokumentu 
stwierdzającego otrzymywanie alimentów. 

 Zaświadczenie z OPS o wypłatach z działu świad-
czeń rodzinnych i pomocy społecznej.• Osoby osią-
gające dochód z innych źródeł - dokumenty potwier-
dzające ich wysokość. 

Stypendium szkolne nie przysługuje: 
1. uczniom klas zerowych, 
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Ba-

ranowo, 
3. uczniom, którzy otrzymują inne wsparcie ze środ-

ków publicznych. 
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkol-
nego, gdy: 
1. przerwał naukę w szkole, 
2. został skreślony z listy uczniów, 
3. ustały przyczyny, które stanowiły podstawę przyzna-

nia stypendium. 
Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na: 
1. dodatkowe zajęcia edukacyjne np. zajęcia wyrów-

nawcze, nauka języka obcego, zajęcia sportowe, ta-
neczne, recytatorskie, informatyczne, itd. 

2. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki poza miejscem zamiesz-
kania przez ucznia szkól ponadgimnazjalnych oraz 
słuchaczy kolegiów, pobytu w internacie lub bursie, 

3. pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym np. 
tornister, strój sportowy, obuwie sportowe, podręcz-
niki nierefundowane w ramach innych programów 
pomocowych, słowniki, encyklopedie, lektury szkol-
ne, zeszyty, przybory szkolne, drukarki, komputery, 
laptopy, tablety. Obuwie i odzież mogą stanowić 
pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytua-
cji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni 
z procesem edukacji ucznia.  

Stypendium szkolne realizowane będzie poprzez refun-
dację poniesionych przez wnioskodawcę wydatków za 
udział ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wydatków 
na cele edukacyjne po przedłożeniu dowodu potwier-
dzającego poniesione wydatki wystawionego na wnio-
skodawcę w formie gotówkowej do wysokości przyzna-
nego stypendium szkolnego.  
Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z ar t.21 ust.1 
pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku docho-
dowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1128, 
1163, 1243) są wolne od podatku dochodowego. 
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach 
znajdujących się na terenie gminy Baranowo oraz w 
ZOSiP w Baranowie od dnia 02 września 2022 r. Druk 
wniosku można też pobrać ze strony internetowej: 
www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP. 

 
Monika Olkowska 
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Dotacja celowa Ministra Edukacji i Nauki przy-
znana na  bezpłatne podręczniki  dla uczniów na 
rok szkolny  2022/2023 
        
W roku szkolnym 2022/2023 bezpłatne podręczniki, 
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przy-
sługują wszystkim uczniom z klas: 

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII– szkoły podstawo-
we 

Łączna kwota na bezpłatne podręczniki, materiały 
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla Gminy Ba-
ranowo w roku 2022 wyniosła: 49.921,00 złotych. 
Łączna liczba uczniów objętych dotacją celową- 427 
Łączna liczba szkół objętych dotacją celową - 5 

Jadwiga Abramczyk 
 
 
 
 
 
 
 

 
Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 
 
Kwota całkowita realizacji Programu – 59 976,00 zł 
Kwota dofinansowana z Funduszu Solidarnościowe-
go – 59 976,00 zł 
Gmina Baranowo podpisała umowę z Wojewodą 
Mazowieckim na realizację Programu Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnienio-
wa” – edycja 2022, realizowanego w ramach Fundu-
szu Solidarnościowego. Głównym celem Progra-
mu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 
 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
 osobami ze znacznym stopniem niepełno-

sprawności oraz osobami z orzeczeniami trak-
towanymi na równi z orzeczeniem o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności,  poprzez 
możliwość uzyskania doraźnej, czasowej po-
mocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.  

Wsparciem w ramach programu „Opieka wytchnie-
niowa”- edycja 2022 zostali objęci członkowie ro-
dzin/opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę 
nad 7 osobami niepełnosprawnymi z terenu Gminy 
Baranowo, w tym nad 2 dzieci z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, oraz nad 5 osobami ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności lub                                 
z orzeczeniami  traktowanymi na równi z orzecze-
niem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 
Łącznie do zrealizowania jest 1680 godzin usług 
opieki wytchnieniowej, które są świadczone w for-
mie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oso-
by niepełnosprawnej, w okresie od  marca do 31 
grudnia 2022 r.  
Na realizację zadania Gmina Baranowo otrzymała 
środki finansowe z państwowego funduszu celowe-
go – Funduszu Solidarnościowego w wysokości 
59 976,00 zł. 
Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Baranowie. 

Anna Grad 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informu-

je: 

  Od 01-08-2022 r. przyjmowane są wnioski w 
wersji papierowej na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 
dot. ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego wraz z do-
datkami.  Wnioski można również składać w wersji 
elektronicznej za pośrednictwem Portalu Emp@tia 
(osoby, które posiadają profil zaufany lub kwalifikowa-
ny podpis elektroniczny). Jeżeli osoba ma zasą-
dzone alimenty na podstawie tytułu wykonawczego za-
twierdzonego przez sąd, a ich egzekucja okazała się bez-
skuteczna - dłużnik nie płaci zasądzonych alimentów, 
może ubiegać się o wypłacanie alimentów z funduszu 
alimentacyjnego, jeżeli dochód nie przekroczy KRY-
TERIUM DOCHODOWEGO, które wynosi 900,00zł 
netto na osobę w rodzinie. Świadczenie wypłacane jest 
miesięcznie w kwocie, która jest w wyroku, ale nie wię-
cej niż 500 zł na osobę uprawnioną.  

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany 
jest również rządowy program „Posiłek  w szkole i w 
domu”, który zapewnia pomoc zarówno osobom star-
szym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak 
również dzieciom, które wychowują się w rodzinach 
znajdujących się w trudnej sytuacji. 
W ośrodku Pomocy Społecznej nadal można składać 
wnioski o dodatek osłonowy i dodatek węglowy. Wnio-
ski są przyjmowane w godzinach 8.00 – 15.00, w środę 
9.00 – 16.00.   

Wakacyjny wyjazd 

 W miesiącu sierpniu 2022r. dzieci i osoby niepełno-
sprawne z tereny Gminy Baranowo przebywały na trzy-
dniowym wyjeździe integracyjno-wypoczynowym połą-
czony z warsztatami plastyczno-technicznymi, w miej-
scowości Ostrów Pieckowski nad jeziorem Wągiel. 
Wiele atrakcji zapewniło dobre samopoczucie uczestni-
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Po przywitaniu przez Wójta Gminy Baranowo dh 
Henryka Toryfter, Prezes Zarządu OSP w Cierpię-
tach dh Paweł Tokarski przedstawił krótki rys histo-
ryczny jednostki. Podczas uroczystości OSP Cierpię-
ta otrzymało Złoty Znak Związku Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz odzna-
czenie pamiątkowe Pro Masovia, ponadto wręczono 
odznaczenia i wyróżnienia następującym druhom:   

Dzień strażaka 

W dniu 03-05-2022 druhowie z gminy Baranowo 
spotkali się w licznym gronie na uroczystości zwią-
zanej z obchodami dnia strażaka.  Najpierw wszy-
scy druhowie wzięli udział we Mszy Świętej w ko-
ściele w Brodowych Łąkach, a następnie przema-
szerowali na przystań gdzie odbyła się uroczysta 
zbiórka z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka 
oraz Święta Narodowego 3-go Maja. Po części ofi-
cjalnej  Prezes OSP Brodowe Łąki zaprosił wszyst-
kich na poczęstunek przy ognisku. Organizatorem 
Dnia Strażaka było OSP Brodowe Łąki.  
Zawody Strażackie 
W dniu 09-06-2019 odbyły się, Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze, w których wzięły udział 
wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Baranowo  
a także gościnie jednostka OSP Ostrołęka. 
Zgodnie z regulaminem zawodów, odbyły się dwie 
konkurencje: sztafeta pożarnicza 7x50 m z prze-
szkodami oraz ćwiczenie bojowe. 
Komisja sędziowska, na podstawie uzyskanych wy-
ników, przedstawiła kwalifikację końcową zawo-
dów, która wyglądała następująco: 
1 miejsce OSP Bakuła  
2 miejsce OSP Cierpięta 
3 miejsce OSP Baranowo   
4 miejsce OSP Brodowe Łąki 
5 miejsce OSP Ramiona 
6 Miejsce OSP Rycica 
Zwycięskie drużyny otrzymały pamiątkowe oko-
licznościowe puchary oraz dyplomy. 
Gospodarzami zawodów była OSP Bakuła. Dzięku-
jemy bardzo za sprawne przygotowanie zawodów i 
pyszny poczęstunek.  

100-lecie OSP Cierpięta 
Obchody 100-lecia istnienia OSP Cierpięta  odbyły 
się w dniu 14 sierpnia 2022 roku i rozpoczęły się 
Mszą Świętą w kaplicy w Cierpiętach. Następnie 
pododdziały i zaproszeni goście przemaszerowali 
przed Remizę OSP, gdzie odbył się uroczysty apel. 
Dowódca uroczystości dh Tomasz Abramczyk zło-
żył meldunek przełożonemu dh Januszowi Głowac-
kiemu, po którym przy dźwiękach hymnu narodo-
wego nastąpiło podniesienie flagi państwowej na 
maszt.  

Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa, 
1.Kord Stanisław 
2.Ogonowski Waldemar 
3.Tokarski Roman 
4.Białczak Ryszard 
5.Piendak Sławomir 
6.Bączek Andrzej 
7.Białczak Jerzy 
8.Panuś  Andrzej   (OSP Bakuła) 
Srebrne Medale za zasługi dla pożarnictwa, 
1.Tokarski Paweł 
2.Tabaka Paweł 
3.Zyra Henryk 
4.Bączek Grzegorz 
5.Komosa Robert 
6.Komosa Mariusz 
7.Obrębski Paweł 
Brązowe Medale za zasługi dla pożarnictwa, 
1.Tabaka Grzegorz 
2.Myszkowski Artur 
3.Michalak Przemysław 
4.Grzeszczyk Adam 
5.Grzyb Marcin 
6.Gacioch Marcin 
7.Gacioch Marek 
8.Mizerek Daniel 
9.Grzeszczyk Piotr 
10.Zyra Daniel 
11.Kaczorek Andrzej   (OSP Bakuła) 
12.Deptuła  Kamil         (OSP Bakuła) 
13.Kuzia Rafał               (OSP Bakuła) 
14.Zyra Tomasz             (OSP Bakuła) 
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 Odznaki Strażak Wzorowy. 

1.Gąska Paweł 
2.Szumowski Adrian 
3.Dębek Robert 
4.Kaczorek  Kacper        (OSP Bakuła) 
5.Tabaka Marcin            (Baranowo) 
6.Szczęśniak Michał       (Baranowo) 
7.Abramczyk Patryk      (Baranowo) 
Odznaką „Za wysługę lat ”: zostali odznaczeni 
45 lat: -  Sadłowski Mieczysław, Ambo Adam, Bą-
czek Jerzy, Orzoł Edward, Tabaka Roman, Tokarski  
Stanisław 
40 lat:  -  Białczak Stanisław, Komosa Jerzy, Wich-
mann Nikodem. 
Ponadto Zastępca Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP st. bryg. Tomasz Cybul z okazji 100-
lecia OSP w Cierpiętach wręczył prezesowi OSP dru-
howi Pawłowi Tokarskiemu pamiątkowy obraz przed-
stawiający Katedrę św. Michała Archanioła i św. Flo-
riana w Warszawie nazywaną „Świątynią mazowiec-
kich strażaków”, a lokalna społeczność ufundowała 
rzeźbę św. Floriana, która stanęła na placu przed 
strażnicą OSP.  
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkie-
stra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kadzidle, na 
czele z tamburmajorem dh Stanisławem Gawrych. W 
uroczystości udział wzięli: Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Ostrołęce dh Głowacki 
Janusz,  Zastępca Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP -  st.  bryg. Tomasz Cybul, Zastępca 
Komendanta Miejskiego PSP w Ostrołęce - bryg. Ro-
bert Chodkowski, Stanisław Kubeł Starosta Powiatu, 
dh Henryk Toryfter Wójt Gminy Baranowo, przedsta-
wiciele władz samorządowych z Przewodniczącym 
Rady Gminy Panem Januszem Obrębskim, druhowie 
jednostek OSP z gminy Baranowo oraz lokalna spo-
łeczność. 
 

Krzysztof  Drężewski 

KURPIE NA RZESZOWSZCZYŹNIE 

Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad wraz z Ko-

łem Gospodyń Wiejskich „Rychtowne Babki” z Bara-

nowa w dniach 13-15 sierpnia przebywał w Lubeni, 

powiat rzeszowski, województwo podkarpackie. 

KGW w ramach projektu „Kurpiowskie kulinaria”, 

realizowanego przez Towarzystwo Społeczno Kultu-
ralne im. Aleksandra Kopcia w Baranowie, przepro-

wadziło dwudniowe warsztaty, na których uczestnicy, 

mieszkańcy gminy Lubenia i członkowie zespołu Pod 

borem zapoznawali się z recepturami i przygotowy-

wali tradycyjne kurpiowskie potrawy. Efektem warsz-

tatów było przygotowanie kilkuset porcji różnych po-

traw, którymi w czasie dożynek gminnych w miejsco-
wości Straszydle częstowani byli mieszkańcy gminy 

Lubenia i ich goście. Efekty pracy KGW „Rychtowne 

Babki” zyskały powszechne uznanie mieszkańców i 

władz Gminy Lubenia oraz Starosty Powiatu Rze-

szowskiego. Jednak pobyt tam, to była nie tylko wytę-

żona praca w kuchni. W sobotni wieczór wzięliśmy 

udział w imprezie integracyjnej z członkami zespołów 
ludowych z Gminy Lubenia. Przy muzyce naszych 

kapel, śpiewach i tańcach bawiliśmy się znakomicie. 

W niedzielę przed południem zwiedziliśmy Muzeum 

Budownictwa Ludowego w Sanoku. To jeden z naj-

większych i najpiękniejszych skansenów w Polsce. 

Członkowie zespołu „Pod Borem” nie tylko uczestni-
czyli w warsztatach kulinarnych, zwiedzali i bawili 

się. Także intensywnie trenowali i dopracowywali 

program na Dożynki Gminy Lubenia w Straszydle. 

15 sierpnia przed południem dotarliśmy na miejsce 

dożynek w Straszydle. Był tam już rozstawiony na-

miot z napisem „GMINA BARANOWO” i zaprezen-

towanymi rollupami Gminy Baranowo, Zespołu Pod 

Borem i KGW Rychtowne Babki. Członkowie KGW 
przygotowywali stoisko z kurpiowskimi smakołyka-

mi, a zespół Pod Borem wspólnie z miejscowymi stra-

żakami, mieszkańcami gminy niosącymi dożynkowe 

wieńce i zespołem „Lubenka” udalł się w pochodzie 

do miejscowego, pięknego drewnianego kościoła. 

Msza dożynkowa była pełna akcentów kurpiowskich.  
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Śpiewaliśmy tradycyjne pieśni w dialekcie kurpiowskim i 

jedna z ewangelii była przeczytana także w naszym dia-

lekcie.. Wzbudziliśmy tym podziw miejscowego probosz-

cza, który zachęcił nas do zaśpiewania dodatkowych pie-
śni w czasie mszy. 

Po powrocie na miejsce dożynek rozpoczęły się uroczy-

stości z nimi związane i okolicznościowe występy zespo-

łu „Lubenka”. Po nich Zespół kurpiowski „Pod Borem” 

zaprezentował swój program, wzbudzając powszechne 

uznanie widzów. Po występach i zwinięciu namiotu pro-

mocyjnego naszej gminy udaliśmy się w długą drogę po-
wrotną. 

Jako koordynator tego projektu chciałbym podziękować 

wszystkim w nim uczestniczącym, za wielkie zaangażo-

wanie i pracę. TSK im. A. Kopcia za życzliwość, wzięcie 

odpowiedzialności i obsługę projektu, członkiniom i 

członkom KGW „Rychtowne Babki” za ciężką pracę w 

czasie warsztatów i sprawną i bezproblemową obsługę 

stoiska promocyjnego, członkom zespołu „Pod Borem” 
za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w projekcie. 

Chciałbym podziękować również naszym gospodarzom i 

przyjaciołom z Lubeni. Za życzliwe przyjęcie i zapewnie-

nie noclegów, za zwiedzanie skansenu, czynne uczestnic-

two w warsztatach kulinarnych, wspólną pracę i wspólną 

zabawę. Szczególne podziękowania od wszystkich 

uczestników dla Dyrektor Ośrodka Kultury w Lubeni 
Pani Małgorzaty Barć, która tak pięknie się nami zaopie-

kowała. 

Operacja pod nazwą ‘Gotujta, gotujta kurpśoske sma-
kujta” został zrealizowanyprzez Towarzystwo Społeczno 
Kulturalne im. A. Kopcia w Baranowie we współpracy z 
KGW „Rychtowne Babki” z Baranowa, w ramach pro-
jektu grantowego pn. "Kurpiowskie Kulinaria", mają-
cych na celu promocję dziedzictwa kulturowego i pro-
mocję produktów lokalnych. Współfinansowana jest ze 
środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. 

Robert Domurad 

Na zaproszenie Starosty Powiatu Maków Mazowiec-

ki, Pana Zbigniewa Deptuły, Zespół Kurpiowski 

„Pod Borem” z Zawad w dniu 4 września wziął udział 

w Dożynkach Powiatu Makowskiego „św. Rozalia 

2022”. Miejscem dożynek było urokliwe Uroczysko 

św. Rozalii niedaleko Szelkowa. Połączone były z Od-
pustem na Św. Rozalię, który ma prawie 300-tu letnią 

tradycję. Na uroczysku zebrało się tysiące ludzi. Były i 

odpustowe stragany, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich, 

przeróżne atrakcje dla dzieci i dorosłych. 

Zespół miał dwa wejścia na scenę. Pierwsze z insceni-

zacją żniw i obrzędów dożynkowych, drugie z insceni-

zację pn. „zabawa w chałupie”. Publiczność przyjęła 

nasze występy z entuzjazmem i wielką życzliwością. 
Dostaliśmy olbrzymie brawa i wiele ciepłych słów od 

organizatorów dożynek. 

Poniżej link do fotorelacji dożynkowej. 

https://www.powiat-makowski.pl/asp/dozynki-powiatu-

makowskiego-sw-rozalia-2022---

fotorelacja,134,artykul,1,6970 
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DRODZY CZYTELNICY,  

Z największą radością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer “Wieści Gminy”. Znajdziecie w nim artyku-

ły 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, re-

klam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w większym niż dotych-

czas stopniu, inspirować i pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności dotyczącej gminy Barano-

wo. 

 

Grupa z Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad będzie reprezentowała Mazowsze 
na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie w dniu 11 września 2022r. Będzie niosła wieniec 

wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Zagajnica” z Łodzisk, gmina Lelis, oraz zapewni 
oprawę artystyczną w czasie ceremonii zaprezentowania wieńca Prezydentowi RP Andrzejowi 

Dudzie. 

mailto:goksirbaranowo@wp.pl

