
   

Starosta Ostrołęcki 

Wójt Gminy Baranowo 

Proboszcz Parafii Baranowo 

GOKSiR w Baranowie 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno Społecznych w Baranowie 

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie 

Zapraszają na 

ŚWIĘTO   PLONÓW  
pod patronatem 

Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika  

które  odbędzie  się  dnia 12 września 2021r , Amfiteatr  GOKSiR w Baranowie 

Program:  

Sobota: 19.00 Kino  letnie – Amfiteatr  GOKSIR w Baranowie 
Niedziela  
12.oo  Msza Święta  Dziękczynna  za zebrane plony w kościele  p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – 
oprawa Orkiestry Dętej  OSP  z Lipnicy Wielkiej na Orawie 
14.oo  Otwarcie imprezy  Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter  - amfiteatr  GOKSiR w Baranowie 

 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad  
 Turniej sołectw, 
 Koncert Orkiestry  Dętej OSP z Lipnicy Wielkiej na Orawie 
 Program dla dzieci „ Zaczarowany świat Disneya” 
 Duet Akordeonowy „Linda” 
 Rozstrzygnięcie konkursów dożynkowych  oraz  „Najpiękniejszy kosz dożynkowy”, 

WORD,   
 Występ Kabaretu „Weśrzesz” 
 Występy  zespołów  : Cezary Kuczyński&Brylanty”,” Marcus P.” 
 Zabawa  pod  gwiazdami- Zespól  „Everest” 

 Współorganizatorzy : Sołectwo Majdan, Piekarnia „Białczak „ z Baranowa, Mlekovita Oddział Produk-
cyjny w Baranowie 
Imprezie towarzyszą :konkurs z nagrodami dla osób zaszczepionych 60+, stoiska promocyjno-
informacyjne: kiermasz  rękodzieła,  stoiska gastronomiczne; poczęstunek wszystkich uczestników kur-
piowsko - góralski  oraz  atrakcje dla dzieci  

 

 

 

Przedsięwzięcie „ Święto  Plonów” współorganizowane jest 

z Samorządem Województwa Mazowieckiego 
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 Mamy nowe oświetlenie uliczne w Baranowie 
 
Gmina kończy już realizację zadania inwestycyj-
nego pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
powiatowych poprzez wykonanie oznakowania 
poziomego oraz modernizację i rozbudowę syste-
mu oświetlenia ulicznego. Zadanie 2 Budowa linii 
oświetlenia ulicznego w miejscowości  Baranowo 
wraz z przebudową odcinka linii napowietrznej”. 
Długi i skomplikowany tytuł tej inwestycji wynika 
z dwóch powodów: 
 Inwestycja jest realizowana w ramach 

dwóch pozwoleń i jest kontynuacją wcze-
śniejszego zadania wykonywanego przez 
Gminę we wszystkich miejscowościach 

 Inwestycja jest współfinansowana przez Po-
wiat Ostrołęcki. 

Wartość zadania wynosi 787200 zł. Otrzymaliśmy 
już dotację od Starosty Ostrołęckiego w wysoko-
ści 157000 zł i czekamy jeszcze na dotację od 
Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
Zadanie obejmuje budowę energooszczędnego 
oświetlenia ledowego na własnych słupach (91 
szt.) na pięciu głównych ulicach (cztery powiato-
we i jedna gminna) w miejscowości Baranowo i 
wykonanie oznakowania poziomego w obrębie 
realizacji projektu i na wjazdach i wyjazdach z 
Baranowa. Uważamy, że niniejszy projekt jest bar-
dzo ważny, gdyż dotyczy miejscowości gminnej o 
największej liczbie mieszkańców (ok. 1300 osób) i 
największym natężeniu ruchu pojazdów i pie-
szych, w której oświetlenie na głównych ulicach 
stanowią czterdziestoletnie lampy rtęciowe 
umieszczone na słupach elektroenergetycznych z 
lat 60-tych (własność PGE) o mocy 250 lub nawet 
400 WAT, całkowicie skorodowane i nie dające 
odpowiedniego strumienia światła. Nowe oświe-
tlenie z lampami ledowymi o mocy 80 Wat zawie-
szone na własnych słupach, tzw. autostradowych, 
odpowiednio zagęszczonych i rozmieszczonych 
względem drogi i chodnika oraz dodatkowo w 
miejscach niebezpiecznych, poprawi bardzo istot-
nie doświetlenie drogi i chodnika, a łącznie z od-
nowieniem oznakowania poziomego na ww. dro-
gach, które jest częścią projektu, wpłynie na rady-
kalną poprawę bezpieczeństwa na najważniejszych 
i najbardziej uczęszczanych drogach (ulicach) w 
miejscowości Baranowo. Informuję, że w celu do-
świetlenia dróg na odcinkach, gdzie powstały no-
we budynki, postanowiliśmy wydłużyć linię 
oświetlenia ulicznego o 7 słupów na ulicy słonecz-
nej, aż do Państwa Sakowskich i o 5 słupów na 
drodze do Przasnysza, aż do tablicy miejscowości. 
Nowe lampy oświetlenia ulicznego będą teraz 
świeciły przez całą noc, ale ze zmniejszonym natę-
żeniem światła w środku nocy.  
Na nowej linii oświetlenia ulicznego zamontujemy 
także uchwyty do iluminacji świątecznych i flagi 
państwowej oraz gminnej.  

Rozmieszczenie iluminacji oraz flag zostanie 
ostatecznie ustalone z Radą Gminy i z Radą So-
łecką miejscowości Baranowo. 
Mam nadzieję, że nowe oświetlenie uliczne spo-
doba się mieszkańcom i będzie trwałe. Na pewno 
poprawi doświetlenie ulic i chodników, poprawi 
bezpieczeństwo na drogach, ale też poprawi, 
mam nadzieję, estetykę naszej miejscowości 
gminnej. Myślę, że nowe oświetlenie wpłynie 
pozytywnie nie tylko na jakość oświetlenia ulic i 
chodników, ale także ograniczy pobór energii 
elektrycznej i emisji CO2 zmniejszając koszty dla 
gminy i negatywny wpływ na środowisko natu-
ralne. 
 
Budowa dróg powiatowych z dofinansowaniem 
gminy 
 
Trwają prace przy realizacji dwuletniego zadania 
inwestycyjnego Powiatu Ostrołęckiego dofinan-
sowanego przez Gminę Baranowo pn.: 
„Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjne-
go dróg powiatowych: Nr 2545W Grabnik-
Grabówek-Jastrząbka-Gaczyska, Nr3227W Prza-
snysz-Baranowo na terenie gminy Olszewo-Borki 
i Baranowo”. W zeszłym roku został przebudo-
wany w ramach tego zadania odcinek drogi Bara-
nowo - Przasnysz o długości 9,72 km w standar-
dzie wysokim; jezdnia 6 m + obustronne pobocza 
asfaltowe. tzw.  ścieżki rowerowe o szerokości 
zmiennej od 1 do 1,5 m na odcinku ponad 7 km. 
Droga została dokończona i rozmalowana w tym 
roku na wiosnę. Obecnie realizowany jest drugi 
odcinek z tego zadania  od Gaczysk do Witowego 
Mostu. Tu prace przebiegają bez większych za-
kłóceń. Problemy występują tylko w obrębie 
miejscowości Dłutówka, gdzie rolnicy zgłaszają 
problemy z wjazdami ciężkim sprzętem na swoje 
posesje w związku z poszerzeniem istniejącego 
chodnika do 2 m. Problem ten był omawiany z 
Panem Starostą i została podjęta decyzja o obni-
żeniu krawężnika na długich odcinkach chodnika 
wraz z poszerzeniem wjazdów na posesje. Powiat 
poszerzy też pas drogowy na najbardziej wąskim 
odcinku drogi poprzez wykup gruntu. Procedura 
poszerzania drogi na odcinku 100-150 m jest w 
toku. Mamy nadzieję, że te działania wpłyną na 
poprawę walorów użytkowych tej drogi i poprawi 
się też bezpieczeństwo w obrębie miejscowości 
Dłutówka.  
Przypominam, że to wielkie zadanie jest realizo-
wane na terenie dwóch gmin: Baranowo i Olsze-
wo-Borki. Łączna długość przebudowywanej 
drogi wynosi 23 km, z czego ok. 70% znajduje 
się na terenie naszej gminy.  
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 Wartość całego zadania wynosi 28 800 000 zł. Pan 
Starosta dzięki swojej aktywności pozyskał na to 
zadanie 80% dofinansowania z Rządowego Pro-
gramu Przebudowy Dróg. Resztę pokrył powiat i 
gminy. Nasz udział w tym dużym zadaniu wynosi 
w cyklu dwuletnim 2 159 000 zł. Cieszymy się 
bardzo z realizacji tego zadania,  gdyż obie drogi 
wymagały pilnej interwencji. Obie drogi, a 
zwłaszcza droga w kierunku Przasnysza, stanowi 
główną aortę komunikacyjną naszej Gminy. Dzię-
ki tej przebudowie poprawią się warunki komuni-
kacyjne na drodze dojazdowej do Ostrołęki, ale 
przede wszystkim na głównym wyjeździe z naszej 
gminy w kierunku Warszawy i na zachód naszego 
kraju i do UE. 
Powiat Ostrołęcki realizuje też inną inwestycję 
drogową, która będzie wykonywana w tym roku 
na terenie naszej gminy tylko na odcinku ok. 1 
km. Chodzi o drogę powiatową Nr 2533W Chu-
dek-Gleba-Kierzek-Zawady- Etap II. Całkowita 
długość przebudowywanego odcinka w ramach 
tego zadania wynosi 5 km. Wartość inwestycji to 
nieco ponad 6,5 mln zł. Udział środków zewnętrz-
nych od Samorządu Mazowsza wynosi 4 mln zł. 
Gmina zabezpieczyła dla tej inwestycji środki na 
dokumentację techniczną w kwocie 70 000 zł i na 
roboty 199 000 zł.  Mam nadzieje, że uda się Panu 
Staroście zdobyć wsparcie zewnętrzne dla tej in-
westycji na 2022 rok i będziemy wspólnie konty-
nuować to zadanie w przyszłym roku. 
Informuję, że jest nadzieja na rozpoczęcie w tym 
roku jeszcze jednej inwestycji powiatowej. Pan 
Starosta poinformował nas około miesiąc temu, że 
otrzymał zapewnienie o uzyskaniu dotacji dla dro-
gi Nr 2544W Baranowo – Wyszel – Chojniki. Sa-
morząd powiatu podjął już decyzję o rozpoczęciu 
jeszcze w tym roku realizacji tej inwestycji. W 
związku z powyższym, na wniosek Starosty Ostro-
łęckiego, Gmina podwyższyła również swój wkład 
własny w tej inwestycji z dotychczasowych 1 195 
000 zł do 1 915 000 zł, z czego w tym roku zabez-
pieczy kwotę 795 tys., resztę w przyszłym roku, i 
tym samym włączyła się w przebudowę tej bardzo 
ważnej drogi, o którą Samorząd Gminy zabiega od 
kilku lat.  
Zadanie to będzie realizowane w tym i w przy-
szłym roku. Całkowity koszt wg kosztorysu inwe-
storskiego wynosi 11 563 000 zł. Uzyskane przez 
powiat dofinansowanie stanowi 60% wartości za-
dania. Mamy nadzieje, że po rozstrzygnięciu  
przetargu wartość zadania spadnie i udziały gminy 
i powiatu zmniejszą się.  
Czwartym zadaniem realizowanym w tym roku na 
drogach powiatowych, wpisanym do naszego bu-
dżetu, jest przebudowa drogi powiatowej Nr 
2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła.  

W ramach tego zadania planowana jest budowa 
drogi żwirowej na pierwszym odcinku od strony 
Oborczysk o długości ok. 1,5 km, który Gmina 
przekazała powiatowi  w tym roku. Wartość tej 
inwestycji wynosi 560000 zł. Udział gminy to 
kwota 68000 zł. 
W tym miejscu chciałbym podziękować Samo-
rządowi Powiatu Ostrołęckiego za życzliwość i 
wpisanie tych zadań do planu inwestycyjnego 
Powiatu Ostrołęckiego, a Panu Staroście za duże 
zaangażowanie i aktywność oraz dużą skutecz-
ność przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych. 
Dziękuję również Samorządowi Gminy za zgod-
ne i dojrzałe decyzje w sprawie dofinansowania 
zadań na drogach powiatowych. Dziękuję obu 
samorządom i Panu Staroście za dobrą współpra-
cę. Jak widać przynosi ona wymierne efekty.  
Mam nadzieję, że tak będzie dalej i poprawna  
współpraca gminy i powiatu będzie kontynuowa-
na. 
 

Wójt  Gminy Baranowo 
Henryk Toryfter 

 
 
Realizacja budżetu Gminy Baranowo za I pół-
rocze 2021 r.   
 
Realizacja budżetu Gminy Baranowo za I półro-
cze 2021 r. przedstawia się następująco:  
Dochody ogółem na plan 33.301.614,85 zł zosta-
ły zrealizowane w wysokości 17.429.906,06 zł, 
co stanowi 52,34  % wykonania planu, w tym: 
 realizacja dotacji na zadania zlecone wynio-

sła 5.480.451,63 zł, na plan 10.518.618,59 zł, 
co stanowi 52,10 %, 

 dochody z zakresu zadań własnych gminy 
zamknęły się kwotą 11.949.454,43 zł, na plan 
22.782.996,26 zł, co stanowi 52,45 % wyko-
nania planu. 

Niezależnie od przedstawionej realizacji docho-
dów należy również zaznaczyć, że suma występu-
jących na dzień 30.06.2021 r. zaległości w płat-
nościach różnych należności na rzecz budżetu 
Gminy wyniosła 1.138.530,30 zł, ( w tym: 
908.515,69 zł. z tytułu funduszu alimentacyjne-
go), co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego 
wykonania dochodów (17.429.906,06 zł) stanowi 
6,53 %.  
Odnotowano również nadpłaty płaconych należ-
ności dla gminy, które w I półroczu 2021 roku 
zamknęły się kwotą 7.516,56 zł. 
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych sta-
wek podatkowych w I półroczu 2021 roku wynio-
sły 338.486,50 zł.  
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Wydatki na plan ogółem 41.716.466,72 zł zreali-
zowano w wysokości 14.761.203,11 zł, co stanowi 
35,38 % wykonania planu: 
 w zakresie zadań zleconych na plan 

10.518.618,59  zł wydatki zrealizowano w kwo-
cie 5.404.055,23 zł, co stanowi 51,38 % wyko-
nania planu, 

 w zakresie zadań własnych na plan 
31.197.848,13 zł wydatkowano kwotę 
9.357.147,88 zł, co stanowi 29,99 % wykonania 
planu.  

Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wyso-
kości 2.668.702,95 zł. Planowany był natomiast 
deficyt w wysokości 8.414.851,87 zł.  

Na dzień 30.06.2021 r. Gmina Baranowo 
nie posiada zadłużenia z tytułu zaciągniętych kre-
dytów i pożyczek. 

 
Skarbnik Gminy 
Joanna Kmiołek 

 

Gminne inwestycje drogowe  

 

Urząd Gminy w Baranowie zaplanował w 
obecnym roku przeprowadzić przebudowę dróg w 
kilku miejscowościach. W ramach przetargu zosta-
ły wybrane firmy, które podjęły się tego zadania. 
W związku z podpisanymi umowami na przebudo-
wę dróg zaplanowanych do realizacji na rok 2021, 
poszczególne odcinki zostały już przebudowane i 
oddane do użytkowania: 

Firma TRANS DROG SZLACHETKA z Dylewa 

była wykonawcą dla 3 odcinków dróg: 

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Bara-

nowo – Jastrząbka o długości 760mb (odcinek od 

Witowego Mostu do Grabownicy) 

2. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – sta-

ra wieś o długości 696 mb. 

Przebudowa drogi Zawady-Kuleszki o długości 
580mb (droga w trakcie realizacji) 

Firma OSTRADA z Ostrołęki była wykonawcą 

dla kolejnych 3 odcinków dróg: 

1. Przebudowa drogi gminnej nr 250124W Błę-

dowo – Ostrówek o długości 500mb. 

2. Przebudowa drogi gminnej nr 250136W Cier-

pięta - Tobyłki - Duży Las – Ściśla o długości 

540mb. 

Przebudowa drogi gminnej nr 250125W Orzoł – 
Rycica o długości 864 mb 
Firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z 

Mińska Mazowieckiego przebudowała również 3 

odcinki dróg: 

1. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki o długości  

80 mb. 

2. Przebudowa drogi w msc. Bakuła o długości  

130 mb. 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwiń-
skie - Czarnotrzew o długości 967mb. 
Do wykonania nawierzchni asfaltowej zostały za-

planowane jeszcze na bieżący rok, dwa zjazdy w 

Baranowie. Pierwszy zjazd na ulicy Niepodległo-

ści na drogę o nr 42 na długości 86,7 mb  i zjazd 

na ul. Stacha Konwy o nr 33 na długości 30 mb. 

Trwają również prace przy dostawie żwiru na dro-

gi do poszczególnych miejscowości. Do zakoń-

czenia tego zadania została jeszcze dostawa żwiru 

do miejscowości zaplanowanych na wrzesień. 

Środki finansowe do wykonania tego zadania zo-

stały zabezpieczone z budżetu w ramach Fundu-

szu Sołeckiego. 

 
   Krzysztof Szczepanek 

 

 

 

 

 

 
MIAS  MAZOWSZE 

     Gmina Baranowo, pod koniec marca 2021 roku złożyła 

trzy wnioski o pomoc finansową z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE 2021’’.W wyniku 

pozytywnej oceny merytorycznej złożonych wniosków o 

udzielenie dotacji ze środków finansowych  budżetu Woje-

wództwa Mazowieckiego w dniu 09.07.2021r w Kadzidle  

pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Barano-

wo  zostały podpisane umowy  o udzielenie pomocy finan-

sowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazo-

wieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywi-

zacji Sołectw MAZOWSZE 2021’’. 

Wysokość pomocy finansowej  wynosi do 50% wartości 

kosztów kwalifikowanych realizacji  zadań, jednak w kwo-

cie nie przekraczającej nie więcej niż 10 000,00 zł. na każde 

z poniższych z zadań:  
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,, Budowa oświetlenia ulicznego w Sołectwie Guzowat-

ka’’- w  ramach niniejszej inwestycji zostanie uzupełnione 

oświetlenie uliczne w miejscowości Guzowatka. Zostanie 

zbudowana linia oświetlenia ulicznego o długości 505 mb. 

Na tym odcinku zostanie postawionych 6 słupów linii napo-

wietrznej nn z żerdzi wirowanych, na których zawieszone 

zostanie 6 lamp oświetleniowych o mocy 70-100 W. Do bu-

dowy zostaną użyte przewody izolowane linii  napowietrz-

nych AsXSn 2x 25.Ww.zadanie zostanie wykonane przez 

firmę wyłonioną w zapytaniu ofertowym tj. Usługi Elektro-

techniczne, Małgorzata Kacprzyńska, Wólka Drążdżewska 

12,06-214 Krasnosielc 

,,Zakup i  montaż ulicznych lamp hybrydowych w 

Sołectwie Gaczyska’’- w  ramach niniejszej inwestycji zo-

stanie uzupełnione oświetlenie uliczne w miejscowości Ga-

czyska, gdzie zostanie zamontowana lampa hybrydowa. Za-

danie zostanie wykonane przez firmę wyłonioną w zapytaniu 

ofertowym tj. Akademia Słońca, ul. św. Czesława 8/13, 61 – 

575 Poznań, 

Realizacja powyższych projektów w znacznym stopniu przy-

czyni się do lepszej widoczności na drodze co tym samym 

zwiększy bezpieczeństwo osób poruszających się nią, głów-

nie w okresie jesienno-zimowym 

 „Zakup kontenera typu biurowego dla Sołectwa 
Kopaczyska”  współfinansowano przy pomocy środków z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2021”. Zakupiony budynek będzie przeznaczony 
na cele społeczno – kulturalne mieszkańców Sołectwa Kopa-
czyska.  
 

                                                                 Agata Malon 

Do końca spisu powszechnego został tylko miesiąc! Nie 

czekaj do ostatniego dnia września! 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań kończy 

się 30 września. Zostało już naprawdę niewiele czasu, aby 

wypełnić obowiązek spisowy. 

Spis powszechny trwa od początku kwietnia. W wojewódz-

twie mazowieckim do tej pory spisało się ponad 60% miesz-

kańców.  

Do spisania pozostaje więc jeszcze sporo osób, które najczę-

ściej wiedzą o spisie, ale wypełnienie formularza odkładają 
na ostatnią chwilę. Warto jednak pamiętać, że im dłużej bę-

dziemy czekać, tym większe prawdopodobieństwo stresu i 
problemów związanych np. z logowaniem do aplikacji spiso-

wej lub połączeniem z infolinią spisową w ostatnich dniach 
września. 
 Jeszcze się nie spisałeś? Spodziewaj się rachmistrza 

Z osobami, które nie spisały się przez Internet, telefon lub w 

punkcie spisowym w urzędzie miasta/gminy, skontaktuje się 
rachmistrz spisowy. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (art. 17a ust. 1-
3), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi 
kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. 

Oznacza to, że czas na samospis mamy do momentu, gdy 
skontaktuje się z nami rachmistrz. Dlatego nie warto zwlekać 

z wypełnieniem formularza, to zajmuje naprawdę tylko kilka 
minut!  

 Spis powszechny – unikalne dane zbierane tylko raz 

na dziesięć lat 

Myślenie, że spis mnie nie dotyczy to błąd! Spis po-

wszechny jest obowiązkowy dla każdego! Odbywa się on 

zaledwie raz na dziesięć lat. Wypełnienie formularza trwa 

kilka minut – czy to naprawdę dużo w porównaniu do 

czasu, jaki spędzamy np. oglądając przerwę reklamową w 

telewizji?   

Zebrane w spisie powszechnym informacje służą do pla-

nowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości 

naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infra-

struktury transportowej. Przykład? W trakcie spisu po-

wszechnego będziemy proszeni o podanie miejsca za-

mieszkania oraz lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu 

statystycy sprawdzą, jak wyglądają dojazdy do pracy na 

poziomie kraju, województwa, a nawet gminy. To z kolei 

pozwoli władzom lokalnym poznać potrzeby transporto-

we mieszkańców i organizować połączenia w regionie. 

Nie warto więc odkładać udziału w spisie na później. To 

jedyne badanie statystyczne, które daje nam możliwość 

wpływu na decyzje dotyczące naszego otoczenia. Następ-

na taka szansa będzie dopiero za 10 lat! Więcej informacji 

znajduje się na stronie https://spis.gov.pl 

Jak spisać się szybko? Już wrzesień, a Ty wciąż się nie 

spisałeś? Sprawdź, jak możesz wypełnić obowiązek 

spisowy szybko, bezpiecznie i wtedy, kiedy chcesz.  

Najprostszą i najwygodniejszą metodą jest samodzielne 

wypełnienie formularza na stronie https://spis.gov.pl/. 

Logujesz się podając identyfikator PESEL lub przez pro-

fil zaufany.  

Formularz możesz wypełnić dla wszystkich osób, z który-

mi mieszkasz (np. małżonek, dzieci). Do wypełnienia 
formularza nie musisz się specjalnie przygotowywać, ale 

miej pod ręką swój numer PESEL (i domowników, jeśli 
wypełniasz ich formularze). Jeśli mieszkasz w domu jed-
norodzinnym, przypomnij sobie, w którym roku budynek 

został oddany do użytkowania. Jeśli masz taką możli-
wość, pomóż starszym członkom Twojej rodziny w wy-

pełnieniu formularza lub, jeśli wyrażą zgodę, zrób to za 
nich. Dla seniorów kontakt z rachmistrzem może budzić 

lęk i obawę o swoje bezpieczeństwo.  

Jak można się spisać bez Internetu? 

Do końca września jest również możliwość spisania się 

przez telefon. Ta metoda to odpowiednia opcja dla osób, 

które nie mają komputera z Internetem i które wolą mieć 

wsparcie rachmistrza. Wystarczy zadzwonić na Infolinię 

Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie z komunika-

tami. Trzeba jednak liczyć się z tym, że pod koniec wrze-

śnia może być duże obciążenie Infolinii i ta metoda nie 

będzie tak szybka jak samospis internetowy. 

Jeśli w najbliższym czasie będziesz w urzędzie gminy/

miasta, możesz skorzystać z punku spisowego i wypełnić 

formularz spisowy z pomocą przeszkolonej osoby. Wy-

pełnienie obowiązku spisowego w urzędzie gminy/miasta 

przebiega bardzo sprawnie, jednak trzeba dostosować się 

do godzin otwarcia Urzędu. Warto również pamiętać, że 

im bliżej do końca spisu również w punkcie spisowym, 

czas oczekiwania na dostęp do komputera z Internetem i 

wsparcie pracownika urzędu gminy może się wydłużyć.  

https://spis.gov.pl
https://spis.gov.pl/
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Zwlekając z wypełnieniem obowiązku spisowego do ostatniej 

chwili ryzykujesz konieczność poświęcenia więcej czasu. 

Podczas tegorocznego spisu powszechnego informacje zbiera-

ne są również przez rachmistrzów spisowych. Jeśli skontaktuje 

się z nami rachmistrz, nie możesz odmówić mu przekazania 

danych! Wypełnienie formularza z rachmistrzem przebiega 

bardzo sprawnie i bezpiecznie.  

Jeśli chcesz się spisać szybko, bezpiecznie i wygodnie w do-

mu, wejdź na https://spis.gov.pl i spisz przez Internet! To na-

prawdę proste! Jeśli sam sobie nie poradzisz, skorzystaj z po-

mocy najbliższych bądź urzędników.                            

Żródło:GUS                                                                                                
Gminne Biuro Spisowe w Baranowie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacje dotyczące zakazu spalania odpadów w paleni-
skach domowych 
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym przypomi-
namy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w 
urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale co najważ-
niejsze to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy 
siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.  
W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach  (Dz.U. z 
2021r., poz.779 z późn. zm.) termiczne przekształcanie odpa-
dów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we 
współspalarniach odpadów, a kto termicznie przekształca od-
pady poza ww. spalarnią lub współspalarnią podlega karze 
aresztu lub grzywny. 
Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów jest wykrocze-
niem zagrożonym grzywną do 5.000 zł, a w skrajnych przy-
padkach może być nawet przestępstwem, za które grozi kara 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. 
To jednak najmniejsza kara, bo cennym zdrowiem zapłacimy 
za to my wszyscy. W trosce o zdrowie wszystkich mieszkań-
ców Gminy Baranowo apelujemy, aby w piecach domowych 
spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opało-
wy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich. 
 
Punkt  informacyjny  "Czyste Powietrze" 

 
W budynku Urzędu Gminy w Baranowie w pokoju nr 30 
został otwarty Punkt konsultacyjno – informacyjny pro-
gramu „Czyste Powietrze”. 
„Czyste powietrze” to kompleksowy program, którego celem 
jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efek-
tywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzin-
nych.   
W punkcie konsultacyjnym mieszkańcy będą mogli uzyskać 
informacje dotyczące programu oraz złożyć wniosek, który 
zostanie przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastę-
puje jego rozpatrzenie (ocena merytoryczna).   

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaści-
cieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofi-
nansowanie można uzyskać na wymianę starych i niee-
fektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przepro-
wadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych 
budynku. 
 

       Ewelina Samsel 
 

 

Wotum zaufania i absolutorium 

 

Na sesji w dniu 22 lipca   Rada Gminy zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wy-

konania budżetu Gminy za 2020 rok.  Następnie  po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i  

pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, 

Rada Gminy  jednogłośnie  udzieliła  Wójtowi Gminy 

Baranowo wotum zaufania i  absolutorium  z za 2020 

rok. 

     W ten sposób Rada podziękowała Wójtowi za pracę 

dla  rozwoju Gminy, za dobrą współpracę.  Radni 

stwierdzili, że wykorzystane zostały  wszystkie dostępne 

pozyskania środków pozabudżetowych. Zrealizowano 

wiele inwestycji którymi można się szczycić. Radni 

zwracali uwagę na to, że   Gmina Nasza wyróżnia się 

korzystnie spośród okolicznych gmin.  Realizowanych 

jest dużo inwestycji, a zadłużenie jest niewielkie i zacią-

gane jest w celu pozyskania dotacji na inwestycje. Gmi-

na posiada wolne środki, co pozwala pozyskiwać  kolej-

ne   fundusze i realizować kolejne zadania. Cieszy w 

Gminie to, że mimo braku środków europejskich, pro-

wadzone są inwestycje.    

     Za udzielone absolutorium i zaufanie Wójt  podzię-

kował radnym.   Podziękował również pracownikom i 

sołtysom za dobrą współpracę i pomoc, szczególnie pod-

czas realizowanych inwestycji. 

Rok 2020 był dla Gminy  rokiem dobrym. Dochody 

budżetowe zrealizowano  w wysokości 98,71% planu. 

W stosunku do roku poprzedniego wysokość dochodów 

była porównywalna.   

 Dochody majątkowe wykonane zostały na poziomie 

98,83% planu,  a dochody własne  – 95,29% w stosunku 

do planu. Wysoko zostały zrealizowane dochody podat-

kowe- 103,66%. Dochody  podatkowe wzrosły w sto-

sunku do roku poprzedniego o 401.447,46 zł tj. 17,79%. 

W strukturze dochodów nadal największy udział mają 

subwencje (37,81%).Wysokość subwencji w kilku ostat-

nich latach utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrastają 

dochody z dotacji celowych głównie na zadania zlecone 

z zakresu administracji rządowej (34,54%) 

Jest to związane  z realizacją zadań  w pomocy społecz-

nej (Program Rodzina 500 plus oraz wypłata zasiłków 

rodzinnych). Skutki udzielonych przez Wójta ulg, umo-

rzeń zaległości podatkowych wyniosły 7.422 zł co sta-

nowi 0,28% dochodów podatkowych. Skutki obniżenia 

przez Radę Gminy górnych stawek podatków wyniosły 

633.782 zł, co stanowi 1,79 % wykonanych dochodów  

Gminy. 

 

  

Razem możemy powstrzymać 

https://spis.gov.pl
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       Wykonane dochody bieżące znacznie przewyższają wy-

datki bieżące, co oznacza, że zachowana został relacja okre-

ślona w art.242 ustawy o finansach publicznych.   Realizacja 

budżetu pozwala na zachowanie relacji łącznej kwoty spłat 

zobowiązań wynikającej z art.243 ust.1 ustawy o finansach 

publicznych  

w roku budżetowym i w latach następnych. Dzięki temu Gmi-

na posiada znaczne możliwości inwestowania. Wolne środki 

lokowane były na rachunkach bankowych w banku prowadzą-

cym obsługę budżetu Gminy. Gmina nie udzielała poręczeń 

ani gwarancji. 

Na koniec roku Gmina nie miała żadnego zadłużenia, nie za-

ciągała kredytów i pożyczek. Gmina nie udzielała poręczeń i 

gwarancji. Wolne środki finansowe lokowane były w banku 

prowadzącym obsługę budżetu Gminy. Wydatki ogółem wy-

konano w kwocie 32.849.109,91 zł  tj.91,49 %  w stosunku do 

planu, a wydatki majątkowe w  wysokości 4.660.048.12 zł  tj. 

86,49%   planu. 

Wydatki majątkowe  stanowiły  14,19%     ogólnych wydat-

ków budżetowych, były niższe w stosunku do roku poprzed-

niego. Wydatki na zadania zlecone zostały zrealizowane w 

wysokości otrzymanych dotacji z budżetu państwa.  

Terminowo i w pełnej wysokości zostały przekazane dotacje 

dla Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicz-

nej oraz dla Stowarzyszeń prowadzących placówki  oświato-

we. Wydatki czynione były celowo i gospodarnie. 

Najwyższy udział w wydatkach   bieżących stanowią wydatki 

na bieżące funkcjonowanie jednostek organizacyjnych Gminy 

aż 44,56 %, następnie świadczenia na rzecz osób fizycznych 

(świadczenia 500+ i zasiłki rodzinne) – 32,33%. Wysokość 

tych świadczeń wzrasta z każdym rokiem . W stosunku do 

roku 2019 wzrost wyniósł  4,29%. Wydatki bieżące zrealizo-

wano w 91,49%.     Zmieniła się struktura wydatków bieżą-

cych. W wykonaniu wydatków bieżących najwyższy udział  

prze wiele lat stanowiły wydatki na rzecz oświaty. Obecnie 

najwyższy udział stanowi pomoc społeczna i rodzina aż -

38,62 %. Natomiast wydatki na oświatę stanowią 32,21% wy-

datków. Znaczącą pozycję  

w budżecie stanowią wydatki poniesione na szeroko rozumia-

ną administrację publiczną – 10,3% oraz wydatki związane z 

dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków -8,73 %.  

Pomimo trudności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na  

inwestycje, realizowanych było łącznie 45 zadań inwestycyj-

nych, w tym zakupy inwestycyjne i projekty. Środki zewnętrz-

ne stanowią 7,76% wydatków inwestycyjnych. 

 Główne inwestycje ukierunkowane były na realizację tzw. 

Programu Minimum a więc budowę dróg asfaltowych oraz 

ochronę środowiska. Wydatki inwestycyjne w zakresie drogo-

wnictwa wynosiły -3.196.226,54 zł tj. 68,59 %% ogółu wy-

datków inwestycyjnych. Wykonanych zostało łącznie 3,32 km 

dróg asfaltowych . Do zrealizowanych największych inwesty-

cji  zaliczyć należy : przebudowę dróg w miejscowo-

ściach :Zimna Woda, Ziomek, Lipowy Las-kolonia Żołny, 

Ramiona, Baranowo, Majdan. Są to niewielkie odcinki dróg, 

ale jakże ważne dla ludzi przy nich mieszkających.   Wykona-

nych zostało kilka dokumentacji na przebudowę kolejnych 

dróg, które będą realizowane w roku bieżącym i latach kolej-

nych. Gmina przekazała dotację w kwocie 1.183.000 zł dla 

Starostwa na przebudowę drogi w kierunku Przasnysza. 

W ramach inwestycji wpływających na ochronę środowiska 

dokończona została modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w 

Zawadach, rozpoczęto rozbudowę SUW w Baranowie.  

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna jest w znacznym stop-

niu zamortyzowana, więc konieczne są nakłady na jest 

odbudowę i modernizację.  

W związku z tym wymieniane są pompy w przepompow-

niach uzt, wymienia się zasuwy na sieci wodociągowej. 

Gmina dofinansowuje mieszkańcom budowę własnych 

ujęć wody ( tam gdzie nie ma możliwości budowy wodo-

ciągu) i budowę przyłączy kanalizacyjnych. Gmina przeka-

zała dotację na dofinansowanie zakupu respiratora dla 

Szpitala w Ostrołęce, dotację do zakupu pojazdu służbowe-

go dla KMP i PSP w Ostrołęce. Sołectwa realizują swoje 

potrzeby w ramach funduszu sołeckiego. 5 sołectw skorzy-

stało z dofinansowania Marszałka Województwa w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Aktywności Sołectw i wyko-

nano dwa place zabaw  oraz wykonano częściowy remont 

w 3 budynkach świetlic wiejskich. W kilku sołectwach 

uzupełnione zostało oświetlenie uliczne. 

Gmina przekazała dotację  na remont obiektu zabytkowego  

znajdującego się na terenie Gminy tj. kościół w Baranowie. 

Ponadto realizowane były mniejsze ale równie potrzebne i 

niezbędne zadania inwestycyjne oraz zakupy inwestycyjne. 

Wynik finansowy budżetu zamknął się nadwyżką w wyso-

kości 2.503671,50  zł., wobec planowanego na początku 

roku deficytu w wysokości 88.735,64 zł. 

                        

Teresa Jędrzejczyk 

          

 ŚWIADCZENIA RODZINNE  

Przypominamy, że w dalszym ciągu przyjmowane są 

wnioski o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 

2021/2022 trwający od 1 listopada 2021 r. do 31 paździer-

nika 2022 r. Osoby które złożą wniosek o zasiłek rodzinny 

wraz z wymaganymi dokumentami w dniach 01.09.2021 r. 

- 31.10.2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do 31 

grudnia 2021 r. z wyrównaniem za listopad.  

Osoby które złożą wniosek o zasiłek rodzinny wraz z wy-

maganymi dokumentami w dniach 01.11.2021 r. - 

31.12.2021 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 

oraz wypłata przysługujących świadczeń nastąpi do końca 

lutego 2022 r.  

 

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500 + 

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o programie 500 

plus, który zakłada, że od przyszłego roku beneficjentów 

500 plus czekają zmiany.  Wnioski o świadczenie będzie 

można składać wyłącznie przez Internet, a pieniądze będą 

wypłacane jedynie na rachunek bankowy. ZUS będzie roz-

patrywał wszystkie wnioski składane po 1 stycznia następ-

nego roku na obecny okres świadczeniowy, a od 1 lutego 

zacznie przyjmować te dotyczące nowego okresu – 

2022/2023. 

Choć nowe przepisy zakładają, że wypłata świadczeń ma 

co do zasady być zadaniem ZUS, to w określonych sytua-

cjach w ten proces będzie włączony ośrodek pomocy spo-

łecznej (OPS). Chodzi o przypadki marnotrawienia przez 

rodziców pieniędzy na dzieci. Jeśli pojawią się wątpliwości 

co do tego, czy wydają je zgodnie z przeznaczeniem, to 

Zakład będzie mógł wystąpić do dyrektora OPS o przepro-

wadzenie u takich osób rodzinnego wywiadu środowisko-

wego.  

https://samorzad.infor.pl/tematy/dzieci/
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Jeśli podejrzenia się potwierdzą, wówczas ZUS powiado-

mi rodzica, że będzie przekazywał 500+ na konto Ośrod-

ka, a ten będzie wypłacał świadczenia w formie rzeczo-

wej lub usługowej. 

 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 

W dniu 19 sierpnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Baranowie zorganizował wycieczkę do Warszawy. 

Uczestnikami były osoby z niepełnosprawnościami wraz 
z opiekunami w sumie 34 osoby. Pierwszym celem po-

dróży była Manufaktura Cukierków, w której każdy mógł 
się poczuć jak w krainie słodyczy. Na oczach wszystkich 

odbył się pokaz robienia cukierków, po czym każdy mógł 
samodzielnie wykonać lizaki. Kolejnym etapem wyciecz-
ki była „wizyta u króla” czyli zajęcia muzealne na Zamku 

Królewskim w Warszawie.  Na końcu odwiedziliśmy  
Ogród Zoologiczny.  

Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć niespotyka-

ne na co dzień zwierzęta i ptaki. Przemierzając alejki 

ogrodu, oglądały  bliska zwierzęta, poznały ich wygląd i 

tryb życia. Wycieczka do Warszawy okazała się nie tylko 

ciekawym przeżyciem, ale również atrakcyjną lekcją hi-

storii i  przyrody.     

  

Anna Grad  

 

 

Projekt OSP Brodowe Łąki „Wszyscy Nasi Patroni” 

Niezmiennie dostrzegamy, że wiedza o tradycjach naszej małej 
Ojczyzny, nieodwracalnie zanika. Zarówno wśród  młodego 

pokolenia, które to pochłania postępująca cyfryzacja społeczeń-
stwa jak i osób starszych, aby nie przyglądać się biernie tej 

przemijającej smutnej rzeczywistości, postanowiliśmy zorgani-
zować warsztaty rzeźbiarskie, chcąc w ten sposób zaktywizo-
wać lokalną społeczność.  

Podczas naszego pleneru rzeźbiarskiego,  za pomocą lokalnych 
artystów ludowych wyrzeźbiono figury naszych patronów,  
m.in. św. Florian, patron strażaków, św. Michał Archanioł- pod 

którego wezwaniem jest nasza parafia, Aleksander Kopeć orga-
nizator i patron Szkoły  w Zawadach, założyciel najstarszego 

zespołu ludowego na Kurpiach, patron TSK w Zawadach, św. 
Jan Nepomucen patron mostów, topielców i orędownik w cza-

sie powodzi, oraz figura Kurpia i Kurpianki jako symbol nasze-
go lokalnego dziedzictwa.  

Należy zwrócić uwagę, że powszechna alienacja społeczeństwa 

doprowadziła do znaczącego zaniku próby znajdowania sobie 

prac które, niegdyś ludzie wykonywali dla „zabicia czasu”. 

Obecnie wszystko można kupić w sklepie zamówić w interne-

cie. Nawet właśnie rzeźby, są produkowane przez maszyny na 

masową skalę zabijając w ten sposób najstarsze niedocenione 

manualne prace naszych pradziadów. Przy okazji pleneru jako 

druhowie OSP zorganizowaliśmy warsztaty dla poszczegól-

nych grup, przeprowadziliśmy szkolenie nt. ochrony środowi-

ska, a na podsumowanie odbyło się  ognisko z pieczeniem kieł-

basek i muzyką kurpiowską. Aby nie przyglądać się biernie 

szarej rzeczywistości, która pochłania nasze społeczeństwo, 

zorganizowaliśmy warsztaty pt.,  „Wszyscy Nasi Patroni”. 

Warsztaty rozpoczęły się 02-08-2021. Do przygotowania sze-

ściu rzeźb stanęło tyleż ludowych artystów rzeźbiarzy. Z każ-

dym dniem kloce drewna nabierały coraz to bardziej realne 

kształty. W ten sposób do piątku powstało sześć postaci wy-

rzeźbionych w drewnie, a byli to św. Jan Nepomucen, św. Flo-

rian, św. Michał Archanioł, Aleksander Kopeć, figura Kurpia i 

Kurpianki. Podczas pleneru rzeźbiarskiego, każdy mógł przyjść 

i porozmawiać z mistrzem dłuta. W czwartek, dla wszystkich 

chętnych, w tym grup faworyzowanych, odbyły się pierwsze 

warsztaty rzeźbiarskie oraz pokaz i nauka gry na instrumentach 

ludowych, wykonanych przez Lutnika z Kadzidła. W piątek o 

godzinie 14:00, rozpoczęło się podsumowanie pleneru, następ-

nie odbyła się prezentacja wraz z omówieniem techniki wyko-

nania poszczególnych rzeźb. Następnie wszyscy uczestnicy 

otrzymali obfite posiłki, i rozpoczął się drugi dzień warsztatów.  

Krzysztof  Drężewski  

 

Co słychać w Szkole Podstawowej 

 im. Jana Pawła II w Baranowie? 

Rok szkolny 2020/2021 był rokiem szczególnym, po-

nieważ prawie w całości upłynął pod znakiem nauki zdalnej. 

Trudno było w takich warunkach realizować różne przedsię-

wzięcia. Mimo to w Szkole Podstawowej w Baranowie ucznio-

wie i nauczyciele podejmowali się realizacji ciekawych zadań. 
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Już we wrześniu nauczyciele organizowali spotkania 

integracyjne przy ognisku dla swoich klas. Odbyły się 

też wycieczki: rowerowa do gospodarstwa agrotury-

stycznego w Zawadach oraz do Ostrołęki na lekcję 

historyczną do Muzeum. 

Uczeń klasy 7b  Karol Szymaniak otrzymał stypen-
dium dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Podjął 
się realizacji projektu opracowanego w ramach Mazo-
wieckiego Programu Stypendialnego dla uczniów 
szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w 
człowieka. Projekt nosi tytuł: Odkryj Kurpie – Gmi-
na Baranowo. Karol uważa, że Kurpie są regionem 
niedocenianym, że region ma wiele do zaoferowania, 
tylko trzeba go właściwie promować. Zaczął od tego, 
co najbliższe, czyli od własnej gminy – gminy Bara-
nowo.  W ramach tego projektu Karol przygotował 
folder zawierający m. in. propozycje tras wycieczek 
pieszych i rowerowych, spis miejsc wartych zobacze-
nia na terenie gminy Baranowo, mini słowniczek kur-
piowsko – polsko – angielski. Folder przygotowany 
jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i an-
gielskiej. Powstał też film o wszystkich miejscowo-
ściach i ciekawych miejscach wartych odwiedzenia na 
terenie naszej gminy. Uczeń opracował interaktywną 
mapę regionu, na której umieszczone zostały miejsca 
o wartości historyczno-kulturowej, przyrodniczej i 
rekreacyjno-użytkowej regionu. Zarówno film, jak też 
mapa dostępne są w Internecie. Przygotowane przez 
siebie materiały Karol zaprezentował Radzie Gminy 
Baranowo podczas sesji, która odbyła się w dniu 28 
maja 2021r. Spotkały się z dużym zainteresowaniem 
Radnych, a szczególne podziękowania za ciekawe 
przedsięwzięcie złożyli Karolowi Wójt Gminy Bara-
nowo Pan Henryk Toryfter i Przewodniczący Rady 
Gminy Pan Janusz Obrębski.  
Karol pracował z wielkim zaangażowaniem, a jego 

działania wspierali nauczyciele geografii, języka an-

gielskiego i informatyki, a także rodzice i wychowaw-

ca. Jako pierwsi z jego pracy skorzystali rówieśnicy z 

klasy, pokonując rowerami jedną z tras zaproponowa-

nych w folderze.      

                                               

Propagowanie treści zawartych w projekcie 

uczeń traktuje bardzo poważnie, toteż  ma na-

dzieję, że jego praca przyczyni się do popula-

ryzacji Kurpiowszczyzny. 

W trakcie roku szkolnego odbyło się też wiele 

konkursów, w których nasi uczniowie odnieśli 

sukcesy, m.in.: 

- bardzo dobre wyniki w eliminacjach rejono-

wych konkursów przedmiotowych z historii i 

geografii uzyskał uczeń klasy 7b Karol Szyma-

niak, 

- tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie 

historycznym „Losy żołnierza i dzieje oręża 

polskiego” uzyskał uczeń klasy 7b Karol Szy-

maniak,  

- I miejsce w konkursie ogólnopolskim Eko – 

planeta zdobył Karol Szymaniak, uczennice 

Julia Kraska i Roksana Stolarczyk otrzymały 

wyróżnienia w tym samym konkursie, 

- Karol Szymaniak i Maja Krakowiecka osią-

gnęli też sukces w konkursie plastycznym. 

 
W trakcie nauki zdalnej, oprócz prowadzenia 
typowych zajęć lekcyjnych, nauczyciele uroz-
maicali uczniom trudny czas pandemii. W ra-
mach wychowania fizycznego uczniowie mo-
gli rywalizować w różnych konkurencjach, np. 
kto pokona najwięcej kilometrów pieszo. Dzię-
ki temu uczniowie nie spędzali czasu tylko 
przed komputerem, ale zmobilizowani zostali 
do sportowej rywalizacji. Dla zwycięzców na 
koniec roku były nagrody. Szkolna biblioteka 
systematycznie publikowała dla uczniów cie-
kawe pomoce do nauki, ale także dla rozrywki, 
np. wirtualne wycieczki po ciekawych miej-
scach w Polsce i na świecie. Z okazji dnia Zie-
mi nauczycielki przygotowały ciekawy artykuł 
oraz ankietę dla uczniów i nauczycieli na te-
mat zachowań proekologicznych. 
W ostatnim miesiącu roku szkolnego, kiedy 

uczniowie wrócili do szkoły, zadbano o zacie-

śnienie ich relacji po długiej nieobecności w 

szkole. Zorganizowano wycieczki: rowerową 

do przystani w Oborczyskach, autokarową do 

parku linowego w Przasnyszu oraz piesze po 

najbliższej okolicy. 
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 Rok szkolny, choć trudny dla wszystkich, 

uczniowie zakończyli z uśmiechem na ustach i na-

dzieją, że następny będzie już „normalny”. 

Nasza szkoła w czasie pandemii 
 
Pomimo trwającej na całym świecie pandemii 
nasza szkoła podejmowała różne działania w ro-
ku szkolnym 2020/2021. Społeczność uczniow-
ska wraz z Samorządem Szkolnym brała udział 
w różnego rodzaju inicjatywach. Jak co roku 
uczestniczyliśmy w akcjach proponowanych 
przez MEN. Przystąpiliśmy do kolejnej edycji 
akcji „Szkoła pamięta” Zostały podjęte następu-
jące działania : 
- uporządkowano  groby upamiętniające historię 
naszej małej ojczyzny : Grób Nieznanego Żoł-
nierza na parafialnym  cmentarzu  w Zawadach, 
trzy cmentarze z czasów 1 wojny światowej 
znajdujące się w pobliskich lasach , samotny 
grób w Guzowatce; 
-zapalano symboliczne znicze w miejscach pa-
mięci; 
-odwiedzany był także indywidualnie przez 
uczniów i rodziców grób patrona szkoły-
Aleksandra Kopcia; 
-w klasach I-III wykonano prace plastyczne na-
wiązujące do tradycji świąt zadusznych oraz od-
były się pogadanki na temat „ Wspomnienia , 
które bolą”. Podkreślono, że pamięć o tych , któ-
rzy  odeszli  jest wyrazem  naszego szacunku i 
hołdu. Ważne jest kultywowanie tradycji przod-
ków, aby żyli w pamięci kolejnych pokoleń.  
- w klasach IV-VIII na godzinach wychowaw-
czych w ramach akcji „ Szkoła Pamięta” zwró-
cono uwagę uczniów na potrzebę   pielęgnowa-
nia pamięci o bohaterach , szczególnie tych 
związanych z historią naszej społeczności. Ucz-
niowie klasy VIII pod opieką  wychowawcy 
przygotowują prezentację multimedialną pod 
hasłem „ Miejsca pamięci w naszej okolicy”; 
- powstała gazetka ścienna poświecona lokalnym 
miejscom pamięci; 
- na stronie internetowej szkoły zaprezentowano 
galerię zdjęć tych historycznych miejsc. 
Kolejną akcją była „ Szkoła do hymnu” . Nau-
czyciele wraz z uczniami odśpiewali on-line 
hymn państwowy - Mazurek Dąbrowskiego. 
W tym roku nasza szkoła również wzięła udział 
w kolejnej edycji MEN „ Razem na Święta”. 
Uczniowie wykonali piękne świąteczne kartki, a 
ich kreatywność rozbudzała nauczycielka  pla-
styki. Bardzo aktywnie  włączył się klasa II wraz 
z wychowawczynią. Akcja była nadzorowana 
przez opiekunów samorządu. W sposób  bez-
pieczny i odpowiedzialny kartki zostały przeka-
zane seniorom, aby umacniać więzi międzypo-
koleniowe w środowisku lokalnym. 
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Aby wesprzeć uczniów , wracających po pandemii ko-
rona wirusa do nauki stacjonarnej , samorząd szkolny 
przy współpracy z pedagogiem wyszedł z inicjatywa-
mi. Została  przygotowana gazetka szkolna, której 
zwrócono uwagę na możliwe trudności uczniów w po-
wrocie do szkoły. Znalazły się tam niezbędne  infor-
macji nt. ośrodków  wsparcia , kryzysowych telefo-
nów zaufania, wskazówki przydatne w dobrej komuni-
kacji z uczniami. Wolontariusz samorządu  czuwali , 
aby w razie pojawienia się niepokojących sygnałów  
uczniowie mogli otrzymać niezbędne wsparcie. Każ-
dej  klasie zostały  przekazane przez pedagoga na 
skrzynkę mailową informacje skierowane do rodziców 
i uczniów, dotyczące wsparcia i radzenia z trudnościa-
mi zmazanymi z powrotem ze zdalnego nauczania do 
nauki stacjonarnej.  Mimo zdalnego nauczania nasi 
uczniowie próbowali swych sił w rożnych konkursach 
i przedsięwzięciach szkolnych i pozaszkolnych. Pod-
czas XI edycji Ogólnopolskiego  Konkursu Plastycz-
nego dla Dzieci „ Bezpiecznie na wsi mamy – do 30 
lat z KRUS wypadkom zapobiegamy. Uczeń klasy 
szóstej naszej szkoły otrzymał wyróżnienie w tym 
konkursie. 
 
W dniu 11 lipca  podczas Święta Folkloru Kurpiow-
skiego połączonego z jubileuszem 90 lecia Zespołu 
Kurpiowskiego „ Pod Borem z Zawad” dziecięce  gru-
py pokazały swoje umiejętności taneczne  i wokalne . 
Uczniowie wystąpili  w dwóch grupach : najmłodsze  
pokolenia czyli przedszkolaki , uczniowie klas  II-III 
oraz młodzież z klas VI-VIII . Ósmoklasiści zaprezen-
towali się również z dorosłym zespołem, aby oficjalnie 
w tym dniu zasilić już szeregi grupy zespołu. 
 
W  dniu 29.08.2021r. tegoroczna absolwentka Szkoły 
Podstawowej im. Aleksandra Kopcia w Zawadach- 
Wikoria Drężewska – Laureatka 37 . Kurpiowskich 
Prezentacji Artystycznych wraz z Panią  Krystyną 
Opalach –Olender uczestniczyła w 55. Ogólnopolskim 
Festiwalu Śpiewaków  i Kapel Ludowych w Kazimie-
rzu Dolnym gdzie zdobyła wyróżnienie „ Mistrz i 
Uczeń”. To wielki sukces dla ucznia  i mistrza , ale 
również i dla Zespołu.  
 
Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia     
 

Członkowie zespołu „Pod Borem” z sukcesa-
mi w Kazimierzu Dolnym. 
 
Przedstawiciele Zespołu Kurpiowskiego „Pod 
Borem” z Zawad w dniach 28 i 29 sierpnia tego 
roku wzięli udział w 55 Ogólnopolskim Festi-
walu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu Dolnym nad Wisłą. Jest to największa i 
najważniejsza tego typu impreza w Polsce. Na 
scenie na Kazimierzowskim Rynku podczas 
trzech festiwalowych dni zaprezentowało się 
prawie 700 wykonawców z 14 województw. 
Reprezentanci naszej gminy spisali się dosko-
nale, zajmując czołowe miejsca w swoich kate-
goriach. 
W kategorii solistów instrumentalistów drugie 
miejsce zajął, grający na harmonii pedałowej 
Zygmunt Koziatek, muzykant z zespołu „Pod 
Borem”. 
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DRODZY CZYTELNICY,  

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

ce specyfikę i wyjątkowy charakter naszej gminy, jednocześni chcielibyśmy aby mieszkańcy gminy Baranowo współtwo-

rzyli z nami nasz kwartalnik. Zachęcamy do współpracy, materiały w wersji elektronicznej, które chcieliby Państwo za-

mieścić na łamach naszego pisma prosimy przesyłać na adres goksirbaranowo@wp.pl. Zapraszamy również naszych 

przedsiębiorców do bezpłatnego zamieszczania, reklam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie 

uda nam się w większym niż dotychczas stopniu, inspirować i pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności doty-

czącej gminy Baranowo. 

W kategorii zespołów śpiewaczych Męska 
Grupa Śpiewacza Zespołu „Pod Borem” w 
składzie: Robert Domurad, Stanisław Olen-
der,Wiesław Suchecki, Andrzej Dobrzyński, 
Krzysztof Drężewski, Marcin Tański i Artur 
Tański zajęła trzecie miejsce. 
W kategorii mistrz i uczeń – śpiewacy, wy-
różnienie otrzymały członkinie zespołu „Pod 
Borem”, mistrzyni Krystyna Opalach Olender 
z uczennicą Wiktorią Drężewską. 
Robert Domurad 
W Zawadach muzykują. 
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. Alek-
sandra Kopcia w Baranowie pozyskało dofi-
nansowanie poprzez Lokalną Grupę Działa-
nia „Kurpsie Razem” w ramach projektu 
grantowego z zachowania dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego Kurpiów i wspierania 
twórczości ludowej. 
Realizuje operację pod nazwą „Grajta grace 
bo ja skace” z „Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie” mającą na celu: organizację warsztatów 
z zakresu nauki gry na instrumentach będą-
cych w składzie tradycyjnych kapel kurpiow-
skich tj. na harmonii pedałowej i skrzypcach. 
Operacja 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. 
Dzięki grantowi od czerwca do końca paź-
dziernika w siedzibie zespołu „Pod Borem” 
sześć osób uczy się gry na skrzypcach i har-
monii pedałowej. Mamy wielką nadzieję, że 
jak to się mówi „złapią bakcyla” i zdobędą 
umiejętności, dzięki którym będą kontynuo-
wać kurpiowskie tradycje, a także wesprą ka-
pelę zespołu „Pod Borem”. Mamy też nadzie-
ję, że po zakończeniu warsztatów znajdą się 
środki na kontynuację warsztatów. 
 

Robert Domurad 
 
 

Kurpiowski Zespół „Pod Borem” w Filharmonii. 
7 października bieżącego roku członkowie zespołu 
„Pod Borem” wezmą udział w koncercie „Etnofonie 
Kurpiowskie” w Filharmonii im. Mieczysława Karło-
wicza w Szczecinie. Jest to kontynuacja projektu, w 
którym zespół brał udział kilka lat temu, a efektem 
jego była płyta pod tytułem „Etnofonie Kurpiowskie”. 
Płyta ta była nominowana do jednej z najważniejszych 
nagród rynku muzycznego w Polsce, „Koryfeusza 
Muzyki Polskiej”. 
Nagrań z tej płyty można odsłuchać w internecie na 
YouTube, wpisując w tytule „Etnofonie Kurpiow-
skie”. Jest to muzyka dla koneserów, łącząca wykona-
nia autentycznych pieśni kurpiowskich w wykonaniu 
śpiewaków ludowych, w opracowaniach folkowych i 
w aranżacjach kompozytora Karola Szymanowskiego. 
Za udział w projekcie, w wielkiej muzycznej przygo-
dzie, członkowie zespołu „Pod Borem” dziękują Pani 
doktor etnomuzykologii Weronice Grozdew Kołaciń-
skiej. 
 

Robert Domurad 
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