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W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok,
żegnamy minione miesiące i pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Święta –
czas, kiedy zapomina się o troskach i problemach dnia codziennego. Czas, w

którym chce się uśmiechać i radować z bliskimi. Czas, kiedy nic nas nie goni, nie
stresuje, pragniemy przeżyć niepowtarzalne świąteczne chwile w pokoju i wzajemnej bliskości. Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Państwu
spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym
pięknem, a Nowy Rok obdaruje Państwa zdrowiem, pomyślnością, szczęściem i
nadzieją na lepsze jurto.
Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia!
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

Dziś chciałbym delikatnie złamać zasady i zwrócić się indywidualnie do Ciebie (chociaż życzenia kieruję do dużej grupy osób), dlatego, że
każdego komu dobrze życzę traktuję wyjątkowo, jako osobę niezwykle
cenną i wartościową w oczach Boga i moich.
Skoro Bóg tak kocha każdego człowieka, to dlaczego nie przyszedł tak
otwarcie na świat, czemu nie pokazał takich znaków, że każdego by przekonał i wtedy nikt nie mógłby Go odrzucić? Sprawa jest chyba jednak bardziej prosta niż się wydaje. Bóg chce, aby to człowiek przyszedł do Niego z
własnej woli. Tylko Ci co dali wiarę znakom, temu co im mówiono i zdobyli
się na wysiłek, aby pójść do Jezusa, chociażby pobiec do stajenki, tylko Ci
doświadczyli pełni radości i pokoju. Nikt tej pełni nie zazna, jeżeli nie zechce tego i jeżeli nie zdobędzie się na wysiłek.
Zapraszam Ciebie, abyśmy razem poszli do stajenki. Abyśmy otworzyli się
na Jego obecność doświadczając pokoju, radości – szczęścia. Ja już tam
duchowo biegnę i tam jestem czekając na Ciebie. Tutaj proszę Dzieciątko Jezusa, które rodzi się w moim życiu, aby pociągnął Cię do siebie i wypełnił
Twoje życie pokojem i radością. Aby zabrał wszelkie troski, problemy,
zmartwienia. Proszę dla Ciebie o zdrowie i niezmącone szczęście.
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 - 2020 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 2020
Roku niesie pomyślność i zadowolenie.
Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo
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Plany inwestycyjne Samorządu Gminy na
2020 rok
Rok 2019 będzie w naszej gminie spokojny
ale dalej ukierunkowany na rozwój zarówno
infrastruktury jak i kapitału społecznego Przewidujemy zwiększenie nakładów na wszystkie
dotychczasowe działania prospołeczne, które
maja bezpośredni wpływ na jakość obsługi petenta i jakość życia naszych mieszkańców.
Pomimo wysokich cen w budownictwie , o
czym mówi się wszędzie my zamierzamy dalej
rozwijać się i utrzymać standardowy poziom
inwestycji. Chcemy przeznaczyć na inwestycje
w 2020 roku około 9 mln złotych łącznie z
przebudową drogi powiatowej Baranowo –
Przasnysz , dla której zabezpieczyliśmy pieniądze na dofinansowanie w 2020 roku w kwocie
1 530 293 zł. W przyszłym roku planujemy
inwestować w różne dziedziny życia czy też
działy gospodarki budżetowej. W projekcie
budżetu zostało zapisanych kilkadziesiąt pozycji nazwanych wydatkami majątkowymi czy
tez inwestycyjnymi, z czego kilkanaście to
drobne wydatki, drobne zadania, a 14 to większe zadania inwestycyjne mające istotny
wpływ na realizację celów strategicznych i
operacyjnych naszej strategii rozwoju gminy.
Najważniejsze spośród nich to:
1.Przebudowa 9-ciu odcinków dróg w następujących miejscowościach: Majdan, Zimna Woda, Ziomek (2 krótkie odcinki), Ramiona, Lipowy Las (Żołny), Baranowo (2 krótkie ulice)
i Dłutówka.
2.Budowa sieci wodociągowej pomiędzy Gmina Baranowo i Gmina Kadzidło tzw. tranzyt
sieci.
3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miejscowości Brodowe Łąki i Zawady.
4.Odwiert 2 studni i budowa nowego ujęcia
wody dla SUW Baranowo.
5.Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Baranowie w celu zwiększenia wydajności SUW
o 50 - 100%
6.Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie.
7.Zakup koparko-ładowarki.
8.Dokończenie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Zawadach.
9.Urządzenie nowego gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
(PSZOK) na placu dawnego SKR.

Wykonamy również kilka nowych projektów głównie drogowych. Chciałbym poinformować, że jeśli
powołamy szybko Spółkę komunalną dla Gminy
Baranowo, a takie są plany Samorządu głównie w
celu optymalnego rozwiązania gospodarki tzw.
śmieciowej na terenie Gminy to pojawią się nowe
zakupy inwestycyjne, które na dzisiaj nie są jeszcze precyzyjnie zaplanowane i zapisane w budżecie
Zapisaliśmy także w budżecie pieniądze na dofinansowanie kosztów budowy własnych ujęć wody budowanych przez mieszkańców tam gdzie nie ma uzasadnienia budowy wodociągu oraz na dofinansowanie
kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do budynków wykonywanych indywidualnie przez mieszkańców.
Są też pieniądze na dofinansowanie rehabilitacji leczniczej , nowych badań laboratoryjnych dla mieszkańców oraz na dofinansowanie różnych podmiotów aktywności społecznej i klubu sportowego Świt.
Zabezpieczyliśmy w budżecie na 2020 rok pieniądze
na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy
Powiatowej Policji w Ostrołęce, a także ponad pół
miliona złotych 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 większość zaplanowanych na ten rok zadań inwestycyjnych.
Co udało się zrealizować w 2019 roku
Rok 2019 był dla Gminy pomimo różnych trudności bardzo udany Zrealizowaliśmy znakomitą większość zaplanowanych na ten rok zadań w tym inwestycyjnych. Zmniejszyliśmy zadłużenie Gminy występujące tylko w postaci pożyczek umarzalnych z
WFOŚiGW do poziomu poniżej 1 mln zł.
Główne zadania inwestycyjne wykonane w 2019
roku to:
1. Dokończenie budowy dziewięciu odcinków dróg
rozpoczętych lecz nie dokończonych w 2018 roku w
następujących miejscowościach : Zawady, Jastrząbka, Oborczyska, Rupin, Cierpięta, Czarnotrzew, Dąbrowa, Guzowatka i Kopaczyska.
2. Przebudowa 5-ciu odcinków dróg w następujących miejscowościach: Baranowo (ul. Długa),
Orzoł, Wola Błędowska, Orzołek, Bakuła, ( prace
na drogach w Orle i na ul. Długiej jeszcze trwają).
3. Czyszczenie sieci wodociągowej i modernizacja
SUW Zawady.
4. Uzupełnienie krótkiego odcinka sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w msc.
Baranowo.
5. Dokończenie rozbudowy Gminnego Przedszkola
w Baranowie.
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6. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w
ramach OSA przy GOKSiR w Baranowie.
7. Budowa dwóch placów zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi: przy przedszkolu w Baranowie i przy szkole w Woli Błędowskiej
8. Budowa przystani kajakowej w Oborczyskach i w Czarnotrzewiu.
9. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Baranowie wraz z remontem stolarki
okiennej.
10. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
wraz z modernizacją i remontem budynku Urzędu Gminy.
11. Modernizacja przepompowni ścieków w Baranowie.
12. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.
W ramach współpracy z powiatem została wykonana droga żwirowa z Bakuły w kierunku Oborczysk oraz dokumentacja na przebudowę drogi
powiatowej Baranowo – Ostrołęka przez Budne,
Wyszel , którą dofinansowaliśmy. Zabezpieczyliśmy tez pieniądze na dofinansowanie projektu
na przebudowę drogi powiatowej Kierzek – Zawady. W ramach małych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie ( MIAS Mazowsze
2019) wykonaliśmy 4 inwestycje w świetlicach
wiejskich w następujących sołectwach: Dąbrowa, Kucieje, Bakuła i Cierpięta. W ramach programu strażnica przeprowadziliśmy remont w
garażu OSP w Cierpiętach. Chciałbym poinformować, że ponad połowa zadań inwestycyjnych
w 2019 roku została wsparta dotacjami zewnętrznymi.
Opracowaliśmy również kilka dokumentacji
technicznych na kolejne odcinki dróg gminnych
planowane do realizacji w przyszłym roku. W
oparciu o pracowników Gospodarki Komunalnej
wykonaliśmy kilka mniejszych zadań oraz różne
prace przy remoncie budynku Urzędu Gminy
( niektóre prace wykończeniowe jeszcze trwają).
Chciałbym poinformować, że standardowo zakończyliśmy rok 2019 nadwyżką budżetową,
którą wykorzystamy w całości w przyszłym roku.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

Zatrudnienia bezrobotnych na terenie gminy Baranowo w 2019 r.
W bieżącym roku w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce
uzyskało zatrudnienie 18 osób bezrobotnych z
terenu naszej gminy w tym w Urzędzie Gminy w
Baranowie - 12 bezrobotnych, w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy - 6 bezrobotnych.
Liczba osób zatrudnionych z roku na rok jest
mniejsza w stosunku do ubiegłych lat. Powodem
spadku zatrudnienia są ograniczenia budżetu Powiatowego Urzędu Pracy, brak chętnych do zatrudnienia, a jeśli są takie osoby i figurują w rejestrze bezrobotnych - to często nie spełniają wymagań określonych do zatrudnienia np. już pracowali w danej instytucji, odbywali staż w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Bezrobotni uzyskali zatrudnienie w ramach niżej wymienionych projektów:
1/ w ramach robót publicznych - 2 osoby z msc.
Baranowo i Gaczyska, zatrudnieni na stanowisku
pracownika fizycznego na 6miesięcy,a po upływie
tego okresu na dalsze 3 miesiące z budżetu gminy.
W okresie umowy o pracę zatrudnieni wykonywali
prace porządkowe i pomocnicze przy inwestycjach
gminnych oraz prace porządkowe na posesjach i
drogach gminnych,
2/ w ramach stażu - 6 osób z msc. Baranowo, Czarnotrzew, Bakuła, Witowy Most, zatrudnieni jako pracownicy biurowi oraz pracownicy fizyczni na 6 miesięcy w ramach środków Unii Europejskiej
(Europejski Fundusz Społeczny) w ramach projektu
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II)” – 5
osób oraz w ramach projektu „Aktywizacja osób w
wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w
mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim (II) – 1
osoba. Po zakończonym stażu osoby te zatrudniono
na 3 miesiące ze środków budżetu gminy,
3/ w ramach prac interwencyjnych - 3 osób z msc.
Baranowo, Witowy Most, Orzoł na Stanowiskach
fizycznych. 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 3 miesiące z wypłatą całości
wynagrodzenia z budżetu gminy.
4/ w ramach prac społecznie użytecznych (10 godzin tygodniowo) - skierowano do tych prac 7 osób
z msc. Baranowo, Czarnotrzew, Dłutówka, Zawady,
które posiadały status osoby bezrobotnej bez prawa
do zasiłku i korzystały z pomocy społecznej. Prace w/w były wykonywane od maja do października
br. Osoby zatrudnione w ramach 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.
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Ponadto w 2019r. - 15 osób wykonywało na terenie
Gminy Baranowo dozorowane prace na cele społeczne, dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce wyrokiem Sądu orzekł karę ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na rzecz gminy . 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. W stosunku do roku
ubiegłego liczba osób wykonujących te prace zwiększyła się o 5 osób.
Irena Kowalczyk
Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Baranowie.
Z myślą o lepszą obsługę petentów i gości odwiedzających naszą Gminę, a także stworzenie bardziej
estetycznych warunków pracy w połowie czerwca br.
rozpoczęto prace modernizacyjne w budynku Urzędu
Gminy, który został oddany do użytku w 1999 i od
dwudziestu lat nie prowadzono w nim większych prac
remontowych. Prace w budynku trwały z różnym natężeniem całe półrocze br i były prowadzone w: sali
konferencyjnej na I i II piętrze, w korytarzach na
I i II piętrze, łazienkach na parterze i I piętrze (6
szt), na klatkach schodowych (dwa ciągi komunikacyjne od piwnicy do wejścia na II piętro - 3 poziomy).
Prac modernizacyjne dotyczyły:
- zatynkowania kamyka na ścianach,
- wymiana drzwi z futrynami regulowanymi
- wymiana płytek na podłogach,
- zabudowanie lub wkucie w ściany instalacji wewnętrznej sieci komputerowej,
- malowanie ścian i sufitów,
- wymiana płytek na ścianach i na podłogach w łazienkach,
- wymiana barierek na obu klatkach na nowoczesną
wykonaną ze stali kwasowej i szkła hartowanego
- zamontowanie drzwi plastikowych przeszklonych
oddzielające piwnice od pozostałych poziomów.
W/w prace modernizacyjne wykonano w ramach
zamówienia publicznego przez firmę z Ostrołęki na
podstawie zawartej umowy.
Oprócz w/w prac w niektórych pomieszczeniach Urzędu:
- wykonano klimatyzację w salach konferencyjnych i
kilku pokojach biurowych o największym nasłonecznieniu,
- wykonano nagłośnienie sali konferencyjnej na II piętrze, zainstalowano projektor i ekran,
- zakupiono infokiosk do zainstalowania w korytarzu
na parterze i telewizor z dostępem do Internetu do
zainstalowania na I piętrze w celu upowszechniania
informacji o gminie i publikowania różnych ogłoszeń,
- wymieniono meble w niektórych pokojach biurowych oraz stoły i krzesła na sali konferencyjnej na II
piętrze( wymiana mebli zakończy się w styczniu
2020,)
- zamontowanie rolet w salach konferencyjnych i kilku pokojach biurowych,
W celu obniżenia kosztów tej modernizacji niektóre
prace były i będą wykonywane systemem gospodarczym przez pracowników Gospodarki Komunalnej
min. zerwanie

płytek z podłóg na wszystkich kondygnacjach,
przebudowa 2 pomieszczeń na parterze budynku, malowanie wszystkich
ścian i sufitów w pokojach, korytarzach i klatkach schodowych, położenie płytek w niektórych
pokojach biurowych. Prace te zakończą się w I
kwartale 2020 r.
Informuję również, że w I połowie 2019r. w
ramach projektu RPO w Urzędzie Gminy wymieniono stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne,
zbudowano instalację fotowoltaiczną do produkcji prądu oraz wymieniono wszystkie lampy
oświetlenia na oświetlenie ledowe, a także wykonano modernizację pieca i instalacji CO.
Kowalczyk Irena

INFORMACJA

Dzień 24 grudnia 2019 r. Wigilia
Bożego Narodzenia (wtorek)
jest
dniem wolnym od pracy w Urzędzie
Gminy w Baranowie. Dzień ten będzie
odpracowany w sobotę 28 grudnia
2019 r.

Inwestycje drogowe

Podsumowanie minionego roku jest okazją, by
pokazać działania podejmowane w naszej
gminie, między innymi w zakresie inwestycji
drogowych. Inwestycji w kończącym się 2019
roku w Gminie Baranowo nie brakowało, a
nawet można powiedzieć, że było ich dużo.
Rok 2019 był dla wszystkich bardzo pracowitym czasem, w którym wszyscy musieli wykazać się dużym zaangażowaniem, aby zaplanowane zadania były możliwe do wykonania. To
jest tak naprawdę kontynuacja pewnych założeń zaplanowanych w latach poprzednich, które z roku na rok się realizuje. Przez ten czas
udało się rozwiązać wiele problemów trudnych i tych mniejszych, choć kilka jest jeszcze przed nami. Gdyby ich nie było, to z pewnością udałoby się zrobić jeszcze więcej, ale
mimo tych trudności można być zadowolonym, bo udało się wykonać nowe inwestycje.
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Dzięki racjonalnemu wydatkowaniu, udziałowi środków zewnętrznych oraz wkładowi własnemu udało
się wykonać inwestycje drogowe za ok. 3,9 mln złotych.
Tak jak w roku poprzednim, w dalszym ciągu stawiamy na infrastrukturę drogową, ponieważ mieszkańcy
zarówno w tej kadencji, jak i w poprzedniej o to apelowali. W roku 2019 udało się zrealizować kolejne
inwestycje drogowe. Wśród najważniejszych można
wymienić:
1. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka - Zabrodzie - Kadzidełko – Krzywoszyja na
długości 1150mb. Na to zadanie Gmina otrzymała
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie ok. 263 tyś. zł.
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 250129W Zawady
– Żabiocha – Karaska od km 0+000,00 do km
1+435,00 (II etap) Na zadanie to Gmina otrzymała
dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich w kwocie ok. 321 tyś. zł. (cały odcinek
dofinansowano w kwocie 737 tyś zł.).
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 250134W Rupin –
Cierpięta – Rycica na długości 2400mb. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok. 564 tyś.
zł.
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W Cierpięta – Czechronka na długości 610mb. Na to zadanie
Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ok. 163 tyś. zł.
5. Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew
– Budne – Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii
Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62.
6. Budowa drogi w miejscowości Kopaczyska -wieś
od km 0+000,00 do km 0+230,00
7. Przebudowa drogi gminnej Nr 250159W Guzowatka – Kopaczyska na długości 716,96 mb.
8. Przebudowa drogi w msc. Oborczyska od km
0+000,00 do km 0+485,00.
9. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Wierzchowizna od km 0+000,00 do km 0+809,15.
10. Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzołek na
długości 410mb. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych w kwocie 50,4 tyś. zł.
11. Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola
Błędowska - Kucieje na długości 280mb. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych wstępnie w kwocie 45 tyś. zł (zadanie w trakcie rozliczania).

1. P rzeb ud o wa d ro gi w mi e j sco wo śc i B a k u ła na d ł u go śc i 1 9 2 ,5 mb .
a ta k że d wa o d c i n ki d r ó g, k tó re zo s ta ł y z a p la no wa n e d o re al iz ac j i n a 2 0 1 9 r ., a na
ch wi lę o b ec n ą ni e zo s ta ł y j es zcz e d o ko ń czo ne :
P rzeb ud o wa d ro g i g mi n nej Nr 2 5 0 1 0 8 W
B ara no wo – J as trz ąb ka (u lic a Dł u g a w B ara no wie (d o SUW )), wr az z wyk o na n ie m c ho d n i ka p r a wo st ro n ne go n a d ł u go ś ci 4 3 3 mb
P rzeb ud o wa d ro g i g mi n nej Nr 2 5 0 1 1 0 W
Orzo ł – J astr ząb k a na d ł u go ści 2 5 0
mb
W z wią z k u z o p ó ź n ie n i a mi na ki l k u d ro ga c h
zo s ta ną nal ic zo ne k ar y u mo wn e za p r ze kro cze n ie ter mi n ó w wyk o na n ia ro b ó t.
W ra mac h ws z ys t k ic h ww. zad a ń wyk o na no
no we n a wi erz c h ni e b i t u mi cz n e na i st n iej ą c yc h d r o gac h ż wiro wyc h. W yk o na wc ą ro b ó t
b yła fir ma OST R AD A z O str o łę k i, za wyj ą t k ie m o d c i n ka d ro gi W o la B łęd o ws k a – K u ciej e, gd z ie ro b o t y w yk o n y wa ł o P rz ed s ię b io rs t wo B u d o wy Dró g i Mo stó w z Mi ń s ka
Mazo wi ec ki e go .
Na b i eżą ce r e mo nt y d ró g ż wi ro wyc h o raz n a
p o d n ie si e nie sta nd ard u d ró g , z gr u nto wyc h
na ż wi ro we, za śro d k i fi na n so we p o d z ie lo ne
na ka żd ą wi e ś z F u n d u sz u So łe c ki e go d o st arczo no 4 4 5 1 m 3 ż wir u za k wo t ę 2 7 3 ,7 t yś .
zł, o r az 7 0 6 m 3 za k wo t ę 4 3 ,4 t yś . zł z d o d at ko wej p u li śro d kó w p rz yz n a ną p rz ez Ko mi sj ę Ro l n ic t wa i Oc hro n y Śro d o wi s ka.
P o d s u mo wu j ą c ko lej n y mij aj ąc y ro k mo ż na
st wi erd z ić, ż e b ył to d o b r y c za s d l a G mi n y
B ara no wo , o kre s o wo c n ej p rac y n ad r eal iz a cj ą zad a ń, a t a kż e wz mo żo n yc h p r z yg o to wa ń
d o real iza cj i i n we st ycj i zap la no wa n yc h j uż
na ko lej n y ro k .
Krz ys z to f Szc zep a n e k
K o l e kt o r y s ł o n e c z n e
In fo r muj e m y, ż e mi n ął j uż s ze śc io l et n i o kre s
nap r a w g wa ra nc yj n yc h k o le kto ró w s ło nec z n yc h . J a k n iej ed no kro t ni e i n fo r mo wa li ś m y
uż yt k o wn i k ó w fir ma k tó ra mo nto wa ła ze st a wy s o la r ne o g ło s ił a up a d ło ś ć w z wi ą z k u z
cz y m G mi n a mu s i ał a ko rz ys tać z p r zed ło żo nej g wara n cj i ub e zp i ecz en io wej . T rzeb a n ad mi e n ić, że w o kre s ie 6 l at b ył o b ard zo d użo
zg ło sze ń o za i st n ia ł yc h a war ia c h któ r yc h
nap r a wy d o ko n y wa ła fir ma T ER MO T ech ni k a z O ls z yn . W z wi ą z k u z mi n io n y m 5
let n i m o kr e se m tr wa ło śc i p ro j e kt u i 6 le t ni m
o kre s e m g wara n cj i z d n i e m 1 7 .1 2 .2 0 1 9 r ko le kto r y s ło ne cz ne p rz ec ho d z ą na wł a s no ść
uż yt k o wn i k ó w i k ażd y e we n t u al n e nap r a wy
z mu s zo n y b ęd zi e wyk o n y wa ć we wł a s n y m
za kre si e.
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Dlatego też posiadacze instalacji solarnych powinni zadbać o prawidłowość ich funkcjonowania a w szczególności zbadać glikol na temperaturę zamarzania ponieważ mogą popękać panele
a także wężownica a naprawa tego jest bardzo
droga.
Dodatkowo informujemy, że
Gmina posiada refraktometr którym można zbadać glikol, urządzenie to można wypożyczyć
( dostępny jest w UG pokój nr 29). W związku z
powyższym prosimy o zainteresowanie się prawidłowością działania zestawów solarnych a
także życzymy długiego okresu ich eksploatacji.
Poniżej przedstawiamy instrukcję i uwagi dla
użytkowników instalacji solarnych sporządzony
przez instalatora a także serwisanta tych zestawów.
Opracował
Jerzy Orzoł
Instrukcja i uwagi dla użytkowników instalacji solarnej
1. Podczas przestoju układu solarnego w kolektorze mogą wystąpić bardzo wysokie temperatury, a w układzie bardzo wysokie ciśnienie. Należy zachować ostrożność w przypadku przebywania ludzi w pobliżu instalacji kolektorów. Niedopuszczalne jest przebywanie dzieci w pobliżu
baterii kolektorów słonecznych. Dotykanie instalacji kolektora może wówczas powodować poparzenia.
2. Wszystkie komponenty kolektora są odporne
na warunki panujące w czasie normalnej, codziennej eksploatacji. W przypadku braku rozbioru ciepłej wody lub planowanego przestoju
układu solarnego dłuższego niż 3 dni, kolektory
należy zabezpieczyć przykryciem w jasnym kolorze. W razie braku w/w przykrycia kolektory
wraz z całym układem mogą ulec przegrzaniu i
uszkodzeniu.
3. Użytkownik nie może odpowietrzać układu
glikolowego, czynność grozi niekontrolowanym
wyciekiem płynu solarnego oraz poparzeniem.
4. Podczas użytkowania, serwisu oraz obsługi
instalacji solarnej oraz wszystkich urządzeń z
nią związanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów i zasad BHP.
5. Pomieszczenie, w którym zainstalowano podgrzewacz solarny może w czasie serwisu/awarii
ulegać zalaniem .
6. Pomieszczenie, w którym zamontowano zbiornik solarny, zestaw pompowo sterowniczy, pompy oraz elementy armatury zabezpieczającej,
kontrolnej i pomiarowej powinno być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a
w szczególności: dzieci, zwierząt, osób pod
wpływem alkoholu i innych osób będących w
nieświadomości o możliwych zagrożeniach.

7. W przypadku wystąpienia wycieku roztworu glikolu z instalacji solarnej, płyn
należy zbierać w odpowiednie naczynia,
unikając dostania się go do środowiska.
Zebrany płyn należy zabezpieczyć przed
dostępem osób nieupoważnionych i oddać
firmie serwisującej instalację solarną.
8. W czasie użytkowania instalacji solarnej w okresie letnim, zawór odcinający
górną wężownicę od instalacji centralnego ogrzewania powinien być zamknięty,
otwarty zawór może powodować straty
ciepła z zasobnika solarnego.
9. W czasie dużego promieniowania słonecznego (upały) temperatura na kolektorach może osiągnąć 160 oC, taka temperatura nie powoduje uszkodzeń instalacji
solarnej, gdyż wszystkie jej elementy są
do tego przystosowane.
10. W czasie wyładowań atmosferycznych (burze) należy wyłączać instalację
solarną poprzez odłączenie wtyczki z
gniazda wtykowego 230V.
11. W przypadku, gdy instalację elektryczne wyposażone są w odpowiednie
elementy zabezpieczające przed
"przepięciami" od wyładowań atmosferycznych, nie jest wymagane wyłączanie
układu solarnego w czasie burz.
12. W przypadku spadku ciśnienia glikolu
w instalacji poniżej 1,7 bar, wyłączyć instalację solarną z gniazda wtykowego
230V oraz niezwłocznie powiadomić serwis o awarii, ponadto należy przynajmniej co 2 dni kontrolować ciśnienie na
manometrze zegarowym znajdującym się
w zespole pompowo-sterowniczym.
13. W przypadku alarmu dźwiękowego
wydawanego przez sterownik należy wyłączyć instalację solarną z gniazda wtykowego 230V i niezwłocznie poinformować serwis o awarii.
14. W przypadku minimum 2-dniowej
nieobecności połowy użytkowników w
budynku należy w okresie od 1 maja do 1
września załączać "funkcję urlopową" zapewniającą rozładowanie zasobnika solarnego w okresie nocnym.
15. Wszelkie remonty, przeglądy, naprawy instalacji solarnej powinny być dokonywane przez wykwalifikowane osoby
posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie.
16. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wyżej wymienionych zaleceń.
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W połowie października odbył się odbiór robót budowlanych na zadaniach, którym została udzielona pomoc finansowa
ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2019‘‘ w kwocie 10 000,00 zł na każde z następujących zadań:
1.,,Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku
przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Dąbrowa’’ na którym wymieniono eternit
na blachę stalową trapezową, zamontowano rynny dachowe,
ocieplono ściany budynku płytami styropianowymi, wykonano
elewację

4.„Remont kuchni i pomieszczeń socjalnych w budynku remizo – świetlicy w miejscowości Cierpięta
7”.Jak wskazuje nazwa zadania został wykonany remont kuchni tj. wymiana zlewów, remont instalacji
wodno – kanalizacyjnej, położenie glazury, natomiast
w korytarzu wymieniono oprawy elektryczne oświetlenia, szpachlowano i malowano ściany i sufit, jak również wykonano lamperię mozaikową żywiczną. W
łazience zostało wykonane szpachlowanie ścian i sufitu, jak również ich malowanie

Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci
Dąbrowa.
Korytarz remizo-świetlicy w miejscowości Cierpięta.
Agata Malon
2.,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego na
potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i miejsc postojowych przy
budynku’’ na którym wykonano
elewację-tynku cienkowarstwowego
jak również chodnik wraz z miejscami postojowych przy świetlicy
wiejskiej.

Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Bakuła.

3.,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego na
potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i
miejsc postojowych przy budynku’’,na którym wykonano ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, wykonano elewację jak
również chodnik i miejsca postojowe przy świetlicy wiejskiej.
Budynek świetlicy wiejskiej w m-ci Kucieje.

ZAGROŻENIA WSÓŁCZESNEJ MŁODZIEŻY, ALKOHOLIZM, NARKOMANIA,
NIKOTYNIZM
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz narkomanii
wprowadza konieczność przeznaczenia części
środków pochodzących z wpływów z opłat za
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań własnych gminy, nakładając na gminy obowiązek prowadzenia
działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii. Głównym celem tego programu jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych
substancji psychoaktywnych poprzez podnoszenie wiedzy i świadomości mieszkańców
Gminy oraz prowadzenie skoordynowanych
działań profilaktycznych, terapeutycznych i
rehabilitacyjnych.
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 placówkach zapewniających terapię. Do komisji można zgłosić się z problemem zarówno uzależnienia od alkoholu, narkotyków oraz przemocą w rodzinie.
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W ramach realizowania Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w gminie Baranowo w 2019 r. wykonano:
1.Z okazji Święta Rodziny zorganizowano PROFILAKTYCZNY
FESTYN
RODZINNY
pn.
„UCZYMY SIĘ ŻYĆ BEZ NAŁOGÓW”. Festyn
odbył się w dniu 2 czerwca 2019 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.
Miał on na celu wskazanie dzieciom, młodzieży i
całym rodzinom atrakcyjnych, alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Na festynie dokonano wręczenia nagród wcześniej zorganizowanego
konkursu plastycznego o tematyce antyalkoholowej
i antynarkotykowego pod hasłem " Chcemy żyć bez
nałogów." Najciekawsze prace były zaprezentowane na wystawie w czasie profilaktycznego festynu rodzinnego i będą służyły jako materiały
pomocnicze w akcjach profilaktycznych organizowanych przez GKRPA oraz GOPS.
2.Zakupiono bilety dla 36 uczniów klas IV ze Szkoły Podstawowej w Baranowie, które wzięły udział
w MUSICALU PROFILAKTYCZNYM pt. „ MIKOŁAJEK” zderzenie dwóch światów. (W jednym żyje
Mikołajek, mały urwis, który uwielbia czytać rozmaite historie, grać w piłkę, bawić się i spędzać
czas z kolegami, z którymi, chociaż często się kłóci
to jednak przeżywa niezapomniane przygody i historie. Mikołajek wie „dlaczego nie wie, kim
chciałby być w przyszłości” bo, jak sam stwierdził
„ ma fajne życie i nie chce, żeby się ono zmieniło ”.
Drugi świat młodego człowieka, który poprzez uzależnienie od INTERNETU traci poczucie rzeczywistości, a co najważniejsze aktywność społeczną,
rezygnując z bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami oraz zaniedbując relacje z rodziną i bliskimi.)
Uczestnik wirtualnego świata nieświadomie i BEZPOWROTNIE TRACI NAJWSPANIALSZY
OKRES, JAKIM JEST DZIECIŃSTWO. A przecież
nie można cofnąć czasu. MIKOŁAJEK to musical,
który twórcy Teatru Muzycznego Forte przygotowali dla dzieci i młodzieży na rzecz uzależnienia od cyberprzestrzeni.
3.Uczniowie klas VII i VIII ze Szkoły Podstawowej
Bakuła-Ziomek oraz ze Szkoły Podstawowej w
Baranowie wzięli udział w spektaklu profilaktycznym książki Barbary Rosiek realizowany
przez Kielecki Teatr Lektur pn. „ ĆPUNKA”,
który odbył się w Miejskim Domu Kultury w
Przasnyszu w dniu 5 listopada 2019 r. To przejmująco bolesna, prawdziwa i poruszająca opowieść ożyciu współczesnej młodzieży, której
przychodzi dorastać w świecie wyścigu szczurów,
dopalaczy, przemocy, często obojętności otoczenia, często najbliższego. Tak naprawdę to spektakl
o samotności. Bilety na spektakl sfinansowane
zostały ze środków alkoholowych.

4.Dofinansowano ze środków alkoholowych
AKCJĘ PROFILAKTYCZNĄ zorganizowaną
przez Klub Sportowy „Świt” Baranowo – pn. „
I BARANOWSKI BIEG MIKOŁAJKOWY
PO ZDROWIE”, który odbył się 7 grudnia
2019 r. i cieszył się ogromnym zainteresowaniem, zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dofinansowanie przeznaczono na: zakup
czapek mikołajkowych, zakup medali dla
uczestników tejże imprezy oraz pucharów dla
zwycięzców biegu. Mamy nadzieję, że impreza
ta włączy się na stałe do kalendarza imprez
sportowych organizowanych w naszej gminie.
Głównymi celami tegorocznej akcji było: propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu
wolnego, popularyzacja biegania wśród dzieci,
młodzieży oraz dorosłych – która ma wpływ na
zdrowie człowieka, wspieranie aktywności
uczniów i mieszkańców gminy. Dodatkowym
celem jest integracja społeczeństwa naszej
gminy.
5.Dofinansowano również zakup nagród dla
dzieci ( są to dzieci z naszej gminy, które korzystają z pomocy Poradni PsychologicznoPedagogicznej w Myszyńcu z siedzibą w Baranowie. Dzieci wraz z rodzicami brały udział w
POWIATOWYM ŚWIĘCIE RODZINY w Kadzidle w dniu 09.06.2019 r.. W ramach imprezy
zorganizowano szereg konkursów, w których
Nasze dzieci i młodzież brały udział. Laureatów konkursu nagrodzono nagrodami. Dzieci z
Naszej Gminy brały też udział na balu profilaktycznym – był to bal przebierańców, który odbył się w dniu 23 lutego 2019 r. w Kadzidle
organizowany przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Myszyńcu. Ze środków alkoholowych zakupiliśmy artykuły, które służyły
do urozmaicenia tejże imprezy, jak również na
nagrody dla uczestników w różnych konkursach.
6.W dniu 10 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Baranowie odbył się KONCERT
PROFILAKTYCZNY.62 uczniów wzięło
udział w koncercie profilaktycznym pod hasłem „WARTO ŻYĆ”. Podczas występu Adam
Wołosz znany z zespołów Coorp czy Droga na
Ostrołękę opowiedział poprzez zawarte w muzyce jego przesłanie dotyczące uzależnień i
walki z nałogami. Artysta otwarcie mówi o
swoim uzależnieniu, chce w ten sposób, poprzez muzykę z pogranicza rocka i poezji śpiewanej, przestrzec młodych ludzi przed zgubną
wolnością i radością jaką dają narkotyki i alkohol. Celem programu jest: pokazanie poprzez
dzielenie się własnymi przeżyciami, prawdziwego oblicza uzależnienia i zachęta do życia z
pasją. Podczas koncertu towarzyszył artyście
uczeń klasy VI ze Szkoły Podstawowej w Baranowie.
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7.W ramach realizowania w/w programu zakupiono dla szkół z terenu Gminy – plakaty o dopalaczach” „Dopalacze? Narkotyki? Gdzie
szukać pomocy?”, oraz ulotki dla młodzieży „
Dopalacza? Bo cię zrujnują?- o skutkach zażywania, ulotki „Dopalacze? Narkotyki” – warto
skorzystać z pomocy”. Plakaty –„ Alkohol
Szkodzi Zdrowiu”, „ Alkohol Niszczy Marzenia, Pomyśl zanim spróbujesz”, audycje edukacyjne „ Przemoc boli 2018/2019 – o przemocy
rówieśniczej, zakupiono też książeczki dla
Przedszkolaków – „ Dbam o zdrowie”.
8.W ramach ” Bezpieczeństwa na drodze” - zakupiono dla przedszkolaków odblaskowy wąż
spacerowy oraz 30 kamizelek odblaskowych.
9.Dla wszystkich uczniów ze Szkół Podstawowych w Zawadach i Woli Błędowskiej zakupiono zawieszki odblaskowe. Od 31 sierpnia każdy pieszy poruszający się po drodze w terenie
niezabudowanym musi posiadać w widocznym
dla kierowcy miejscu element odblaskowy.
10. Każdego roku ze środków alkoholowych
prowadzone są w Gminnym Ośrodku Kultury
Sportu i Rekreacji w Baranowie zajęcia z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, w tym alkoholowych, w ramach prowadzonej świetlicy środowiskowej.

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. W
grudniu 2019 roku zostanie złożony wniosek na dofinansowanie ww. przedsięwzięcia. Ww. odpady zostaną poddane recyklingowi bądź unieszkodliwieniu, co przyczyni
się do poprawy ochrony środowiska.
Problem zbytu odpadów z działalności rolniczej narasta. Odpady coraz częściej zalegają na posesjach gospodarstw, dlatego też
przedsięwzięcie cieszy się dużym zainteresowaniem producentów rolnych.

Lucyna Dawid
Utylizacja płyt azbestowych

Opracowanie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo

W 2019 roku Gmina Baranowo dwukrotnie
otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie na odbiór, transport
i utylizację odpadów zawierających azbest z terenu gminy Baranowo. Zutylizowano łącznie
137,91 ton płyt azbestowych. Ogólny koszt
przedsięwzięcia wyniósł 42 644,11 zł, z czego
na kwotę 35 135, 37 zł gmina Baranowo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, natomiast 7 508,74 zł stanowiły
środki własne Gminy Baranowo. 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
2020 r. zostaną przesłane sołtysom wsi oraz zamieszczone na stronie internetowej w miesiącu
styczeń 2020 r. W związku z czym zachęcamy
mieszkańców naszej gminy do wymiany pokrycia dachowego.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Baranowo
dnia 29 listopada 2019 roku podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.
Obecnie jesteśmy na etapie wyłonienia projektanta do sporządzenia ww. dokumentów
planistycznych. Techniczne rozpoczęcie
procedury planuje się na początek 2020 roku. Potrzeba opracowania ww. dokumentów
wynika z tego, iż aktualne studium i plan
miejscowy wymagają aktualizacji i dostosowania do obowiązujących wymogów prawnych i standardów a także potrzeb bieżących określonych w sporządzonej wcześniej
„Analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Baranowo”, która
uwzględnia złożone wnioski mieszkańców
gminy Baranowo o zmianę przeznaczenia
działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Justyna Tabaka
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Kurpiowszczyzna – gdzie to jest? - Zielone
Płuca Polski a może raczej Śląsk…
W ostatnim czasie media w Polsce wiele czasu
poświęcają obszarowi zanieczyszczenia środowiska naturalnego, przy czym dużą uwagę
przywiązuje się do czystości powietrza. Magazyny informacyjne codziennie podają informację o czystości powietrza w dużych polskich
miastach. W Internecie dostępne są dane z
czujników czystości powietrza rozmieszczonych na terenie kraju. Wydawać by się mogło,
że nas mieszkańców zielonej Kurpiowszczyzny
– obszaru Zielonych Płuc Polski – problem nieczystego powietrza nie dotyczy. Z przykrością
muszę stwierdzić, że tak jednak nie jest. Niestety, opalanie domów niskiej jakości opałem i
w wielu przypadkach odpadami, daje bardzo
złe efekty zarówno krótko jak i długofalowe. O
ile te krótkofalowe do których można zaliczyć
niską przejrzystość powietrza, nieprzyjemny
zapach czy zabrudzone filtry powietrza wielu z
nas lekceważy, to o efektach długofalowych i
szkodliwych nie wolno nam zapominać. Widomym jest przecież, że szkodliwe związki znajdujące się w brudnym powietrzu są powodem
wielu chorób, w tym chorób nowotworowych.
Po kraju krąży żart o segregacji śmieci na te
niepalne, wywożone do lasu i przeznaczone do
spalania. Te do spalania segregowane są na
dwie podgrupy: na te spalane w ciągu dnia i
spalane w ciągu nocy. Czuć niestety często, iż
w wielu gospodarstwach domowych, ten zaawansowany sposób gospodarowania odpadami
miewa się świetnie. Przekonałem się o tym
wielokrotnie przemieszczając się ulicami Baranowa. W ostatnim czasie zdobyłem dowód na
zanieczyszczenia naszej małej ojczyzny w czasie wymiany filtra, który zainstalowany jest na
instalacji ŚWIEŻEGO POWIETRZA, które dostaje się do naszego domu. Filtr pracował cztery miesiące od sierpnia do listopada – a więc
nie w pełni sezonu grzewczego!. Patrząc na
zabrudzenia na filtrze, aż trudno uwierzyć, że
służył on w domostwie w Zielonych Płucach
Polski. Raczej przypomina filtr przemysłowy
używany na Śląsku.

Przykre i niewytłumaczalne jest to, że
sami zatruwamy środowisko w którym
żyjemy! Co większość z nas może zrobić aby ograniczyć zanieczyszczania
powietrza wokół siebie:
- po pierwsze pod żadnym pozorem nie
powinniśmy w domowych paleniskach
spalać żadnych śmieci: mebli, malowanych sklejek, opon, odpadów zwierzęcych czy tak szkodliwego plastiku. Poza tym, że spalanie tych materiałów –
przede wszystkim plastiku – jest szkodliwe dla zdrowia – to w konsekwencji
wskutek zanieczyszczenia komina –
może być przyczyna pożaru;
- po drugie – przy stosowaniu ogrzewania domostw paliwami stałymi stosujmy w piecu metodę palenia „od góry” o szczegółach można poczytać na
stronie https://czysteogrzewanie.pl/ .
Poza tym, że jest to spalanie czystsze,
to jest tez bardziej oszczędne;
- po trzecie – ograniczajmy zużycie
energii na ogrzanie naszych domostw.
Dobra izolacja ścian, dachu oraz dobra
stolarka okienna i drzwiowa to podstawa do oszczędności energii;
- stosujmy w miarę możliwości opalanie domostw czystymi paliwami – tę
możliwość mają mieszkańcy Baranowa. Historie o tym, że gaz jest drogi
można włożyć między bajki. Ogrzewanie dobrze ocieplonego domu o powierzchni około 150 m to koszt poniżej 4 000 zł rocznie wraz z kosztem
przygotowania CWU i użycia gazów na
potrzeby przygotowania posiłków;
- po piąte– zawsze warto rozważyć
montaż wentylacji z odzyskiem ciepła
czy montaż paneli fotowoltaicznych
lub też paneli do podgrzewania CWU.
Przy rosnących cenach energii – przede wszystkim elektrycznej – szczególnie panele PV są kuszącym i dobrym
długofalowo rozwiązaniem;
Cezary Szymaniak
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USC – Obchody 50 lecia zawarcia związku
małżeńskiego„50 lat minęło...”
W dniu 16 października 2019 r. odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz obchodziły pary małżeńskie, które przeżyły razem 50 lat.
W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli się
Państwo: Danuta i Tadeusz Dynarowscy, Janina i Mieczysław Górscy, Jadwiga i Kazimierz
Kraska, Regina i Czesław Komor, Czesława i
Józef Kowalczyk, Halina i Henryk Kowalczyk,
Regina i Stanisław Malon, Jadwiga i Czesław
Mamińscy, Wanda i Józef Mieszała, Halina i
Tadeusz Olkowscy, Halina i Mieczysław Sadłowscy, Kazimiera i Mieczysław Sasin, Helena i
Mieczysław Szcześniak, Celina i Józef Tabaka.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą odprawioną w intencji Czcigodnych Jubilatów w Kościele Parafialnym pw. Św. Bartłomieja w Baranowie, którą odprawił Ks. Proboszcz – Szymon
Pieńkowski.
Dalsza część uroczystości odbyła się w gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie.
W tej doniosłej uroczystości uczestniczyli:
Ks. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej –
Szymon Pieńkowski
Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Obrębski
Wiceprzewodniczący Rady Gminy – Bogdan
Bandorowicz
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Czesława Abramczyk
Aby przenieść się 50 lat wstecz – Jubilatów powitano Marszem weselnym Mendelsona.
Jubilatów oraz zaproszonych gości powitali
Wójt Gminy oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Złożono Jubilatom życzenia długich lat wspólnego pożycia małżeńskiego w dobrym zdrowiu i
serdecznej opieki osób najbliższych. Przeżyte
50 lat, to symbol wierności i miłości rodzinnej,
to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład zgody i miłości małżeńskiej. Zawarcie
małżeństwa to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Złożona przysięga zobowiązuje do bycia ze sobą na dobre i na złe, w
zdrowiu i chorobie, chociaż przeciwności w życiu bywa wiele: i tych rodzinnych i materialnych, a często i zdrowotnych. Jednak, jak widać: jest to możliwe...To wielki dar od Boga i
losu móc przeżyć wspólnie ze współmałżonkiem
50 lat. Żywym dowodem byli Jubilaci którzy
świętowali swoje „ Złote Gody” Z wielkim szacunkiem patrzyliśmy na pary, które przez ponad
50 lat trwają w swoim związku, wspierając się
wzajemnie w dobrych i złych chwilach swojego
życia, pokonując wszelkie trudności narzucone
przez los.

Ten piękny jubileusz był także okazją, aby zatrzymać się pomyśleć i spojrzeć wstecz na to co udało
się osiągnąć i przeżyć. Z pewnością słowa Świętego Jana Pawła II mogą być puentą tych lat:” Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania, czy
chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie „na
dobre i na złe”. Jest darem samego siebie drugiemu
człowiekowi”.Aktu dekoracji medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP dokonał Wójt Gminy – Henryk Toryfter i
Przewodniczący Rady Gminy – Janusz Obrębski.
Dostojnym Jubilatom wręczono pamiątkowe legitymacje, kwiaty i upominki.Po części oficjalnej zaproszeni goście wznieśli toast za Szanownych Jubilatów lampką szampana i odśpiewali 100 lat.
Wspólny obiad był okazją do wspomnień i rozmów. Uroczystość uświetniały występu zespołu
grupy śpiewaczej Klubu Seniora „Pogodny
Zmierzch” z Baranowa, występ Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” grupy dziecięcej z Zawad, a
do tańca przygrywał zespół „Linda” z Baranowa.
Wspólna zabawa Jubilatów i gości przebiegała w
miłej i wesołej atmosferze. Dziękujemy Szanownym Jubilatom za tak liczne uczestnictwo w uroczystości i życzymy wszystkiego co najlepsze,
zdrowia, szczęścia, samych pogodnych dni na dalszej drodze życia oraz przeżywania w pomyślności
kolejnych rocznic swojego ślubu. Jak mówi nasz
Papież-Święty Jan Paweł II”...Musicie być silni
miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy
nie zawiedzie...”
Ewa Strzeszewska
MIKOŁAJKI
W tym roku niepełnosprawne osoby z gminy Baranowo wzięły udział w Mikołajkach zorganizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Impreza ta odbyła się w GOKSiR w Baranowie. W programie przewidziane były tańce,
wróżby, wspólne konkursy, zabawy oraz poczęstunek. Wszystkim udzieliła się atmosfera nachodzących świąt. Zwieńczeniem spotkania była wizyta
Mikołaja,
który
wręczył upominki. Tego
typu uroczystości umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami kontakt
z rówieśnikami, a także
zmianę codziennego otoczenia. Takie działania
pozytywnie wpływają na
ich rozwój emocjonalny i
społeczny.
Anna Grad
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„RAZEM NA STAŻ +”
Uczniowie Zespołu Szkół Powiatowych w Baranowie kolejny już raz wyjechali na staże zawodowe do Hiszpanii. Tym razem swoje umiejętności doskonalą w Grenadzie, malowniczym
mieście Andaluzji. Praktyki w miejscowych
przedsiębiorstwach będą
odbywać się
od 4 listopada
do 29 listopada.
Uczniowie w zawodzie technik agrobiznesu program stażowy będą
realizować w gospodarstwie ekologicznym, natomiast w zawodzie technik technologii żywności w piekarniach i cukierniach. Uczestnicy
programu POWERVET będą poznawać też kulturę i tradycje kraju utożsamianego z flamenco
i corridą. Hiszpania ma do zaoferowania jednak
więcej. To kraj o dużej różnorodności kulturowej, a sama Grenada to mieszanka wpływów
arabskich i europejskich, czego dobitnym przykładem jest Alhambra – twierdza z czasów dominacji Maurów na półwyspie iberyjskim. Magicznym miejscem do zwiedzania i spędzania
czasu wolnego jest dzielnica Sacromonte. To
ulubiony azyl artystów, w którym szukają natchnienia i inspiracji. Miejscem, które warto zobaczyć
jest na pewno Albayzin
wraz
z
punktem widokowym na Alhambrę
San Miguel del Alto. Szkoła uczestniczy rokrocznie w programach staży zagranicznych i dostrzega w tym wiele korzyści dla
uczniów, którzy po powrocie starają się przekazywać nabyte umiejętności kolegom i koleżankom. Dla niektórych to pierwszy wyjazd za
granicę, lot samolotem i tak długi pobyt poza
miejscem zamieszkania. Zatem nabywają nie
tylko kompetencji zawodowych, ale i społecznych, które będą równie przydatne w życiu dorosłym, jak te związane z wyuczonym zawodem.
Dyrektor ZSP w Baranowie
Janusz Obrębski

Realizacja projektu ,,Klucz do kompetencji- wsparcie kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z Gminy Baranowo’’
Projekt ten realizowany jest od 1 stycznia 2019 roku do
30 lipca 2020 roku w Gminie Baranowo. W realizacji
tego projektu bierze udział 312 uczniów i 36 nauczycieli pracujących w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Baranowie i w Szkole Podstawowej im. Aleksandra
Kopcia w Zawadach. W ramach tego projektu przewidziane jest wsparcie dla szkół w zakresie doposażenia
pracowni. I tak w szkole w Baranowie i w szkole w
Zawadach doposażone zostały pracownie przyrodnicze.
W szkole w Baranowie pracownia chemiczna zyskała
nowe dygestorium do wykonywania doświadczeń chemicznych. Obydwie szkoły z tego projektu zyskały nowe laptopy w ilości 50 sztuk (20 laptopów dla szkoły w
Zawadach i 30 laptopów dla szkoły w Baranowie). Te
laptopy zostały zainstalowane w pracowniach komputerowych.
Na realizacji tego projektu zyskali też sami uczniowie,
dla których prowadzonych jest mnóstwo zajęć w obydwu szkołach. Dla najmłodszych uczniów z klas I - III
prowadzone są dodatkowe zajęcia dydaktycznowyrównawcze z edukacji matematycznej. Od klasy IV
do klasy VIII uczniowie ze szkoły w Baranowie i ze
szkoły w Zawadach biorą udział w następujących zajęciach: dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki, z
fizyki, z chemii, z biologii, z języka angielskiego i z
języka niemieckiego.
Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
prowadzone są zajęcia logopedyczne
i socjoterapeutyczne.
Dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia i zainteresowania prowadzone są zajęcia
z eksperymentarium, zajęcia rozwijające uzdolnienia z
matematyki, z języka angielskiego oraz zajęcia z robotyki. Te wszystkie zajęcia rozwijają kompetencje kluczowe uczniów.
Do projektu włączone są także zajęcia z budowania
odpowiednich postaw na rynku pracy. Uczestniczy w
nich 29 uczniów z Zawad i 80 uczniów z Baranowa.
Tematyka tych zajęć jest niezmiernie różnorodna i ciekawa dla uczniów, a dotyczy m.in. poznania siebie,
kreatywności, planowania własnej przyszłości. Uczniowie pracują w grupach nad następującymi zagadnieniami:
- ,, Przedsiębiorczość w praktyce- budowanie swojej
przyszłości w oparciu o swoje zainteresowania’’
- ,,Twórcze myślenie- czyli jak oderwać się od schematu’’
- ,, Poznanie siebie- sposób na osiągnięcie sukcesu’’
- ,, Inteligencja emocjonalna’’
-,, Nie taki diabeł straszny- rola stresu w naszym życie’’
- ,,Sztuka autoprezentacji’’.
Podczas wszystkich zajęć w projekcie wykorzystywane
są gry zespołowe pobudzające umiejętność pracy w
zespole i wykorzystujące rywalizację w edukacji. Pobudzana jest także inicjatywa i kreatywność uczniów poprzez wykorzystanie podejścia - zrób to sam. Po zakończeniu każdego cyklu zajęć organizowanych poza lekcjami uczniowie uzyskają certyfikaty ukończenia i nabycia kompetencji.
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Realizacja projektu „Klucz do kompetencji…” przyniosła też korzyści nauczycielom, którzy mieli okazję uczestnictwa w
różnego rodzaju szkoleniach, a także mogli
ukończyć
studia
podyplomowe
z zakresu oligofrenopedagogiki.
Dofinansowanie tego projektu z Unii Europejskiej wynosi 531262,00 złote

Oddział przedszkolny „Biedroneczki”
w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła
II w Baranowie.
W tym roku do oddziału przedszkolnego uczęszcza 18 dzieci: 10 chłopców i 8 dziewczynek. Sala, w której odbywają się codzienne zajęcia wyposażona
jest w laptop, głośniki, projektor, odtwarzacz DVD, telewizor i radiomagnetofon.
Oddział przedszkolny posiada ciekawe
pomoce dydaktyczne, zabawki, teatrzyk
kukiełkowych, gry planszowe, puzzle. W
tym roku dużym zainteresowaniem wśród
dzieci cieszy się księga baśni, w skład
której wchodzą bajki oraz teatrzyk z postaciami, które dzieci mogą samodzielnie
składać i odgrywać scenki, co rozwija ich
wyobraźnię. Nasi podopieczni mogą
u nas uczyć się i bawić od godziny 7:30
do 14:30. Mają zapewnione pożywne
śniadanie, obiad, mleko i owoce. Każde
dziecko traktowane jest indywidualnie.
Stawiamy na podmiotowe podejście,
kształtujemy zainteresowania i rozwijamy talenty. Dbamy o wszechstronny rozwój każdej naszej pociechy. Staramy się
dokładać wszelkich starań, by dzieci czuły się u nas bezpiecznie i z uśmiechem
witały każdy dzień.

Podczas codziennych zajęć, jak i na zajęciach z pedagogiem szkolnym pomagamy dzieciom tworzyć i
utrzymywać prawidłowe relacje koleżeńskie, uczymy
współpracy, pomocy i bycia życzliwym. Oprócz
wspierania i kształtowania wartości, dbamy o rozwój
fizyczny. Przedszkolaki bardzo chętnie uczestniczą w
zajęciach ruchowych i grach zespołowych, które odbywają się w sali i ogródku przedszkolnym. Posiadamy
dostęp do nowoczesnej hali sportowej i boisk szkolnych, z których z powodzeniem korzystamy. Oprócz
powyższego, nasze dzieci bardzo chętnie wykonują
prace plastyczno – techniczne, biorą udział w konkursach tj. „Zielono mi”. Włączają się w różne akcje, uroczystości i imprezy organizowane w szkole. W tym
roku dzieci brały udział w: 26 akcji – „Sprzątanie
Świata – Polska 2019”, obchodach Narodowego Święta Niepodległości, podczas którego przystąpiły do akcji „Szkoła do hymnu” (filmik do obejrzenia na Facebooku naszej szkoły). Świętowaliśmy
„Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka” – w tym dniu
wszystkie dzieci z naszego oddziału otrzymały niebieskie korony, które z dumą nosiły przez cały dzień. W
naszej grupie obchodziliśmy urodziny i Mikołajki.
Włączyliśmy się w szkolną imprezę andrzejkową, podczas której przedszkolaki bawiły się na dyskotece,
brały udział we wróżbach i poczęstunku. Przed nami
jeszcze dużo atrakcji. W planach mamy Dzień Babci i
Dziadka, zabawę karnawałową i wiele innych przyjemnych dni. Z całą pewnością nasz oddział przedszkolny
jest wspaniałym miejscem do zabawy, nauki i rozwijania talentów.
Pasmo sukcesów szkolnych piłkarzy SP Baranowo
W zakończonych mistrzostwach powiatu
ostrołęckiego w piłce nożnej w ramach mazowieckich Mistrzostw Młodzieży Szkolnej, drużyna
młodsza (klasa 5-6) i starsza (klas 7-8) odniosły
sukces zdobywając 1 i 3 miejsce.
Warto wspomnieć, że aby znaleźć się w gronie
finalistów, chłopcy (kl. 5-6) z Baranowa musieli przebrnąć przez szereg eliminacji, w których wygrali
wszystkie rozegrane mecze pokonując zespoły szkół z
Olszewa Borek, Nowej Wsi, Lelisa, Zawad i Łęgu
Przedmiejskiego, zdobywając 1 miejsce.
9 października 2019 r. w SP Czerwinie w finale
powiatowym, którego poziom był wysoki i wyrównany, do samego końca nie było wiadomo, kto zdobędzie
tytuł mistrzowski. Dopiero ostatni mecz przyniósł rozstrzygnięcie, w którym nasz zespół pokonał SP Lipniki
3:2, zdobywając 1 miejsce i reprezentował powiat
ostrołęcki na turnieju międzypowiatowym.
W finale międzypowiatowym w Makowie Mazowieckim nasz zespół trafił do grupy z gospodarzami,
którym bardzo „pomagały ściany” czytaj sędziowie.
Mimo to zdobyliśmy 3 miejsce, w pokonanym polu
pozostawiliśmy zespoły z Ostrowi Mazowieckiej, Makowa Mazowieckiego i Jednorożca, przed nami drużyny z silnych ośrodków piłkarskich Wyszkowa i Ostrołęki.
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Skład drużyny: Piotr Bandorowicz, Paweł Bandorowicz, Bartek Grabowski, Igor Bieniek, Paweł Ambroziak, Łukasz Mydło, Miłosz Olender, Kamil Wróblewski, i Bartek Zyśk.
Również i zespół starszy (kl. 7-8) wrócił z medalem z mistrzostw powiatu. W eliminacjach rejonowych pokonał drużyny ze szkół w: Nowej Wsi, Lelisie, Łęgu Przedmiejskim i zremisował z SP Olszewo
Borki. 28 września 2019 r. w SP w Baranowie w finale
mistrzostw powiatu w meczu o 3 miejsce pokonaliśmy
SP Kadzidło 1:0.

Zespół tworzyli: Kamil Gacioch, Paweł Dziekoński,
Piotr Abramczyk, Aleksander Zieliński, Bartłomiej
Zembrzuski Paweł Szcześniak i Szymon Stolarczyk.
Gratulujemy zawodnikom i trenerom: Adamowi Białczakowi i Bogdanowi Bandorowicz.
W 11 grudnia w SP Łyse chłopcy (kl. 5-6) z naszej szkoły ponownie udowodnili, że nie mają sobie
równych w powiecie ostrołęckim. Po październikowym zwycięstwie na trawie tym razem nie dali szans
rywalom w hali. W turnieju brało udział 12 szkół. W
grupie pokonaliśmy SP Ołdaki, SP Nową Wieś i SP
Czarnie po 1:0. Awansowaliśmy z grupy do finału
gdzie zremisowaliśmy 1:1 z SP Łyse i wygraliśmy z
SP Czerwin 2-0, zdobywając 1 miejsce. Najlepszym
zawodnikiem turnieju został wybrany nasz uczeń Piotr Bandorowicz

Skład drużyny: Piotr Bandorowicz, Paweł Bandorowicz, Kamil Wróblewski, Łukasz Mydło, Miłosz
Olender, Bartosz Zyśk, Bartosz Grabowski.
Awans drużyny chłopców U-12 zeSzkoły
Podstawowej w Baranowie do finału wojewódzkiego XX Edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion” oPuchar Tymbarku
2019/2020
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki
Nożnej. Główne cele Turnieju to popularyzacja
aktywnego stylu życia wśród uczniów szkół podstawowych, wyłanianie piłkarskich talentów oraz
spełnianie dziecięcych marzeń.
12 grudnia 2019r w SP w Czerwinie odbył się finał
powiatowy Turnieju „Z Podwórka na Stadion” o
Puchar Tymbarku 2019/2020. W kategorii U -12
(rocznik 2008 i 2009) najlepsi okazali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Baranowie, uzyskując prawo gry w finale województwa mazowieckiego, powtarzając tym samym sukces z 2016 roku.
Nasz zespół zremisował z SP Goworowo 1:1 i pokonał 2:0 gospodarzy SP Czerwin.

Drużynę SP Baranowo U 12 reprezentowali: Bandorowicz Paweł, Funk Bartłomiej, Grabowski Bartłomiej, Bieniek Igor, Olender Alan, Orzoł Jakub,
Koper Miłosz, Tyc Szymon, Jurewicz Adam. Opiekunowie: Bogdan Bandorowicz, Adam Białczak
Drużyna piłki ręcznej dziewcząt SP Baranowo
Od września 2019 r. zawiązała się sekcja piłki
ręcznej dziewcząt przy SP Baranowo. Dziewczęta z
klas 5-8 trzy razy w tygodniu uczestniczą w zajęciach sportowych z piłki ręcznej.
Grupa starsza ma już za sobą „chrzest bojowy”
czyli udział międzypowiatowym turnieju piłki ręcznej o „Puchar Przewodniczącego Szkolnego Związku Sportowego" w Ostrołęce. W doborowej obsadzie nasze dziewczęta wywalczyły 3 miejsce.

Drużyna grała w składzie: Marta Ambroziak, Wiktoria Olender, Natalia Bieńkowska, Aleksandra
Abramczyk, Karolina Gładek, Aleksandra Szwagrzak, Karolina Gałkowska (kapitan), Oliwia Kaczorek, Wiktoria Kuciejczyk, Zuzanna Grzyb i Maja Grzyb, trener Adam Białczak.
Oprac. Adam Białczak
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W naszej szkole dużo się dzieje…
Nowy rok szkolny 2019/2020 zainspirował nas do
nowych działań. Ten rok rozpoczęliśmy akcją
„Przerwany Marsz”, zorganizowaną przez Radę
Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji Narodowej, polegającą na symbolicznym dokończeniu 2
września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II
wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Taka akcja była okazją do tego, aby młodsze i
starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok
szkolny. Punktem kulminacyjnym akcji było odśpiewanie pełnej wersji Mazurka Dąbrowskiego.
Następna akcja, w której wzięliśmy udział, to „Szkoła
pamięta”. Celem tej inicjatywy było zorganizowanie
działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia, szczególnie w roku 80. rocznicy wybuchu II
wojny światowej i 75. rocznicy wybuchu Powstania
Warszawskiego, żeby uwrażliwić młodych ludzi na
potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej
wolności, a także tych, którzy są związani z historią
danego miejsca, regionu, społeczności:
• Jeszcze we wrześniu uczniowie klasy VII odbyli
wycieczkę rowerową do schronów Komendy XVI
Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
w miejscowości Gleba. „To w nich 71 lat temu, rozegrały się dramatyczne wydarzenia. W nocy z 24 na
25 czerwca 1948 roku w schronach przebywało 13
partyzantów oraz dwie kobiety i dziecko. Schrony zostały otoczone przez 1500 żołnierzy KBW oraz funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa . W walce zginęło
na miejscu czterech partyzantów, pozostali, w tym
dowódca okręgu, por. Józef Kozłowski "Las" oraz kobiety i dziecko, dostali się do niewoli.”
• Czwórka uczniów wraz z opiekunem samorządu
udała się w dniu 21 października na trzy cmentarze
wojenne i grób znajdujący się w miejscowości Guzowatka. Celem było uprzątnięcie wypalonych zniczy, usunięcie liści i uporządkowanie terenu wokół.
Złożono też kwiaty.
• Ósmoklasiści wybrali się na Grób Nieznanego
Żołnierza, który znajduje się na Cmentarzu Parafialnym w Zawadach, aby posprzątać na tej mogile, złożyć kwiaty i zapalić znicze.
• Uczniowie odwiedzili groby nauczycieli, którzy
spoczywają na cmentarzu w Brodowych Łąkach i Zawadach.
• Uczniowie klas IV,V,VI,VIII odbyli wycieczki
rowerowe, zwiedzając miejsca pamięci narodowej w
Zawadach, Karasce, Bandysiach.
• Klasy II i III odwiedzili Grób Nieznanego Żołnierza na cmentarzu parafialnym w Zawadach, zapalili znicze, minutą ciszy oddali hołd poległym żołnierzom.
• Ponadto na zajęciach z wychowawcą odbyły
się pogadanki nt. "Lokalne miejsca pamięci narodowej, szacunek do symboli i tradycji".
• Samorząd uczniowski zorganizował akcję „Słodki
dzień“. Zebraną kwotę pieniężną przeznaczono na
zakup zniczy i kwiatów na groby poległych żołnierzy
i zmarłych nauczycieli.

• Zaangażowanie rodziców w akcję „Szkoła
pamięta“. Uczniowie klasy I na uroczystości
ślubowania dostali znicze, żeby w dniu Wszystkich Świętych razem z rodzicami zapalić je na
grobach zmarłych nauczycieli, księży, poległych
żołnierzy.
Kolejnym wydarzeniem była akcja „Szkoła do
hymnu”, w ramach której na uroczystej akademii z okazji 101-rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy
hymn narodowy.
Nasza szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów
oraz o zdrowy styl życia. Efektem tego było
zorganizowane spotkanie z funkcjonariuszem
policji,
wyjazd
uczniów
na
spektakl
„Wspomnienia narkomanki”, a także przeprowadzono przez panią pedagog prelekcje na temat e-papierosów, dopalaczy, AIDS. Dbamy
także o naszą kondycję fizyczną i mamy powód
do radości. Uczennica klasy VI Marta Gajek
zajęła III miejsce, Weronika Kojtek z klasy
VII natomiast VI miejsce w biegach przełajowych, co pozwoliło im zakwalifikować się na
zawody międzypowiatowe. A w sobotę 7 grudnia uczniowie klas 1-8 oraz nauczyciele z naszej
szkoły uczestniczyli w biegu mikołajkowym,
zorganizowanym pod patronatem klubu sportowego Świt w Baranowie.
Już po raz czwarty nasi uczniowie wzięli udział
w konkursie gminnym „Gmina Baranowo –
moja mała Ojczyzna”, który odbył się 7 listopada w GOKSiR w Baranowie. Kolejny raz mamy laureatów: w kategorii klas V-VI pierwsze
miejsce zajął Adam Kaczor z klasy V. Natomiast w kategorii klas VII-VIII wszystkie trzy
miejsca zajęli nasi uczniowie, a mianowicie: I
miejsce – Aleksandra Ambroziak z klasy VII,
II miejsce – Kinga Koziatek z klasy VIII, III
miejsce – Martyna Duszak z klasy VII.
Po raz pierwszy włączyliśmy się w ogólnopolską akcję WOŚP w biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy. Wydarzenie odbyło się
16 października w samo południe na sali gimnastycznej. 101 osób przy dwóch fantomach biło
rekord Guinnessa. Równo o godzinie 12:00 dwoje nauczycieli rozpoczęło resuscytacje krążeniowo- oddechową, którą następnie przejęli uczniowie. Pani dyrektor również wykonywała uciśnięcia i wdechy, aby wesprzeć swoich uczniów,
nauczycieli i pracowników. Najmłodszy uczestnik miał cztery lata a najstarszy powyżej pięćdziesięciu. Do akcji chętnie przyłączyli się także strażacy ochotnicy z OSP Brodowe Łąki, którzy nie tylko uczestniczyli w wydarzeniu, ale
nadzorowali nim przez 30 minut. W międzyczasie jeden strażak i jeden nauczyciel przypominali zasady udzielania pomocy poszkodowanym na
dwóch małych fantomach. Każdy uczeń mógł
sprawdzić swoje umiejętności- oby tylko nigdy
nie musiał ich wykorzystywać w realnym życiu.
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Oprócz nauki mamy czas na zabawę i odpoczynek. W szkole były zorganizowane dyskoteki z
okazji Dnia Chłopaka oraz andrzejkowa, wyjazd
na basen do Chorzel, oglądanie filmu w kinie
objazdowym, wycieczka do Ciechanowa do fabryki bombek.
Jak co roku uczestniczymy w akcjach charytatywnych, takich jak WOŚP, Góra Grosza,
„Paczka na Kresy”, zbieranie nakrętek.
Szkoła Podstawowa
im. Aleksandra Kopcia w Zawadach

Car Aleksander III Romanow w Baranowie
Nie, nie był z wizytą w Baranowie, ale miał tu
pomnik (obelisk), jeden z pięciu wzniesionych
ku jego czci w Polsce.
Aleksander III Aleksandrowicz Romanow –
Oldenburg–Schleswig–Holstein–Gottorp
„Niedźwiedź Północy", ur. 1845 r., zm. w 1894
r. Cesarz Rosji, król Polski i wielki książę Litwy, wielki książę Finlandii. Często zabawiał
swojego syna i bratanków, robiąc pętle z pogrzebaczy. Niezachwianie wierzył w niemal zapomnianą triadę, na której swoje panowanie oparł
jego dziadek Mikołaj I: prawosławie, samowładztwo i ludowość.Kamienny obelisk wzniesiony został na pamiątkę koronacji Aleksandra
III w 1884 r. Na wypukłości przedniej jego strony leżała imperatorska korona, pod którą
umieszczono objaśniający napis. Pomnik nie zachował się do naszych
czasów. Jego wygląd możemy poznać na podstawie
zachowanej ilustracji w
źródłach rosyjskich i jego
„bliźniaka” w Krzeszowie,
poświęcony carowi Aleksandrowi II, który przypomniał baranowski obelisk
Aleksandra III.

Nasuwa się pytanie – kto i dlaczego spowodował wystawienie pomnika carowi Aleksandrowi III? Pewien trop wskazuje Bolesław Białczak, we wspomnieniach, które zatytułował „Sellowskie wzgórza” – pisał dziadek mój ze strony matki (Grzyb) był
przez wiele lat wójtem gminy Baranowo i z
tego tytułu był delegatem powiatu Przasnysz
na koronację cara Aleksandra III w Petersburgu w 1881 r. [autor błędnie podaje datę i
miejsce koronacji, odbyła się 1883 r. w Soborze Uspieńskim w Moskwie – przyp. A.B.].
Jako dar i pamiątkę z pobytu w Petersburgu
na koronacji Cara otrzymał poza innymi podarkami ozdobne kuliste pudełko, po otwarciu pierwszego były następne coraz mniejsze
i tak samo się otwierające. Matka to przechowywała, a ja będąc małym dzieckiem,
jeszcze się nim bawiłem. Na polecenie rosyjskiego naczelnika powiatu Przasnysz, krawcy - Żydzi uszyli dla dziadka - wójta kurpiowskie wg ówczesnego wzoru i tradycji, w
którym miał wystąpić przed Carem z poddańczą oracją”.
Ile jest w tym prawdy i czy był to powód
wystawienia pomnika ku czci Aleksandra
III, - szukanie odpowiedzi zostawiam pasjonatom naszej „małej ojczyzny”
Adam Białczak
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Realizacja projektu EtnoPolska 2019
Dzięki zakupionym strojom Zespół Kurpiowski
„ Pod Borem „ przyczyni się do rozwoju działań z zakresu edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. W ramach projektu zakupiono 46 kompletnych strojów kurpiowskich:
Stroje męskie kompletne : szt 10- strój składa
się z sukmany, koszuli, spodni, pasa , kierpcy ,
kapelusza
Stroje chłopięce kompletne : szt 11 strój składa
się z jaki, koszuli, spodni , kapelusza i butów
Stroje damskie kompletne : szt 13 strój składa
się z koszuli, kaftana , spódnicy, fartucha, butów, chustki na głowę, i chusty wełnianej
Stroje dziewczęce kompletne: szt .12 strój składa się z koszuli, gorsetu spódnicy , fartucha,
czółka, chusty wełnianej, butów.
Zespół poprzez swoją działalność sceniczną będzie rozpowszechniał dziedzictwo kulturowe
kurpiowszczyzny poprzez promocję stroju ludowego kurpiowskiego a także popularyzował
folklor kurpiowskiego i krzewił kulturę kurpiowską zarówno wśród mieszkańców kurpiowszczyzny jak też wśród odwiedzających
kurpiowszczyznę turystów. Realizacja projektu
przyczyni się do ocalenia od zapomnienia naszej ludowości, lokalnego folkloru i tradycji.
Ponadto, krzewienie kultury ludowej w kraju i
za granicą, przyczyni się do identyfikacji zespołu z Kurpiowszczyzną i do szerokiej promocji .
Występy w kompletnym stroju uświetnią imprezy, urozmaicą ofertę kulturalną dla mieszkańców i wzbogacą doznania odbiorców, co zwiększy udział mieszkańców imprezach kulturalnych. Doposażenie zespołu w stroje, wpłynęło
też korzystnie na integrację społeczności lokalnej w ramach tej grupy (starości i młodzież),
która z dumą przekazuje tradycje i szacunek do
historii regionu coraz to młodszemu pokoleniu i
jest też alternatywą na spędzanie czasu wolnego. Na realizacji projektu skorzystali wszyscy
mieszkańcy ,gdyż zakupione stroje pozostaną
dla Zespołu będą służyły obecnym a także kolejnym pokoleniom naszej Małej Ojczyzny.
Justyna Kaczorek

W KGW „Rychtowne Babki” mija kolejny rok
działalności. Od powołania w 2017 roku działo
się wiele ciekawych rzeczy. Rok 2019 to rok
spokojniejszy i stabilniejszy, wypełniony nie
tylko pracą ale przyjemnościami. Cały mijający
rok był dla naszego KGW rokiem integracyjnym, począwszy od lutego i imprezy walentynkowej integrującej osoby z gminy jak i z powiatu. KGW „Rychtowne Babki” zapraszane było
na spotkania okolicznych kół gospodyń wiejskich. Byłyśmy obecne na Dniu Kobiet w Baranowie, brałyśmy czynny udział w pięknej uroczystości 10-lecia Muzeum Kurpiowskiego w
Wachu, Kurpiowskich Targach Rolniczych w
Ostrołęce, a także w I Baranowskim Biegu Mikołajkowym na który mogłyśmy przygotować
poczęstunek. W 2019 roku KGW „Rychtowne
Babki” nominowane było również w Plebiscycie Mistrzowie AGRO na Koło Gospodyń Roku
– dzięki państwa glosom nasze KGW znalazło
się w pierwszej piątce Kół w powiecie. Chcemy
bardzo podziękować za oddane głosy.
Część roku to praca a druga część z wakacjami
włącznie to odpoczynek, wycieczki KGW, spotkania na ogniskach, zakończeniu lata. KGW
„Rychtowne Babki” przyjęło do swojego grona
nowych członków. Zachęcamy wszystkich do
czynnej działalności na rzecz naszej gminy.
Chcemy również złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia szczęśliwych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym
2020 Roku
wraz z podziękowaniami za dotychczasową
współpracę. KGW „Rychtowne Babki”
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KWG Kreatywne Gosposie
KWG Kreatywne Gosposie—spotykamy się w
każdy czwartek w GOKSiR. W dniu 2.09. br.
Gosposie wzięły czynny udział w Festynie charytatywnym w Nowej Wsi. Przeznaczano na
aukcje nasze wyroby rękodzielnicze, obrazy,
zabawki dla dzieci oraz upieczone pierniki i
orzechy. Otrzymałyśmy podziękowanie od
KWG Nowa Wieś.
W dniu 8 września 2019 roku aktywnie uczestniczyłyśmy w Dożynkach Województwa Mazowieckiego w Ciechanowie reprezentując Gminę
Baranowo na stoisku z degustację potraw regionalnych organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Warszawie – Departament Rolnictwa .
23 listopada br. KWG zorganizowało zabawę ,,Andrzejkową – zdaniem uczestników bardzo udaną.
W lutym przyszłego roku organizujemy zabawę ,,Walentynkową” połączoną z świętem Dnia
Kobiet – finansowaną przez Fundusz Sołecki
Baranowa na którą serdecznie zapraszamy.
Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego
Narodzenia .
KWG Kreatywne Gosposie

18 września – odwiedzają nasz klub Panie Beata i
Czesława Kaczyńskie. Pani Beata startuje w wyborach do Sejmu. W bardzo miłej atmosferze,
upływa nam spotkanie.
25 września całą grupą jedziemy do Oborczysk
na pożegnanie lata. Koledzy z Klubu przygotowali ognisko, grill. Przy kiełbasce , muzyce i śpiewie spędzamy miłe popołudnie.
11 Października Gminny Dzień Seniora, na który
zaprosił nas Pan Wójt i Pani Dyrektor GOKSiR –
dziękujemy za organizację i piękną zabawę.
16 października- nasze koleżanki z Klubu Regina
Malon i Halina Olkowska, świętowały jubileusz
50-lecia małżeństwa.
Grupa wokalna , oczywiście śpiewa kilka piosenek. Przy muzyce zespołu ,,Linda” bawimy się
bardzo dobrze.
27 października – klub Seniora z Bogatego, zaprosił nas na Jubileusz 10– lecia , połączony z
obchodami Dnia Seniora. Przy muzyce i herbatce
w miłej atmosferze spędziliśmy piękny wieczór.
Oczywiście grupa wokalna , zaśpiewała kilka
piosenek.
11 listopada na koncercie Piosenki Patriotycznej
nasza grupa wokalna śpiewa 3 piosenki. Na koniec wspólnie śpiewamy pieśni Patriotyczne i jak
przystało – grochówka .
20 listopada- jedziemy do Troszyna, Klub Seniora zaprosił nas na spotkanie integracyjne. Dziękujemy .
27 listopada – Andrzejki w naszym klubie przy
herbacie , cieście upieczonym przez nasze panie
bawimy się do późnych godzin wieczornych.

Klub Seniora
Klub Seniora przy zaangażowaniu wszystkich
członków, działa bardzo aktywnie. Spotykamy się
w każdą środę .
Na spotkaniach kręcimy kwiaty z bibuły, robimy
kosze z wikliny papierowej.
Ale po kolei:
8 września Dożynki Gminno- Parafialne. Klub
Seniora, pod nadzorem dyrektor goku przygotowuje potrawy , które będą serwowane podczas
Święta Plonów.
Gotujemy również na Dożynki Wojewódzkie,
które odbywają się w Ciechanowie, gdzie gmina
Baranowo ma swoje stoisko. Grupa wokalna,
działająca przy klubie śpiewa kilka piosenek.
14 września – na zaproszenie KWG ,,Świtanki „
jedziemy do Przedświtu, na Przegląd Piosenki
Ludowej. Jedzie z nami Pan Wójt . jest przesympatycznie.

Na spotkaniach grudniowych robimy stroiki i
bombki.
18 grudnia – wigilia w naszym klubie . korzystając z okazji , życzymy wszystkim Wesołych i
zdrowych Świąt Bożego Narodzenia w gronie
najbliższych oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Klub Seniora .
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PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
REGULAMIN
Przegląd odbędzie się w dniu 16 stycznia (czwartek) 2020 r. w Gminnym
Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Baranowie początek godzina 9.00.
Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
1. Uczestnicy przygotowują:
- w kategorii soliści: kolędę lub pastorałkę
(maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór);
- w kategorii zespoły, schole : kolęda i pastorałka
(maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać
do 10.01.2020 roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia
jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z
akompaniamentem na własnych instrumentach,
bądź z wykorzystaniem przygotowanego podkładu muzycznego.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
Każdy uczestnik może prezentować się tylko w
jednej z w/w kategorii.
2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:
- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośl
3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja
- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np. w przygotowanych przez nich strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców.
5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.
7. Dojazd uczestników na koszt własny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. ul. Długa 13 ,06- 320 Baranowo tel. 0-29 761-36-76 e-mali: marggaat@interia.pl

