7 - 12 lipca 2015 r
Program:
7 lipca - wtorek
godz. 13 .00 – Spotkanie inauguracyjne TKK – domek na wyspie w Zawadach
8 lipca- środa
Dzień kurpiowskich warsztatów muzycznych– warsztaty tańca kurpiowskiego , godz.
17.00 GOK,SiR w Baranowie
9 lipca - czwartek
Dzień kurpiowskich warsztatów artystycznych –warsztaty bibułkarstwa i wycinanki, godz.
10.00 GOK,SiR w Baranowie
10 lipca- piątek
Dzień zwyczajów i obrzędów kurpiowskich – integracja zespołów kurpiowskich – obchody
jubileuszu 85- lecia zespołu „Pod Borem” , godz. 18.00 - scena plenerowa w Zawadach
11 lipca - sobota
Dzień kurpiowskich smaków - warsztaty kulinarne, godz. 10.00 GOKSiR w Baranowie
Zabawa pod gwiazdami gra zespół Brodway - scena plenerowa w Zawadach

12 lipca niedziela
godz. 13.00 - Święto folkloru Kurpiowskiego - obchody jubileuszu 85- lecia zespołu
„Pod Borem”- scena plenerowa w Zawadach. Występy zespołów kurpiowskich,
duetu akordeonowego, zespołów disco polo: Granda, Brodway , „Kabaretu z konopi”, zespołu cygańskiego, zespołu Diadem
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Absolutorium.
Na sesji Rady Gminy w dniu 16 czerwca bieżącego roku radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy za 2014 rok. Następnie po zapoznaniu się
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej pozytywną
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, Rada
Gminy jednogłośnie udzieliła Wójtowi Gminy Baranowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu
za 2014 rok.
W ten sposób Rada podziękowała Wójtowi za rozwój Gminy, za dobrą współpracę. Radni zwracali
uwagę na to, że Gmina Nasza wyróżnia się korzystnie spośród okolicznych gmin. Realizowanych jest dużo inwestycji, a zadłużenie jest niewielkie. Mamy również wolne środki, co pozwoli
korzystać z kolejnych funduszy unijnych. Cieszy
w gminie to, że mimo braku środków europejskich,
prowadzone są inwestycje.
Rok 2014 był dla Gminy rokiem dobrym. Dochody
zrealizowano wysoko w 99,56%.Budżet Gminy
zamknął się nadwyżką w wysokości 1.842.127,12
zł, przy planowanym deficycie w kwocie 690.001
zł. W strukturze dochodów tradycyjnie największy
udział bo aż 49.38% miały subwencje, następnie
dotacje celowe. Dochody własne 23,3% ogółu dochodów. W stosunku do roku 2013 dochody były
wyższe o 0,5%. Dochody podatkowe wzrosły o
19,6%. Skutki ulg i umorzeń podatków wyniosły
0,3%. Zaległości podatkowe zmniejszyły się
w stosunku do roku 2013 o 17,6%. Dług Gminy
wniósł 825.776, 12 zł co stanowi zaledwie 3,44
z% wykonanych dochodów. Wyłączając pożyczkę
na wyprzedzające finansowanie wskaźnik ten wynosi tylko 2,13%. Dzięki temu Gmina posiada
znaczne możliwości inwestycyjne. Wydatki ogółem
wykonano w 89,4%. Wydatki czynione były celowo, gospodarnie i oszczędnie. Wydatki majątkowe
(inwestycyjne) stanowiły 23,1%% ogólnych wydatków. Wydatki były wyższe w stosunku do roku
2013 o 13,7%. Wykonane dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące o 4.751.679,57 zł.
Terminowo i w pełnej wysokości zostały przekazane dotacje dla Gminnego Ośrodku Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej oraz dla Stowarzyszeń
prowadzących placówki oświatowe .

Tradycyjnie większość wydatków budżetowych
to wydatki bieżące na pokrycie funkcjonowania
jednostek organizacyjnych – 51,27%.Wydatki
bieżące wykonano w 91,33%. Podobnie jak w
latach poprzednich oświata realizuje największą
część wydatków – 47,34%. Następną znaczącą
pozycją w budżecie jest pomoc społeczna- 20,61
% i administracja 11,64% oraz wydatki związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem
ścieków -8,75%. Każdego roku struktura tych
wydatków wygląda podobnie.
Pomimo braku środków unijnych na inwestycje,
realizowanych było łącznie 32 zadania inwestycyjne na kwotę 5.130.783,79 zł, w tym zakupy
inwestycyjne i projekty.
Realizując Program Minimum główne inwestycje
ukierunkowane były na budowę dróg asfaltowych. Wykonanych zostało łącznie 7,4 km dróg
asfaltowych za kwotę 2.482.953 zł. Do zrealizowanych największych inwestycji drogowych zaliczyć należy : przebudowę dróg gminnych : Jastrząbka – Zalaszcze (1,1km), DąbrowaGuzowatka (2km), Zawady-Borek (1,2km), Ramiona-Żelazna (1km), Orzoł-Jastrząbka
gościniec (700m), Czerwińskie Stare (1,4 km).
Ponadto jedną z największych inwestycji była „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla msc. Majdan”. Uzupełniono również
28 przyłączy kanalizacji sanitarnej i 39 szt. przyłączy wodociągowych. Uzupełnianie przyłączy
wodociągowych będzie kontynuowane także w
roku bieżącym.
Zrealizowany został projekt
„Zagospodarowanie centrum wsi Bakuła i Guzowatka”. Zbudowano boiska wielofunkcyjne w
Jastrząbce.
Poczyniono kilka zakupów inwestycyjnych np.
zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla jednostki OSP w Brodowych Łąkach za kwotę 475.372 zł. , zakupiono kosiarkę
do wykaszania poboczy dróg, pług do odśnieżania. Zakupiony został grunt pod oczyszczalnię
ścieków. Wykonano 7 szt. tablic informacyjnych
„witaczy”. Za udzielone absolutorium i zaufanie
Wójt podziękował radnym. Podziękował również pracownikom i sołtysom za dobrą współpracę i pomoc, szczególnie podczas realizowanych inwestycji.

Teresa Jędrzejczyk
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Zagospodarowanie centrum wsi Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska’’,
Dobiegły ku końcowi roboty budowlane w
ramach działania 313,322,323 ,,Odnowa i
rozwój wsi’’ objętego PROW na lata 2007
2013 na zadanie pn. ,,Zagospodarowanie
centrum wsi Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska’’, którego przedmiotem było zagospodarowanie terenu centrum wsi trzech miejscowości na terenie Gminy Baranowo tj. Jastrząbka, Dąbrowa i Kopaczyska. Zadanie to
było dwuetapowe. Pierwszy etap obejmował
wykonanie robót budowlanych w miejscowości Dąbrowa natomiast drugi etap to wykonywanie ww. robót w miejscowościach
Jastrząbka i Kopaczyska. Zarówno w I jak i
II etapie zostały wykonane następujące prace budowlane;
- budowa chodników oraz miejsc postojowych z kostki brukowej,
- ustawienie ławeczek, koszy na śmieci, słupa ogłoszeniowego, stojaków na rowery w
miejscowości Dąbrowa i Jastrząbka,
- ustawienie wiat przystankowych w miejscowości Dąbrowa i Jastrząbka oraz odnowienie istniejącego przystanku autobusowego w
miejscowości Jastrząbka,
- zagospodarowanie terenu zielenią,
Mamy nadzieję, że udało nam się zachować
planowany cel operacji, który to miał za zadanie poprawienie warunków życia mieszkańców poprzez odnowienie i uporządkowanie przestrzeni publicznej jak również stworzenia lepszych warunków nawiązywania
kontaktów społecznych dla mieszkańców
ww. miejscowości oraz w znacznym stopniu
uatrakcyjnił je jak również poprawił wygląd
i estetykę co w znacznym stopniu zwiększy atrakcyjność turystyczną ww. miejscowości. Roboty budowlane zarówno w pierwszym etapie jak i w drugim były wykonywane przez firmę BUDIPOL Sp. z o.o. z
Ciechanowa.
Agata Malon

Inwestycje drogowe
W roku 2015 główną inwestycją realizowaną na terenie
Gminy Baranowo będzie inwestycja powiatowa pod nazwą
„Przebudowa mostów w miejscowościach Brodowe Łąki i Zawady
wraz z dojazdami”, na którą Gmina przeznaczy dla Powiatu 3,5
mln złotych. Zadanie ma obejmować przebudowę mostów w Brodowych Łąkach i Zawadach, oraz przebudowę 4 dróg powiatowych.
Najważniejszym odcinkiem i zarazem najdłuższym oraz
najbardziej kosztownym, będzie przebudowa drogi Baranowo –
Brodowe Łąki. Pozostałe drogi to Brodowe Łąki – Żelazna (do granicy gminy), Brodowe Łąki - Wierzchowizna (do granicy gminy) i z
Zawad w kierunku na Myszyniec, gdzie na odcinku od Zawad do
skrzyżowania z drogą na Bandysie będzie dobudowana do istniejącej nawierzchni asfaltowej prawostronna ścieżka rowerowa o
szerokości 2 m.
Prace na ww. zadaniach rozpoczną się na początku lipca,
w związku z czym będą pewne utrudnienia w ruchu drogowym.
Podczas budowy nowych mostów planowane są objazdy w msc.
Krukowo, w msc. Czarnotrzew, oraz w msc. Kopaczyska dla samochodów z ograniczeniem do 12 ton.
***
W pierwszej połowie 2015 roku gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg:
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250136W Cierpięta – Tobyłki –
Duży Las - Ściśla”. Długość ok. 1360mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250133W Dłutówka - Ruzieck”.
Długość ok. 1600mb.
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Gaczyska”. Długość ok.
900mb.
„Przebudowa drogi gminnej w msc. Ramiona”. Długość ok.
400mb.
„Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Kopaczyska”. Długość łącznie ok. 1200 mb.
„Przebudowa trzech odcinków dróg w msc. Majk”. Długość ok.
450 mb.
„Przebudowa ulicy Bartniej w Baranowie”. Długość ok. 105 mb.
„Przebudowa ulicy Słonecznej w Baranowie”. Długość ok. 200
mb.
„Przebudowa drogi w msc. Jastrząbka”. Długość ok. 690 mb.
„Przebudowa drogi w msc. Rycica”. Długość ok. 150 mb.
„Przebudowa drogi w msc. Czarnotrzew – kolonia Gaje”. Długość
ok. 500 mb.
„Przebudowa dwóch odcinków dróg w msc. Oborczyska”. Długość ok. 700 mb.
„Przebudowa drogi Dąbrowa - Wierzchowizna”. Długość ok. 700
mb.
„Przebudowa drogi Ziomek - Gutocha”. Długość ok. 1350 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250115W Cierpięta - Czechronka”. Długość ok. 600 mb.
„Przebudowa drogi gminnej Nr 250111W Witowy Most – Zasanica - Jastrząbka”. Długość ok. 760 mb.
Na zaprojektowane odcinki dróg w ww. miejscowościach w br.
gmina wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Prace związane z wykonaniem przebudowy części zaprojektowanych dróg
zostaną rozpoczęte w roku 2016.
Krzysztof Szczepanek
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WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie przedstawia informację jaką otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015
r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników
do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:
1)

uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III
ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum;
2)
uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej;
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z
wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących
szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem
klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z
niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym
2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych, dofinansowanie obejmować będzie również zakup materiałów edukacyjnych, z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art.
22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

W przypadku uczniów, którzy będą ubiegać się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem utrzymano w projekcie programu
jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br.
kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.
Dofinansowanie zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w
stopniu umiarkowanym lub znacznym – także zakupu materiałów edukacyjnych, będzie wynosić:
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dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, do kwouczęszczających do klasy I i II szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, mate- ty 175 zł
matycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
dla uczniów uczęszczający ch do klasy III szkoły podstawowej;
dla uczniów uczęszczający ch do klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;
dla uczniów: słabowidzących, niesły szących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, oraz
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej oraz klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, z niepełnosprawno- do kwością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
ty 225 zł
uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI
szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
- niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych
dla uczniów:
niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej lub klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz
do kwouczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualty 770 zł
na w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas III, V i VI szkoły podstawowej lub klas II i III gimnazjum
- korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego;
w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt
dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych nie może być wyższy niż 192,50 zł
dla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
do kwoz zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
ty 325 zł
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas V i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników do kształcenia specjalnego
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężo nymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas V i VI szkoły podstawowej, klas
do kwoV i VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub klas II i III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników do
ty 770 zł
kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnedla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
do kwoz zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
ty 350 zł
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II
i III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników do kształcenia specjalnego
dla uczniów niesłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężo nymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klas II i III gimnazjum, klas II i III
do kwoogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas II i III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI ogólnokształcącej szkoły
ty 607 zł
baletowej, korzystających z podręczników do kształcenia specjalnego; w przypadku korzystania z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego, koszt dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego niebędla uczniów słabowidzący ch, niesłyszących, słabosłyszących,
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym
z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do zasadniczej szkoły zawodowej
1) dla uczniów klasy IV technikum;
2) dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI
ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII–IX
ogólnokształcącej szkoły baletowej

do kwoty 390 zł

do kwoty 445 zł
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Dowodem zakupu przy zakupach indywidualnych może być:
- faktura VAT wystawiona imiennie na
ucznia, rodzica, opiekuna
prawnego, rodzica zastępczego,
- rachunek,
- paragon,
- oświadczenie o zakupie podręczników (w tym
przypadku należy dołączyć informację o rozliczaniu wydatków tylko w ramach Rządowego
programu pomocy uczniom w roku 2015/2016
„wyprawka szkolna”).
Dowodem zakupu przy zakupach grupowych
jest potwierdzenie zakupu wystawione przez
podmiot dokonujący zakupu (np. Radę rodziców) na podstawie faktury VAT i listy uczniów,
dla których zakupiono podręczniki. Lista
uczniów zawiera: imię, nazwisko, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu,
datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
Zasady dofinansowań:
Pomoc jest udzielana na wniosek: rodziców
ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela czy pracownika socjalnego. Wniosek należy składać do dyrektora
szkoły, do której będzie uczęszczać dziecko w
roku szkolnym 2015/2016. Rodzice, których
dzieci kwalifikują się do dofinansowania zakupu
podręczników szkolnych na rok szkolny
2015/2016 będą mogli pobierać wnioski w sekretariacie szkoły oraz z gminnej strony internetowej pod adresem : www.baranowo.pl, zakładka Jednostki organizacyjne - ZOSiP.
Termin składania wniosków o przyznanie wyprawki szkolnej ustala odpowiednio: Wójt Gminy - do 10 września 2015 roku.
Bezpłatne podręczniki
W roku szkolnym 2015/2016 bezpłatne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe będą przysługiwały uczniom z klas:
I, II i IV – szkoły podstawowe
I - gimnazja
Sporządziła :Jadwiga Abramczyk

Dzień Dziecka
W dniu 6 czerwca 2015r. pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie zorganizowali
Dzień Dziecka dla Dzieci Niepełnosprawnych.
Razem z dziećmi z naszej gminy w zabawie uczestniczyli zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych
Gminy Baranowo: Wójt, Przewodniczący Rady Gminy ,
Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy
Społecznej oraz dzieci wraz z opiekunami z gmin: Goworowo i Kadzidło.
Wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli ciekawe przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jastrząbce: „Śpiąca Królewna”, „Czerwony
Kapturek”, „Królewna Śnieżka”. Zabawa trwała pod hasłem „Kurpie„-dzieci poprzez zabawę uczyły się podstawowych tańców i tradycji kurpiowskich. Imprezę prowadzili członkowie Zespołu Kurpiowskiego „Pod Borem” z
Zawad. Wszystko odbywało się przy akompaniamencie
harmonii pedałowej. W programie przewidziane były
również liczne konkursy, malowanie twarzy i wyroby
kurpiowskich kwiatów z bibuły. Uśmiech nie znikał z
twarzy dzieci co świadczyło o tym, że dobrze się bawiły. Miłe spotkanie zostało zakończone wspólnym poczęstunkiem.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za okazanie dobrego
serca poprzez wsparcie naszej imprezy wszystkim
sponsorom: Andrzej i Marzena Białczak, Jolanta i
Edward Włodarczyk, Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu, Jadwiga i Janusz Bieleccy, CPN Andrzej Deptuła,
Sabina i Krzysztof Deptuła, Monika i Waldemar Grabowscy, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Pizzeria Carpe Diem, Józef Kojtek, Agnieszka i Sławomir
Majewscy, Małgorzata i Waldemar Ogonowscy, Anna
Szwagrzak, Tadeusz Bieńkowski, , Sklep Zielony Market, Elżbieta Bakuła.
Dziękujemy również za wsparcie przy organizacji imprezy pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu
i Rekreacji w Baranowie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

Anna Grad
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Radosne przedszkolaki
W bieżącym roku szkolnym przedszkole realizowało zadanie dodatkowe ,,Poznajemy nasze uczucia i emocje’’ na podstawie programu własnego opracowanego przez Radę Pedagogiczną. Ideą
programu było wspieranie rozwoju dziecka w sferze emocjonalnospołecznej poprzez całościowe oddziaływanie na system rodzinny,
w którym ono się znajduje. Cel projektu, który zakładał podniesienie
wiedzy oraz umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć we
wszystkich grupach wiekowych dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ich rodziców został osiągnięty. Podczas realizacji programu na szczególną uwagę zasługiwał cykl zajęć edukacyjnych
przeprowadzony we czterech grupach wiekowych na tematy związane z dziedziną emocji m.in.: nazywanie, wyrażanie emocji, odróżnianie ich od siebie, odczytywanie w swoim ciele i u innych, konstruktywne radzenie sobie z przykrymi emocjami. Dla rodziców odbyły się warsztaty prowadzone przez psycholog Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszyńcu, dzięki którym mogli m. in. ćwiczyć konstruktywne wyrażanie uczuć, skonfrontować się ze swoimi
uczuciami, zaznajomić się z modelem języka uczuć. Nasze przedszkole w bieżącym roku szkolnym ponadto realizowało dwa ogólnopolskie projekty edukacyjne ,,Czyste powietrze wokół nas ‘’,
,,Dzieciństwo bez próchnicy’’. Urzeczywistnianie zadań ujętych w
tych programach wpłynęło na wzbogacenie wiedzy dzieci z zakresu ekologii oraz edukacji prozdrowotnej w kierunku zdrowia jamy
ustnej. Placówkę odwiedziło wiele osób z zewnątrz np.: edukator
Uniwersytetu Warszawskiego, aktorzy teatru Magik z Białegostoku,
pisarka książek dla dzieci, policjanci, strażacy, bibliotekarze, pracownicy różnych zakładów naszej gminy.
W ciągu roku szkolnego dzieci odbyły wiele wycieczek dalszych np.
: do Łomży- ,,Teatr Lalki i Aktora’’ -obejrzenie spektaklu teatralnego ,,Baśń o rycerzu bez konia’’ ; do Ostrołęckiego Centrum Kulturyobejrzenie filmu w 3D ,,Ups Arka odpłynęła’’ i spektaklu teatralnego ,,Plastusiowy pamiętnik’’, uczestniczyły w Powiatowym Festiwalu Piosenki o zdrowiu. Otrzymały wiele wyróżnień, nagród za udział
w przeglądach: ,,Pieśni Patriotycznej’’, ,,Małych form scenicznych’’,
,,Festiwalach piosenki’’, konkursach z zakresu ekologii i profilaktyki
zdrowia. Innowacją w roku szkolnym 2014/2015 w przedszkolu
były happeningi: pierwszy z okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, drugi –,,Wiosenny spacer’’ połączony z wręczaniem napotkanym mieszkańcom uśmiechniętych słoneczek oraz wycieczka
integracyjna do Parku Rozrywki ,,Knieja’’ w Ostrołęce z okazji Święta Rodziny. Z wyjazdu skorzystały wszystkie dzieci, ich rodzeństwo
oraz rodzice. Wspólne spędzenie czasu na sportowo dostarczyło
dzieciom niezapomnianych przeżyć , wrażeń i radości. W bieżącym
roku szkolnym w naszej placówce w dniach 09.02.- 25.02.2015r.
została przeprowadzona Ewaluacja całościowa przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura
w Ostrołęce. Rezultatem ewaluacji zewnętrznej jest raport, zawierający informacje na temat funkcjonowania przedszkola w 12 obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Przeprowadzona ewaluacja ustaliła poziom spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu MEN z dnia 07.10.2009r. wraz ze
zmianami z dnia 10.05.2013r. . Przedszkole otrzymało poziom B
we wszystkich badanych obszarach – oznaczający wysoki stopień
wypełniania wymagania przez przedszkole. Nasze przedszkole serdecznie zaprasza rodziców oraz dzieci nowoprzyjęte do przedszkola na ,,Dni otwarte’’ tj.: 24.08- 28.08.2015r.w godzinach
10.00- 14.00. Dzieci będą miały okazję do zapoznania się z placówką oraz wychowawczyniami.
Dyrektor Przedszkola Urszula Panuś
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Z życia szkoły Zespołu Szkół w Zawadach
W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie uczestniczyli w
wielu przedsięwzięciach, konkursach, zawodach sportowych.
Już we wrześniu przedstawiciele gimnazjum brali udział w dożynkach gminno-parafialnych w Baranowie. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie rozweselili serca nauczycieli i pracowników szkoły wspaniałym programem artystycznym, który
później zaprezentowali przed przedstawicielami władz gminnych i oświatowych oraz całą kadrą nauczycielską gminy.
Kultywujemy tradycje patriotyczne organizując uroczyste akademie z okazji Narodowego Święta Niepodległości Konstytucji 3 Maja. Również uczennice z gimnazjum corocznie biorą udział w Powiatowym Przeglądzie Pieśni Patriotycznych. W
okresie bożonarodzeniowym organizujemy szkolny konkurs
kolęd i pastorałek, spotkanie opłatkowe całej społeczności
szkolnej. Poza tym wspieramy akcje charytatywne: WOŚP i w
tym roku po raz pierwszy wspólnie z parafią w Brodowych Łąkach włączyliśmy się w akcję „Szlachetna Paczka”. Tradycyjnie
wielkim przeżyciem w szkole jest choinka noworoczna oraz bal
karnawałowy, które dostarczają wielu wrażeń.
W ramach promocji wartości edukacji, bezpieczeństwa
i profilaktyki szkoła organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi.
Odbyły się warsztaty integracyjne pod kierunkiem psycholog z
PPP w Myszyńcu, spotkanie z Policją, Strażą Pożarną, pielęgniarką środowiskową i leśniczym oraz przedstawicielem Banku PKO w Ostrołęce.
Realizując program profilaktyczny, pod kierunkiem pani
pedagog, uczniowie włączyli się w Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz wzięli udział w konkursie na temat „Szkodliwość
wpływu alkoholu na zdrowie człowieka”.
Niecodziennym przeżyciem były dla uczniów warsztaty
muzyczne zorganizowane przez Wędrującą Filharmonię. Ważnym wydarzeniem dla naszej szkoły był udział w turnieju BRD
szkół podstawowych i gimnazjalnych. Na etapie gminnym konkurs odbył się w Zawadach.
Wielkim wyróżnieniem było zajęcie przez gimnazjalistów naszej szkoły I miejsca na szczeblu gminnym i powiatowym, a w eliminacjach między powiatowych nasza drużyna
uplasowała się na V miejscu.
Z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego podczas
festynu rodzinnego w Baranowie odbył się quiz dla szkół podstawowych, w którym zajęliśmy III miejsce. Promując zdrowy
styl życia bierzemy udział w festiwalu piosenki o zdrowiu organizowanym przez SANEPID w Ostrołęce.
Najważniejsze osiągnięcia w sporcie to: zajęcie I miejsca w rejonowych rozgrywkach w piłkę halową dziewcząt, w
rozgrywkach powiatowych – VI miejsca, a w piłkę siatkową zajęcie IV miejsca. Zaś chłopcy zajęli w rozgrywkach rejonowych:
w piłkę halową IV miejsce, a w piłkę siatkową - III miejsce.
Dziewczęta z gimnazjum brały udział i zajęły II miejsce w
pierwszym etapie turnieju piłki nożnej pt.”Coca Cola Cup „.
Również zajęły II miejsce w grupie eliminacyjnej i awansowały
do grupy zasadniczej (III miejsce) w turnieju o „Złotą Piłkę”.
Dumą naszej szkoły jest działalność zespołu kurpiowskiego „Pod Borem”, który uświetnia swoimi występami wiele
uroczystości szkolnych, gminnych i parafialnych.
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W ramach projektu unijnego” Moja przyszłość”
uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum uczestniczyli
w wycieczkach do Warszawy i do Torunia. Nauczyciele
klas 0-III zorganizowali wycieczkę do Ostrołęki na spektakl pt. „Szkolne bajeczki z dziadunia teczki” oraz do zagrody kurpiowskiej w Kadzidle na warsztaty kurpiowskie
pt. „Ginące zawody”.
Uczniowie szkoły podstawowej odbyli trzydniową
wycieczkę do Stegny, a gimnazjaliści wyjechali na cztery
dni w Góry Stołowe. Corocznie wyjeżdżamy też z dziećmi na basen, do kina. Odbywają się również imprezy
środowiskowe z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki
oraz Święta Rodziny, gdzie łącząc pokolenia licznie
przybywają przedstawiciele naszej społeczności lokalnej.
W tym roku obchodziliśmy jubileuszową uroczystość 20-lecia nadania szkole imienia Aleksandra Kopcia. Gościliśmy w murach naszej szkoły licznie przybyłych gości- władz oświatowych, samorządowych na różnym szczeblu.
Anna Michalak

Str. 10

Historyczny sukces baranowskich piłkarek w
Warszawie
W poniedziałek, 8 czerwca, na stadionie przy ul.
Łazienkowskiej 3, rozegrany został finał 55. edycji turnieju piłki nożnej „Gramy o Złotą Piłkę”. W
turnieju tym swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiali m.in. bracia Żewłakow, Jakub Wawrzyniak
czy Dariusz Dziekanowski.
Turniej piłkarski „Gramy o Złotą Piłkę” to najstarsza impreza piłkarska skierowana do dziewczynek i chłopców ze szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Tegoroczna edycja najdłużej rozgrywanego turnieju młodzieżowego zgromadziła ponad 1400
uczestników, dziewcząt i chłopców, w 136 drużynach z Warszawy i województwa mazowieckiego.
W gronie uczestników wystąpiły w nim także zawodniczki Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Baranowie, które przeszły fazy eliminacyjne i
awansowały do finału.
Tam bardzo dobrze spisał się zespół dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej, który zajął II miejsce i
zdobył srebrne medale.Zespół SP osiągnął następujące wyniki: z Prywatną Szkołą Podstawową
Sióstr Nazaretanek Warszawa 3:0; SP 258 Warszawa 5:0; SP Nadarzyn 0:1; SP 100 Warszawa
7:1; KP Wojowniczki SAŚ Warszawa 2:0 i SP Nadarzyn 3:0.
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Gabriela Krzyżak, Aleksandra Sięda, Milena Gacioch, Natalia
Gacioch, Wiktoria Kuźniak, Julia Grzyb, Martyna
Berk, Alicja Nowicka, Michalina Stolarczyk.
Również zespół Gimnazjum walczył z powodzeniem i powtórzył ubiegłoroczny sukces awansując
do finału, ale tym razem zajmując III miejsce.
Gimnazjalistki osiągnęły następujące wyniki:z
Gimnazjum Poświętne (Wołomin) 4:0; Gimnazjum 111 Warszawa 2:1; Orlik Zawady 3:0; KP
Wojowniczki SAŚ Warszawa 0:3 i Gimnazjum
116 Warszawa 3:2.
Skład Gimnazjum: Martyna Dawid, Paulina Jurewicz, Katarzyna Gładek, Martna Grzyb, Marta
Malon, Jolanta Deptuła, Wiktoria Tokarska, Aleksandra Nowicka, Wiktoria Dobrzyńska. Trenerem
i opiekunem zespołów jest Adam Białczak.
Uczestnictwo w warszawskim turnieju sfinansowała Gmina Baranowo.

Dla wielu adeptów piłki nożnej zagrać na
stadionie Legii Warszawa to marzenie, piłkarkom z Baranowa to się udało. Udział w
tego typu imprezie jest niezapomnianym
przeżyciem, mecze z „prawdziwym sędzią”,
zetknięcie się ze SPORTEM przez duże S i
otrzymane w nagrody pozostaną w pamięci
przez wiele lat.
Uczestnictwo w warszawskim turnieju sfinansowała Gmina Baranowo.
Adam Białczak
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Klub Seniora „Pogodny Zmierzch”
Z nadejściem wiosny i lata w naszym klubie „Pogodny Zmierzch” jakby wszystko budzić się do
życia. Jesteśmy bardziej aktywni. Spotykamy się w każdą środę i przy herbatce planujemy nasze
działania na najbliższe kwiaty z bibuły , pleciemy koszyki z wikliny papierowej, a przede wszystkim spędzamy bardzo miło czas . Nasza grupa śpiewacza ma coraz więcej pracy i tak:
25.04. braliśmy udział w Przeglądzie Pieśni Wielkanocnej w Jednorożcu. Przygrywał nam p. A. Białczak. W maju natomiast zaproszono nas na zjazd AA Region Mazowsze, który odbył się w Wykrocie.
30.05 zaśpiewałyśmy kilka piosenek .7.06 festyn w Baranowie i znów nas widać. Myślimy że nasze
śpiewanie spodobało się publiczności, choć nie licznej ze względu na pogodę.
12.06 Klub Seniora wziął w debacie o kulturze GOKSiR w Baranowie. Seniorzy uczestniczyli bardzo aktywnie. Na zaproszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jastrząbce nasza grupa
14.06. zaprezentowała swój repertuar. Zaśpiewaliśmy 9 piosenek. Mamy nadzieję że okres letni będzie sprzyjał dalszym działaniom, a zatem dalszemu rozwojowi Klubu Seniora.

Klub Seniora „Pogodny Zmierzch”
z Baranowa
Wójt Gminy Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Baranowie
zapraszają na

V I I PRZEGLĄD PIOSENKI
KLUBOWEJ
Dnia 02.08.2015 r. godz 13.00
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie

Debata w GOK,SiR w Baranowie
W dniu 12.06.2015 w Gminnym Ośrodku Kultury, sportu i Rekreacji w Baranowie odbyła się debata dotycząca diagnozy
potrzeb mieszkańców gminy Baranowo w zakresie kultury. Spotkanie było kontynuacją działań w ramach projektu „Dok
Kultury +. Kultura . Lubię to! " . Posiadając opracowane wyniki ankiety przedstawiono je uczestnikom debaty. Do przeprowadzenia debaty zatrudniono moderatora, Panią Barbarę Wyłudek. Debata była skierowana była do wszystkich
mieszkańców –wstęp wolny dla każdego. Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. Przygotowano zaproszenia i plakaty aby
dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców.
W trakcie debaty przeprowadzono analizę SWOT Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Uczestników debaty podzielono na cztery grupy aby jak najbardziej szczegółowo poznać potrzeby i propozycje zmian pochodzące
prosto od mieszkańców. Każda z grupa otrzymała jeden temat z analizy SWOT do opracowania: słabe strony, mocne strony, szanse, zagrożenia. Grupy były międzypokoleniowe. Nastąpiły zatem ożywione dyskusje, że względu na różne punkty
widzenia i miało to odzwierciedlenie w analizie SWOT. Każda z grup miała do dyspozycji swoją tablicę do której przypinano opracowane przez siebie propozycje działań dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. Każda
z grup poprzez swoich przedstawicieli prezentowała swoje propozycje. Przeprowadzenie analizy SWOT przez moderatorkę Barbarę Wyłudek, w tak licznej grupie uczestników debaty było cennym doświadczeniem zarówno dla uczestników, jak
i realizatorów projektu. Uczestnicy wnieśli nowe propozycje do prezentowanego w trakcie debaty badania ankietowego.
Na podstawie przedstawionych propozycji osób uczestniczących w debacie zebrano dodatkowe informacje o potrzebach
mieszkańców, które przedstawiamy poniżej:
 utrzymanie naszej kultury kurpiowskiej – warsztaty


mini kino – co jakiś czas np . raz w miesiącu



dobrze wyposażona siłownia



leśne ścieżki dla biegających



baza kajaków w Czarnotrzewiu



kąpielisko na rzece – plaża



wesołe miasteczko na festynach



większa atrakcyjność imprez – lepsze zespoły



więcej ścieżek rowerowych



np. klub break dance



park linowy



Basen



Lodowisko



klub fitness



kurs językowy np. niemiecki, francuski, włoski, hiszpański



kurs tańca



zumba, aerobik



plaża do grania w piłkę



korepetycje



kurs jazdy konnej



wycieczki krajowe i zagraniczne

Debatę można zaliczyć do udanych zarówno pod względem frekwencji, jak i merytorycznym. To dla nas, realizatorów projektu doskonałe doświadczenie, które będzie kontynuowane w przyszłości.

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.

