„ ... Chrystus to nadzieja cała nasza,
umierając, zło zwyciężył,
pokój nam ogłasza….
Każdemu z Państwa, Państwa Rodzinom i Gościom, życzę aby tegoroczna Wielkanoc była
szczególnym Świętem , dała o sobie znać cieplejszym biciem naszych serc, ufniejszym patrzeniem
na siebie nawzajem i radosnym oczekiwaniem przyszłości, przed którą Chrystus otworzył nam
drzwi, pozostawiając pusty grób.
Z okazji Świąt Wielkanocnych składam Państwu najlepsze życzenia obfitych darów
Zmartwychwstałego Pana, Jego błogosławieństwa na każdy dzień głębokiej paschalnej radości,
żywej wiary , nadziei i miłości oraz prawdziwego pokoju. Radosnych Świąt w gronie rodzinnym i
najbliższych. Szczęścia i wszystkiego co najlepsze z okazji Świąt Wielkanocnych .
Wójt Gminy Baranowo
„Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych,
szukajcie tego, co w górze,
gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga.
Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. (Kol 3, 1-3)
Niech Zmartwychwstanie Pańskie, które niesie odrodzenie
duchowe, napełni wszystkich spokojem i wiarą, da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość...
Aby Zmartwychwstały Chrystus obudził w nas to, co jeszcze
uśpione, ożywił to, co już martwe. Niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie do wieczności…
ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks. Grzegorz Deluga
Ks. Andrzej Gołaszewski
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Szanowni Państwo
Z okazji Świąt Wielkanocnych – czasu pełnego radości i refleksji – proszę przyjąć
sdeczne życzenia dobrego zdrowia, pogody ducha oraz pozytywnej energii do działania. Aby
świąteczne dni upłynęły w atmosferze serdecznych spotkań rodzinnych w duchu polskiej
tradycji.
Ufamy, że wraz z nadchodzącą wiosną, ciepło płynące z ludzkiej serdeczności zagości
we wszystkich sercach a wzajemna współpraca i życzliwość zaowocują pomyślną
przyszłością.
Wesołego Alleluja!
Życzą
Radni Powiatowi
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,
najbardziej jesteśmy Kościołem”
św. Jan Paweł II
Drodzy Mieszkańcy Gminy Baranowo
Szanowni Goście odwiedzający naszą Gminę!
Na pełen tajemnic i radości czas przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
przyjmijcie Państwo serdeczne życzenia pełne miłości i pokoju. Niech refleksja wypływająca
z przeżywania cudownego czasu Zmartwychwstania Pańskiego napełni Państwa blaskiem
i spokojem.
Ciepłych , pełnych radości Świąt Wielkanocnych, umiejętności dostrzegania tego, co
w życiu najcenniejsze, wiary w Boga , w ludzi i w siebie
Życzą
Przewodniczący Rady Gminy Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo
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Zakup gruntów od SM Mlekovita

Zadania inwestycyjne na 2016 rok.

Na Sesji w dniu 26 lutego 2016 roku Rada
Gminy Baranowo zdecydowała jednogłośnie o zakupie ok. 14,00 ha gruntów od SM Mlekovita. Ziemia
jest położona obok byłego zakładu mleczarskiego
Hochland w Baranowie w czterech kawałkach. Grunty są przeznaczone w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy pod przemysł (oznaczone
literką P). Cena za 1 ha została uzgodniona na poziomie 5 zł/1 m2 tj. 50 tyś zł/ ha. Jest to cena jaka od
dłuższego czasu funkcjonuje w obrocie na terenie
naszej gminy. Taką cenę płacimy my i powiat ostrołęcki za grunty na poszerzanie dróg, taka cena pojawia się także w oficjalnych wycenach przygotowywanych przez rzeczoznawców dla potrzeb tzw. specustawy.
Samorząd Gminy postanowił kupić tę ziemię z myślą
o nowych inwestorach tworzących nowe miejsca pracy, których tak bardzo brakuje w naszej gminie.
Chciałbym poinformować że na dzień dzisiejszy ziemia ta nie jest kupowana w konkretnym celu , lecz
na powiększenie gminnego zasobu gruntów. Trudno
powiedzieć jak szybko zostanie wykorzystana pod
nowe inwestycje, ale będzie zapewne atutem przy
ubieganiu się o nowych inwestorów. Zaraz po zakupie, który powinien nastąpić na końcu marca Gmina
przygotuje profesjonalną ofertę wraz z folderem by
promować ten teren wśród potencjalnych inwestorów.
Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, żadna
gmina nie tworzy wprost nowych miejsc pracy poza
własnymi strukturami, ponieważ nie może prowadzić
działalności gospodarczej, natomiast może i powinna
stwarzać sprzyjające warunki dla inwestorów. Może
to robić na co najmniej trzy sposoby:
- posiadać zasoby gruntów o odpowiednim przeznaczeniu tak by można było przekazać je inwestorom
na dogodnych warunkach;
-posiadać system ulg i zwolnień od podatków dla
nowych podmiotów tworzących nowe miejsca pracy;
- posiadać dobrze rozwiniętą infrastrukturę zarówno
techniczna jak i społeczną.

Samorząd Gminy Baranowo zamierza realizować w
2016 roku kilkanaście inwestycji większych i mniejszych głównie z zakresu drogownictwa oraz z zakresu zadań wodno-kanalizacyjnych.
Zgodnie z zapisami w budżecie chcemy rozpocząć
budowę oczyszczalni ścieków w Kuciejach w technologii SBR bezobsługowej o przepustowości docelowej 300 m3/dobę. Na budynku oczyszczalni planujemy zamontować instalację fotowoltaiczną by zabezpieczać energie ze słońca w 30-40% średniorocznego zapotrzebowania. Oczyszczalnia ma służyć docelowo dla 14 miejscowości północnej części
gminy położonych na obszarze Natura 2000.
Zamierzamy także jeszcze w okresie wiosny zmodernizować Stację Uzdatniania Wody w Baranowie.
Modernizacja obejmie min. budowę drugiego zbiornika retencyjnego ze stali nierdzewnej o pojemności
200 m3, wymianę pomp, modernizację systemu płukania filtrów i unowocześnienie elektroniki. Oba zadania będą finansowane z taniej i umarzalnej w 40
% -ach pożyczki WFOŚiGW w Warszawie, gdyż jest
to na Mazowszu praktycznie jedyne i najkorzystniejsze źródło wsparcia tego typu inwestycji.
W zakresie budowy dróg gminnych zamierzamy zrealizować kilka zadań dotyczących budowy asfaltów
na 10 odcinkach zlokalizowanych w miejscowościach: Rycica (3 krótkie odcinki), Rupin , Łęgi, Zawady, Zasanica, Ramiona, Kopaczyska i ul. Bartnia
w Baranowie. Większość dróg poza Rupinem i Zasanicą finansowana będzie ze środków własnych
gminy gdyż nie ma możliwości zdobycia na ich budowę żadnych pieniędzy zewnętrznych.
Kolejne zadanie to zakup gimbusa do przewozu
młodzieży szkolnej. Kupimy też wspólnie z powiatem
syrenę alarmową dla OSP Baranowo z wykorzystaniem jej dla potrzeb Obrony Cywilnej. Na kompleksie
edukacyjno sportowym w Baranowie zamierzamy
zbudować tzw. wiatę edukacyjną, plac zabaw dla
małych dzieci oraz przygotować zielone boisko do
gier zespołowych dla urządzenia tam na ten sezon
zimowy lodowiska.
Wśród mniejszych zadań, które będą wykonywane
głównie siłami gospodarki komunalnej warto wymienić takie inwestycje jak:
1. Remont budynku tzw. wodomistrzówki w Baranowie.
2. Remont dworca PKP w Jastrząbce.
3.Remont remizy OSP w Baranowie.
4.Ogrodzenie tzw. starego cmentarza w Baranowie.
5.Ogrodzenie targowicy.
6.Remonty i budowa chodników na terenie gminy.

My te trzy warunki już od dłuższego czasu spełniamy, a po zakupie tych gruntów będziemy spełniać je
na pewno w stu procentach. Szkoda tylko, że nasze
położenie (trochę na uboczu) względem ważnych
dróg krajowych czy wojewódzkich jest mniej korzystne dla potencjalnych inwestorów. Niemniej jednak
będziemy robili wszystko, żeby nasza oferta trafiła
na rynek i może nie od razu, ale w niedalekiej przyszłości, jak tylko ustaną kryzysy na świecie, ktoś się
nią zainteresuje. Miejmy nadzieję, że zakupiona ziemia przyczyni się do rozwoju naszej gminy.

W budżecie planowane są także pieniądze dla powiatu na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej w kierunku Myszyńca i Czarni oraz na zaprojektowanie przebudowy drogi w kierunku Przasnysza .Rok 2016 jest rokiem trochę specyficznym
bowiem nie ruszą fizycznie prawie żadne fundusze
europejskie.
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Uda się jedynie złożyć tam kilka wniosków aplikacyjnych. Złożyliśmy już 6 wniosków na kolejne 10 odcinków dróg, przygotowujemy wniosek na termomodernizację z elementami OZE budynku gimnazjum
i Urzędu Gminy. Przygotowujemy się także do aplikowania o środki europejskie na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na
budynkach komunalnych i budynkach mieszkańców.
Jeśli pojawi się nabór to będziemy aplikować także
o jedyne w tej perspektywie finansowej środki
PROW na rozpoczęcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla oczyszczalni w Kuciejach.
Chciałbym poinformować, że z powodu opóźnień w
realizacji zadań tzw. unijnych uda się bez większych
perturbacji sfinansować nie planowany przecież na
etapie konstruowania budżetu zakup gruntów od SM
Mlekovita i być może jak Pan Starosta udzieli nam
dofinansowania zakup używanego samochodu dla
OSP Cierpięta.
Henryk Toryfter
Zatrudnienie bezrobotnych w I półroczu 2016 r.
Zatrudnienie bezrobotnych z terenu Gminy Baranowo zarówno w Urzędzie Gminy jak i w jednostkach
organizacyjnych gminy jest możliwe w ramach
ogłaszanych konkursów przez Powiatowy Urząd
Pracy w Ostrołęce. W wyniku konkursów ogłoszonych w I kwartale 2016 r. pracodawcy mogli składać wnioski o organizację staży, robót publicznych,
prac interwencyjnych i prac społecznie użytecznych.
Następnie po podpisaniu stosownych umów zatrudnić wytypowanych bezrobotnych, po uprzednim
zatwierdzeniu kandydatów przez PUP w Ostrołęce.

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski

W wyniku złożonych wniosków w I półroczu br. 28
bezrobotnych z terenu gminy zostanie zatrudnionych w ramach niżej wymienionych form zatrudnienia.
1/ na staż - 4 osoby ( z miejscow ości Cierpięta
i Czerwińskie) w Urzędzie Gminy. Zatrudnienie 2 osób rozpoczęło się 07.03.2016 r., pozostałe
dwie osoby zostaną zatrudnione
16 .03.2016 r. W jednostkach organizacyjnych
gminy tj. GOPS, ZOSiP, GOKSiR, ZSG, Gminne Przedszkole – zostanie zatrudnionych
7 osób( z msc. Baranow o i Kucieje).
Stażyści zostaną zatrudnieni na 6 miesięcy na stanowiskach administracyjnych i fizycznych , po
zakończeniu stażu pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia stażysty z własnych
środków budżetowych na okres 3 miesięcy
min. na ½ etatu.
2/ w ramach robót publicznych - w Urzędzie Gminy zostanie zatrudnionych 6 osób w dwóch terminach tj. 22.02.2016 r. - 2 osoby ( z miejscowości Bakuła i Zawady) oraz na początku maja
- 4 osoby (wytypowane osoby będą zatwierdzone po zawarciu umowy z PUP). W jednostkach
organizacyjnych gminy zatrudnienie uzyskało 5
osób ( z msc. Baranow o, Gaczyska, Ramiona,
Zawady).
Po zakończeniu 6 - miesięcznego okresu zatrudnienia na stanowisku robotnika gospodarczego
część osób będzie zatrudniona z własnych środków budżetowych pracodawcy na okres 3 miesięcy min. na ½ etatu.

Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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3/ w ramach prac społecznie użytecznych – zgłoszono do zatrudnienia 6 osób wskazanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, jedną osobę na usługi opiekuńcze oraz 5
osób do wykonywania prac porządkowych na
posesjach gminnych. Prace te będą trwały przez
6 miesięcy po 10 godzin tygodniowo. 1 osoba ( z
msc. Jastrząbka) podjęła już zatrudnienie .Prace
dla pozostałych 5 osób ( z msc. Baranowo, Czarnotrzew, Dłutówka, Gaczyska, Zawady) rozpoczną się od maja br, po zawarciu odpowiedniego
porozumienia.
Irena Kowalczyk

Inwestycje drogowe w 2016r

Zmiany w podatkach lokalnych w 2016 roku .

1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Ramiona na długości 525 mb

Na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o
zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2015 r.,poz. 1045) wprowadzono
zmiany do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym ,
które weszły w życie z dniem 01.01.2016 r. Nie będą
wydawane i doręczane decyzje podatkowe jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie
przekroczy na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym
przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru tj. kwoty 6,10zł . Jeżeli kwota podatków: od nieruchomości,
rolnego, leśnego nie przekroczy 100 zł , podatek jest
płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Nowe zasady przeliczania niektórych użytków rolnych do podatku rolnego:

grunty rolne zabudowane ( oznaczone geodezyjnie Br R, Br Ł, Br Ps) przelicznik 1 ha fizyczny =
1 ha przeliczeniowy bez względu na użytek rolny . Do końca 2015 r. użytki rolne zabudowane
przeliczane były według użytku rolnego np. R VI
x 0,05 ha przeliczeniowego,

grunty pod rowami ( oznaczone geodezyjnie W)
1 ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowego do
końca 2015 r rowy nie posiadały przelicznika i
rolnicy nie płacili podatku,

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach
rolnych 1ha fizyczny = 0,20 ha przeliczeniowego.
Jeżeli podatnik posiada grunty , których przeliczniki
uległy zmianie od 2016 roku , zmieni się także
powierzchnia ha przeliczeniowych jego gospodarstwa.

2. Budowa i przebudowa drogi gminnej Jastrząbka Łęgi na długości 1365 mb

Hanna Tabaka

W roku 2016 Gmina Baranowo będzie realizować kilka
inwestycji drogowych, na które zostały już ogłoszone
dwa postępowania przetargowe. Rozpoczęcie robót
planowane jest od maja, a zakończenie to koniec
sierpnia 2016r.
W pierwszym postępowaniu przetargowym najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OSTRADA z Ostrołęki, i
obejmuje wykonanie następujących odcinków dróg
gminnych:

3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Zawady – 200
mb
4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Kopaczyska –
480 mb
5. Przebudowa ulicy Bartniej w Baranowie – 110 mb
6. Przebudowa drogi gminnej w msc. Rycica – 150 mb
7. Przebudowa drogi gminnej Rycica - Cierpięta
(początek przebudowy od wsi Rycica) – 266mb
8. Przebudowa drogi gminnej Rycica – Ziomek
(początek przebudowy od wsi Rycica) – 300mb
Przedmiotem drugiego zamówienia przetargowego,
które będzie wykonywane również w tym roku jest zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 250111W Witowy Most – Zasanica – Jastrząbka (Grobla) na długości 778 mb. Na to zadanie Gmina złożyła wniosek na
dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego o dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji
gruntów rolnych.
***
Gmina na początku roku złożyła sześć wniosków o
przyznanie pomocy dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020 dla poniższych odcinków dróg:
1. Przebudowa dróg gminnych Nr 250129W Zawady Żabiocha - Karaska, Nr 250134W Rupin - Cierpięta Rycica, Nr 250115W Cierpięta – Czechronka z terminem realizacji 2017 – 2019.
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2. Przebudowa drogi Nr 250106W Gaczyska Rupin, Nr 250153W Jastrząbka wieś z terminem
realizacji 2016- 2018.
3. Przebudowa drogi gminnej Nr 250112W Jastrząbka - Zabrodzie - Kadzidełko – Krzywoszyja
z terminem realizacji 2018.
4. Przebudowa dróg w miejscowościach Majk
i Gaczyska z terminem realizacji 2017 – 2018.
5. Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyska z terminem realizacji 2017.
6. Przebudowa drogi w miejscowości Jastrząbka
z terminem realizacji 2018.
Na powyższe wnioski drogowe Gmina wnioskuje
o pomoc finansową, która wynosić będzie ok. 3
mln złotych, i która stanowić będzie 63,63%
kosztów kwalifikowanych.
Po ilości złożonych wniosków do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie można przypuszczać, że nie będzie łatwo otrzymać dofinansowania z powodu małych funduszy zabezpieczonych na to działanie. Z naszej analizy wynika, że
dofinansowanie otrzyma na Mazowszu zaledwie
co siódmy złożony wniosek. Mamy jednak nadzieję, że wnioski złożone przez Gminę Baranowo zostaną wysoko ocenione i większość otrzyma dofinansowanie.

W ramach zapytania o cenę wyłoniono firmę CENTROBUD
CENTRALA Sp. z o.o. , S-ka Komandytowa z siedzibą
w Makowie Mazowieckim do odbioru transportu i utylizacji
azbestu .
Ogólny koszt utylizacji 140,7 ton płyt azbestowych wyniósł
45 024,00 złotych.
Na w/w zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 38 270,40 zł
tj. 85%kosztów zadania, natomiast z budżetu Gminy zostało
wyasygnowane 6 753,60 zł tj. 15%.
W/w firma odebrała płyty azbestowe od mieszkańców gminy
zgodnie z wykazem przedłożonym przez Urząd Gminy i zutylizowała na składowisku odpadów niebezpiecznych .
Informuję , że w roku 2016 Gmina Baranowo po raz drugi
przystąpiła do realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju
z Azbestu na lata 2009 – 2032.
Odbiór i utylizacja płyt azbestowych finansowany będzie
w 85% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 15% z budżetu Gminy
Baranowo. W roku 2016 mieszkańcy gminy złożyli wnioski
do Urzędu Gminy na utylizację azbestu w ilości 8738 m2 co
stanowi 113,6 ton. Gmina złożyła wniosek do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na dofinansowanie w/w zadania.
Z chwilą przyznania dofinasowania zostanie wyłoniony
w ramach przetargu Wykonawca na odbiór , transport i utylizację płyt azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych.
Opracował
Wiesław Bieńkowski

***
Na bieżące remonty dróg żwirowych oraz
na podniesienie standardu dróg, z gruntowych
na żwirowe, Rada Gminy przydzieliła kwotę ok.
300.000zł. W kwocie tej w większości mieszczą
się środki finansowe podzielone na każdą wieś z
Funduszu Sołeckiego, które będą rozdysponowane wzorem lat ubiegłych.
Krzysztof Szczepanek
Utylizacja płyt azbestowych:
Na terenie gminy Baranowo zgodnie z opracowanym
programem usuwania wyrobów zawierających azbest
na lata 2015-2032 zostało zinwentaryzowanych
494 454,00 m2 płyt azbestowych co stanowi 6 427,9
ton.
Całkowity koszt demontażu , transportu i utylizacji
azbestu z terenu gminy wynosi 14 833 620 złotych.
W 2015 roku Gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację azbestu w
ilości 140,7 ton . Na taką ilość mieszkańcy gminy złożyli wnioski do Urzędu Gminy na odbiór płyt azbestowych..

Wszystkiego, co naprawdę warto wiedzieć
nauczyłem się w przedszkolu”.
Robert Fulghum
Każdy dzień w przedszkolu jest wypełniony ciekawymi zajęciami, które rozwijają możliwości i inteligencję dziecka. Nasze przedszkole jest otwarte na potrzeby i zainteresowania przedszkolaków. Zapewniamy im atrakcyjne zajęcia
stymulując wszechstronny rozwój. Oprócz Podstawy Programowej realizujemy corocznie programy własne dając dzieciom szanse na wielowarstwowe poznawanie rzeczywistości.
W tym roku szkolnym Rada Pedagogiczna opracowała program „ Twórczy przedszkolak”, który jest wyrazem zainteresowań i troski o dziecko oraz o rozwój jego zdolności. Dzieci
są kreatywne z natury, dlatego też tę wspaniałą zdolność
należy w nich pielęgnować i rozwijać. Wymagania zawarte
w programie są zindywidualizowane, dostosowane do dziecięcych potrzeb i możliwości.
W codziennych zajęciach dydaktycznych wykorzystujemy
nowatorskie metody i rozwiązania. Ostatnio nauczycielki
wprowadziły do pracy metodę „Edukacja przez ruch” D.
Dziamskiej, która pomaga dzieciom rozwijać się, eksperymentować oraz tworzyć ciekawe prace plastyczne wykorzystując muzykę. Oprócz codziennych zajęć dydaktycznych
organizujemy przedszkolakom spotkania z teatrem i zajęcia
warsztatowe.
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Cyklicznie przyjeżdżają do przedszkola aktorzy z teatru
„Magik” z Białegostoku wystawiając teatrzyki dla dzieci.
Oferujemy też starszym grupom przedszkolnym wyjazdy
do Ostrołęckiego Centrum Kultury. Przedszkolaki oglądały spektakle teatralne „Tygrys Pietrek” i „Pinokio”. W naszej pracy stosujemy też bajkoterapię, odwiedzamy
Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie, co zachęca
dzieci do korzystania z niej i wizyt z rodzicami, by wypożyczać i wspólnie czytać. Systematycznie wzbogacamy
kącik książki zakupując nowe pozycje dla dzieci. Kontakt
z książką kształtuje zaangażowaną postawę wobec otaczającego świata oraz uwrażliwia na jego piękno, wzbudza przeżycia estetyczne.
W trosce o rozwój aktywności twórczej dzieci,
przedszkole organizuje spotkania z przedstawicielami
ciekawych zawodów. W dniach 11 i 18 marca 2016 r.
odbyły się zajęcia folklorystyczne w ramach corocznego
Kiermaszu Sztuki Ludowej i Rękodzieła Artystycznego
prowadzone przez instruktora Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Mieczysława Mieszki w Kadzidle - panią Bogusławę Jaksina. Dzieci uczyły się sztuki ludowej tworząc
kwiaty z bibuły.
W najbliższym czasie planujemy podobne zajęcia
w GOKSiR w Baranowie z udziałem rodziców oraz spotkanie z muzyką ludową. Zgodnie z harmonogramem imprez przedszkolnych, w drugim półroczu roku szkolnego
2015/2016 odbyły się już dwie uroczystości: Dzień Babci
FERIE ZIMOWE
i Dziadka oraz Bal Karnawałowy, a wkrótce czeka nas
Powitanie Wiosny. Czas dziecka spędzony w sposób
twórczy, pełen radości i niespodzianek będzie procento- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie,
przy współpracy pracowników Banku BGŻ BNP Pariwał
bas pozyskał pieniądze i zrealizował projekt pochow jego dorosłym życiu.
Joanna Piórkowska – naucz. Gminnego Przedszkola
w Baranowie.

dzący z ze środków Fundacji BGŻ BNP Paribas.Projekt adresowany był do 40 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Baranowo. Realizowany
był przez 3 dni ferii zimowych. Pierwszego dnia dzieci
uczestniczyły w warsztatach plastycznych prowadzonych przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury
Sportu i Rekreacji w Baranowie. Drugiego dnia dzieci
brały udział w zajęciach sportowych na hali sportowej
prowadzonych przez nauczycieli z Zespołu Szkół
Gminnych w Baranowie – rywalizując między sobą
w licznych zawodach sportowych. Trzeciego dnia zorganizowana została wycieczka do Ostrołęki, gdzie
uczestnicy byli w kinie na seansie filmowym a po obiedzie w McDonald's dzieci bawiły się w sali zabaw
„Figlarium”. Dzięki realizacji projektu dzieci nawiązały
nowe znajomości, zintegrowały się między sobą, aktywnie spędziły kilka dni ferii – oderwały się od nudy
i spędzania czasu wolnego przed telewizorem i komputerem. Dzieci wzmacniały pewność siebie, uczyły
się pracy zespołowej oraz wzajemnego szacunku.
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Od 1 kwietnia 2016 roku rusza rządowy program
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci "Rodzina 500 plus".

BEZPŁATNE PRZEKAZANIE OWOCÓW I WARZYW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na mocy
decyzji Prezesa Agencji Rynku Rolnego otrzymał
uprawnienie do odbioru od organizacji producentów i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw
nieprzeznaczonych do sprzedaży, dzięki któremu
było możliwe pozyskanie 9 ton jabłek i 12 ton
marchwi i rozdysponowanie ich dla rodzin korzystających z pomocy społecznej w Gminie Baranowo. Produkty te w miesiącu marcu br. przekazano ponad 600 osobom. Pierwsza taka „akcja”
odbyła się w m-cu grudniu 2015r., gdzie rozdysponowano 6 ton jabłek.

Program „Rodzina 500 plus” to pierwszy taki szeroki
system stworzony w ramach polityki rodzinnej. Jego
celem jest wsparcie rodzin w wychowaniu dzieci
oraz odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Świadczenie wychowawcze to
500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków . Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla
pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu
kryterium 800 zł netto dochodu na członka rodziny
lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego.
Jest to kwota zwolniona z podatku dochodowego i
nie będzie podlegać egzekucji, podobnie jak inne
świadczenia dla rodzin. Świadczenie wychowawcze
nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa
do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń
rodzinnych.
Wypełnione wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można będzie składać od 1
kwietnia 2016r. osobiście w siedzibie Ośrodka ul.
Plac Trzydziestolecia 7 06-320 Baranowo pok. Nr
5, drogą pocztową lub elektronicznie.
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
zostanie
złożony w
terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. prawo
do świadczenia zostanie ustalone od 1 kwietnia
2016 r. Ustalenie i wypłata świadczenia w tym przypadku następuje w terminie 3 miesięcy licząc od
dnia złożenia wniosku.
W przypadku złożenia wniosku w terminie po 1 lipca
2016r. prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane od miesiąca, w którym złożono wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwszy
okres zasiłkowy trwający od 1 kwietnia 2016 r. do
30 września 2017r. ustala się na podstawie dochodu
rodziny osiągniętego w roku kalendarzowym 2014, z
uwzględnieniem przepisów o utracie bądź uzyskaniu
dochodu.
Anna Grad
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Druga już grupa uczniów z Zespołu
Szkół Powiatowych w Baranowie uczestniczyła
w 4-tygodniowym zagranicznym stażu zawodowym w hiszpańskiej Kordobie. Projekt został
zorganizowany w ramach programu Erasmus+
„Staże zawodowe bez granic”. Również w listopadzie 2015 r. uczniowie przebywali na miesięcznych stażach. Wtedy miejscem pobytu była Grenada. Łącznie w projekcie wzięło udział
43 uczniów.
Program stwarza uczniom możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego we współpracy
z krajami partnerskimi Unii Europejskiej. Za wyjazdy na staże zagraniczne uczestnicy nie płacą,
wręcz przeciwnie – na czas pobytu w Hiszpanii
każdy stażysta otrzymał kieszonkowe. Kursy przygotowawcze, przelot samolotem, zakwaterowanie,
wyżywienie, a także wycieczki i wszystkie inne
działania realizowane w ramach projektu są dla
uczestników całkowicie bezpłatne.
Do wyjazdu młodzież przygotowywała się
solidnie: uczęszczała na kurs języka hiszpańskiego oraz warsztaty kulturoznawcze. Swoje umiejętności zawodowe – równolegle z językowymi – młodzi stażyści doskonalili odbywając staż w hiszpańskich piekarniach, cukierniach, gospodarstwie rolnym, w kuchni przygotowującej żywność dla domów starców i osób biednych oraz w fabryce produkującej majonez i sosy.
Nie było łatwo, ale trzeba sobie radzić. Nawet z tęsknotą za rodziną i bliskimi. Praktyki były
realizowane w kilkuosobowych zespołach, chociaż
część zadań przeznaczono też do wykonania dla
jednej osoby. Sprzyjało to usamodzielnieniu się i
nauce, zdobywaniu doświadczeń zawodowych w
środowisku międzynarodowym, pogłębieniu i wykorzystaniu w praktyce wiedzy zdobytej w szkole.
Poza pracą i nauką młodzież korzystała z wielu
atrakcji o charakterze turystyczno-rekreacyjnym. W
ramach projektu zorganizowany został ciekawy
program kulturowy. Dzięki wycieczkom stażyści
zwiedzali interesujące miejsca, poznawali lokalne
zwyczaje, kulturę i codzienne życie Hiszpanów.
Kordoba, w której mieszkali uczniowie, to niezwykle barwny i interesujący historycznie zakątek
Hiszpanii. Jest miastem z ciekawą, różnorodną
kulturą i licznymi zabytkami (np. Alcazar, Mezquita). Z kolei szczególny urok Grenady – oprócz historycznych zabytków (np. Alhambra) – polega na
tym, że w ciągu kilku godzin można jeździć na nartach w górach Sierra Nevada,

a potem kąpać się w Morzu Śródziemnym na Costa
del Sol, oddalonym o ok. 70 km. Ciekawym doświadczeniem był również piękny pokaz tresury koni oraz
flamenco – tańca wywodzącego się z tradycji andaluzyjskich Cyganów. Młodzież miała również zorganizowane jednodniowe wycieczki do równie urokliwych miast w regionie Andaluzji – Malagi i Sewilli.
Duże wrażenie wywarła na uczniach także przyroda,
która o tej porze roku – koniec stycznia i początek
lutego – zaprezentowała się feerią barw (uginające
się od owoców drzewa pomarańczowe, kwitnące
krzewy, kwiaty), co stanowiło dysonans z polskim,
zimowym krajobrazem.
Uczniowie są bardzo zadowoleni z wyjazdów
i jeszcze raz chcieliby skorzystać z programu. Niestety zasady Erasmusa zezwalają na jednorazowe
uczestnictwo w projekcie. Szkoła ponownie zwróciła
się o środki na kolejną edycję do Narodowej Agencji.
Jest szansa, że następna grupa uczniów odwiedzi
ten interesujący – ze względu na przyrodę i bogatą
kulturę oraz historię – kraj już na jesieni.
Wioletta Czarnowska
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Klub Seniora „Pogodny Zmierzch”

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch” pomimo okresu zimowego spotyka się jak zwykle w każdą
środę. Układamy plan działania na nadchodzący rok. Styczeń upłynął na głównie na przygotowaniach do Przeglądu Kolęd i Pastorałek w którym bierze udział nasza grupa śpiewacza. Panie
zakwalifikowały się do Gali, która odbyła się 31
stycznia.
W tym roku karnawał jest bardzo krótki. Już 3
lutego klub zorganizował tzw. tłusty czwartek.
Atmosfera iście rodzinna, były pączki, faworki,
ciasto, herbata. Bawiliśmy się jak na seniorów
przystało, bardzo dobrze. Ale zaraz zapusty – i
też było wesoło. Ale żeby nie było, że seniorzy
tylko się bawią, to przed nami następne wyzwania. Klub otrzymał zaproszenie na Przegląd Pieśni Wielkopostnej w Amelinie. A żeby dobrze
reprezentować nasz klub, zaczynamy intensywnie ćwiczyć.
Ciągle planujemy i układamy plan działania na
2016 rok. Najważniejszy punkt naszych planów
to: jubileusz 10 lat Klubu i Przegląd Klubów Seniora.
Jesteśmy w okresie Wielkopostnym, a za moment Wielkanoc, więc panie zaczynają już robić
kwiaty do palm, robimy jajka wstążkowe oraz
stroiki wielkanocne.
8 marca nasi panowie bardziej się postarali i
zorganizowali nam małą niespodziankę. Było
ciasto i herbata. 13 marca całą grupą jedziemy
do Amelina, gdzie występują nasze panie z grupy śpiewaczej na Przeglądzie Pieśni Wielkopostnej. Odniosłyśmy wrażenie ze występ się
spodobał. Przygrywał nam A. Białczak.
Na naszych spotkaniach ciągle coś się dzieje,
jest bardzo miło i przyjemnie spędzamy czas.
Klub Seniora wspólnie z uczniami ze Szkół Podstawowych z Baranowa i Zawad, wspieramy
chorego Piotrka Dumalewskiego z Ostrołęki,
zbierając nakrętki. Oddaliśmy już około 600 kg.
Korzystając z okazji życzymy wszystkim Wesołych Świąt Wielkiej Nocy.
Klub Seniora

Korzystajmy z dobrodziejstw natury
Wiosna coraz bliżej , słońce coraz bardziej grzeje i to
za darmo. Korzystajmy więc z ciepła słońca - Pan
Bóg po zapłatę inkasentów na razie nie przysyła.
„Kradzież” ciepła ze słońca w okresie letnim jest stosunkowo łatwa. Brak jest tylko większego zainteresowania ze strony „palaczy w piecach” do przygotowania ciepłej wody. Materiał na amatorski kolektor słoneczny kosztuje około 1.200 złotych. Przy podłączeniu go do bojlera w kotłowni w sposób grawitacyjny –
jeżeli bojler jest wyżej jak kolektor lub za pomocą sterownika i pompki zapewnia dostatek ciepłej wody dla
4-5 osobowej rodziny. Drugi sposób zapewniający
oszczędność opału - który powinien być w każdym
gospodarstwie – jest wykonanie tzw. zasobnika do
ciepłej wody.
Zbiornik do wody o pojemności 200 -300 litrów ociepla się od strony północnej a od strony południowej
należy pomalować go czarną matową farbą i osłonić
podwójną szybą. Na spód skrzyni ze zbiornikiem należy położyć blachę aluminiową pomalowaną czarną
farbą. Wykonany w ten sposób zbiornik należy
ustawić w nasłonecznionym miejscu przy budynku
mieszkalnym w celu połączenia go z bojlerem w kotłowni. Przy dobrym nasłonecznieniu woda w zbiorniku nagrzewa się nawet do 40 stopni. Do zbiornika –
zasobnika podłącza się zimną wodę z sieci wodociągowej a ciepłą wodą zasila się bojler lub bezpośrednio do rurek z ciepłą wodą.
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Najsprawniejszy kolektor amatorski nie zapewni do-

statku ciepłej wody jeżeli będzie podłączony do
bojlera o pojemności 120 -150 litrów. Przy każdym
pobieraniu cieplej wody do bojlera napływa zimna
woda o temperaturze około 10 stopni. Napływ do
bojlera 20-40 litrów zimnej wody schładza wodę w
bojlerze i nie nadaje się już do kąpieli.
Przy zastosowaniu zasobnika napływa do bojlera
woda o znacznie wyższej temperaturze i wolniej
schładza wodę.
Do wykonania zasobnika lepiej użyć dwu
zbiorników –bojlerów o pojemności około 100 litrów umieszczając jeden na drugim. Zwiększa się
powierzchnia ogrzewania i do górnego zbiornika
napływa zawsze podgrzana woda. Do zasobnika
można podłączyć w sposób grawitacyjny kolektor
wykonany z rurek miedzianych co zapewni znaczne podwyższenie temperatury wody.
Zbiorniki do instalacji poziomej można zamówić
i nabyć w Przasnyszu w firmie- Wimest- produkującej zbiorniki hydroforowe .
Nie w każdym gospodarstwie można wykorzystać zbiornik – zasobnik ze względu na usytuowanie budynku. W niektórych konieczne jest zastosowanie firmowych kolektorów na dachu budynku.
Uważam żeby zachęcić i umożliwić zainteresowanym korzystanie z energii słonecznej należy
w każdej gminie przeznaczyć w budżecie środki
finansowe na dotacje do kolektorów słonecznych,
jak również powinny gminy otrzymywać środki
finansowe z Ministerstwa Środowiska.
Pomoc w zakupie urządzeń zachęciła by do nabywania urządzeń i znaleźli by się wykonawcy
tych urządzeń jeżeli by mieli na nie zbyt.
Oczekiwanie na dotacje unijne nie zapewni cieplej
wody.
W większości domów mieszka obecnie 3-4 osoby
i dla nich wystarczą prostsze urządzenia do zapewnienia ciepłej wody w okresie wiosenno– letnim. Dokąd trzeba ogrzewać mieszkanie nie ma
problemu z podgrzaniem wody.
Chciałbym zainteresować powyższym tematem
„rzemieślników” posiadających warsztaty do podjęcia pracy w tym zakresie – dla siebie dla zarobku
a mieszkańcom dać możliwość „kradzieży” ciepła
ze słońca.
Zachęcam do korzystania z energii słonecznej
w tani i praktyczny sposób.

Zbiornik zasobnik

Kolektor słoneczny poziomy

Orzoł Kazimierz

Sposób połączenia dwu zbiorników w zasobniku

Ferie Zimowe 2016
W tym roku podczas Zimowiska w GOKSiR zajęcia
odbywały się od godziny 9.00- 12.00. Uczestnicy
zajęć mieli możliwość zapoznania się z różnymi
technikami artystycznymi były to :
- ZABAWY INTEGRACYJNE w sali GOK: zapoznanie się przez wspólną zabawę – gra imion, kalambury, rebusy, zgaduj-zgadule i inne. ozdoby i upominki Walentynkowe,
-Zajęcia decoupage- pejzaż zimowy na płycie.
- ZAJĘCIA plastyczne „zimowe krajobrazy” - malowanie pastą do zębów i farbami plakatowymi
- ZAJĘCIA Manualne - masa solna, gips.

Serdecznie zapraszamy dzieci do lat 10ciu na zajęcia plastyczne w świetlicy środowiskowej
w GOKSIR w Baranowie w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do 15:00.
Młodzież powyżej lat 10-ciu we wtorki na
godzinę 15:00.

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.

