
   

Drodzy Mieszkańcy 
Zbliż a się Wielkanoc 2021, żupełnie inna niż  wsżystkie 

Ś więta Zmartwychwstania Pan skiego, kto re żnamy ż po-

prżednich lat. Inna że wżględu na formę celebrowania uro-

cżystos ci i obrżędo w oraż sposo b prżygotowania s wiąt. 

Z ycżenia w cżasie epidemii wymagają sło w otuchy i opty-

miżmu. Pamiętajmy żatem, ż e Wielkanoc to cżas odrodże-

nia, żwycięstwa ż ycia nad s miercią. To cżas pojednania i 

nadżiei. 

Niech ten że wsżech miar sżcżego lny cżas napełni wsżystkich Pan stwa rados cią i sżcżęs ciem. Okaż my sobie 

wżajemnie sżacunek, nie sżcżędż my ż ycżliwos ci. Pamiętajmy o cżłonkach rodżiny i prżyjaciołach, ż kto rymi 

nie moż emy byc  blisko. W s wiątecżnej atmosferże odnajdż my wytchnienie od codżiennych trosk i okażję do 

refleksji nad ż yciem docżesnym i prżeżnacżeniem. Z okażji Ś wiąt Wielkanocnych ż ycżę Pan stwu żdrowia, spo-

koju, optymiżmu, smacżnego s więconego oraż duż o pożytywnej energii, potrżebnej do stawania naprżeciw 

wyżwaniom rżucanym prżeż ż ycie. 

     Wesołego Alleluja 

  

          Wójt Gminy Baranowo 

                      Henryk Toryfter 

 

 

 

Drodzy Parafianie 
Gdy spoglądałem w prżesżłos c  na jednej ż kart ż ycia żnala-

żłem nadżieję i sżcżęs cie. Chodżiłem wtedy w Łomż y od ko-

s cioła do kos cioła w kto rych trwała nocna adoracja, od gro-

bu do grobu, i prżeż całą noc, smutek i beżsilnos c  żalewały 

moje serce. Dopiero ż pierwsżymi promieniami nowego 

dnia żstąpiła Nadżieja Zmartwychwstania. Bo g wżmocnił 

wiarę, obdarżył swoją obecnos cią, powstając ż grobu żapu-

kał do serca. I wtedy nagle jakby w mgnieniu oka, uspokoił 

burże w moim wnętrżu, dotknięciem swej łaski żmienił po-

nuro sżare kolory s wiata, na pełne nasycenia i blasku najpiękniejsże barwy. W jednej chwili wżnio sł ponad 

s wiat, nad chmury, w urok swojej obecnos ci. Śżcżęs cie i Rados c  żalały me serce. 

Z ycżę Ci dżis  gorąco, aby Jeżus kto ry żmartwychwstaje, takż e w Twoim sercu żapalił s wiatło Nadżiei. Niech 

pomoż e Ci spojrżec  na s wiat i ż ycie ocżami Miłos ci i Śżcżęs cia. Niech prżyniesie Ci autentycżną Rados c . Niech 

prżemieni Cię pomagając dos wiadcżyc  piękna i cudu ż ycia, prżepełnionego nadżieją nieskon cżonos ci dżięki 

Zmartwychwstaniu. 

 

          Ks. Szymon Pieńkowski 
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Szanowni Państwo 

Nadchodżące Ś więta Wielkanocne  w roku 2021 będą obchodżone w wyjątkowych okolicżnos ciach. Atmosfera 

niepewnos ci  i  obawy towarżysży nam  wsżystkim. Postarajmy się jednak dac  sobie w te Ś więta choc  odrobinę 

wytchnienia i spędż my je w spokoju. W gronie najbliż sżych celebrujmy miłe chwile, pożwalając sobie na 

sżcżerą rados c  i refleksję. A wiosna mimo wsżystko, niech prżyniesie nam powiew s wież os ci, odrodżenia i 

energię do dżiałania. I nie żapomnijmy ż ycżyc  sobie żdrowia. Z ycżymy Pan stwu samych pięknych chwil w gro-

nie rodżiny, miłos ci, serdecżnos ci, us miechu, ale też  cżasu na rożmowę, żaro wno w tych s wiątecżnych dniach, 

ale i na co dżien .  

        Z ycżą  

          Radni Powiatowi 

          Każimierż Rżewnicki 

          Andrżej Grżyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

Z okażji  Ś wiąt Zmartwychwstania  Chrystusa roku 2021 ż ycżę każ demu ż Was aby te najważ niejsże Ś więta, 

kto re prżypadły w wyjątkowo trudnym cżasie epidemii, prżeż yc  w wyjątkowym żjednocżeniu ż Chrystusem i 

drugim cżłowiekiem, niech Zmartwychwstały sprawi aby prżeż trudne dos wiadcżenia dla całej ludżkos ci, każ -

dy potrafił odkryc  to co  w ż yciu najważ niejsże. Z ycżę   Pan stwu  spokoju i otwartego serca.  Wytrwałos c  i na-

dżieja niech Was nie opusżcża, w żdrowiu i ufnos ci wyglądajcie jutra. Niech żmartwychwstanie Pan skie, kto re 

niesie odrodżenie duchowe, napełni wsżystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudnos ci i pożwoli 

ż ufnos cią patrżec  w prżysżłos c . 

     Wesołego Alleluja! 

         Prżewodnicżący Rady Gminy  
         Janusż Obrębski 
         Radni Gminy Baranowo 
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Czy powstanie w Baranowie sklep wielkopowierzch-
niowy typu Biedronka 
 
Wójt Gminy Baranowo informuje, że w miesiącu styczniu 
b.r. do Urzędu Gminy w Baranowie wpłynęły dwie oferty 
dotyczące zamiaru budowy w miejscowości Baranowo 
sklepu wielkopowierzchniowego pod znaną marką o za-
sięgu ogólnopolskim taką jak Biedronka, Lidl czy Stokrot-
ka. Jedna oferta dotyczy lokalizacji tego obiektu na grun-
tach prywatnych, a druga na gruntach gminnych, a  kon-
kretnie na  jednej z działek ewidencyjnych (działka nr 
767/2) na targowisku gminnym w Baranowie. W związku 
z tym, że taki sklep jest tematem dość kontrowersyjnym i 
nie pozostanie bez wpływu, przynajmniej na początek, dla 
lokalnego biznesu operującego zwłaszcza w handlu deta-
licznym artykułami spożywczymi, Samorząd Gminy po-
stanowił zasięgnąć w tej sprawie opinii mieszkańców w 
formie konsultacji społecznych. Z powodu pandemii wiru-
sa COVID 19 i braku możliwości przeprowadzenia tych 
konsultacji w formie zebrań wiejskich w sołectwach za-
mierzamy zrobić to w formie sondy internetowej dostęp-
nej dla każdego mieszkańca na naszej stronie internetowej 
od 08.04. – 12.04. b.r. Na sesji Rady Gminy w dniu 24 
marca została podjęta uchwała umożliwiająca przeprowa-
dzenie niniejszych konsultacji. 
Chciałbym poinformować, że opinia mieszkańców w po-
wyższej sprawie będzie brana pod uwagę przy ewentual-
nej lokalizacji tej inwestycji na gruntach Gminy, bo w 
przypadku gruntów prywatnych nie będzie to miało żad-
nego znaczenia. W przypadku wyrażenia zgody na taką 
lokalizację tej inwestycji przez znaczącą większość miesz-
kańców naszej gminy biorących udział w niniejszej son-
dzie i pozytywnej decyzji Rady Gminy w tej sprawie, Sa-
morząd chciałby przy okazji tej inwestycji uporządkować 
i odpowiednio urządzić targowisko gminne, dlatego tez w 
niniejszej sondzie pojawią się 2 pytania: 
1. Czy jesteś za lokalizacją w miejscowości Baranowo, 

na nieruchomości gminnej sklepu wielkopowierzch-
niowego (np. Biedronka). 

2. Czy jesteś za rozbudową obecnego targowiska gmin-
nego w Baranowie poprzez budowę wiat do handlu i 
urządzenie parkingów oraz alejek dla handlujących. 

Ankieta jest anonimowa i bardzo prosta. Odpowiedzi na 
pytania można udzielić tylko raz. Prosi się zatem o liczny 
udział w tej sondzie. Skala zainteresowania tym tematem 
jest ważna dla podjęcia stosownej decyzji przez Samorząd 
Gminy. 
 

Funkcjonuje już Gminna Spółka Komunalna 

 

W dniu 02.03.2020 roku Gmina Baranowo powołała w 

formie aktu notarialnego własną spółkę komunalną pn. 

„Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Baranowie” (wpis do 

KRS z dnia 18.09.2020 r.)  W akcie założycielskim spółki 

zapisano, że Wójt Gminy Baranowo, działając w imieniu i 

na rzecz Gminy Baranowo wykonując Uchwałę Nr 

XV/97/2019 Rady Gminy Baranowo z dnia 29 listopada 

2019 roku w sprawie utworzenia spółki  z ograniczoną 

odpowiedzialnością  pod firmą Zakład Gospodarki Komu-

nalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzi-

bą w Baranowie oraz uchwałę Nr XIX/120/2020 Rady 

Gminy Baranowo z dnia 11 lutego 2020 roku zmieniającą 

uchwałę w sprawie utworzenia spółki  z ograniczoną od-

powiedzialnością pod firmą Zakład Gospodarki Komunal-

nej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Baranowie zawiązuje jednoosobową spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością, zwaną dalej: Spółką. 

Spółka jest własnością Gminy Baranowo (Gmina jest jedy-

nym udziałowcem, posiada bowiem 100% udziałów w tym 

podmiocie gospodarczym). Spółka będzie  prowadzić dzia-

łalność o charakterze użyteczności publicznej, której celem 

jest realizowanie zadań własnych  Gminy Baranowo.  

 

W akcie założycielskim zadania dla spółki zostały zapisane 

według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) bardzo 

szeroko, bo aż w 40 pozycjach dając spółce możliwości 

działania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej 

granicami. W tych pozycjach zawierają się także wszystkie 

zadania własne gminy z tzw. sfery komunalnej uwzględ-

nione w Ustawie  z 8 marca 1990 roku o Samorządzie 

Gminnym, które chcemy realizować. Reasumując główne 

zadania przewidziane dla spółki będą miały na celu zaspa-

kajanie zbiorowych potrzeb Naszej Wspólnoty Gminnej i 

obejmą sprawy: 

1. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji 

ruchu drogowego; 

2. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usu-

wania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzyma-

nia czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, 

wysypisk, odbioru,  transportu i unieszkodliwiania od-

padów komunalnych; 

3. lokalnego transportu zbiorowego; 

4. gminnego budownictwa komunalnego; 

5. targowisk i hal targowych; 

6. zieleni gminnej i zadrzewień 

7. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczno-

ści publicznej oraz obiektów  administracyjnych; 

     

W dniu 13.05.2020 roku Wójt we współpracy z Samorzą-

dem Gminy powołał 3-osobową Radę Nadzorczą Spółki,  

na czele której stanął Radca Prawny obsługujący Naszą 

Gminę Pan Jan Suwiński. Następnie Rada Nadzorcza po-

wołała jednoosobowy Zarząd Spółki, na  którego czele 

stanął Pan Marcin Wołosz, dotychczasowy kierownik go-

spodarki komunalnej w Gminie, obejmując funkcję Preze-

sa Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Bara-

nowie. Samorząd przekazał Spółce 150000 zł gminnych 

środków finansowych na tzw. Kapitał Zakładowy Spółki. 

Na początek swojej działalności Spółka zakupiła 2  używa-

ne, ale w dobrym stanie samochody, do odbioru śmieci i 

zajęła się gospodarką odpadami w Gminie. Odbiera odpa-

dy (śmieci) od mieszkańców i transportuje je do Regional-

nej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych 

(RIPOK) w Ostrołęce, z którą Gmina podpisała umowę i 

wykonuje to od początku bardzo dobrze. Dzięki temu ma-

my większy wpływ na segregację odpadów w gospodar-

stwach, która jest coraz lepsza, udało się też ograniczyć 

ilość odpadów ogółem, co wpływa na ogólny koszt syste-

mu i daje szansę, o ile nie nastąpią jakieś niekorzystne 

zjawiska zewnętrzne,  na utrzymanie dalej dotychczaso-

wych cen za śmieci dla mieszkańców. Na chwilę obecną 

Spółka zajmuje się głównie odbiorem odpadów od miesz-

kańców i jednostek organizacyjnych gminy. Powoli przej-

muje też śmieci od przedsiębiorców, zajmuje się również 

bieżącymi  remontami obiektów gminnych. Od II kwartału 

Samorząd Gminy chciałby, aby Spółka objęła swoimi dzia-

łaniami inne obszary tzw. sfery komunalnej takie jak: 

1. Odbiór ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływo-

wych od mieszkańców i transport ich do naszych 

oczyszczalni ścieków. 
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2. Obsługa oczyszczalni przydomowych, które zostaną 

przekazane mieszkańcom umową darowizny. 

3. Remont obiektów gminnych oraz dróg i innych ele-

mentów infrastruktury gminnej. 

4. Utrzymanie czystości w tzw. centrach  wsi w sołec-

twach. 

5. Budowa nowych obiektów,  chodników i parkingów. 

6. Świadczenie usług koparką  i innymi maszynami dla 

naszych mieszkańców. 

Niestety z powodu potrzeby odliczenia przez Gminę po-

datku VAT od dwóch dużych inwestycji realizowanych w 

tym roku w ramach działalności wod-kan (chodzi o rozbu-

dowę SUW w Baranowie i budowę kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Brodowe Łąki, Zawady i Dąbrowa) Spół-

ka nie przejmie do końca tego roku kosztów i przychodów 

z wody i ścieków. Mam nadzieję, że będzie to możliwe od 

stycznia 2022 roku. 

Z analizy dotychczasowych  i planowanych działań można 

wywnioskować, że spółka zajmuje się i będzie zajmować 

się obsługą Gminy w wielu obszarach jak również będzie 

świadczyć usługi maszynami dla naszych mieszkańców, 

dlatego sukcesywnie Samorząd Gminy przekazuje Spółce 

kolejne składniki majątku Gminy, w tym maszyny i urzą-

dzenia. 

Myślę, że dalej bardzo ważnym zadaniem dla Spółki (jest 

to jedyny sposób, aby Gmina sama mogła zajmować się 

swoimi śmieciami) pozostanie obsługa gminnej gospodar-

ki odpadami. To właśnie ta obecna i przyszła potrzeba 

obsługi własnej gospodarki śmieciowej w trybie bezprze-

targowym czyli w tzw. in house gdzie jest wymóg aby 90 

% przychodów w spółce pochodziło od własnego zlece-

niodawcy czyli od Gminy, określa główny charakter Na-

szej Spółki, ograniczając do minimum jej ekspansję ze-

wnętrzną i podkreślając jej gminny zasięg działania. Je-

stem przekonany, że ten zasięg działania pozwoli na opty-

malny rozwój Naszej Spółki i przyczyni się do efektywne-

go wykorzystania naszego potencjału zarówno techniczne-

go jak i kadrowego oraz jeszcze większego zadowolenia 

mieszkańców. Chciałbym zauważyć, że spółki komunalne 

(spółki z o. o.) są coraz bardziej powszechną formą pro-

wadzenia gospodarki komunalnej w gminach, zwłaszcza 

gdy poziom infrastruktury technicznej, w tym ilość dróg, 

sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych jest dość wyso-

ki, jak u nas.  Co do zasady, spółki powinny być podmio-

tami samofinansującymi się, i zapewne tak będzie i w 

naszym przypadku pomimo, iż przychodów  zewnętrz-

nych z reguły bardziej dochodowych  nie będzie zbyt wie-

le. Chciałbym poinformować, że ewentualne nadwyżki 

finansowe jakie zostaną wypracowane w Spółce  nie mu-

szą być przekazywane do budżetu  gminy w formie dywi-

dendy, a raczej powinny być przeznaczane na powiększa-

nie majątku spółki czyli np. zakup nowych maszyn i urzą-

dzeń albo na wykonywanie nowych zadań służących 

mieszkańcom gminy. To tyle najważniejszych informacji 

o tym podmiocie. 

Życzę Spółce rozwoju i zapraszam mieszkańców gminy 

do współpracy z naszym nowym gminnym podmiotem 

gospodarczym. 

 

Wójt Gminy 

Henryk Toryfter 

Realizowane  inwestycje drogowe  
 
W roku 2021 Gmina Baranowo zaplanowała do przebu-
dowy 10 odcinków dróg gminnych : 
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo 

– Jastrząbka od 4+618,00 do km 5+378,00. 
2. Przebudowa drogi gminnej nr 250124W Błędowo – 

Ostrówek w km od 0+000,00 do km 0+500,00. 
3. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – stara 

wieś na odcinku 696 mb. 
4. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cierpięta - 

Tobyłki - Duży Las – Ściśla w km od 1+360,00 do 
km 1+900,00. 

5. Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orz.oł – 
Rycica w km od 0+501,00 do km 1+365,00 

6. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki w km od 
0+000,00 do km 0+080,00. 

7. Przebudowa drogi w msc. Bakuła na odcinku 130 
mb. 

8. Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwiń-
skie - Czarnotrzew od km 0+000,00 do km 
0+694,42 i od km 0+734,70 do km 0+967,00. 

9. Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki w km od 
0+000,00 do km 0+580,00. 

10. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne- 
Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 0+023,80 do km 
0+300. 

 
Na siedmiu z dziesięciu odcinków ww. dróg zostały już 
podpisane umowy z Wykonawcami robót, którzy zostali 
wyłonieni w przetargach. W tym roku Wykonawcami 
będą : firma OSTRADA z Ostrołęki, TRANS DROG 
SZLACHETKA z  Dylewa, oraz Przedsiębiorstwo Bu-
dowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Łączna 
kwota do wydatkowania za przebudowę ww. dróg to ok. 
2,6 mln zł 
Pierwsze prace przy przebudowie dróg zostały już roz-
poczęte. 
Oprócz inwestycji na drogach gminnych, Gmina zabez-
pieczyła w budżecie środki finansowe jako pomoc dla 
Powiatu dla zadań drogowych pod nazwą: 
1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo 

– Oborczyska – Bakuła. 
2. Rozbudowa ciągu komunikacyjnego drogi powiato-

wej nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawa-
dy. 

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek – 
Gleba – Kierzek – Zawady Etap II. 

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

5. Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego 
dróg powiatowych  nr 2544W Grabnik-Grabówek-
Jastrząbka-Gaczyska. Nr 3227W Przasnysz-
Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Bara-
nowo. 

Łączna planowana dotacja dla powiatu to kwota rów-
nież ok. 2,6 mnl zł 
Na bieżące remonty dróg żwirowych oraz na podniesie-
nie standardu dróg, z gruntowych na żwirowe, Rada 
Gminy przydzieliła kwotę ok. 292.000zł. W kwocie tej 
mieszczą się środki finansowe podzielone na każdą 
wieś z Funduszu Sołeckiego, które zostaną rozdyspono-
wane wzorem lat ubiegłych.  
Na dodatkowe wsparcie do remontu dróg żwirowych w 
roku 2021 w budżecie gminy takich środków nie prze-
widziano (środki rozdzielane przez Komisję UG). W 
związku z czym sołtysi powinni zaplanować tylko re-
monty i wydatki za środki z Funduszu Sołeckiego. 
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Zostały też zlecone do wykonania dokumentacje technicz-
ne na przebudowę kolejnych dróg, z terminem realizacji w 
kolejnych latach. Jest to kontynuacja realizacji „planu mi-
nimum” przebudowy dróg na terenie Gminy Baranowo, i 
są to drogi:  
1. Przebudowa drogi gminnej nr 250122W Kalisko – Ku-

cieje. Długość ok. 700 mb. 
2. Przebudowa drogi w msc. Brodowe Łąki w km od 

0+000,00 do km 0+700,00. 
3. Budowa drogi gminnej nr 250108W Baranowo - Ja-

strząbka”. Długość ok. 850 mb. 
4. Zjazd publiczny z drogi Nr 2533 Chudek – Gleba – 

Kierzek – Zawady w msc. Kopaczyska.  Długość od-
cinka drogi ok. 200 mb. 

5. Zjazd publiczny z drogi Nr 250101W Baranowo – Ry-
cia – Ramiona – Parciaki w msc. Baranowo.  Długość 
odcinka drogi ok. 85 mb. 

6. Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-
Rycica-Ramiona-Parciaki od km 1+600,00 do km 
10+000,00. 

7. Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – 
Czarnotrzew. 
 

Krzysztof Szczepanek 
 

 

,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie” 

Dobiegają końca prace projektowe związane z rozbudową 

Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie. W ubiegłym roku 

zostały wykonane dwa otwory studzienne na działce 1005, 

otwór S1 o głębokości 43,2 m oraz otwór S2 o głębokości 

72,1 m. Po zakończeniu wiercenia otwory zafiltrowano 

oraz wykonano próbne pompowanie. Decyzją Marszałka 

Województwa Mazowieckiego z dnia 22.01.2021 ustalono 

wydajność eksploatacyjną otworu S1 = 50,00 m3 /h nato-

miast otworu S2= 43,0 m3/h.  

Znaczna różnica w głębokości otworów wynika ze skom-

plikowanej budowy geologicznej terenu i była ona zasko-

czeniem zarówno dla inwestora jak i dla wykonawcy. Po-

ziom warstwy wodonośnej okazał się zupełnie inny w każ-

dym z otworów, choć znajdują się one w odległości zaled-

wie około 60,0 m od siebie.  

Kolejnym etapem były badania wody pod względem fizy-

kochemicznym, tu również skład fizykochemiczny wody 

okazał się zupełnie inny jak wskazywały badania geolo-

giczne. Według wcześniejszych założeń, PH oraz zawar-

tość żelaza i manganu, powinna być zbliżona do analogicz-

nych wartość wody z eksploatowanych obecnie studni na 

terenie Stacji Uzdatniania Wody, które są oddalone o oko-

ło 1 km od nowego ujęcia. Parametry  fizykochemiczny 

jednak znacznie odbiegały od tych jakie posiada woda su-

rowa z obecnie eksploatowanych studni. Szczególnym 

problemem okazała się wyższa zawartość żelaza i manga-

nu. Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji 

Sp. z o.o. ,,PROBUD” , które zajmuje się opracowaniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedmioto-

wej inwestycji zaprezentowało kilka wariantów wykonania 

rozbudowy.  

Jednym z wariantów była przebudowa całej linii technolo-

gicznej i dostosowania jej do uzdatniani wody ze wszyst-

kich 4 studni, 2 nowych jak i 2 już eksploatowanych.  

Ostatecznie po kilku naradach z wykonawcą i konserwatora-

mi, zapadła decyzja aby pozostawić istniejącą linię techno-

logiczną w dotychczasowym kształcie, budynek  rozbudo-

wać o maksymalnie możliwą powierzchnię a w dobudowa-

nej części wykonać nową linię technologiczną z dwu stop-

niowym systemem filtrowania do uzdatniani wody z no-

wych studni znajdujących się na działce 1005.  

Rozwiązanie to jest bardzo korzystne ekonomicznie, pozwo-

li na wykorzystanie praktycznie wszystkich pracujących 

urządzeń i armatury. Woda uzdatniona z obu linii technolo-

gicznych będzie trafiała do wspólnej retencji, która zostanie 

zwiększona o 200 m3 , poprzez wybudowanie nowego 

zbiornika. Cała automatyka sterująca Stacją Uzdatniania 

Wody zostanie spięta w jeden układ nadzorujący pracę 

wszystkich urządzeń. W świetle ciągłych zmian klimatycz-

nych, realizacja rozbudowy jest priorytetem abyśmy wszy-

scy mogli spokojnie patrzeć w przyszłość i nie obawiać się o 

niedobory wody w okresie suszy.   

 

Arkadiusz Kuciejczyk  

 

Uchwała antysmogowa a Program Ochrony Powietrza 
 
Na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje 
uchwała antysmogowa oraz Program Ochrony Powietrza. 
Uchwała antysmogowa wprowadza na użytkowników urzą-
dzeń grzewczych, w których następuje spalanie paliw sta-
łych tj. pieców, kominków, kotłów ograniczenia i zakazy, 
którymi są m.in.: 

• od 11 listopada 2017 r. można montować tylko kotły 
spełniające normy ekoprojektu,  

• od 1 stycznia 2023 r. nie wolno używać kotłów na wę-
giel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas 
3,4 lub 5, 

• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno używać kotłów na wę-
giel lub drewno klasy 3 lub 4, 

• użytkownicy kotłów klasy 5 będą mogli z nich korzy-
stać do końca ich żywotności. 

 
Natomiast celem Programu Ochrony Powietrza jest poprawa 
jakości powietrza w regionie, a jego głównym narzędziem 
sukcesywna wymiana lub likwidacja źródeł niskiej emisji 
tzw. kopciuchów, ich identyfikacja przez inwentaryzację 
oraz nowe nasadzenia zieleni. W Programie określono rów-
nież liczbę wymiany kotłów na terenie Gminy Baranowo, 
która wynosi 212 rocznie oraz liczbę kontroli przestrzegania 
uchwały antysmogowej oraz zakazu spalania odpadów i 
pozostałości roślinnych do przeprowadzenia, która wynosi 
25 rocznie. Ponadto użytkownicy instalacji naruszających 
przepisy uchwały antysmogowej mogą być ukarani manda-
tem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł. Podobne kary grożą 
za spalanie odpadów. 
W związku z koniecznością realizacji programu prosimy 
wszystkie osoby, które wymienią źródło ciepła (piec) lub/i 
dokonają termomodernizację budynku o zgłaszanie tego 
faktu do Urzędu Gminy w Baranowie pok. 30 lub przesyła-
jąc scan zgłoszenia na adres mailowy ug@baranowo.pl.  
Druki zgłoszenia dostępne w siedzibie Urzędu w pok. 30 
oraz na stronie internetowej www.baranowo.pl. 
 

Ewelina Samsel 
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Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań  2021 
 
Dane od osób fizycznych objętych spisem powszechnym są 
zbierane metodą samospisu internetowego. Każdy mieszka-
niec Polski jest zobowiązany samodzielnie przeprowadzić 
samospis, polegający na weryfikacji, aktualizacji 
i uzupełnieniu danych o respondencie, zamieszczonych 
w formularzu spisowym. 
Samospis internetowy będzie przeprowadzany od 1 kwietnia 
2021 r. do 30 czerwca 2021r. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach kiedy osoba obję-
ta spisem powszechnym nie może dopełnić obowiązku samo-
spisu przez Internet, dane zostaną  zebrane metodą wywiadu 
telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowe-
go oraz wywiadu bezpośredniego również  przeprowadzanego 
przez rachmistrza spisowego . 
Proces nabóru na rachmistrzów spisowych w Polsce został 
zakończony. Dla Gminy Baranowo wyznaczono 3 miejsca na 
rachmistrza spisowego i 4 miejsca jako rezerwa rachmistrza 
spisowego. Nabór był naborem  otwartym i konkurencyjnym.  
Kandydaci na rachmistrzów  uczestniczyli  w szkoleniu, a 
następnie podeszli do egzaminu. Na rachmistrzów ( 3 osoby) 
wybrano   osoby z najlepszymi wynikami z egzaminu.   
Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie 
powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzyw-
ny,  co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 
Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane 
do przestrzegania tajemnicy statystycznej. 
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spiso-
wych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach 
określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie 
o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu 
ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajem-
nicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charak-
ter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobo-
we i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość 
jej uchylenia. 
Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych 
oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowa-
dzonych przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, 
pod rygorem odpowiedzialności karnej. 
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021r. 
będzie realizowany następującymi metodami: 
I. obowiązkowo metodą samospisu internetowego 

(CAWI) 
Samospis internetowy (CAWI). Respondenci (osoby fizyczne)  
na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzu-
pełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej 
na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samo-
spisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. 
Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa 
unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, 
czy respondent właściwie wypełnia rubryki. 

II. uzupełniająco: 

• metodą wywiadu telefonicznego (CATI) 

• metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI) 

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej sa-

mospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli 

ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia 

czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, 

pomogą mu w tym  rachmistrze    – bezpośrednio 

i telefonicznie. 

W ramach narodowego spisu powszechnego ludności 

i mieszkań zostaną zebrane następujące dane: 

Charakterystyka demograficzna osób: płeć, wiek, adres 

zamieszkania,  stan cywilny, kraj urodzenia, kraj posiadane-

go obywatelstwa. 

Aktywność ekonomiczna osób: bieżący status aktywności 

zawodowej – pracujący, bezrobotni, bierni zawodowo, loka-

lizacja miejsca pracy, rodzaj działalności zakładu pracy, za-

wód wykonywany, status zatrudnienia, wymiar czasu pracy, 

rodzaj źródła utrzymania osób, rodzaje pobieranych świad-

czeń. 

Poziom wykształcenia. 

Niepełnosprawność: samoocena niepełnosprawność, praw-

ne orzeczenie o niepełnosprawności lub niezdolności 

do prac, stopień niepełnosprawności, grupy schorzeń powo-

dujące trudności w wykonywaniu codziennych czynności. 

Migracje wewnętrzne i zagraniczne: okres zamieszkania 

w obecnej miejscowości, miejsce poprzedniego zamieszka-

nia w kraju, miejsce zamieszkania rok przed spisem, fakt 

przebywania kiedykolwiek za granicą, rok przyjazdu /po-

wrotu do Polski, miejsce zamieszkania za granicą – kraj (dla 

osób przebywających kiedykolwiek za granicą), kraj przeby-

wania i rok wyjazdu z Polski (dla osób przebywających cza-

sowo za granicą). 

Charakterystyka etniczno-kulturowa: narodowość – przy-

należność narodowa lub etniczna, język, którym posługują 

się osoby w kontaktach domowych, wyznanie – przynależ-

ność do wyznania religijnego. 

Gospodarstwa domowe i rodziny: stopień pokrewieństwa 

z reprezentantem gospodarstwa domowego, tytuł prawny 

gospodarstwa domowego do zajmowanego mieszkania. 

Stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych 

(mieszkania i budynki): rodzaj pomieszczeń mieszkalnych,  

stan zamieszkania mieszkania, własność mieszkania, liczba 

osób w mieszkaniu, powierzchnia użytkowa mieszkania, 

liczba izb w mieszkaniu, wyposażenie mieszkania 

w urządzenia techniczno-sanitarne, rodzaj stosowanego pali-

wa do ogrzewania mieszkania, tytuł prawny zamieszkiwania 

mieszkania przez gospodarstwo domowe, rodzaj budynku, 

w którym znajduje się mieszkanie, stan zamieszkania budyn-

ku, wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, po-

wierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, liczba izb 

w budynku, własność budynku, liczba mieszkań w budynku, 

rok wybudowania budynku. 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – strona internetowa 

GUS: https://spis.gov.pl 

                                      

Gminne Biuro Spisowe w Baranowie 
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Czujniki jakości powietrza 

 

W celu monitorowania zanieczyszczeń powietrza, na bu-

dynku Urzędu Gminy w Baranowie został zamontowany 

profesjonalny czujnik jakości powietrza. 

Urządzenie informuje o temperaturze powietrza, wilgotno-

ści, ciśnieniu, prędkości wiatru oraz o stężeniu pyłów za-

wieszonych PM10, PM2.5, PM1 odpowiadających za tzw. 

smog.  Wyniki można śledzić na stronie internetowej urzę-

du www.baranowo.pl lub www.airly.org/map bądź korzy-

stając z aplikacji Airly na telefon. 

Montaż czujników ma za zadanie uświadamiać mieszkań-

ców, jak duży wpływ na jakość powietrza, ma spalanie 

odpadów w piecach i kotłach centralnego ogrzewania czy 

też ogrzewanie domów słabej jakości paliwem.  

Gmina Baranowo planuje montaż takich czujników rów-

nież w północnej, jak i południowej części gminy. 

 

Ewelina Samsel 

 

Ochrona Zdrowia, Rozwiązywanie Problemów Alkoho-

lowych i Narkomanii.  

Rok 2020 został zdominowany przez stan epidemii CO-

VID-19. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że przedłużający 

się okres pandemii sprzyja obniżeniu nastroju oraz  wzma-

ga negatywne emocje. Dotyczy to szczególnie osób w po-

deszłym wieku, dzieci i młodzieży szkolnej, które zostały 

pozbawione kontaktów. Dlatego ważne jest, w tak trud-

nym czasie budowanie pozytywnych emocji oraz edukacja 

dotycząca problemu narastającego gorszego samopoczu-

cia, które może z czasem przerodzić się w depresję. Obec-

na sytuacja jest dla rodzin szczególnie trudna. 

Światowa organizacja zdrowia (WHO) podaje, że aż 50% 

zaburzeń zdrowia psychicznego prowadzi do nadużywania 

substancji psychoaktywnych, agresji i przemocy, a także 

innych zachowań antyspołecznych. Dzieci i młodzież są 

grupą wymagającą szczególnie intensywnych oddziaływań 

profilaktycznych. Należy skupić się na najmłodszych by 

zapobiec i redukować takie zachowania. Należy pamiętać 

o tym, że pomocy i dostarczenia specjalistycznej wiedzy 

na temat uzależnień wymagają jednak nie tylko dzieci oraz 

młodzież, rodzice ale także osoby dorosłe. Pomagać, to nie 

tylko minimalizować skutki uzależnień, ale przede wszyst-

kim zapobiegać, czyli edukować, uświadamiać, wskazy-

wać alternatywne sposoby spędzania czasu wolnego, ra-

dzenia sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi. Po-

magać to również podejmować działania polegające na 

kształtowaniu prawidłowych postaw osobowościowych, 

uczyć umiejętności mówienia „nie” wszelkim używkom,                            

w przypadku presji otoczenia. 

 

W Urzędzie Gminy działa Gminna Komisja Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która udziela 

porad, motywuje do podjęcia leczenia oraz kieruje osoby 

uzależnione do Poradni Zdrowia Psychicznego i Leczenia 

Uzależnień, informuje osoby dotknięte nałogiem o pla-

cówkach zapewniających terapię. Do komisji można zgło-

sić się  z problemem zarówno uzależnienia od alkoholu, 

narkotyków oraz przemocy w rodzinie. 

Podstawowym zadaniem komisji oraz głównym jej celem 

jest podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia 

spożycia napojów alkoholowych i narkotyków oraz zapo-

bieganie powstawaniu nowych problemów wynikających z 

nadużywania alkoholu  i narkotyków oraz zwiększenie 

zdolności do radzenia sobie z istniejącymi problemami.  

Komisja poprzez swoją działalność zajmuje się wspiera-

niem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem 

zdrowego stylu życia oraz pomaga rodzinom w trudnych 

sytuacjach. 

 

Uzależnienie to nie tylko nadużywanie alkoholu i narkoty-

ków. Wkraczając w XXI wiek wkraczamy w nowe uzależ-

nienia. Obecnie coraz bardziej widocznym uzależnieniem 

jest fonoholizm. 

Fonoholizm – bo o tym zjawisku mowa – odnosi się do 

zaburzenia behawioralnego  w postaci nałogowego używa-

nia telefonu komórkowego. Problem ten – potocznie nazy-

wany uzależnieniem od smartfona – pozostaje doświadcze-

niem osób, które nie potrafią normalnie funkcjonować bez 

ciągłej obecności telefonu komórkowego.  

Urządzenie włączone jest 24 godziny na dobę, ciągle pozo-

staje w zasięgu ręki, zabierane jest wszędzie tam, gdzie jest 

to możliwe. Osoba nadużywająca smartfona – fonoholik – 

cały czas sprawdza, czy nie ma jakiegoś powiadomienia, a 

z różnych względów nie mogąc odebrać telefonu, czuje 

niepokój, rozdrażnienie, a nawet skłonna jest do agresji. 

Zdawać by się mogło, że problem fonoholizmu zagraża 

jedynie dzieciom i młodzieży, jednakże w rzeczywistości 

dotykać może osób w różnym wieku.   

 

Czym jest fonoholizm 

Pokolenie sieci, pokolenie szklanych ekranów,  – to tylko 

niektóre z określeń współczesnego pokolenia dzieci i mło-

dzieży urodzonych po 1995 roku. To osoby przepływające 

między światem realnym i światem wirtualnym, w którym 

zaspokajają swoje dziecięce i młodzieńcze potrzeby, spę-

dzają czas wolny, poszukują akceptacji  i budują poczucie 

przynależności. Jednakże zbytnie zanurzenie w świat cyfro-

wy, bez odpowiedniego udziału bezpośrednich relacji two-

rzonych face to face, może przyczyniać się do nadużywania 

Internetu i cyfrowych urządzeń mobilnych. Siecioholizm, 

sieciozależność, cyberzależność, infoholizm, uzależnienie 

od Internetu, infozależność – to tylko niektóre z nazw 

obecnie funkcjonujących w specjalistycznej literaturze 

przedmiotu. W skrócie można powiedzieć, że uzależnienie 

od Internetu to zachowanie charakteryzujące się utratą kon-

troli nad korzystaniem z tego narzędzia. Tak rozumiane 

może prowadzić do społecznej izolacji oraz zaniedbywania 

różnych form aktywności społecznej, nauki, aktywnego 

wypoczynku, higieny osobistej oraz zdrowia.  

 

Z racji powszechności używania cyfrowych urządzeń mo-

bilnych w sposób szczególny pochylimy się nad nowym 

zjawiskiem, które dość wyraźnie zakorzeniło się w obiego-

wej opinii, budząc przy tym niemało kontrowersji.  

 

 

Mieszkańcy gminy  

 

Liczba mieszkańców gminy Baranowo zameldowanych na 

pobyt stały na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiła – 6488, w 

tym 3255 to kobiety i 3233 mężczyźni. 

Na pobyt czasowy było zameldowanych 86 osób. W odnie-

sieniu do poprzedniego roku liczba mieszkańców zameldo-

wanych na pobyt stały zmniejszyła się o 42 osoby. 

 

Lucyna Dawid 
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Lp. Nazwa  miejscowości    Liczba mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały 

Liczba mieszkańców za-
meldowanych na pobyt 
czasowy 

1. Adamczycha 57 0 

2. Bakuła 119 0 

3. Baranowo 1253 18 

4. Błędowo 139 1 

5. Brodowe Łąki 163 0 

6. Budne-Sowięta 166 1 

7. Cierpięta 440 5 

8. Czarnotrzew 332 2 

9. Czerwińskie 223 11 

10. Dąbrowa 130 1 

11. Dłutówka 202 4 

12. Gaczyska 146 1 

13. Glinki 35 2 

14. Grabownica 11 0 

15. Gutocha 4 0 

16. Guzowatka 116 1 

17. Jastrząbka 341 3 

18. Kalisko 48 0 

19. Kopaczyska 145 2 

20. Kucieje 107 1 

21. Lipowy Las 114 0 

22. Majdan 83 0 

23. Majk 74 0 

24. Oborczyska 170 3 

25. Olkowa Kępa 6 0 

26. Orzoł 141 1 

27. Orzołek 71 2 

28. Ostrówek 44 0 

29. Ramiona 164 1 

30. Rupin 164 22 

31. Rycica 201 0 

32. Witowy Most 81 0 

33. Wola Błędowska 190 0 

34. Zamoście 19 2 

35 Zawady 517 1 

36 Zimna Woda 14 0 

37. Ziomek 258 1 

  Ogółem: 6488 86 
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Inwentaryzacja indywidualnych źródeł 
ciepła 
 
Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła 
tj. wszystkich urządzeń eksploatowanych w 
każdym lokalu lub budynku położonym na 
terenie gminy Baranowo ogrzewanym indy-
widualnie została przeprowadzona przez an-
kieterów firmy „Perlex”- Paweł Zarzycki  z 
Krakowa. Inwentaryzację przeprowadzono 
metodą mieszaną. W związku z występującą 
na terenie kraju pandemią nie było możliwe 
przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich. 
Dlatego firma, której gmina zleciła wykona-
nie inwentaryzacji, opracowała ją głównie na 
podstawie informacji pozyskanych drogą te-
lefoniczną oraz z ankiet przekazanych przez 
mieszkańców.  
 
Z przeprowadzonej inwentaryzacji wynika, 
że liczba źródeł ciepła do wymiany w gminie 
Baranowo wynosi 1812 z zinwentaryzowa-
nych budynków i lokali w łącznej liczbie 
2116. W tej wartości liczbowej zawarte są 
budynki i lokale mieszkalne w ilości 238, 
których właściciele uniemożliwili szczegóło-
wą inwentaryzację źródeł ciepła. Mieszkań-
cy, którzy planują wymianę źródła ciepła, 
deklarują, że najpewniej będzie to piec na 
ekogroszek lub pellet.  
 
Opracowana inwentaryzacja pokazuje skalę 
problemu w naszej gminie. Jest jednocześnie 
dokumentem niezbędnym, aby w ciągu kilku 
najbliższych lat możliwe było korzystanie z 
dofinansowania na wymianę źródła ciepła z 
funduszy krajowych i unijnych. Konieczność 
sporządzenia inwentaryzacji indywidualnych 
źródeł ciepła wynikała z przyjętego przez 
Sejmik Województwa Mazowieckiego pro-
gramu ochrony powietrza.  
 
Zadanie pn.: Przeprowadzenie inwentaryzacji 
indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gmi-
ny Baranowo” zrealizowane w latach 2020-
2021, sfinansowano przy pomocy środków  
z budżetu Województwa Mazowieckiego w 
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wspar-
cia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 
 

Justyna Tabaka 
 
 

Zatrudnienie bezrobotnych  w ramach konkursów 
Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce  
 
Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce jak co roku ogło-
sił konkursy skierowane do pracodawców w zakresie 
tworzenia miejsc pracy dla bezrobotnych. Konkursy te 
są finansowane przy udziale środków Unii Europejskiej 
oraz środków krajowych. W wyniku ogłoszonych nabo-
rów z Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gmi-
ny złożono  wnioski   o organizację staży, robót pu-
blicznych i prac interwencyjnych.   
 
Liczba  etatów  do zatrudnienia  w ramach robót pu-
blicznych jest limitowana dla każdej z gmin Powiatu 
Ostrołęckiego. Wszystkie wnioski rozpatrzono pozy-
tywnie. W ramach zawartych porozumień z PUP bezro-
botni  zostaną zatrudnieni  na okresy 6 - miesięczne  ze 
środków Powiatowego Urzędu Pracy, a po zakończeniu 
tego okresu  z własnych środków budżetowych  Gminy 
- na   minimum 1-3  miesięcy,  co najmniej na 1/2 eta-
tu.  
 
Zatrudnienie  w Urzędzie Gminy i jednostkach organi-
zacyjnych Gminy będzie dotyczyło  niżej wymienio-
nych form zatrudnienia:  
1) staż do 29 roku życia w ramach projektu pn. 

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pra-
cy w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” 
współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej 
(EFS) - zatrudniono 3 osoby na stanowiska admini-
stracyjne w tym 2 osoby  w Urzędzie Gminy, 1 oso-
ba  w GOPS,  

2) na staż powyżej 30 roku życia  w ramach projektu 
pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  po-
zostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powie-
cie ostrołęckim (IV)” współfinansowanego  ze środ-
ków Unii Europejskiej (EFS) –  zostaną zatrudnione       
2 osoby do prac fizycznych, 

3) w ramach robót publicznych (2 osoby - prace fizycz-
ne)   

4) w ramach prac interwencyjnych  (2 osoby na  stano-
wiska administracyjne i 2 osoby  do prac fizycz-
nych), 

 
Od 1 czerwca br. zaplanowano również zatrudnienie   
6 osób bezrobotnych w ramach  prac społecznie uży-
tecznych. Osoby do  zatrudnienia  muszą posiadać sta-
tus osoby bezrobotnej i zostać  wskazane  przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Zatrud-
nieni będą wykonywali prace porządkowe  na drogach i  
posesjach Gminy Baranowo  przez  6 miesięcy  po 10 
godzin tygodniowo.  
 
Dane statystyczne:  
Bezrobotni Gminy Baranowo zarejestrowani  w PUP w 
Ostrołęce na koniec grudnia 2020 r.  -  267 osób w tym 
119 kobiet ,  z prawem do zasiłku -  28 osób w tym 10 
kobiet. 
Stopa bezrobocia  wg stanu na  koniec grudnia  2020 r. 
: 
1/  w powiecie ostrołęckim -  9,10 % 
2/  w mieście Ostrołęka   9,80 %  
3/  w woj. mazowieckim – 5,2 % 
4/  w  Polsce – 6,2 % 
 
(źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce)                                      
 

Irena Kowalczyk  
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie infor-
muje, że:  

 od  1 lutego 2021r jest możliwość składania wniosku 
formie elektronicznej o przyznanie świadczenia wy-
chowawczego „500+” na nowy okres 2021/2022 
przez portal  empatia.mpips.gov.pl, przez bankowość 
elektroniczną lub portal PUE ZUS.  

 Od 1 kwietnia 2021. będzie można składać wnioski 
w formie papierowej o przyznanie świadczenia 
„500+” na nowy okres 2021/2022 ( od  1 czerwca 
2021r.  do 31 maja 2022r.) 

 
Jakie są warunki?  
500 zł na każde dziecko otrzymasz niezależnie od dochodu. 
Na prawo do tego świadczenia nie ma już wpływu to, że 
pobierasz alimenty od ojca lub matki Twojego dziecka. Mu-
sisz tylko złożyć wniosek. 
W przypadku osób, u których członek rodziny przebywa za 
granicą należy do wniosku dołączyć kopię umowy o pracę 
oraz posiadać informacje dotyczące okresu zatrudnienia i 
zamieszkania osoby za granicą. 
 
 Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 
500+" przysługuje na wszystkie dzieci do  
18-stego roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane 
przez rodzinę.  
 
Kiedy otrzymasz 500+?  

 Jeśli złożysz wniosek do 30 kwietnia 2021r   pierwszą 
wypłata otrzymasz do 30 czerwca 2021r. 

 Jeśli złożysz wniosek od 1 do 31 maja 2021r pierwszą 
wypłatę otrzymasz  do 31 lipca 2021r. 

 Jeśli złożysz wniosek od 1 do 30 czerwca 2021 pierwszą 
wypłatę otrzymasz do 31 sierpnia 2021r  

 
W związku z panującą sytuacją zagrożenia epidemiologicz-
nego koronawirusem COVID-19 zalecamy składanie wnio-
sków w formie elektronicznej.  
 
Zalecamy też o zgłoszenie się po odbiór wniosków, które są 
już dostępne oraz o przynoszenie ich wypełnionych do tutej-
szego ośrodka. 
 
 
Przypominamy, że: 
 
Osoby, które składały wniosek o świadczenie wychowawcze  
(tzw. 500+) w okresie świadczeniowym 2019/2021  
(tj. od 1 sierpnia 2019 r. do nadal), mają przyznane prawo 
do świadczenia wychowawczego do dnia  
31 maja 2021 r. 
 

Anna Grad 

„GRAJTA GRACE, BO JA SKACE”. 
 
Tak brzmi tytuł projektu, na realizację którego Towarzy-
stwo im. Aleksandra Kopcia w Baranowie pozyskało środ-
ki z programu Lider+ poprzez Lokalną Grupę Działania 
„Kurpsie Razem”.  Operacja będzie realizowana w ramach 
projektu grantowego z zachowania dziedzictwa kulturowe-
go  i historycznego Kurpiów oraz  wspierania twórczości 
ludowej 
 
Polega on na organizacji warsztatów z zakresu nauki gry 
na instrumentach będących w składzie tradycyjnych kapel 
kurpiowskich tj. na harmonii pedałowej i skrzypcach.  
Celem jest nauczenie podstaw gry na tych tradycyjnych 
instrumentach kapel kurpiowskich. W regionie brakuje 
tradycyjnych muzykantów. Dlatego Towarzystwo, ściśle 
współpracując z Zespołem Kurpiowskim „Pod Borem” z 
Zawad planuje przeprowadzić, finansowane z grantu,  
warsztaty nauki gry na  harmonii pedałowej dla 3 osób i na 
skrzypcach także dla 3 osób.  
 
Zajęcia prowadzone byłyby przez 6 miesięcy po 2 godziny 
tygodniowo. Szacujemy, że 50 godzin godzin zajęć to 
okres, który umożliwi uczestnikom zdobycie podstaw 
umiejętności grania tradycyjnej kurpiowskiej muzyki. W 
projekcie zachowana by była także ciągłość miejscowej 
tradycji, bowiem współprowadzącymi  warsztaty będą 
muzykanci ludowi z kapeli zespołu „Pod Borem” z Zawad. 
 
 
 
„WSZYSCY NASI PATRONI” 
 
Ochotnicza Straż Pożarną w Brodowych Łąkach w ramach 
projektu grantowego    z zakresu zachowania dziedzictwa 
(fundusze pozyskane z programu Lider+, Lokalna Grupa 
Działania „Kurpsie Razem”) zorganizuje w 2021 roku 
plener i warsztaty rzeźbiarskie.  
 
Druhowie, dbając nie tylko o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców, dostrzegają problem zaniku tradycji swojej 
małej ojczyzny, zarówno wiedzy o niej, jak i specyficz-
nych umiejętności naszych przodków. By je przypomnieć  
i zaktywizować lokalną społeczność postanowili, by pod-
czas  pleneru rzeźbiarskiego, za pomocą lokalnych arty-
stów ludowych wyrzeźbić figury  m.in. św. Floriana, pa-
trona strażaków, św. Michała Archanioła - pod którego 
wezwaniem jest  parafia Brodowe Łąki, Aleksandra Kop-
cia organizatora i patrona Szkoły  w Zawadach, założycie-
la najstarszego zespołu ludowego na Kurpiach, patrona 
TSK w Zawadach, św. Jana Nepomucena patrona mostów, 
topielców i orędownika w czasie powodzi, oraz figury 
Kurpia i Kurpianki jako symboli naszego lokalnego dzie-
dzictwa. 
 
Przy okazji pleneru druhowie OSP przeprowadzą  warszta-
ty i szkolenie na tematy związane z ochroną środowiska, a 
na podsumowanie zorganizują ognisko z pieczeniem kieł-
basek i muzyką kurpiowską. 
 

Robert Domarad 
 



 11 

Policzmy się dla Polski! 
Rozpoczyna się Narodowy Spis Powszechny 2021  

 

Od 1 kwietnia będzie trwać największe i najważniejsze badanie polskiego społeczeństwa, czyli Narodowy Spis Po-

wszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce, a 

podstawową metodą będzie samospis internetowy.  

 

Najważniejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie kraju, województw, powia-

tów i gmin. Dzięki tym danym będzie można analizować zmiany, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych 

i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu powszechnego (2011 r.), a także tworzyć prognozy dotyczące rozwoju Polski w 

najbliższych latach. 

 

Obowiązek, ale przede wszystkim szansa 

Każda osoba mieszkająca w Polsce niezależnie od posiadanego obywatelstwa czy wieku jest zobowiązana do udziału w 

spisie. W imieniu dzieci spisu dokonują rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowiązek wynika z zapisów dwóch ustaw - 

o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Warto również pamiętać o spisaniu 

współmieszkańców przebywających za granicą, jeśli nadal są zameldowani na stałe w naszym mieszkaniu. 

 

Nasz udział w spisie powinien jednak wynikać przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności. Wyniki NSP 2021 posłużą 

do planowania działań w najważniejszych dla społeczeństwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, rynek pracy, 

mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletności i jakości danych będą zatem w dużej mierze zależeć losy naszego 

kraju, województwa, powiatu i gminy do czasu następnego spisu powszechnego, czyli co najmniej przez najbliższe 10 lat. 

Dlatego tak bardzo liczy się każdy wypełniony formularz spisowy.  

 

Najwygodniej przez Internet 

Samospis internetowy to podstawowa i obowiązkowa metoda spisowa. Jest też najbardziej przyjazna – możemy się spisać 

w domu w dogodnym dla siebie terminie nie czekając na kontakt z rachmistrzem. 

Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostępniona 1 kwietnia na stronie https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formula-

rza zalogujemy się korzystając z Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej lub podając numer PESEL wraz z nazwi-

skiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL przewidziano odrębny tryb logowania z wykorzystaniem 

poczty e-mail. 

Osoby, które nie mają komputera lub Internetu, powinny zgłosić się do Urzędu Gminy/Miasta. Na spisującą się osobę bę-

dzie czekać specjalnie przygotowane stanowisko komputerowe z dostępem do sieci internetowej. 

 

Rachmistrz tylko w ostateczności  

Jeżeli z ważnych powodów nie spisaliśmy się przez Internet, musimy spodziewać się telefonu lub nawet wizyty rachmi-

strza. Jeśli do tego dojdzie, nie możemy mu odmówić udzielenia odpowiedzi. Z tego względu – podkreślmy to raz jeszcze – 

warto spisać się samodzielnie przez Internet odpowiednio wcześniej w dogodnym dla nas terminie. 
Na terenie województwa mazowieckiego będzie pracować 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane odnośnie tożsamości 

rachmistrza będziemy mogli zweryfikować dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „Sprawdź 

rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Warszawie 

https://warszawa.stat.gov.pl/.  

Dane będą bezpieczne 

Ochrona danych zbieranych podczas spisów powszechnych i wszystkich innych badań ma dla polskiej statystyki publicznej 

bezwzględny priorytet. Wypełniając formularz spisowy NSP 2021 możemy być pewni, że dane nie będą ujawnione ani 

przekazane innym podmiotom. 

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, 

na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Osoby wykonu-

jące prace spisowe – rachmistrzowie i pracownicy statystyki publicznej - są obowiązane do przestrzegania tajemnicy staty-

stycznej. Za jej złamanie grozi do lat 3 kary pozbawienia wolności. 

Więcej informacji: https://spis.gov.pl/  

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 

https://spis.gov.pl/
https://spis.gov.pl
https://warszawa.stat.gov.pl/
https://spis.gov.pl/
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DRODZY CZYTELNICY,  

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

kę 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 za-

mieszczania, reklam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w większym niż dotychczas stop-

niu, inspirować i pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności dotyczącej gminy Baranowo. 

 

Dlaczego warto się zaszczepić przeciw-

ko COVID-19? 
 

 

 

 Bo uchronisz siebie przed niebezpieczeństwem 

Z bardzo dużym prawdopodobieństwem – sięgającym nawet 95% – szczepienie uchroni Cię przed zakaże-

niem COVID-19. 

 Bo uratujesz komuś życie 

Im więcej będzie zaszczepionych osób, tym szybciej osiągniemy odporność populacyjną. 

 Bo możesz! 

Szczepionki na koronawirusa są dobrowolne, bezpłatne i skuteczne. 

 Bo pomożesz zwalczyć pandemię na świecie 

Od wybuchu epidemii na COVID-19 zmarło już ponad 1,5 mln ludzi na całym świecie. Każdy zaszczepio-

ny to potencjalnie od kilku do kilkunastu osób uchronionych przed zarażeniem. Już 50% zaszczepionej 

populacji istotnie wpłynie na zmniejszenie ryzyka szerzenia się w niej koronawirusa. 

 Bo zyskasz spokój 

Szczepiąc się, zyskasz wewnętrzny spokój, wynikający z bezpieczeństwa własnego i najbliższych. 

 Bo szczepionki są bezpieczne 

Szczepionki są badane przez najlepszych naukowców z całej UE. Ich dopuszczenie do użytku jest zależne 

od decyzji Europejskiej Agencji Leków. 

 Bo zostaniesz zbadany 

Przed szczepieniem zostaniesz przebadany przez lekarza. Dzięki temu sprawdzisz swój aktualny stan 

zdrowia. 

Bo dzięki Tobie szybciej wrócimy do normalności! 

Szczepiąc się, przyczyniasz się do szybszego znoszenia ograniczeń i powrotu nas wszystkich do normal-

nego życia. 

Powrót do normalności oznacza: 

 odejście od maseczek, 

 swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, 

 powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, 

 dalszy rozwój gospodarki, 

 ochronę miejsc pracy oraz szansę na nowe zatrudnienia, 

 swobodny dostęp do basenów, siłowni, kin i teatrów, 

 wakacje bez ograniczeń, 

 poprawę jakości życia nas wszystkich. 

Szczepionki są najbardziej skuteczną metodą chroniącą przed zarażeniem różnymi chorobami. Ludzkość z 

powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od kilkuset lat. 

 

www.gov.pl 

mailto:goksirbaranowo@wp.pl

