Drodzy Mieszkańcy Gminy Barnowo
Tegoroczne Święta Bożego Narodzenia zmuszają do głębokiej refleksji nad wartością i kruchością
ludzkiego życia, nad tym, co zawsze było, a co teraz zostało ograniczone, wręcz odebrane. Przez pryzmat
tych nowych doświadczeń zaczynamy tęsknić i doceniać to, czego na co dzień nawet nie zauważaliśmy.
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia to czas dający nam nadzieję, niosący ze sobą wiele radości oraz
refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. Niech ten świąteczny okres
przyniesie nadzieję do szybkiego powrotu do życia bez obaw, lęku i strachu. Niech sprawi, że nasze życie
nabierze większego i głębszego sensu. Niech wzbudzi w nas jeszcze większą życzliwość i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka.
Życzę wszystkim Mieszkńcom naszej Gminy mnóstwa, wiary, nadziei i wytrwałości w tym trudnym
dla całego świata czasie. Niech cud Bożego Narodzenia będzie dla nas znakiem zwycięstwa nad obawami i
przeciwnościami, a nasza wiara w lepsze jutro nigdy nas nie opuszcza.
Życzę także, aby nadchodzący Nowy Rok 2021 wypełniony był spełnionymi marzeniami oraz sukcesami we wszystkich przedsięwzięciach.
Wszystkiego dobrego oraz zdrowych, pogodnych i Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia.
Życzy
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

Dziś pełen nadziei myślę o Tobie, wciąż pragnąc Twego szczęścia. Wypełnia mnie radość, gdyż na niebie zabłysła gwiazda, która może być dla każdej osoby wyzwoleniem z wszelkich trosk, zmartwień,
problemów, chorób, depresji, marazmu…
Wielki Pan, Stwórca i Władca wszechświata, właściciel wszelkich bogactw, który może każdego uzdrowić, uwolnić od cierpień, wzmocnić –
stając się człowiekiem puka do ludzkich drzwi, czekając aż ktoś je otworzy.

On pragnie wejść także w Twoje życie z darami Miłości, Pokoju i Nadziei.
Życzę Ci w tym wyjątkowym czasie, aby drzwi Twojego serca były
dla Niego otwarte. Niech wejdzie do Twojej codzienności, narodzi się w
Twoim sercu, a Jego obecność niech wypełni Ciebie szczęściem. Bądź
dla Jezusa prawdziwym Betlejem – „Domem Chleba”, a nikt i nic nie
odbierze Ci szczęścia. Modlę się o to dla Ciebie wpatrzony w Najpiękniejsze Oczy Dzieciątka Jezus.
Ks. Szymon Pieńkowski
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Na zbliżające się Święta
pragniemy Państwu złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu,
radości i ciepłej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś rok - 2021 niech będzie
czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.
Radni Powiatu Ostrołęckiego:
Kazimierz Rzewnicki Andrzej Grzyb

Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranowo,
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a zaraz potem Nowy Rok. Święta Bożego
Narodzenia są w polskiej tradycji czasem szczególnym: staramy się oderwać od codzienności
i spędzić w gronie rodzinnym kilka spokojnych dni. Obecność najbliższych, magiczna chwila
łamania się opłatkiem, wspólne kolędowanie - to wielopokoleniowa tradycja tych
świąt. Początek Nowego Roku to z kolei okres podsumowań i planów na przyszłość.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu i Państwa Bliskim dużo spokoju, zdrowia i czasu dla siebie; czas
stał się w dzisiejszym świecie najcenniejszym prezentem. Życzmy również,
żeby w Nowym Roku udało się spełnić rodzinne i zawodowe plany oraz
marzenia.
Niech Waszym udziałem będzie wszystko, co dobre, szczęśliwe i radosne,
a każda godzina w Nowym 2021 Roku niesie pomyślność i zadowolenie.
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, radości , optymizmu i uśmiechu. Życzę Państwu pięknych i rodzinnych Świąt , niezwykłości wigilijnego
wieczoru dającej siły i inspirację do działania na zbliżające się dni
Nowego Roku.
Niech pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu
przez cały Nowy Rok 2021.
Sołtys Waldemar Grabowski
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Podsumowanie roku 2020
Mija rok 2020. Chciałbym zauważyć, że był on bardzo
nietypowy ze względu na trwającą niespełna przez cały rok
pandemię wirusa COVID 19. Ta pandemia niewątpliwie
miała wpływ na wszystkie działania Gminy i jej jednostek
w tym roku budżetowym. Ograniczyła nasze działania w
wielu obszarach min. ograniczyła działania GOKSIR
zwłaszcza w sferze organizacji imprez kulturalnych w tym
integracyjnych potrzebnych dla podtrzymywania dobrych
relacji społecznych. Poza jubileuszem 100-lecia OSP w
Baranowie nie mogliśmy zorganizować żadnej większej
uroczystości, ani żadnego festynu. Szkoły również przez
większość roku pracowały zdalnie. Pomimo większego
wysiłku i dłuższej pracy wykonywanej przez większość
nauczycieli efekty nauczania będą w tym roku pewnie
słabsze niż w innych latach. Pandemia COVID 19 miała
również negatywny wpływ na działania Samorządu Gminy
w tym na realizację inwestycji, ponieważ wydłużało się
niestety wykonywanie projektów technicznych dla kilku
nowych zadań inwestycyjnych, przeciągały się w czasie
procedury oceny naszych wniosków aplikacyjnych, a samo
wykonawstwa też pozostawiało wiele do życzenia. Tylko
zadania drogowe zarówno powiatowe jak i gminne realizowane były w tym roku bez zakłóceń.
Podsumowując ten rok należy jednoznacznie stwierdzić, że
był on niestety trudny i mniej efektywny niż zwykle. Wiele
zadań inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok z przyczyn wyżej opisanych nie zostało zrealizowanych. Główne
inwestycje jakie udało się zrealizować w 2020 roku są następujące:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dokończenie 3 odcinków dróg – ulica Długa w Baranowie, droga w msc. Bakuła i droga w msc. Orzoł.
Dokończenie modernizacji stacji uzdatniania wody
w Zawadach.
Dokończenie remont budynku Urzędu Gminy .
Rozpoczęcie remontu budynku GOKSIR.
Przebudowa 9-ciu odcinków dróg gminnych w następujących miejscowościach: Majdan, Zimna Woda, Ziomek (2 krótkie odcinki), Ramiona, Lipowy
Las (Żołny), Baranowo (2 krótkie odcinki) i Dłutówka.
Odwiert 2 studni na tzw. Kożuchu w Baranowie
Urządzenie nowego gminnego punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na placu
dawnego SKR ( prace niedokończone )
Zorganizowanie spółki gminnej pod nazwą „ Zakład
Gospodarki Komunalnej Sp. Z o. o. w Baranowie
Zakup używanej , ale w dobrym stanie koparkoładowarki na potrzeby gospodarki komunalnej.
Zakup dwóch śmieciarek do odbioru śmieci ( samochody używane ale w dobrym stanie).
Modernizacja garażu w remizie OSP Brodowe Łąki.
Realizacja projektów inwestycyjnych w ramach
programu MIAS Mazowsze w 5-ciu sołectwach:
Dłutówka, Rycica , Ziomek, Czarnotrzew i Brodowe
Łąki.

13. Wymiana kompletnych UZT na kanalizacji i zasuw wodociągowych na sieci.
14.Wykonanie 7 projektów drogowych i rozpoczęcie
kolejnych 4 projektów.
15. Projektowanie rozbudowy SUW w Baranowie.
Ponadto w roku bieżącym udzieliliśmy dotacji dla
Powiatu na przebudowę drogi do Przasnysza w kwocie 1 183 000 zł, na remont kościoła w Baranowie w
kwocie 50 000 zł, dla PSP w Ostrołęce na zakup
samochodu pożarniczego w kwocie 10 000 zł i kilka
dotacji na przyłącza kanalizacyjne dla naszych
mieszkańców.
Z powodu niewykonania części zadań rok 2020 zakończymy bez zwiększenia zadłużenia gminy (całe
zadłużenie na 31.12.2020 wynosi niecałe 100 000
zł ) z pewną nadwyżką budżetowa, którą wykorzystamy w całości w przyszłym roku, który zapowiada
się przynajmniej na razie lepiej. Nadwyżka uzupełni
zmniejszone dochody min. z PIT i CIT jakie zostały
zaplanowane na przyszły rok.
Miejmy nadzieję, że pandemia w przyszłym roku
skończy się i nasze życie wróci do normalności, której wszyscy bardzo potrzebujemy. Może uda się zorganizować zaległe jubileusze i uroczystości w szkołach i te organizowane przez GOKSIR. Mam nadzieję, że nadrobimy również opóźnienia w realizacji
kilku zadań inwestycyjnych min rozbudowy SUW w
Baranowie, czy budowy kanalizacji sanitarnej dla 3
miejscowości północnej części naszej Gminy.
Plany samorządu na 2021 rok.
Rok 2021 pomimo trwającej pandemii wirusa COVID19 zapowiada się w naszej Gminie dość obiecująco jeśli chodzi o wydatki bieżące, ale także inwestycyjne. Dochody zostały zaplanowane na kwotę
33 784 884,26, a wydatki na kwotę 43 697 559 zł.
W budżecie na 2021 rok tradycyjnie jak co roku największe wydatki poza inwestycyjnymi zaplanowano
w dziale rodzina na wypłatę świadczenia 500+ oraz
świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Jest to kwota prawie 10 mln zł. Kolejną dużą pozycję stanowią wydatki na oświatę. Jest to też kwota
prawie 10 mln zł. Pozostałe wszystkie wydatki tzw.
bieżące min. na utrzymanie dróg, wodociągów, kanalizacji, gospodarki śmieciowej i wszystkich poza
oświatą jednostek organizacyjnych gminy to kolejne
około 10 mln zł.
Największe jednak nakłady finansowe Samorząd
Gminy planuje ponieść w 2021 roku na zadania inwestycyjne, których zamierza zrealizować aż 40
(taka jest bowiem ilość pozycji w budżecie) na łączną kwotę ponad 13 mln zł. Główne środki finansowe zostaną skierowane na zadania inwestycyjne z
zakresu kanalizacji, uzdatniania wody i drogownictwa.
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Chciałbym podkreślić, że choć budżet na 2021 rok został opracowany z planowanym dużym deficytem w
kwocie około 10 mln zł, to uważam, że po uwzględnieniu w trakcie roku budżetowego wolnych środków i
nadwyżki z lat ubiegłych może skończyć się co najwyżej pożyczką umarzalną zaciągniętą w WFOŚiGW w
Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w 3 miejscowościach i niewielkim kredytem

2.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W Baranowo
– Wyszel – Chojniki na terenie Gminy Baranowo w
miejscowościach Budne Sowięta, Zimna Woda i Olkowa Kępa ( 1 195 000 zł).

Najważniejsze inwestycje w 2021 roku to:

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2577W Baranowo – Oborczyska – Bakuła ( budowa żwirówki z Oborczysk do Bakuły – 225 000 zł)

1.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Dąbrowa, Zawady i Brodowe
Łąki.
2.
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie.
3.
Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gminą
Baranowo i Gminą Kadzidło tzw. tranzyt sieci.
4.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Zimna Woda - Olkowa Kępa (300 mb).
5.
Rozbudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie – Czarnotrzew (927 mb).
6.
Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka ( 760 mb od Zasanicy do Grabownicy).
7.
Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta – Tobyłki – Duży Las - Ściśla (540 mb).
8.
Przebudowa drogi gminnej Nr 250125w Orzoł –
Rycica ( 799 mb).
9.
Przebudowa drogi gminnej Nr 250124W Błędowo – Ostrówek ( 500 mb).
10. Przebudowa drogi gminnej Czarnotrzew – Stara
Wieś
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka ( od SUW w kierunku Grabownicy 1100 mb z kruszywa łamanego).
12. Przebudowa drogi Orzołek – Glinki (80 mb).
13. Przebudowa drogi gminnej Zawady – Kuleszki
( 580mb
14. Przebudowa drogi w msc. Bakuła ( 120 mb).
15. Przebudowa drogi gminnej w msc. Oborczyska
( 400 mb – realizacja niepewna).
16. Urządzenie placu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych tzw. PSZOK w Baranowie.
17.
Budowa oświetlenia ulicznego na własnych słupach na pięciu ulicach w Baranowie ( realizacja
niepewna).
18. Modernizacja budynku oraz rozbudowa infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w
Baranowie (dokończenie zadania).
W budżecie na 2021 rok planowane są również pieniądze na partycypację w przebudowie dróg powiatowych.
1.Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego
drogi powiatowej nr 2545W Grabnik – Grabówek –
Jastrząbka – Gaczyska ( 976 000 zł).

3.Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533 Chudek –
Gleba – Kierzek – Zawady ( dokumentacja 70 000 zł
+ budowa 223 000 zł).

Będziemy również wzorem ubiegłego roku udzielać
dotacji mieszkańcom na wykonanie własnego przyłącza kanalizacyjnego w terenie już skanalizowanym,
oraz na wykonanie własnego ujęcia wody tam gdzie
wodociągu brak lub jego budowa nie jest uzasadniona
ekonomicznie. Planujemy także udzielić dotacji na
remont kościoła w Baranowie w kwocie 100 000 zł
Są też pieniądze na dofinansowanie rehabilitacji leczniczej dla osób starszych i niepełnosprawnych , nowych badań laboratoryjnych dla mieszkańców oraz na
dofinansowanie różnych podmiotów aktywności społecznej i klubu sportowego Świt.
Zabezpieczyliśmy także w budżecie na 2021 rok pieniądze w kwocie 594 645 zł na zadania realizowane
przez sołectwa w ramach tzw. funduszu sołeckiego.
Dla 5-ciu sołectw pozyskamy dofinansowanie inwestycji w ramach programu MIAS Mazowsze.
Pomimo braku funduszy zewnętrznych w tym europejskich zamierzamy aplikować o pieniądze na największe zaplanowane na ten rok zadania inwestycyjne.
Jak już wspominałem na wstępie budżet na 2021 jest
bilansowany pożyczką umarzalną z WFOŚiGW w
kwocie 3 190 000 zł oraz kredytem w kwocie 6 084
618 zł. Wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej będziemy korzystać tylko z pożyczki i może z
niewielkiego kredytu, ale to wszystko wyjaśni się w
trakcie roku.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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Powszechny Spis Rolny 2020 - Podziękowanie Dyrektora Urzędu Statystycznego w Warszawie.
Powszechny Spis Rolny 2020 dobiegł końca. Z tej okazji
mam ogromną przyjemność poinformować,
że obowiązek spisowy wypełniło ponad 246 tys. użytkowników gospodarstw rolnych z województwa mazowieckiego. Tym samym odsetek spisanych gospodarstw
wyniósł na Mazowszu ponad 97%!
To nasz wspólny sukces i chciałabym złożyć serdeczne
podziękowania za otwartość, życzliwość oraz zaangażowanie w przeprowadzenie akcji spisowej w tym trudnym
i nieprzewidywalnym czasie światowej epidemii. Współpraca z przedstawicielami urzędów miast i gmin województwa mazowieckiego była niezwykle profesjonalna
i sprawna. Dziękuję Państwu jako Gminnym Komisarzom Spisowym. Proszę także przekazać podziękowania
pracownikom urzędów i jednostek podległych, sołtysom,
radnym i wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w
akcję informacyjną wśród lokalnych społeczności.
Składam również serdeczne podziękowania wszystkim
użytkownikom gospodarstw rolnych na terenie Państwa
jednostki, którzy poświęcili swój czas i wypełnili elektroniczny formularz samodzielnie, spisali się przez telefon lub podczas wywiadu bezpośredniego z rachmistrzem spisowym. Każda wypełniona ankieta ma ogromne znaczenie dla przyszłości polskiego rolnictwa.
Jestem przekonana, że wspólnie wypracowane działania
przełożą się na kształt rozwiązań zastosowanych
w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań, a doświadczenie zdobyte w tym wyjątkowym czasie będzie cenną lekcją dla nas wszystkich.
Zastępca Wojewódzkiego Komisarza Spisowego
Urzędu Statystycznego w Warszawie
/-/ Zofia Kozłowska
Zatrudnienie bezrobotnych z terenu gminy Baranowo w 2020 r.
W ramach umów zawartych z Powiatowym
Urzędem Pracy w Ostrołęce w 2020 r. z naszej Gminy
uzyskało zatrudnienie 24 bezrobotnych w tym w
Urzędzie Gminy w Baranowie - 11 bezrobotnych, w
pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - 13
bezrobotnych. Liczba skierowanych do zatrudnienia
bezrobotnych z każdym rokiem się zmniejsza w stosunku do lat ubiegłych. Powodem jest spadek stopy
bezrobocia, a także ograniczony budżet Powiatowego
Urzędu Pracy. Również osoby figurujące w rejestrze
bezrobotnych często nie spełniają wymagań określonych
do zatrudnienia np. pracowali
w danej instytucji,
odbywali już staż w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Zatrudnienie bezrobotnych z terenu Gminy Baranowo
w bieżącym roku odbywało się w ramach niżej wymienionych projektów:

1/ w ramach robót publicznych - 1 osoba z msc.
Dłutówka, zatrudniona na stanowisku pracownika
fizycznego na 6 miesięcy że środków PUP, a po
upływie tego okresu na dalsze 3 miesiące z budżetu
gminy.
2/ w ramach stażu - 8 osób z msc. Baranowo, Błędowo, Budne – Sowięta i Zawady, zatrudnionych jako
pracownicy biurowi oraz pracownicy fizyczni na
6 m-cy ze środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz Społeczny w ramach projektu Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w mieście
Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (IV)” – 6 osób oraz
w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i powyżej pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i powiecie
ostrołęckim (III)
- 2 osoby.
Po zakończonych stażach cześć osób została zatrudniona na okres od 1 do 3 miesięcy ze środków budżetu gminy,
3/ w ramach prac interwencyjnych - 9 osób z msc.
Baranowo, Bakuła, Ramiona, Czarnotrzew, Grabownica, Majdan i Witowy Most – na stanowiskach fizycznych i administracyjnych. Również w ramach tych
prac zawarto umowę o pracę na 6 miesięcy z częściową refundacją wynagrodzenia przez Powiatowy
Urzędu Pracy, a po upływie tego okresu na 3 miesiące z budżetu gminy. W okresie zatrudnienia w ramach robót publicznych i w części w ramach prac
interwencyjnych pracownicy wykonywali
prace
porządkowe i pomocnicze przy inwestycjach gminnych oraz prace porządkowe na posesjach i drogach
gminnych,
4/ w ramach prac społecznie użytecznych (10 godzin tygodniowo) - skierowano do tych prac 6 osób
z msc. Baranowo, Dłutówka, Zamoście i Ramiona,
które posiadały status osoby bezrobotnej bez prawa
do zasiłku i korzystały z pomocy społecznej. Prace
w/w były wykonywane od czerwca do listopada br.
Osoby zatrudnione do tych prac zachowały status
osoby bezrobotnej i wykonywały prace porządkowe
na posesjach i drogach gminnych w tym utrzymywały w czystości skwery i zieleńce. Za wykonaną pracę bezrobotni otrzymywali wynagrodzenie z budżetu
Gminy wyliczone za 40 godzin w miesiącu, które następnie było refundowane ze środków PUP.
W bieżącym roku 14 osób z naszej Gminy
wykonywało dozorowane prace na cele społeczne,
orzeczone wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrołęce.
Osoby te wykonywały prace porządkowe na posesjach i drogach gminnych na podstawie opracowanego
harmonogramu pracy. Praca wobec tych osób była
orzeczona na okres od 1 do 12 miesięcy w wymiarze
od 20 do 30 godzin w miesiącu.
Irena Kowalczyk
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Inwestycje drogowe
Podsumowanie 2020 roku w zakresie zrealizowanych
inwestycji drogowych pokazuje, że duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej.
Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało się
wykonać inwestycje drogowe za ok. 1,85 mln złotych.
Nowe nawierzchnie asfaltowe zostały wykonane na
łącznej długości 3,33 km.
W 2020 roku Gmina kontynuowała przebudowę zaległych zadań drogowych, których nie udało się zrealizować w terminie z powodu opóźnień firmy Ostrada.
Odcinki dróg, które nie doczekały się realizacji w
2019r., zostały dokończone w tym roku, i są to 3 drogi:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo – Jastrząbka (ulica Długa w Baranowie (do
SUW)), na długości 433 mb

2. Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła na długości 192,5mb
Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka na długości 250 mb
Ponadto, w roku 2020 zostało wykonanych 9 odcinków dróg związanych z przebudową i modernizacją o
długości 2,69 km dróg gminnych tj :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Majdan na długości 323,75 mb

2. Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie na
długości 76,09 mb

3. Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie na długości 39,15 mb

4. Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek na
odcinku 200mb

5. Przebudowa drogi gminnej Nr 250132W BudneZimna Woda-Olkowa Kępa na długości 700 mb. Na
to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 118,6
tyś. zł

6. Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka na
długości 220 mb

7. Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las –
Kolonia Żołny na długości 240,60mb

8. Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona na
długości 778,30 mb
9, Przebudowa drogi w Ziomek - Gutocha na długości 185,30 mb

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni
dróg żwirowych oraz utwardzenia dróg gruntowych
przeznaczono 381,6 tyś. zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa, dostarczono 5904 m3 żwiru oraz 163 m3 piasku. Środki finansowe związane z dostawą żwiru i piasku zostały podzielone na każdą wieś z Funduszu Sołeckiego oraz z dodatkowej puli środków przyznanej przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Podsumowując kolejny mijający rok można stwierdzić,
że był to dobry czas dla Gminy Baranowo, okres owocnej pracy nad realizacją zadań, a także wzmożonych
przygotowań do realizacji inwestycji zaplanowanych już
na kolejny rok.
Krzysztof Szczepanek
Spalanie odpadów zanieczyszcza środowisko, w którym żyjesz oraz szkodzi zdrowiu!
Wraz z okresem jesienno-zimowym pogarsza się jakość
otaczającego nas powietrza, a odpowiedzialność za taki
stan ponoszą wszyscy mieszkańcy, którzy w ramach
oszczędności spalają śmieci w piecach domowych.
Powstające zanieczyszczenia negatywnie wpływają na
środowisko, a przede wszystkim na zdrowie ludzi. Podczas spalania śmieci uwalniane są do środowiska szkodliwe substancje, które rozprzestrzeniają się w sposób
niekontrolowany i są wdychane przez społeczeństwo.
Substancje, te wywołują alergie, niewydolność układu
oddechowego, udary mózgu, choroby serca, porażenia i
nowotwory. A najważniejsze jest to, że szczególnie
wrażliwe na działania toksyn są dzieci.
W piecu domowym nie wolno palić śmieci! Szczególnie
niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych, odpadów z gumy czy lakierowanych materiałów.
W piecu domowym możesz spalać tylko:
węgiel kamienny,
niemalowane, nieimpregnowane drewno,
ekogroszek, pellet, brykiet drzewny.
Nieprzestrzeganie zakazu spalania odpadów, zgodnie
z art. 191 ustawy o odpadach, podlega karze aresztu
albo grzywny. Za spalanie odpadów grozi mandat do
500 zł lub gdy sprawa trafi do sądu, grzywna w wysokości do 5 000 zł.
Musimy być świadomi i przekazywać innym informacje o tym, że spalanie śmieci w domowych piecach
i kotłowniach jest źródłem zanieczyszczeń, które są
szkodliwe dla ludzi. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach.
To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji i
pożaru domu.
Odpady palą się szybko, ale problem pozostaje na długo.
Efekty spalania odpadów w domowych piecach wcześniej czy później wszyscy odczujemy.
Ewelina Samsel
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Utylizacja płyt azbestowych

W 2020 roku Gmina Baranowo po raz kolejny otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z terenu gminy Baranowo .Zutylizowano łącznie 134,3 ton płyt azbestowych. Ogólny koszt przedsięwzięcia wyniósł
47 005,00 zł, który w całości został pokryty z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością wśród
mieszkańców. Dzięki aktywności gminy mieszkańcy
mogą nie tylko pozbyć się eternitu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, ale także otrzymać potwierdzenie jego przekazania do punktu odbioru odpadów
niebezpiecznych. Szczegółowe informacje dotyczące
składania wniosków przez mieszkańców którzy posiadają zdjęty eternit lub dokonają wymiany dachu
do końca 30 września 2021 r. zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej
w miesiącu styczeń 2021 r. W związku z czym zachęcamy mieszkańców naszej gminy do wymiany
pokrycia dachowego.
Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Jesienią 2019 roku Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ogłosił nabór wniosków na realizację przedsięwzięcia pn. „Transport oraz odzysk lub unieszkodliwienie odpadów z folii rolniczych, siatki, sznurka do
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big
Bag”. Na obszarze gminy Baranowo została przeprowadzona inwentaryzacja odpadów z działalności rolniczej. Producenci rolni zadeklarowali 224,992 ton
odpadów do recyklingu lub unieszkodliwienia.
Gmina Baranowo otrzymała z NFOŚiGW dofinansowanie w kwocie 112 496,00 zł. W miesiącu czerwiec
2020 roku przedsięwzięcie zostało zrealizowane
przez firmę EKO SERWIS Kamil Rudziński z miejscowości Grudusk .Rolnicy we własnym zakresie
zobowiązani byli dostarczyć folię rolniczą i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące
z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca zbiórki.
Ostatecznie zebrano łącznie 169,678 Mg odpadów,
które zostały poddane procesowi recyklingu R3. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 71 468,37 zł.
Oddanie ww. odpadów do recyklingu przyczyniło
się do poprawy ochrony środowiska. Problem zbytu
odpadów z działalności rolniczej narasta. Odpady
coraz częściej zalegają na posesjach gospodarstw,
dlatego też przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem producentów rolnych.
Justyna Tabaka

Podatki lokalne w 2021 roku.
Drugiego grudnia br. Rada Gminy Baranowo
uchwaliła nowe stawki podatków i opłat lokalnych na
2021 rok. W trosce o budżet Gminy, a jednocześnie o
nieobciążanie mieszkańców nadmiernymi opłatami
zdecydowano, że zwyżka nastąpi o wskaźnik wzrostu
cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony przez
GUS tj. średnio o 3,9%. Dotyczy to podatków od nieruchomości i od środków transportowych.
Podatek rolny w 2021 roku pozostanie bez zmian ze
względu na podobną cenę żyta, na podstawie której
jest on ustalany.
Podatek leśny wzrośnie o 1,3%, ponieważ taki jest
wskaźnik wzrostu cen drewna.
Wysokość podatków lokalnych wynosi :
1)
podatek rolny -127,40 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
2)
podatek leśny –43,3048 zł za ha lasu powyżej
40 lat (wzrost o 0,57 zł),
3)
podatek od nieruchomości:
a) od budynków mieszkalnych - 51 gr za 1 m2 zamieszkałej powierzchni, (wzrost o 2 grosze),
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od
budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej –
15,23 zł od 1m2 powierzchni użytkowej (wzrost
o 57 groszy),
c) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 58 gr od 1m2 powierzchni (wzrost o 2 grosze),
d) od gruntów pozostałych - 18 gr od 1m2 powierzchni (wzrost o 1 grosz),
e) od budowli - 2% ich wartości (bez zmian).
Dochody z podatku od środków transportowych szacuje się w wysokości 161.986 zł.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz z innych podatków i opłat lokalnych są dochodami własnymi Gminy. Szacuje się, że w 2021 roku wpływy
te wynosić będą 2.321.118 zł, co stanowi 7,28 % planowanych dochodów bieżących Gminy
Teresa Jędrzejczyk

8

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Niewątpliwie z uwagi na sytuację panującą w kraju
Święta Bożego Narodzenia w tym roku będą inne niż
zawsze. Wiele osób Święta spędzi samotnie. Podobnie będą wyglądały Święta podopiecznych Ośrodka
Pomocy Społecznej w Baranowie. W związku z tym
w okresie przedświątecznym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do właścicieli lokalnych sklepów i piekarni, a także pracowników PGE Odział w
Ostrołęce i w Warszawie o wsparcie w postaci paczek żywnościowych dla osób ubogich z terenu Gminy Baranowo. Na naszą prośbę Darczyńcy zareagowali pozytywnie i dzięki ich ofiarności będziemy mogli przygotować ponad 20 świątecznych paczek.
Paczki z żywnością trafią do osób ubogich w większości samotnych i niepełnosprawnych. Serdecznie
DZIĘKUJEMY !!!
w imieniu podopiecznych
Ośrodka Pomocy Społecznej właścicielom sklepów
Aldi, Groszek, Prim Market, Lewiatan, Piekarni SEZAM, oraz pracownikom PGE.
„ SZLACHETNA PACZKA”
Jak co roku tysiące Wolontariuszy Szlachetnej Paczki
wyruszało w Polskę, nie inaczej było też w Gminie
Baranowo. W tym roku wolontariuszki z naszej gminy znalazły darczyńców dla siedmiu potrzebujących
rodzin. Darczyńcy chcą pozostać anonimowi. Szlachetna Paczka jest wspaniałą inicjatywą, wszyscy
darczyńcy i wolontariusze zasługują na słowa uznania i wielkie podziękowania za wsparcie i zaangażowanie w to szlachetne przedsięwzięcie.
Anna Grad
Projekt „SZKOŁA MISTRZÓW BUDOWY
INSTRUMENTÓW LUDOWYCH”
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie w ramach programu Pracowni Muzyki Tradycyjnej –
Instytut Muzyki i Tańca „SZKOŁA MISTRZÓW
BUDOWY INSTRUMENTÓW LUDOWYCH”
edycja 2020 otrzymała dofinansowanie na warsztaty
pt.: „Budowa kurpiowskiego bębenka weselnego
obręczowego i pęcherza ,,gruchawki". Projekt został zrealizowane z członkami Zespołu „Pod Borem”
z Zawad we współpracy z mistrzami, twórcami ludowymi Panem Andrzejem Staśkiewiczem i Pawłem
Majewskim.
Celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest wsparcie procesu nauki i
przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych
umiejętności w zakresie technik budowy polskich
ludowych instrumentów muzycznych oraz propagowania wiedzy o ich roli w kulturze na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego
przekazu mistrz uczeń. Program wspiera kontynuację lokalnych tradycji w zakresie technik wyrobu
instrumentów, wzbogaconą o wiedzę historyczną i
miejscowe zwyczaje, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem.

W praktyce projekt miał na celu zapoznanie chętnych
członków Zespołu z technologią budowy kurpiowskiego
bębenka weselnego obręczowego, bębenka obrzędowego
oraz tzw. gruchawki. Instrumenty powstały w oparciu o
opisy i rysunki zamieszczone w książce Adama Chętnika
,,lnstrumenty muzyczne na Kurpiach i Mazurach", opisy
i zdjęcia z książki Henryka Gadomskiego ,,Bolesław Olbryś lutnik kurpiowski" oraz na bazie instrumentów będących w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej w
Ostrołęce, Muzeum Kurpiowskiego w Wachu i starych
bębenków będących w posiadaniu kurpiowskich kapel.
Przeprowadzone warsztaty zaowocowały powstaniem 2
bębenków tzw. weselnych, jednego obrzędowego i gruchawki. Instrumenty wykonane na warsztatach wejdą w
skład kapeli Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z Zawad, co przyda kapeli cechy autentyczności i wzbogaci
ją muzycznie. Będą służyć także do nauki bębnienia
młodym członkom Zespołu, adeptom tej sztuki. Na zakończenie projektu odbyły się warsztaty gry na bębenkach.
W projekcie aktywnie uczestniczy (zarówno pracą członków jak i finansowo) Towarzystwo SpołecznoKulturalne im, Aleksandra Kopcia w Baranowie, które w
swoim statucie ma zapis o wszechstronnej współpracy z
Zespołem.
Mistrzowie prowadzący warsztaty:
Andrzej Staśkiewicz z Kadzidła – zajmuje się rzeźbą w
drewnie oraz budową ludowych instrumentów muzycznych od 2000 roku. Zaczynał od instrumentów pasterskich takich jak: ligawy, fujarki, trąby zwijane z kory
wierzby, gwizdki i różnego rodzaju narzędzia dźwiękowe np.: kołatki, grzechotki, diabelskie skrzypce. Zbudował kilka skrzypiec, z których jedne trafiły do Muzeum
Ludowych instrumentów Muzycznych w Szydłowcu.
Zrekonstruował też takie historyczne instrumenty, jak:
rebek, fidel płocka, surdynka, suka biłgorajska, moraharpa, lira korbowa. Prowadzi liczne warsztaty dla dzieci,
młodzieży i dorosłych dotyczące rzeźby i konstruowania
instrumentów. Związany ze środowiskiem muzyki tradycyjnej Stały uczestnik Targowiska instrumentów w Warszawie i Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Inspiracji do swojej działalności poszukuje w źródłach pisanych i tradycji ustnej regionu
Kurpi Zielonych, poszukując dawnych technik twórczych.
Paweł Majewski z Kadzidła – wychowany w oryginalnej
kulturze kurpiowskiej. Około 25 lat prześpiewał i przetańczył w zespole „Kurpianka” z Kadzidła”. Uczył kurpiowskiego tańca i pieśni w ośrodkach kultury i szkołach. Grał i gra na bębenku w wielu kurpiowskich kapelach, z którymi brał udział w regionalnych i ogólnopolskich konkursach i przeglądach, zdobywając wiele wyróżnień i nagród. Pierwszy bębenek obręczowy wykonał
w 1999 roku. Zajmuje się wyrobem ludowych bębenków
i ligawek.
Robert Domurad
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Gmina Baranowo wzięła udział w Grantowym Konkursie „Zdalna Szkoła+” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Otrzymaliśmy grant w wysokości 95.000 zł na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem do nauki zdalnej. Program był skierowany do rodzin wielodzietnych, gdzie w rodzinie jest troje lub więcej dzieci. Z programu skorzystało 64 uczniów z sześciu szkół
podstawowych istniejących na terenie naszej Gminy. Umowa na otrzymanie środków finansowych na zakup laptopów została
podpisana w dniu 5 sierpnia 2020 r. Sprzęt trafił do szkół w dniu 19 października b.r. Następnie dyrektorzy poszczególnych
szkół przydzielili go uczniom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy.
To już drugi grant jaki otrzymujemy aby ułatwić dzieciom naukę zdalną. Na wiosnę gmina otrzymała 60.000 zł, za co zakupiliśmy 50 laptopów. Sprzęt trafił do uczniów, którzy byli w trudnej sytuacji materialnej.
Wszystkie środki finansowe pochodziły, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Kazimierz Rzewnicki

