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Starosta Ostrołęcki

GMINA

Wójt Gminy Baranowo
TSK im. A. Kopcia w Baranowie
GOK,SIR w Baranowie
Ochotnicza Straż Pożarna w Brodowych Łąkach

BARANOWO

serdecznie zapraszają na

ŚWIĘTO FOLKLORU KURPIOWSKIEGO
W DNIU 9 LIPCA 2017R
SCENA PLENEROWA W ZAWADACH
Program:

12.00 Msza Święta w kościele p.w. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach
13.00 Otwarcie festynu – Wójt Gminy Baranowo
– Henryk Toryfter
13.15 Okolicznościowe wystąpienia
13.30 Występy zespołów folklorystycznych
16.00 Pokaz iluzji scenicznej
Konkurs WODR
16.45 Koncert Zespołu „Granda” z Baranowa
18.00 Koncert Zespołu „Droga na Ostrołękę” z Ostrołęki
od 19. 00 Koncert zespołów disco polo : Maxel i Solaris
22.00 Zabawa w Remizie Strażackiej w Brodowych Łąkach
Imprezie towarzyszą : wesołe miasteczko ,wystawy twórców ludowych
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Tydzień Kultury Kurpiowskiej
Wtorek 4 lipca 2017 r. godz. 11.00
Warsztaty rękodzielnicze w Zawadach
Środa 5 lipca 2017 r. godz. 17.00 „
Rowerem po Kurpiach” - GOK,SiR w Baranowie
Czwartek 6 lipca 2017 r. godz. 11.00
Warsztaty kulinarne GOKSiR w Baranowie
Piątek 7 lipca 2017 r. godz. 18.00 Spotkanie integracyjne
członków Zespołów Kurpiowskich z powiatu ostrołęckiego
w Zawadach
Sobota : 8 lipca 2017 r. godz. 20.00 Zabawa pod gwiazdami w Zawadach

Zaproszenie do udziału w konkursie
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2017 r.

Wójt Gminy Baranowo wraz ze współorganizatorami zaprasza właścicieli pięknych
ogrodów z terenu Gminy Baranowo do udziału w konkursie
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2017.
Zgłoszenia ogrodu do konkursu może dokonać właściciel ogrodu lub dorosły
mieszkaniec gminy po uprzednim wyrażeniu zgody przez właściciela ogrodu
- w terminie do 17 lipca 2017 r.
Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu znajduje się w Urzędzie Gminy
w Baranowie, pok. Nr 19 oraz na stronie internetowej
Gminy:
www.baranowo.pl.
Wójt Gminy
/-/ Henryk Toryfter
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Za mało pieniędzy na dofinansowanie projektów kolektorowo-fotowoltaicznych na Mazowszu
W dniu 19 kwietnia b.r.został rozstrzygnięty konkurs
RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 w ramach Działania 4.1 „
Odnawialne źródła energii” typ projektów „Infrastruktura do
produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, w
ramach którego nasza Gmina ubiegała się o dofinansowanie
swojego projektu pod nazwą: „Poprawa gospodarki niskoemisyjnej gminy Baranowo poprzez budowę mikroinstalacji
fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy”. Nasz projekt przewidywał budowę kolektorów słonecznych na 325 budynkach mieszkalnych i budowę 70 instalacji
fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, budynkach
oraz gruntach gminnych i parafialnych.
Zgodnie z regulaminem konkursu każda gmina na Mazowszu mogła ubiegać się o dofinansowanie projektu o wartości
od 150 tyś zł do maksymalnie 10 mln zł. Poziom dofinansowania został ustalony na 80% kosztów kwalifikowanych
projektu.
Zgodnie z zatwierdzonym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego harmonogramem naboru wniosków na dofinansowanie realizacji projektów wyłonionych w ramach tego
konkursu przeznaczona została alokacja w wysokości 10 mln
EUR (42538000,00 PLN).
Do konkursu na Mazowszu przystąpiło 123 gminy, które
zgłosiły projekty na ogólną wartość ok. 600 mln zł. Kwota
zabezpieczona przez samorząd Województwa okazała się ok.
15 razy za mała względem potrzeb. Informuję, że ostatecznie
w wyniku przeprowadzonej weryfikacji formalnej i oceny
merytorycznej pozytywnie oceniono 68 projektów, a 55 projektów odrzucono. Do dofinansowania wybrano 68 projektów. Niestety zabezpieczona alokacja wystarczyła na dofinansowanie tylko pierwszych 5 projektów reszta znalazła się
na liście rezerwowej. Nasz projekt uzyskał 59 punktów z 83
punktów możliwych do zdobycia i znalazł się na 32 miejscu
listy rezerwowej. Chciałbym przypomnieć, że od początku
było wiadomo, że będzie to trudny konkurs, bo alokacja
środków na tym działaniu nie była zbyt duża, ale nikt nie
przypuszczał , że będzie aż tak źle, że będzie aż tak olbrzymie zainteresowanie tym konkursem. Myślę, że wszyscy
byliśmy świadomi, bo mówił o tym Wójt na spotkaniu z projektantem w GOKSiR, że ryzyko udziału w tym projekcie
jest duże, ale wszyscy postanowiliśmy zaryzykować. Jakie
będą dalsze losy wszystkich projektów z listy rezerwowej nie
wiadomo. Wiadomo natomiast, że w dniu 23 maja b.r. Samorząd Województwa zwiększył alokację o kilkadziesiąt
mln zł zapewniając środki na sfinansowanie kolejnych 10
projektów. Na dzień dzisiejszy dofinansowanych zostało 15
projektów, a 53 dalej oczekuje na dofinansowanie. Jeśli Samorząd województwa dołoży do tego rozstrzygniętego już
konkursu kolejne duże pieniądze to gminy z listy rezerwowej
i być może nasza także będą realizowały swoje projekty.
Jeśli nie znajdą się pieniądze na ten cel to pozostaje nam
czekać może nawet do 2020 roku kiedy wzorem poprzednich
perspektyw w ramach różnych przesunięć znalazły się pieniądze na sfinansowanie list rezerwowych wielu projektów.
Na dzień dzisiejszy nie wiemy co mamy robić. Mamy nadzieję, że znajdą się na Mazowszu odpowiednie środki na to
ważne zadanie z zakresu OZE i nasza gmina również otrzyma dofinansowanie. Może w WFOŚiGW czy NFOŚiGW w
przyszłych latach znajdą się środki na taki cel chociażby w
formie pożyczek umarzalnych i będziemy mogli z nich skorzystać.
Na chwilę obecną mamy dwa wyjścia: albo każdy zabierze z
Urzędu Gminy wykonany projekt techniczny i zrealizuje
inwestycję na swojej posesji na własną rękę czego na dzisiaj nie doradzam, albo będziemy wszyscy lub w większości
cierpliwie czekać choćby przyszło czekać nawet do 3 lat
kiedy będzie kończyła się obecna perspektywa finansowa
UE i wtedy możliwe będą przesunięcia niewykorzystanych

środków finansowych z innych działań. Informuję, że taka
sytuacja miała już miejsce w naszej Gminie w przypadku
budowy stadionu w Baranowie, przy dofinansowaniu modernizacji ośrodka zdrowia, przy budowie przedszkola w
Baranowie i przy realizacji jednego projektu drogowego.
Gmina dofinansuje rehabilitację osób 55+
Od 15 lipca b. r. być może już będą dostępne na terenie
gminy zabiegi rehabilitacji leczniczej w połowie dofinansowane przez gminę. Dofinansowanie dotyczy osób w wieku
55 lat i starszych (kwalifikują się osoby, które na koniec
2016 roku ukończyły 55 lat). Gmina zabezpieczyła w budżecie na 2017 rok i zamierza przeznaczyć na ten cel kwotę 15000 zł.
Samorząd gminy zdecydował się na takie rozwiązanie wobec braku możliwości zdobycia od kilku lat kontraktu NFZ
na usługi rehabilitacji leczniczej na teren naszej gminy.
Informuję, że Gmina Baranowo już kilkakrotnie zabiegała
o taki kontrakt. Występował o niego poprzedni rehabilitant,
któremu gmina użyczała gabinety w ośrodku zdrowia na
górze. Ostatnio o kontrakt ubiegała się też Pani Magdalena
Gąska prowadząca obecnie w naszym ośrodku zdrowia
działalność w zakresie rehabilitacji leczniczej. Niestety ten
konkurs i poprzedni nie powiódł się, ale nawet gdyby udało
się go wygrać to i tak nie było możliwości zawarcia kontraktów, gdyż NFZ unieważniał postępowania konkursowe
i przedłużał w formie aneksów kontrakty dotychczasowym
świadczeniodawcom. Taka sytuacja ma miejsce co najmniej kilka lat. Miejmy nadzieję, że kiedyś uda się nam
także wygrać taki konkurs ogłoszony przez NFZ. Wobec
powyższego niezależnie czy uda się zdobyć taki kontrakt
czy nie samorząd gminy postanowił dofinansować zabiegi
rehabilitacji leczniczej mieszkańcom naszej gminy. Oferta
skierowana jest do osób starszych, których najczęściej dotyczą schorzenia kręgosłupa, kończyn dolnych czy górnych
oraz inne wymagające interwencji rehabilitanta.
Informuję, że wyłonienie podmiotu świadczącego usługi
rehabilitacji leczniczej za pieniądze gminy odbywa się
także w drodze konkursu ofert. Taki konkurs został ogłoszony 21.06 b.r. Jednym z warunków udziału w konkursie
jest prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego w miejscowości Baranowo tak, by mieszkańcy mieli na zabiegi jak najbliżej. Mamy nadzieję, że konkurs wyłoni wykonawcę w
pierwszym terminie i zabiegi ruszą od połowy lipca.
Jeśli tak się stanie zapraszamy od 15 lipca wszystkie osoby
które ukończyły 55 lat i wymagają rehabilitacji na zabiegi
dofinansowane w 50% przez gminę. Potrzebne będzie jak
wszędzie skierowanie od lekarza ortopedy, reumatologa
czy neurologa. Honorowane będą tylko skierowania od
specjalisty działającego w ramach NFZ.
Nie będą
uwzględniane skierowania z gabinetów prywatnych. Zabiegi z dofinansowaniem Gminy będą świadczone do końca
tego roku lub do czasu wyczerpania kwoty dotacji przyznanej przez Gminę.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2016
Po raz kolejny mam przyjemność przekazać Państwu relację
z wykonania budżetu Gminy Baranowo, tym razem za rok
2016.
Rok 2016 był bardzo dobry dla naszej gminy, a dla mnie
jako Skarbnika Gminy bardzo pracowity ze względu na ilość
realizowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych, ale mam tym większą satysfakcję, że ciężka praca
przyniosła efekty i przyczyniła się do zmian na terenie Gminy Baranowo.
Dochody ogółem na plan 29.522.966,74 zł zostały zrealizowane w wysokości 29.341.073,88 zł, co stanowi 99,38 %
wykonania planu. Suma występujących na dzień 31.12.2016
r. zaległości w płatnościach różnych należności na rzecz
budżetu Gminy wyniosła 832.143,06 zł, co w porównaniu do
ogólnej
kwoty
rocznego
wykonania
dochodów
(29.341.073,88 zł) stanowi 2,84 %. Odnotowano również
nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2016 roku
zamknęły się kwotą 48.422,70 zł. Skutki obniżenia przez
Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2016 roku
wyniosły 1.187.471,00 zł, a największe dotyczyły podatku
od nieruchomości 1.051.642,00 zł. Realizacja wydatków w
2016 roku przedstawia się następująco: na plan ogółem
29.903.195,68 zł wydatkowano kwotę 25.902.591,47 zł, co
stanowi 86,62 % wykonania planu.
Umorzono zaległości podatkowe na kwotę 12.207,00 zł oraz
rozłożono na raty 200,00 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 7.976,00
zł. Wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości
3.438.482,41 zł. Planowany był natomiast deficyt w wysokości 380.228,94 zł.
Na spłacenie przypadających w 2016 roku rat pożyczek wydatkowano kwotę 167.376,34 zł.
Na dzień 31.12.2016 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w
wyniku zaciągniętych pożyczek stanowi kwotę 471.666,59
zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów
(29.341.073,88 zł) wynosi 1,61 %.
Wykonanie budżetu za rok 2016 otrzymało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, a 23
czerwca 2017 r. na uroczystej Sesji Rady Gminy Radni zagłosująw sprawie absolutorium Wójta Gminy Baranowo
Henryka Toryfter.
Pamiętajcie Państwo, że dzielenie środków finansowych na
poszczególne zadania nie jest sprawą łatwą. Muszą one zabezpieczyć funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych podległych samorządowi gminnemu, wystarczyć na
remonty i modernizacje oraz na nowe inwestycje, których
realizacja z każdym rokiem jest trudniejsza.
Skarbnik Gminy Baranowo
Monika Wołosz
Promocja terenów gminnych na
Targach Inwestycyjnych

W dniach 21-23 kwietnia br Gmina Baranowo brała udział
w Targach Inwestycyjnych w Warszawie – Nadarzynie
„INVESTATE POLAND”, organizowanych przez Targi
Pomorskie w Bydgoszczy.
Podczas targów promowano 21 ha gminnych terenów inwestycyjnych. Na tę okoliczność przygotowano materiały promujące Gminę Baranowo i tereny przeznaczone pod
ewentualne inwestycje. Na materiały promocyjne składała
się min. prezentacja multimedialna, foldery, ulotki, materiały z herbem i flagą Gminy. Do promocji terenów włączono
również materiały promocyjne otrzymane od Spółdzielni
Mleczarskiej MLEKOVITA – największego inwestora na
terenie Gminy.

W targach brało udział ponad 60 wystawców min. miasta
i gminy z terenu całej Polski. Naszą Gminę reprezentował Wójt Gminy Henryk Toryfter z udziałem Przewodniczącego Rady Gminy Janusza Obrębskiego oraz Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, Sekretarza Gminy i Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej. Na wystawę terenów inwestycyjnych przybyli potencjalni inwestorzy - firmy i instytucje zainteresowane
zakupem lub dzierżawą terenów pod swoje inwestycje.
Kilkanaście z nich zainteresowało się również naszymi
terenami. Mamy nadzieję , że przedsiębiorcy wezmą w
swoich planach pod uwagę także i tereny Gminy Baranowo.
Udział w targach inwestycyjnych wpłynął pozytywnie na
promocję Gminy Baranowo oraz zachęcił do inwestowania na terenie Gminy.
Kowalczyk Irena

Zakończone i rozpoczęte inwestycje w zakresie Gospodarki Wodno- Ściekowej.
Gospodarka wodna.
Sądzimy, że każdy mieszkaniec gminy Baranowo zauważył, że w końcówce roku 2016r i do obecnej połowy
2017r nie występowały braki wody jak również nie następowało zmniejszenie ciśnienia w sieci wodociągowej
nawet na jej końcówkach. Problemy te zniknęły za sprawą ubiegłorocznej inwestycji pn: ,,Rozbudowa i modernizacji SUW w Baranowie „wpłynęło na to głównie dobudowanie zbiornika retencyjnego o poj. 200 m3 co podwoiło dotychczasowy zapas wody na czas jej największego rozbioru. Na zadanie to została zaciągnięta pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie, z czego została spłacona
już pierwsza rata a w niedługim czasie zostanie spłacona
druga jej część po której spłaceniu Gmina otrzyma umorzenie w wysokości 40 % pozostałej kwoty do spłacenia.
Gospodarka ściekowa .

Jak informowano w poprzednim wydaniu gazetki został
rozstrzygnięty konkurs na dofinansowanie złożonych
wniosków w zakresie gospodarki wodno- ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 w ramach poddziałania ,, Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Gmina Baranowo złożyła wniosek o dofinansowanie w tym
zakresie na zadanie pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Baranowo- Zadanie 1”.
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Chcemy poinformować, że obecnie nastąpił w tym zakresie
dalszy pozytywny postęp ponieważ w dniu 30.05.2017r
Gmina podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim na
dofinansowanie tej inwestycji w kwocie 1 961 278 zł. Natychmiast po podpisaniu umowy Gmina Baranowo ogłosiła
przetarg nieograniczony na wykonanie tej inwestycji której
realizacja ma być wykonywana w dwóch częściach tj. część
I rok 2017 – 4 miejscowości i część II rok 2018 kolejne 4
miejscowości. Na ogłoszony przetarg wpłynęło 6 ofert które
obecnie rozpatrywane są pod względem formalnym i finansowym przez komisję przetargową powołaną prze Wójta
Gminy. Rozpoczęcie -I części w miejscowościach najbliżej
położonych przy obecnie budowanej oczyszczalni ścieków
tj. Kucieje, Guzowatka, Wola Błędowska i Błędowo rozpocznie się po podpisaniu umowy i zakończy się
15.X .2017r. zgodnie z zapisem w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia oraz zapisem w wzorze umowy z
Wykonawcą, terminy te podyktowane są koniecznością
wpłynięcia ścieków wybudowaną siecią kanalizacji sanitarnej na budowaną oczyszczalnię ścieków celem ich oczyszczenia i osiągnięcia efektu ekologicznego. Rozpoczęcie
części-II budowy sieci kanalizacji sanitarnej rozszerzonej o
krótki odcinek sieci wodociągowej w msc. Zawady rozpocznie się od 01.05.2018r i zakończy 01.X .2018r. Sądzimy, że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca dotrzyma zadeklarowanych terminów i zrealizuje inwestycję w
umownym czasie . Sądzimy również , że wykonana inwestycja wpłynie korzystnie na życie mieszkańców pod
względem sanitarnym, jak również wpłynie korzystnie na
środowisko na terenach znajdujących się w obszarze Natura 2000
.
Jerzy Orzoł

- stacja zlewcza ścieków i osadów dowożonych,
- zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji,
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- zbiornik retencyjny osadów dowożonych
B) w części biologicznej oczyszczalni ścieków:
- 3 reaktory SBR o przepustowości Qdśr=235 m³/d, w tym
dwa reaktory SBR wyposażone technologicznie w latach
2016 – 2017 o przepustowości Qdśr. 163 m³/d.
C) w części osadowej oczyszczalni ścieków :
- reaktor stabilizacji tlenowej osadu STO,
- instalacja taśmowa do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych – zakres prac do realizacji po 2017 roku,
jeżeli przybędzie ścieków.
D) obiekty pomocnicze:
- wylot ścieków oczyszczonych,
- przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków.
Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej
odbywać się będzie w kilku etapach. Wynika to z faktu, że
inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej należą do najdroższych
i najtrudniejszych do zrealizowania. Jednak mając na uwadze troskę o środowisko naturalne i zdrowie Naszych
mieszkańców, Samorząd Gminy Baranowo podjął decyzję
o rozpoczęciu długoletniego procesu inwestycyjnego związanego z budową oczyszczalni w Kuciejach oraz budową
sieci kanalizacyjnej w północnej części Gminy Baranowo.
Obecnie koszt budowy oczyszczalni to kwota ok.
3.000.000,00 zł. Gmina Baranowo otrzymała wsparcie
finansowe ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Zadania z zakresu ochrony Wód” w formie pożyczki w kwocie 1.960.413,72 zł. W dniu 12.12.2016 roku została zawarta umowa pożyczki nr 0161/16/OW/P na realizację zadania, którego zakres jest opisany powyżej, a które
nosi nazwę: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków
w północnej części Gminy Baranowo”. Jest to pożyczka na
bardzo korzystnych warunkach, ponieważ jest umarzalna
w 40%, po osiągnieciu zakładanego efektu ekologicznego
i terminowej spłacie.
Planowany termin zakończenia prac to 31.10.2017r.

Oczyszczalnia ścieków w Kuciejach
W kwietniu b.r. zakończył się I etap budowy oczyszczalni
ścieków w Kuciejach. Jest to bardzo ważna inwestycja dla
Gminy Baranowo, ponieważ pozwoli oczyszczać ścieki komunalne docelowo z 14 miejscowości północnej części Gminy
Baranowo, a w przypadku pozyskania inwestora w Baranowie,
być uzupełnieniem dla oczyszczalni w Baranowie. Technologia oczyszczania ścieków została wybrana inna niż w przypadku oczyszczalni zlokalizowanej w Baranowie, ponieważ ścieki
komunalne będą oczyszczone w technologii opartej na tzw.
reaktorach porcjowych w układzie SBR. Technologia ta uniemożliwi zamarzanie ścieków w zimie. Oczyszczalnia jest budynkiem wielofunkcyjny, z częścią dwukondygnacyjną.
Oczyszczanie mechaniczne będzie realizowane w oparciu o
instalację do mechanicznego oczyszczania ścieków. Proces
oczyszczania biologicznego będzie realizowany w oparciu o
trzy reaktory biologiczne osadu czynnego w technologii SBR
z cyklicznym dopływem i odpływem ścieków. W latach 2016
- 2017 wyposażone zostaną tylko dwa reaktory SBR, a trzeci
w latach późniejszych w miarę przybywania ścieków. Budowana oczyszczalnia składać się będzie z następujących obiektów i urządzeń:
A) W części mechanicznej oczyszczalni ścieków :
- urządzenie do mechanicznego oczyszczania sito zintegrowane z piaskownikiem,

V SPARTAKIADA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W drugą sobotę czerwca osoby niepełnosprawne z terenu
naszej gminy wraz z opiekunami wzięły udział w V Spartakiadzie osób niepełnosprawnych w Goworowie. Głównym
organizatorem Spartakiady było Stowarzyszenie osób i rodziców dzieci niepełnosprawnych "Jesteśmy Betanią".Od
godz. 1000 rozpoczęły się zmagania w wielu konkurencjach
sportowych, w których udział wzięło około 200 osób. Zawody były bardzo emocjonujące, każda drużyna dostarczała
wielu pozytywnych wrażeń, miło było patrzeć na zadowolenie zawodników, ich zaangażowanie, wzajemną rywalizację. Na zakończenie Spartakiady gospodarze przygotowali
poczęstunek, po którym odbyła się uroczysta dekoracja
zwycięzców i wręczenie nagród. Nikt nie został pominięty –
każdy uczestnik otrzymał upominek. Do Baranowa przywieźliśmy puchar i dwa medale: srebrny i brązowy. Tu liczył się udział, wygrana była tylko miłym dodatkiem. Impreza była bardzo udana, tego typu wydarzenia są bardzo
potrzebne, by ludzie niepełnosprawni mogli się integrować,
dobrze się przy tym bawiąc. Dzięki tego typu wydarzeniom
można uwrażliwić społeczeństwo na obecność niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu, pokazać, że są komunikatywni, potrzebują uwagi, zwykłej życzliwości i zainteresowania.
Anna Grad
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Dzień Patrona w ZSG Baranowo

„NASZE SUKCESY”
W dniu 22 kwietnia 2017r. dzieci z grupy „Krasnoludki”
z Gminnego Przedszkola w Baranowie wzięły udział w Ogólnopolskich Konfrontacjach tanecznych „Kurpie Dance Cup”
w Myszyńcu, organizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju
poprzez taniec „PROGRES”. Zaprezentowały układ taneczny
do piosenki „Bańkę łap”, którego uczyły się na zajęciach dodatkowych w przedszkolu prowadzonych przez instruktora
tańca Pana Jarosława Śliwowskiego. Swoim występem zdobyły
II miejsce i otrzymały indywidualne medale i puchar dla
przedszkola.
Dzieci z grupy „Wesołe jeże”- reprezentowały Gminne Przedszkole w Baranowie w
XI Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, który odbył
się w OCK w Ostrołęce w dniu 9 maja 2017r. Celem festiwalu
było zainteresowanie dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów
tematyką zdrowia oraz aktywizacja środowiska przedszkolnego
w zakresie działań prozdrowotnych. Przedszkolaki zajęły I
miejsce spośród 17 przedszkoli z okolic Ostrołęki, prezentując
piosenkę pt. „Wesołe owoce i warzywa”. W nagrodę otrzymały
dyplomy i puchar dla przedszkola. Dzieci do występu przygotowała wychowawczyni Anna Kruk.
dyr. Barbara Toryfter
Gminne Przedszkole w Baranowie

23 maja już po raz dwunasty społeczność w
Zespołu Szkół Gminnych im. Jana Pawła II w Baranowie obchodziła Dzień Patrona. W tym roku pod
hasłem: „Bądź z nami…”.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkoły. Następnie
głos zabrała dyrektor szkoły p. Jolanta Stolarczyk,
która przypomniała jak niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszej szkoły stała się uroczystość
nadania jego imienia. Poprzedziły ją długie przygotowania, zwłaszcza działania związane z wyborem Patrona. Młodzież, rodzice i nauczyciele naszej placówki szukali wśród wybitnych Polaków osoby, która
odzwierciedlałaby szczytne idee i stanowiłaby wzór
dla wszystkich uczniów. Wspólnie wybraliśmy postać Jana Pawła II. Jego nauczanie, a przede wszystkim świadectwo życia, uczą jak kochać Boga i drugiego człowieka, jak nieść otuchę i pomoc innym, jak
być dobrym każdego dnia we wszystkich przejawach
życia. To on jest naszym drogowskazem, mądrym
nauczycielem wartości, prawdy, braterstwa.
Kolejnym punktem uroczystości była część
artystyczna w wykonaniu uczniów ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej pod kierunkiem p.
Bożeny Bochniak, p. Anny Lipki, p. Elżbiety Abramczyk i p. Adama Białczaka. Motyw przewodni występu artystycznego podkreślał wielki autorytet i osobowość świętego Jana Pawła II.
Po zakończeniu części artystycznej, społeczność szkoły udała się na Mszę Świętą. do kościoła
parafialnego. Celebrans ks. . Andrzej Gołaszewski w
kazaniu zwracał uwagę na drogę życia błogosławionego Jana Pawła II jako wzór dla młodego pokolenia.
Adam Białczak
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Dzień Dziecka i Dzień Sportu
w Gimnazjum Baranowo

W naszej szkole co roku w dniu 1 czerwcu organizowany
jest „Dzień Dziecka” i „Dzień Sportu”, w którym bierze
udział cała społeczność szkolna (szkoły podstawowej i gimnazjum). Program tego święta opiera się na propozycjach
przedstawionych przez uczniów.
W tym roku w program obejmował:
- turniej o mistrzostwo szkoły w piłce siatkowej dziewcząt
- turniej o mistrzostwo szkoły w piłce nożnej chłopców
- turniej gier i zabaw sportowych
- mecz piłki siatkowej pomiędzy klasami III gimnazjum a
resztą szkoły
- mecz piłki nożnej pomiędzy klasami III gimnazjum a resztą
szkoły
Wyniki turnieju piłki nożnej:
1 miejsce klasa I B – 15 pkt.
2 miejsce klasa II B – 12 pkt.
3 miejsce klasa III A – 9 pkt.
4 miejsce klasa III B – 6 pkt.
5 miejsce klasa I A – 3 pkt.
6 miejsce klasa II A – o pkt.
Wyniki turnieju piłki siatkowej:
1 miejsce klasa II B
2 miejsce klasa III A
3 miejsce klasa III B
4 miejsce klasa II A
5 miejsce klasa I A
6 miejsce klasa I B
Najlepsza zawodniczką została Natalia Gacioch (II B) i
Wojciech Dynarowski (II B). Turnieje przygotowali i prowadzili Beata Ziaja i Adam Białczak.

W II etapie ćwierćfinałowym nasza reprezentacja
dziewcząt znów okazała się lepsza od Gimnazjum nr 20
z Warszawy co dało im awans do półfinału wojewódzkiego. W półfinale wojewódzkim nasza reprezentacja
uległa drużynie z Klubu Piłkarskiego Wojowniczki
SAŚ Warszawa1:4 i zwyciężyła 3:0 Gimnazjum nr 165
Warszawa. W finale wojewódzkim 57. Turnieju
„Gramy o Złotą Piłkę” w meczu o III miejsce nasze
zawodniczki ulegli drużynie Poloneza Warszawa 1:4.
Dziewczętom należą się ogromne brawa za wzorową postawę, zaangażowanie i promocję szkoły i gminy.
Czwarte miejsce wśród gimnazjalistek w województwie mazowieckim to motywacja do dalszej pracy.
Na ten sukces zapracowały następujące uczennice:
Wiktoria Dobrzyńska, Wiktoria Kuźniak, Julia Grzyb,
Natalia Gacioch, Aleksandra Sięda, Alicja Nowicka,
Gabriela Krzyżak, Angelika Duszak, Martyna Berk,
Michalina Stolarczyk.
Radość z sukcesu była tym większa, że pamiątkowe medale podczas dekoracji wręczali: były trener reprezentacji Polski – Jacek Gmoch i poseł na Sejm RP –
Andrzej Halicki.

SP BARANOWO WICEMISTRZEM POWIATU
OSTROŁĘCKIEGO
Piękne zakończenie szkolnego roku sportowego
2016/2017.

Nasze dziewczyny - piłkarki 4 na Mazowszu
IV miejsce w finale wojewódzkim 57. Turnieju „Gramy
o Złotą Piłkę” w piłce nożnej to duży sukces uczennic z Gimnazjum w Baranowie pod opieką Adama Białczaka. Turniej
finałowy odbył się 6.06.2017 r. na Stadionie Legii Warszawa.
Turniej piłkarski „Gramy o Złotą Piłkę” to najstarsza
impreza piłkarska w Polsce skierowana do dziewcząt i chłopców, stał się przepustką do kariery m.in. dla braci Żewłakow,
Jakuba Wawrzyniaka czy Dariusza Dziekanowskiego. Wszystko za sprawą łowców piłkarskich talentów, którzy przyglądają
się prowadzonym rozgrywkom. W tegorocznej edycji turnieju
startowało 137 drużyn, ponad 1300 zawodniczek i zawodników
Gimnazjum Baranowo w I etapie eliminacji grupowych
okazało się najlepsze, eliminując ekipy z Gimnazjum nr 28
Warszawa, Gimnazjum SPR nr 3 Warszawa i remisując z
Gimnazjum nr 95 Warszawa.

14 czerwca 2017 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu
w „Dwa ognie usportowione” dla klas IV. Do walki o
medale przystąpiły reprezentacje z: SP Myszyniec, SP
Kadzidło, SP Rzekuń, SP Dylewo, SP Chudek i SP
Baranowo. Bardzo dobrze spisała się nasza reprezentacja. W eliminacjach grupowych pokonała SP Kadzidło
2:0 i SP Dylewo 2:0. W półfinale pokonaliśmy SP Myszyniec 2:0. W finale spotkaliśmy z SP Rzekuń. W meczu finałowym, zmęczenie dało znać o sobie naszym
zawodnikom i lepsza okazała się drużyna z Rzekunia.
Były to pierwsze zawody tego typu w których startowaliśmy i 2 miejsce w debiucie należy uznać za duży sukces.
Najlepszym zawodnikiem turnieju został nasz Aleksander Zieliński (4a).
Skład drużyny: Aleksandra Abramczyk, Anna Dawid,
Piotr Abramczyk, Paweł Dziekoński, Kamil Gacioch,
Karolina Gładek, Oliwia Kaczorek, Natalia Sasin,
Aleksandra Szwagrzak, Bartłomiej Zembrzuski, Aleksander Zieliński, Patryk Tokarski. Opiekun Adam Białczak.
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Wiosną tego roku uczniowie Zespołu Szkół Gminnych
w Baranowie po raz kolejny zorganizowali zbiórkę odpadów elektronicznych i elektrycznych, w ramach realizacji
programu „Moje Miasto Bez Elektrośmieci”. Jest to ogólnopolska akcja w której udział biorą szkoły podstawowe i
gimnazja. Za udział w niej i dobry wynik szkoła otrzymuje punkty, które może wymienić na pomoce naukowe dla
szkoły.
Szkoła w Baranowie systematycznie organizuje ekologiczne akcje, których celem jest zaktywizowanie całej
społeczności szkolnej i lokalnej do działań związanych z
ochroną środowiska. Tego typu akcje mają na celu kształtowanie i podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów
i lokalnego społeczeństwa. Przedsięwzięcie, w którym
wspólnie uczestniczyliśmy ma niewymierny wpływ na
wychowanie uczniów i społeczeństwa lokalnego w duchu
poszanowania środowiska naturalnego.
W dniu przeprowadzenia zbiórki w szkole można było
oddać sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie i dodatkowo makulaturę. Organizatorzy akcji zostali bardzo mile
zaskoczeni zebraną ilością odpadów, które zostały przywiezione w tym dniu do szkoły. Zebrano blisko 2 tony
elektrośmieci, około 70 kg baterii i 2200 kg makulatury!
Podziękowania należą się wszystkim zaangażowanym
rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły, pracownikom
Urzędu Gminy oraz mieszkańcom Baranowa i okolic.
Dzięki ich wsparciu szkoła będzie mogła uzyskać nowe
pomoce dydaktyczne dla uczniów. Serdecznie zapraszamy
do udziału w kolejnej zbiórce śmieci, która planowana
jest we wrześniu.
Marta Szymaniak, Elżbieta Abramczyk

Zespół Szkół w Zawadach
Cyrk "Szok"
12 kwietnia w naszej szkole gościł cyrk "Szok". Występy
obejrzały dzieci przedszkolne, uczniowie Szkoły Podstawowej i gimnazjum. Najwspanialszą i najbardziej zabawną osobą był klaun, który rozbawiał całą publiczność. Dzieci bawiły
się świetnie, oglądając magiczne sztuczki oraz popisy akrobatyczne na małym rowerku i z obręczami. Niektórzy z publiczności mogli wypróbować swoje możliwości w poszczególnych dyscyplinach, biorąc czynny udział w przedstawieniu. Nie zabrakło również ogromnego, pięknego węża, którego widzowie mogli dotknąć, co wzbudziło wiele emocji.
Umiejętności cyrkowców wszystkim bardzo się podobały, o
czym świadczyły burzliwe oklaski po każdym pokazie.
Niezwykła sprinterka
28 kwietnia odbyły się wojewódzkie biegi przełajowe w Ciechanowie. Julia Gut z klasy II gimnazjum zajęła 10 miejsce,
jest to najlepsze osiągnięcie w historii naszej szkoły. Wcześniej kwalifikując się do tych zawodów zajęła 4 miejsce w
zawodach powiatowych w Ostrołęce i 6 miejsce w zawodach
międzypowiatowych również w Ostrołęce.
Teatr Kurtyna
24 maja zawitał do nas Teatr Kurtyna z przedstawieniem
profilaktycznym pt. "Kto jak nie ja". Spektakl opowiada
o uczennicy szkoły podstawowej klasy V-Tosi. Dziewczynka została przyłapana na paleniu papierosów na boisku szkolnym i częstych wagarach. Spektakl "Kto jak nie ja" porusza
bardzo ważne i ciągle aktualne problemy. Uczy, że zawsze
trzeba być sobą i umieć powiedzieć "nie" każdemu, kto namawia nas do złego, nawet najbliższemu przyjacielowi. Zawsze musimy brać odpowiedzialność za wybory i decyzje,
które podjęliśmy. Aktorzy mieli świetny kontakt z dziećmi,
które nieustannie wybuchały śmiechem i nagradzały ich
gromkimi brawami.Konkursy plastyczne zorganizowane
przez zewnętrzne podmioty:
31 maja, w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Ostrołęce odbyło się wręczenie
nagród w konkursie „Bezpiecznie na Wsi to podstawa –
środki chemiczne to nie zabawa!”. Z naszej szkoły troje
uczniów zostało nagrodzonych.:
II miejsce Marta Gajek – uczennica kl. III szkoły podstawowej
III miejsce Aleksandra Funk- uczennica kl. V szkoły podstawowej. Wyróżnienie zdobył Wiktor Gajek – uczeń kl.VI
szkoły podstawowej

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” z Baranowa
Wójt Gminy Baranowo

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
zapraszają na

IX PRZEGLĄD PIOSENKI KLUBOWEJ
Dnia 06.08.2017r. godz 14.00
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie
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Ostrołęckie Centrum Kultury zorganizowało konkurs plastyczny pn. "Miejsce urodzenia". Tematem konkursu był pejzaż w
technice kolażu. W kategorii 10-13 lat z naszej szkoły została
wyróżniona Kinga Koziatek z klasy V szkoły podstawowej.
8 maja wręczono uroczyście nagrody.
Dzień Dziecka w Zespole Szkół w Zawadach
Dzień Dziecka w naszej szkole rozpoczął się od uroczystego
apelu, na którym pani Dyrektor w imieniu wszystkich pracowników szkoły złożyła dzieciom życzenia z okazji ich święta. Jak
co roku nasze dzieci dostały słodki poczęstunek, owoce, na
ognisku można było upiec kiełbaskę. Odwiedziła nas także
Ochotnicza Straż Pożarna z Brodowych Łąk. Strażacy opowiadali dzieciom o różnych akcjach gaśniczych i ratunkowych,
można było obejrzeć wyposażenie wozu strażackiego i kurtynę
wodną. Ach, ile frajdy i radości sprawiła dzieciom przejażdżka
wozem strażackim! Pogoda nam trochę nie dopisała, ale nastroje dzieci były wyśmienite.
Sponsorami Dnia Dziecka byli:
• FIRMA HANDLOWA „JAN”
• GS „SCH” W BARANOWIE
• FIRMA HANDLOWO – USŁUGOWA „KRZYŚ”
• STACJA PALIW DEPTUŁA SP. J. – KADZIDŁO
• RADA RODZICÓW
Wycieczki szkolne
1 marca uczniowie z klas IV – VI, w tym roku szkolnym, już
po raz drugi odwiedzili Ostrołęckie Centrum Kultury. W listopadzie wzięli udział w projekcie „Kino z Klasą”,
a tym razem wybrali się na spektakl pt. „Pan Twardowski”
przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji we Wrocławiu.
„Kilogram magii, dwieście gramów tajemnicy, cztery kostki
grozy, garść strachu, do tego szczypta dobrego humoru z nutą
edukacji i dwie łyżki tradycji z domieszką mądrości ludowej” –
tak spektakl został zarekomendowany przez twórców i stanowi najlepszą recenzję . Uczniów urzekła świetna scenografia,
piękna muzyka i wyśmienite kreacje aktorskie. Warto było
odbyć taką wycieczkę.
2 marca uczniowie klas I-III szkoły podstawowej byli na spektaklu pt. „Lokomotywa” wystawianym w ostrołęckim OCK
9 marca jak co roku uczniowie klasy III gimnazjum wzięli
udział w prezentacji ofert kształcenia ostrołęckich szkół średnich któr e odbyły się tr adycyjnie na hali Gołasia
9 maja 2017 roku grupa składająca z 9 dziewcząt z klasy I
gimnazjum wzięła udział w Konkursie Piosenki o Zdrowiu organizowanym przez Sanepid w Ostrołęce. Dziewczęta przygotowały układ taneczny i zaśpiewały piosenkę związaną z hasłem roku, czyli depresją, Niestety pomimo włożenia ogromnej
pracy i chęci nie udało sie odnieść sukcesu.
5 czerwca dwie grupy wyjechały w różne strony Polski.
Uczniowie klas I-V zwiedzały Warszawę m.in. Stare Miasto,
Zoo, stadion Legii oraz lotnisko. Zaś gimnazjaliści udali się na
trzydniową wycieczkę do Zakopanego, był to dla nich intensywnie spędzony czas. Przemierzyli szlak od wodospadu Siklawa poprzez Dolinę Pięciu Stawów i Morskie Oko. Zdobyli
Giewont, wjechali też na Gubałówkę , a w ramach relaksu przemierzyli Krupówki.
8 czerwca uczniowie klasy V-VI wybrali się na basen doChorzel, r ealizując pr ogr am „Trzymaj formę
Kurpiowski Zespół “Pod Borem”. Obecnie liczy 21 uczniów
ze szkoły podstawowej i gimnazjum. Próby jak zwykle odbywają sie dwa razy w tygodniu, a w razie potrzeby również w
soboty lub w niedziele. Ponieważ zespół liczy dużo nowych
osób , to bardzo absorbowała nas nauka tańców i śpiewu . Nie
przeszkadzało to jednak w uczestniczeniu w różnego rodzaju
konkursach i występach, gdzie odnosiliśmy sukcesy. Już w
styczniu grupy śpiewacze i soliści wzięli udział w Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek organizowanym przez GOKSiR w Baranowie.

Prezentacje zostały docenione przez komisję oceniającą
i grupa dzieci z kl. 1-3 , grupa dziewczęca ze szkoły podstawowej, grupa z gimnazjum i czworo solistów zakwalifikowało się do Gali Przeglądu w dniu 29 stycznia. 06
stycznia zespół zaprezentował swój repertuar kolędowy
na spotkaniu noworocznym europosła Jarosława Kalinowskiego z przedstawicielami PSL w regionie ostrołęckim. Występ spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem.
W niedzielę 08 stycznia na zaproszenie księdza proboszcza z Dylewa zespół wystąpił w tamtejszym kościele z
repertuarem kolęd i pastorałek. 7 lutego od godz.14 w
domku na wyspie odbyły się warsztaty zorganizowane
przez GOKSiR w Baranowie dla członków zespołu z
udziałem Czesławy Kaczyńskiej, Elżbiety Prusaczyk i
Andrzeja Staśkiewicza. Oj działo się tam działo. Było
pieczenie fafernuchów, rzeźbienie pod okiem artysty a
potem śpiewy i wspólne granie. 23 kwietnia wzięliśmy
udział w Jarmarku Kurpiowskim w Ostrołęce. Tu również ogromny sukces. Uczennica kl. III szkoły podstawowej zajęła I miejsce w śpiewie solowym, również uczeń
gimnazjum w swojej kategorii zajął I miejsce. Grupa
śpiewacza dziewczyn ze szkoły podstawowej zajęła
miejsce III. Dzieci z zespołu wystąpiły na Święcie
Szkoły, jak również śpiewały babciom i dziadkom na
szkolnej uroczystości. 28 maja wzięliśmy udział w
XXVIII Jarmarku Kurpiowskim w Myszyńcu, ale niestety bez sukcesu. W dniu 10 czerwca zespół wziął udział w
Tygodniu Kultury Kurpiowskiej w Szczytnie. Występ
spotkał się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem przez
publiczność. Pomimo sukcesów nie spoczywamy na laurach i już 17 czerwca wyjeżdżamy do Nowogrodu na
Ogólnopolskie Dni Kultury Kurpiowskiej. Oczywiście
czeka nas również występ na Festynie w Zawadach.
Zespół Szkół w Zawadach
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Klub Seniora
W klubie Seniora jak zawsze dzieje się bardzo dużo. Spotkania odbywają się w każdą środę.
Grupa Śpiewacza w kwietniu brała udział w Przeglądzie
Pieśni Wielkanocnej w Jednorożcu.
Na spotkaniu omawiamy plany działania naszego klubu.
Planujemy wycieczki rowerowe po naszej okolicy i nie tylko.
28 maja na zaproszenie KGW z Przedświtu – byliśmy całą
grupą na jubileuszu 10 – lecia zespołu ,,Świtanki". Zaśpiewaliśmy kilka piosenek. Zostaliśmy przyjęci bardzo serdecznie. Czujemy się bardzo docenione, ponieważ zaproszono jeszcze dwa kluby.
Korzystając z okazji Klub Seniora zaprasza wszystkich
mieszkańców na IX Przegląd Piosenki Klubowej który odbędzie się 6 sierpnia br.

„Wakacje w GOKSiR”
Zajęcia artystyczne i rękodzielnicze
dla dzieci i młodzieży
w dniach

17.07.2017r. —28.07.2017 r.
W godzinach od 10.00 do 12.00
Sala GOKSiR w Baranowie

Zapisy osobiście w GOKSiR

lub telefonicznie 29 7613676

DRODZY CZYTELNICY,
Z największą radością oddajemy w Państwa ręce kolejny numer “Wieści Gminy”. Znajdziecie w nim artykuły przybliżające specyfikę i wyjątkowy charakter naszej gminy, jednocześni chcielibyśmy aby mieszkańcy gminy Baranowo współtworzyli z nami nasz kwartalnik. Zachęcamy do współpracy, materiały w wersji elektronicznej, które
chcieliby Państwo zamieścić na łamach naszego pisma prosimy przesyłać na adres goksirbaranowo@wp.pl. Zapraszamy również naszych przedsiębiorców do bezpłatnego zamieszczania, reklam, promocji, informacji dla klientów Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się w większym niż dotychczas stopniu, inspirować i pomagać w pogłębianiu wiedzy lokalnej społeczności dotyczącej gminy Baranowo.

