1

Starosta Ostrołęcki, Spółdzielnia Mleczarska „Mlekovita” Oddział Produkcyjny
Kurpie w Baranowie, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
Oddział w Ostrołęce, Proboszcz Parafii Baranowo, Wójt Gminy Baranowo
Zapraszają na
XVII DOŻYNKI GMINNO PARAFIALNE I POWIATOWY DZIEŃ KUKURYDZY I MLEKA
pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika
Wojewody Mazowieckiego - Zdzisława Sipiera
które odbędą się dnia 11 września 2016r Amfiteatr GOKSiR w Baranowie

Program:

10:3o Msza święta dziękczynna za zebrane plony w kościele p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – oprawa - Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.
12:3o Otwarcie imprezy - Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter - amfiteatr GOKSiR
w Baranowie.
 Koncert młodzieżowej orkiestry dętej z Zespołu Szkół w Suchowoli.
 Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Klubu Seniora „Pogodny Zmierzch „ oraz uczniów
ZSG w Baranowie.
 Występ przedszkolaków z Baranowa.
 Turniej sołectw.
 Prezentacja kolekcji odmian kukurydzy na polu demonstracyjnym.
 Widowisko ludowe w wykonaniu Kurpiowskiego Zespołu „ Pod Borem” z Zawad
 Rozstrzygnięcie konkursów : „Najpiękniejszy ogród”, WORD, KRUS.
 Kabaret biesiadny – biesiada polska.
 Występy: Kapeli podwórkowej z Chorzel.
 Kapeli podwórkowej Kumple z Zawad.
 Kapeli góralskiej Hajduki.
 Koncert zespołu rok polo „Sławomir”.
 Koncert zespołu disco polo „Dejw”.
Zabawa pod gwiazdami.
Współorganizatorzy: GS Samopomoc Chłopska w Baranowie, Sołectwo Budne-Sowięta, Ochotnicza Straż
Pożarna w Baranowie, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych w Gminie Baranowo.
Sponsorzy: Waldemar i Monika Grabowscy, Sala bankietowa „Marysieńka” Edward Balcerczyk, Sklep „Aldi”
Agnieszka i Sławomir Majewscy, Piekarnia Białczak Andrzej i Marzena Białczak
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Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i

Praw Kobiet OAZA w Ostrołęce zaprasza na przeprowadzenie akcji prozdrowotnej dla społeczności gminnej i zaproszonych gości podczas Festynu Dożynkowego oraz Dnia Kukurydzy, przypadającego w gminie Baranowo w dniu
11 września 2016 r.
W ramach akcji, promującej zdrowie człowieka i zdrowy styl życia rodziny,
możemy zorganizować Punkt badań profilaktycznych, w Gminnym Ośrodku
Kultury, w godz. od 10.00 do 13.00. Proponujemy przeprowadzenie bezpłatnych
badań profilaktycznych w kierunku wczesnego wykrywania chorób układu

krążenia tj.:
 pomiar ciśnienia tętniczego krwi
 pomiar poziomu glukozy we krwi,
 pomiar poziomu cholesterolu we krwi,
 pomiar poziomu trójglicerydów we krwi,
a także:
 edukację dla kobiet w kierunku wczesnego wykrywania raka piersi –

pokaz samobadania piersi na fantomach i rozdawnictwo ulotek.
Serdecznie zachęcamy mieszkańców gminy do uczestnictwa w proponowanej
akcji prozdrowotnej.
Z wyrazami szacunku,
Prezes Zarządu
Alicja Palczewska

3

Uroczysta sesja Rady Gminy Baranowo
W piątek drugiego września 2016 roku odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Baranowo, na
której odsłonięty został obelisk upamiętniający rodaka ziemi baranowskiej Śp. Henryka Lenarciak. Obelisk odsłonięto w 10 rocznicę jego śmierci.
Henryk Lenarciak był działaczem NSZZ Solidarność w
stoczni Gdańskiej. Działał w Solidarności 80 na wybrzeżu. Był inicjatorem i przewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika Poległych Stoczniowców w Gdańsku w
1970 roku. Przyczynił się bardzo do wprowadzenia
zmian demokratycznych w Polsce.
Inicjatorem wzniesienia obelisku był Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Andrzej Socha.
Kamienny obelisk został wzniesiony na skwerku przy
budynku Urzędu Gminy.
Na zamontowanej granitowej tablicy została wyryta inskrypcja o następującej treści:
<„Trwajmy na drodze prawdy i wolności” (ks. Jerzy Popiełuszko)
W podzięce synowi tej ziemi Henrykowi Lenarciak 1933-2006
działaczowi NSZZ Solidarność, który odważnie wystąpił w
obronie wolności, godności i nadziei.
Samorząd Gminy Baranowo
Wrzesień 2016>
W uroczystej sesji uczestniczyli: Senator RP Robert Mamątow,
Poseł na Sejm RP Arkadiusz Czartoryski, Radni Województwa
Mazowieckiego Marian Krupiński i Mirosław Augustyniak, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Przewodniczący Rady Powiatu Ostrołęckiego Krzysztof Mróz, Prezes Związku Kurpiów
Mirosław Grzyb, Radni Powiatu Ostrołęckiego, Radni Gminy
Baranowo, sołtysi, rodzina zmarłego z synem Dariuszem, koledzy oraz młodzież szkolna i mieszkańcy Baranowa. Na zakończenie uroczystości goście i gospodarze złożyli kwiaty pod
odsłoniętym pomnikiem.
Myślę, że to dobrze, że pamiętamy o swoich rodakach. To dobrze, że potrafimy wznosić się nad podziałami i oddawać hołd i honor naszym bohaterom, a takim był Henryk Lenarciak. Wprawdzie nie działał w Baranowie, działał na wybrzeżu, ale w sprawach bardzo ważnych dla Polski i dla nas także.
Pamiętajmy, że człowiek żyje tak długo jak długo trwa pamięć o nim.
Miejmy nadzieję, że ten pomnik pozwoli zachować naszego bohatera Śp. Henryka Lenarciak
na długo w naszej pamięci i będzie tworzył naszą historię.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY BARANOWO ZA I
PÓŁROCZE 2016 ROKU
Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo za I półrocze 2016 r. stwierdza
się, że dochody ogółem na plan 29.080.811,67
zł
zostały
zrealizowane
w
wysokości
15.644.142,01 zł, co stanowi 53,80 % wykonania planu, w tym:
 realizacja dotacji na zadania zlecone wyniosła 3.629.314,12 zł, na plan 8.092.868,12 zł,
co stanowi 44,85 %,
 dochody z zakresu zadań własnych gminy
zamknęły się kwotą 12.014.827,89 zł, na
plan 20.987.943,55 zł, co stanowi 57,25 %
wykonania planu.
Suma występujących na dzień 30.06.2016 r.
zaległości w płatnościach różnych należności
na rzecz budżetu Gminy wyniosła 800.882,13
zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego
wykonania dochodów (12.118.895,24 zł) stanowi 5,12 %.
Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w I półroczu 2016 roku zamknęły się kwotą 51.811,33 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w I półroczu 2016
roku wyniosły 879.811,05 zł, a największe dotyczyły podatku od nieruchomości 815.343,45
zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę
11.607,00 zł oraz rozłożono na raty 400,00 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za
okres sprawozdawczy wyniosły 3.988,00 zł.
Realizacja wydatków w I półroczu 2016
roku przedstawia się następująco: na plan ogółem 31.114.620,67 zł wydatkowano kwotę
11.281.404,82 zł, co stanowi 36,26 % wykonania planu:
 w zakresie zadań zleconych na plan
8.092.868,12 zł wydatki zrealizowano w
kwocie 3.540.365,83zł, co stanowi 43,75 %
wykonania planu,
 w zakresie zadań własnych na plan
23.021.752,55 zł wydatkowano kwotę
7.741.038,99 zł, co stanowi 33,62 % wykonania planu.
Wynik finansowy zamknął się nadwyżką
w wysokości 4.362.737,19 zł. Planowany był
natomiast deficyt w wysokości 2.033.809,00 zł.

Na spłacenie przypadających w I półroczu
2016 roku rat pożyczek i kredytu wydatkowano
kwotę 72.318,40 zł.
Na dzień 30.06.2016 r. stan zadłużenia
Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 186.495,59 zł, co w
porównaniu
do
zrealizowanych
dochodów
(15.644.142,01 zł) wynosi 1,19 %.
Ponadto wykazane w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych Rb-28S na
dzień 30.06.2016 r. niewymagalne zobowiązania
stanowią kwotę 375.192,34 zł.
Natomiast należności na dzień 30.06.2016
r. (zgodnie z sprawozdaniem Rb-N) stanowią kwotę 2.108.474,30 zł.
W I półroczu 2016 roku Gmina Baranowo
nie udzieliła poręczeń i gwarancji.
Nie lokowała wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
Skarbnik Gminy
Monika Wołosz
Inwestycje drogowe
Zakończyły się prace przy przebudowie dróg na
terenie gminy Baranowo. W ramach zadania wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na istniejących ośmiu drogach żwirowych. Wykonawcą robót
była firma OSTRADA z Ostrołęki, która wykonała
następujące odcinki dróg gminnych:
1. Przebudowa drogi gminnej w msc. Ramiona na
długości 525 mb
2. Budowa i przebudowa drogi gminnej Jastrząbka
- Łęgi na długości 1365 mb
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) – 330mb
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Wartość robót ww. dróg to kwota ok. 1 mln złotych.
Druga umowa której Wykonawcą była również firma OSTRADA z Ostrołęki, zakładała wykonanie
zadania 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 i
uzyskała dofinansowanie w kwocie 90 tyś. zł. Wartość robót to kwota ok. 250 tyś. złotych.

ROZBUDOWA i MODERNIZACJA SUW
w Baranowie

Jak wcześniej informowaliśmy jedną z zaplanowanych a obecnie już zrealizowanych inwestycji w 2016r była rozbudowa i modernizacja
SUW w Baranowie. Rozbudowa polegała na
wybudowaniu 3-go zbiornika retencyjnego o
poj. 200 m3 , konieczność budowy dodatkowego zbiornika podyktowana była ubiegłoroczną
suszą i czasami małym ciśnieniem wody na
końcówkach sieci wodociągowej. Do obecnej
chwili na SUW znajdowały się 2 zbiorniki po
100 m3 każdy. Poprzez dodatkowy zbiornik za***
pas wody się podwoił a także poprawiło się
napełnianie zbiorników ponieważ będą mogły
W dniu 15 lipca 2016r., zostały podpisane umowy być napełniane w okresie mniejszego rozbioru
pomiędzy
Gminą
Baranowo i w godzinach nocnych. Na SUW zmieniono
a Samorządem Województwa Mazowieckiego na również system płukania filtrów, uzupełniono
dofinansowanie 6 inwestycji drogowych dla opera- w filtrach złoże, zakupiono i wymieniono zużycji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” te pompy, wodomierze oraz usprawniono auw ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa tomatykę poprzez lepszy system sterowania
wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na pracy SUW. Całkowity koszt inwestycji netto
wyniósł 396 643,57 zł z czego kwota
lata 2014-2020 dla poniższych odcinków dróg:
380 228,94 zł to pożyczka umarzalna zacią1. Przebudowa dróg gminnych Nr 250129W Zagnięta z WFOŚ i GW w Warszawie z zakresu
wady - Żabiocha - Karaska, Nr 250134W Rupingospodarki wodnej nr. Programu 2016 G-W-6.
Cierpięta - Rycica, Nr 250115W Cierpięta – CzePo spłaceniu połowy pożyczki i spełnieniu
chronka z terminem realizacji 2017 – 2019.
wszystkich warunków umowy zgodnie z zasa2. Przebudowa drogi Nr 250106W Gaczyska - Rudami pożyczka ta zostanie umorzona w wysopin, Nr 250153W (droga ta będzie realizowana
kości 40 %całej wartości .
jeszcze w tym roku, w chwili obecnej wyłaniany jest Wykonawca w postępowaniu przetargoJerzy Orzoł
wym), oraz drogi Jastrząbka wieś z terminem
realizacji - 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 otrzyma
pomoc finansową, która stanowić będzie 63,63%
kosztów kwalifikowanych.
Krzysztof Szczepanek
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JUŻ rok jesteśmy razem – chciałbym
zachęcić Was do dalszej współpracy.
Poradnia ,,MEDICUS” -istnieje ok. 20 lat - zaledwie kilkanaście km od Baranowa. Od 10 lat
ja - Dariusz Kossakowski jestem jej kierownikiem i właścicielem.
Po śmierci dr Ziai, dzięki staraniom Pana Wójta
i Samorządu Gminnego Ośrodek Zdrowia w
Baranowie nie został zamknięty.
Pomimo swojego zaangażowania w działalność
Ośrodka Zdrowia zostałem zmuszony do ustąpienia. Kilka lat później - po licznych prośbach
pacjentów - próbowałem ponownie zaistnieć w
Baranowie. Niestety moja praca na piętrze budynku - gdy na parterze działała Poradnia, która dostała wszystko wcześniej, w której zaistnienie byłem wcześniej zaangażowany - wiązała się tylko z licznymi nieprzyjemnościami dla
mnie i Moich Pacjentów. Teraz działamy ponad
rok. Ponownie składam deklarację - ,,Nie zamierzam zrezygnować z prowadzenia Ośrodka
Zdrowia w Baranowie”. Proszę się nie bać.
Każdy pacjent ma prawo 3 razy w roku bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego i nikt nie ma
prawa straszyć pacjenta -,,że nie ma prawa powrotu”. Jest to sprzeczne z prawem pacjenta i
w takim przypadku można powiadomić o tym
Rzecznika Praw Pacjenta - telefon 800190590.
Po raz setny powtarzam ,,nie zamierzam zrezygnować z prowadzenia Ośrodka Zdrowia w Baranowie”. Zbyt długo istnieję w tych okolicach,
zbyt wielu pacjentów z gminy Baranowo mi zaufało.
. Mając na względzie konkurencję zapadła decyzja o zmianie najemcy Budynku Ośrodka
Zdrowia w Baranowie. Po podpisaniu stosownej umowy najmu zacząłem pracę zatrudniając
5 lekarzy, 2 pielęgniarki, położną, sprzątaczkę.
2 lekarzy nie wytrzymało presji wywieranej z
zewnątrz. Pomimo to nie poddajemy się. Od
Państwa zależy jak szybko będziemy się rozwijać – co do Naszego istnienia – proszę się nie
obawiać. To , że czasami są przerwy w obecności lekarza w Ośrodku – wynika z analizy potrzeb. W godzinach, w których nie było żadnego pacjenta w Ośrodku – lekarz jedzie na Wizyty Domowe. Ale jak pojawia się Pacjent – pielęgniarka dzwoni do mnie. Po rozmowie z pacjentem – albo jadę do Ośrodka, albo umawiam się na wizytę np. za godzinę. Zatrudniam
obecnie ponad 50 osób i nie jest dla mnie problemem zapewnienie bytności 2 lub 3 lekarzy
równocześnie – tak było na początku - w razie
zaistnienia takiej potrzeby.

Drodzy Państwo, zapraszam do składania
deklaracji przynależności – to nie jest żadne ryzyko – ja na pewno będę istniał w Baranowie (nie pozostawię Państwa), a w razie braku satysfakcji z moich usług – każdy
pacjent, jak wspomniałem wcześniej,
ma prawo 3 krotnie w roku kalendarzowym
bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego.
Obecnie pracujący personel w Baranowie
to:
LEKARZE:
 dr Gobcewicz – lekarz rodzinny z wieloletnim stażem w dużych Poradniach i
Szpitalu w Ciechanowie – znająca doskonale problemy dorosłych i dzieci – z
dużym zasobem wiedzy, na bieżąco znająca wszystkie najnowsze metody diagnostyczne i lecznicze . Obecnie przygotowuje się do egzaminu specjalizacyjnego – termin październik 2016 – dlatego
też do tego czasu rzadziej będzie obecna w Ośrodku
 dr Zgiep - specjalista medycyny rodzinnej
i pediatra, wieloletni pracownik – działający m.in. w dużych Ośrodkach – Lux-Med,
Poradnie Rodzinne.
 Ja – czyli Kossakowski Dariusz – specjalista chorób wewnętrznych, przed egzaminem z Medycyny Rodzinnej, specjalista Zarządzania Ochroną Zdrowia
Pielęgniarki:
 mgr Magda Jakubowska – wiele lat pracująca z noworodkami, ukończone liczne
kursy - m.in. z zakresu Pielęgniarstwa
Rodzinnego, Szczepień Ochronnych,
Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i
Wychowania, Kompleksowej Opieki nad
Pacjentem wieku podeszłego, na wiosnę
2017 egzamin z pielęgniarstwa Zachowawczego – sumienna, sprytna, zawsze
służąca pomocą,
 Hanna Borkowska –pracująca wiele lat w
kraju i za granicą – z bardzo dużym doświadczeniem, zawsze łagodna i życzliwa, dobra znajomość wielu języków,
m.in. angielskiego i norweskiego – w mowie i piśmie, ukończone liczne kursy m.in. z zakresu Pielęgniarstwa Rodzinnego, Szczepień Ochronnych, na wiosnę
2017 egzamin z pielęgniarstwa Zachowawczego,
 Położna Teresa Lesińska – z wieloletnim
doświadczeniem – zawsze spokojna i
opanowana.
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Godziny pracy przychodni i pielęgniarek od
Pn do Pt 800-1800. Telefon 29 760 38 43.
Lekarze: Kossakowski - Ośrodek poniedziałek i czwartek 800-1000, wtorek 1000- 1100,
czwartek Ośrodek 1600-1700. Zgieb wtorek,
środa 1500- 1800 Ośrodek. Gobcewicz poniedziałek 1200- 1600 Ośrodek, wtorek 800- 1100
Ośrodek i 1100-1300, środa 800- 1100, piątek
800-1400.
W razie potrzeby godziny te ulegają wydłużeniu, gdy nie ma lekarza – pielęgniarki
zawsze dzwonią do mnie - i pacjent zawsze
otrzymuje poradę – albo przyjeżdżam natychmiast, albo umawiam się na późniejszą
godzinę.
Kossakowski Dariusz - właściciel Poradni
,,MEDICUS”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
W związku z rozpoczęciem roku szkolnego
rodzice, którzy mają przyznany na dziecko
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu dojazdów do szkoły lub zamieszkiwania w internacie zobowiązani są dostarczyć zaświadczenia dzieci uczęszczających do
szkół ponadgimnazjalnych.
Świadczenia wychowawcze.
Przypominamy, że okres zasiłkowy dotyczący świadczeń wychowawczych (500+) kończy
się 30 września 2017r. W związku z powyższym osoby posiadające decyzje o przyznaniu
w/w świadczenia nie muszą w roku 2016 ponownie składać wniosków. Wnioski na nowy
okres zasiłkowy świadczenia wychowawczego
przyjmowane będą od sierpnia 2017r.
Uprzejmie informujemy, iż osoby składające
wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawczego są zwolnieni z konieczności samodzielnego uzyskiwania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Tutejszy Organ korzysta z aplikacji Emp@tia,
która umożliwia samodzielne pozyskiwanie
przez organ właściwy drogą elektroniczną, danych o wysokości dochodów oraz składkach na
ubezpieczenie zdrowotne wnioskodawcy i jego
rodziny, ubiegającego się o świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego świadczenia. W razie wystąpienia problemu z elektronicznym pozyskaniem informacji, osoby indywidualnie będą proszone o dostarczenie niezbędnych dokumentów w wersji papierowej.

Fundusz Alimentacyjny.
Od miesiąca sierpnia 2016 roku rozpoczęło się wydawanie i przyjmowanie dokumentów na świadczenia z Funduszu
Alimentacyjnego na okres zasiłkowy
2016/2017. Osoba, która złoży wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 roku ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik
2016 r. nastąpi do dnia 31 października
2016 roku. Osoba, która złoży wniosek
wraz z kompletem dokumentów w okresie od 1 października 2016 r. do 31 października 2016r., ustalenie prawa oraz
wypłata świadczeń przysługujących za
miesiąc październik 2016 r. nastąpi do
dnia 30 listopada 2016 roku. Przyjmowanie wniosków-pokój nr 4.
Świadczenia rodzinne.
Od dnia 1 września 2016 roku wydawane
i przyjmowane są wnioski wraz z kompletem dokumentów na zasiłek rodzinny
oraz dodatki, na okres zasiłkowy
2016/2017. Osoba która złoży wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów do dnia 30 września 2016 roku, ustalenie prawa oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad
2016r. nastąpi do dnia 30 listopada 2016
roku. Osoba, która złoży wniosek wraz z
kompletem dokumentów okresie od 1
października 2015 r. do 30 listopada
2016r. ustalenie prawa oraz wypłata
świadczeń przysługujących za miesiąc
listopad 2016r. nastąpi do dnia 31 grudnia 2016 roku. Przyjmowanie wnioskówpokój nr 2 i 7.
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BEZPIECZNIEJ DO SZKOŁY
Gmina Baranowo w lipcu br. zakupiła nowy
autobus Eurolider 9. Autobus jest fabrycznie
nowym pojazdem, wyprodukowanym w 2016
r. przez firmę Autosan w Sanoku. Koszt autobusu wynosi około 580.000 zł. Środki te pochodzą w całości z budżetu gminy (nie było
możliwości pozyskania środków zewnętrznych). Nowy środek transportu zastąpi wysłużony, zakupiony w 2001r. „gimbus”. Wymiany
autobusu dokonano w trosce o poprawę bezpieczeństwa przewożonych uczniów. Obecnie
uczniowie będą dowożeni do szkół nowym,
bezpiecznym, dobrze wyposażonym, nowoczesnym autobusem.

Wewnątrz wiaty będzie ustawione sześć stołów wraz z ławkami, gdzie będzie można odpocząć lub przeprowadzić zajęcia szkolne
na świeżym powietrzu. Wzdłuż ścieżki będą
ustawione tablice o treściach przyrodniczoekologicznych. Obok wiaty przewidziane jest
miejsce na ognisko. Z wiaty będą mogli korzystać uczniowie okolicznych szkół, inne
grupy zorganizowane i niezorganizowane
oraz osoby, które zechcą pogłębić swoją
wiedzę o środowisku naturalnym w którym
żyją.
Kazimierz Rzewnicki
Kierownik ZOSiP

Kazimierz Rzewnicki
Kierownik ZOSiP

WIATA DLA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ
Trwa budowa wiaty dla edukacji ekologicznej. Budowla powstaje na placu szkolnym w
Baranowie. Obiekt realizowany jest w ramach programu „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej”. Całkowity
koszt realizacji tego obiektu to 71.590zł. Budowę wiaty dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie kwotą 27.692,44zł
oraz Powiat Ostrołęcki – kwotą 10.100 zł,
pozostałe środki – to wkład własny Gminy
Baranowo.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie informuje, że w okresie od dnia 01 września 2016r. do 15 września 2016r. można
składać w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie w godzinach 830 1530 (budynek Urzędu Gminy w Baranowie pokój nr 16, tel. 29 7616562) wnioski na stypendia szkolne na rok szkolny 2016/2017. Natomiast słuchacze
kolegiów pracowników
służb społecznych mogą składać wnioski
do 15 października 2016r.
Stypendium
szkolne
przyznawane
będzie decyzją administracyjną w dwóch transzach: od września 2016r. do grudnia 2016r. i
od stycznia 2017r. do czerwca 2017r., a w
przypadku kolegiów pracowników służb społecznych od października 2016r. do grudnia
2016r. i od stycznia.2017r. do 30 czerwca
2017r.
Zgodnie z art.90b ust.3 z dnia 7 września 1991r
o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015r. poz.2156
ze zm.) pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego przysługuje:
1. uczniom i słuchaczom zamieszkałym na terenie gminy Baranowo
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2. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o
uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i
dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów
pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, wychowankom publicznych i
niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej w stopniu głębokim
a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium szkolne otrzymuje uczeń znajdujący
się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania, a
także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł
( art.8 ust.1 pkt.2 ustawy o pomocy społecznej z
dnia 12.03.2004r.- tj. Dz.U. z 2008r. Nr 115
poz.728 z późn.zm.). Do dochodów nie wlicza się
świadczeń z Programu 500+. Ponadto warunkiem
przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Baranowo.
Podstawą do ustalenia uprawnień do stypendium
szkolnego dla ucznia są dochody netto uzyskane
w miesiącu poprzedzającym składanie wniosku
czyli przy składaniu wniosku w podstawowym terminie ustawowym – są to dochody uzyskane w
sierpniu 2016r.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy
przedstawiają informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli:
 Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień
2016r.
 Emeryci i renciści - kserokopia odcinka
emerytury lub renty za miesiąc sierpień 2016r.
lub aktualna kopia decyzji o wysokości pobieranego świadczenia.
Bezrobotni - zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu, a w przypadku pobierania zasiłku , zaświadczenie o wysokości zasiłku za miesiąc
sierpień 2016r.
 Rolnicy - kserokopia nakazu płatniczego lub
zaświadczenie o wielkości gospodarstwa wykazujące
ilość
hektarów
przeliczeniowych
(przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości
288zł).

 Osoby prowadzące działalność gospodarczą zaświadczenie z US.
 Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
–zaświadczenie z US o formie opodatkowania, oświadczenie o zadeklarowanej
kwocie dochodu oraz kopia dowodu opłacania składek ZUS.
 Zaświadczenie z OPS o wypłatach z
działu świadczeń rodzinnych i pomocy
społecznej.

Osoby osiągające dochód z innych źródeł
- dokumenty potwierdzające ich wysokość.
Stypendium szkolne nie przysługuje:
1. uczniom klas zerowych
2. uczniom, którzy nie mieszkają na terenie
gminy Baranowo
uczniom , którzy otrzymują inne wsparcie ze
środków publicznych.
Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium szkolnego, gdy: przerwał naukę w szkole, został skreślony z listy uczniów, ustały
przyczyny, które stanowiły podstawę przyznania stypendium.
Stypendium szkolne powinno być przeznaczone na dodatkowe zajęcia np. zajęcia wyrównawcze, nauka języka obcego , zajęcia
sportowe, taneczne, recytatorskie itd. oraz
pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym
np. tornister, strój sportowy, podręczniki,
słowniki, encyklopedie, lektury szkolne, zeszyty, przybory szkolne. Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia. Będzie udzielone ono w formie
refundacji poniesionych wydatków związanych z edukacją.
Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z art.21
ust.1 pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o
podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz.U. z 2000 r. nr 14., poz.176 z późn.zm.)
są wolne od podatku dochodowego.
Druki wniosków będą dostępne we wszystkich szkołach znajdujących się na terenie
gminy Baranowo oraz w ZOSiP w Baranowie
od dnia 29 sierpnia 2016r. Druk wniosku można też pobrać ze strony internetowej :
www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP
Bożena Koszykowska
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OKRESOWA SŁUŻBA WOJSKOWA




Okresową służbę wojskową pełni się w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony
państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego, zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działań antyterrorystycznych, ochrony mienia, akcji poszukiwawczych oraz ratowania lub ochrony zdrowia
i życia ludzkiego, oczyszczania terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwiania, a także wykonywania zadań przez Siły
Zbrojne poza granicami państwa. Powołanie
do okresowej służby wojskowej może nastąpić
w trybie normalnym lub natychmiastowego
stawiennictwa. Czas trwania okresowej służby
wojskowej nie może przekraczać łącznie dwudziestu czterech miesięcy. Czas ten może zostać wydłużony za zgodą żołnierza rezerwy
łącznie nie dłużej niż do czterdziestu ośmiu
miesięcy przez: dowódcę jednostki wojskowej
- w trakcie pełnienia tej służby, wojskowego
komendanta uzupełnień - przed powołaniem
do jej pełnienia. Czas pełnienia okresowej
służby wojskowej żołnierzy skierowanych do
pełnienia służby poza granicami państwa nie
może jednorazowo trwać dłużej niż dziewięć
miesięcy. Czas ten jest liczony od dnia przekroczenia granicy państwowej do dnia przekroczenia tej granicy w drodze powrotnej po
zakończeniu służby. W roku kalendarzowym,
w którym żołnierz rezerwy pełnił okresową
służbę wojskową, dowódca jednostki wojskowej może zwolnić tego żołnierza z odbywania
ćwiczeń wojskowych, z wyjątkiem w trybie natychmiastowego stawiennictwa. Do okresowej
służby wojskowej mogą być powołani żołnierze rezerwy którym nadano przydział kryzysowy na stanowisko służbowe w jednostce wojskowej oraz którzy złożą do wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu
na miejsce zamieszkania stałego lub czasowego, trwającego powyżej 3 miesięcy:
 wniosek o powołanie do tej służby wraz z
kwestionariuszem osobowym kandydata do
pełnienia okresowej służby wojskowej;

kwestionariusz osobowym kandydata do
pełnienia okresowej służby wojskowej;
kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
informację z Krajowego Rejestru karnego.

Żołnierzom rezerwy z tytułu okresowej służby wojskowej przysługują należności finansowe na zasadach określonych jak dla żołnierzy zawodowych na takim samym stanowisku: uposażenie zasadnicze, dodatki do
uposażenia zasadniczego oraz szereg innych świadczeń. Szczegółowe informacje
można uzyskać w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza
45, w godzinach jej otwarcia tj.; od poniedziałku do piątku od 7,30 do 15.30
oraz pod nr tel. 261 384 419 lub (29) 764
42 41
Agata Malon

Wyniki konkursu „Najpiękniejszy ogród
w Gminie Baranowo w 2016 r.”
Do konkursu zgłoszono 4 ogrody z miejscowości: Baranowo, Guzowatka, Rupin i
Zawady.
Komisja Konkursowa powołana do oceny
ogrodów sfotografowała zgłoszone ogrody.
Następnie na posiedzeniu w dniu 29 sierpnia 2016 r. członkowie komisji w oparciu
o kryteria oceny, znajdujące się w Regulaminie konkursu przyznali punkty w każdym kryterium oceny ogrodu. W ocenie
uwzględniono uprawę krzewów ozdobnych, utrzymanie trawnika, uprawę rabat
kwiatowych, elementy dekoracyjne oraz
usytuowanie altanki, ławeczek czy grilla w
ogrodzie.
W wyniku podsumowania konkursu
„Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo 2016” zgłoszonym ogrodom przyznano poniższe miejsca:
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I miejsce

- ogród Pana Adama Płoskiego, zam. Zawady

II miejsce- ogród Pani Anny Panuś, zam. Rupin - ogród Pani Henryki Orzoł, zam. Baranowo

III miejsce – ogród Pani Doroty Koziatek, zam. Guzowatka

Wszystkim właścicielom ogrodów serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy zdobytych miejsc. Zgłoszone ogrody są piękne, zadbane i ciekawie urządzone.
Wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas dożynek gminno – parafialnych w Baranowie
w dniu 11 września 2016 r.
Komisja Konkursowa
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Klub Seniora "Pogodny Zmierzch"
Klub Seniora "Pogodny Zmierzch" jak zwykle przy zaangażowaniu
wszystkich członków, działa bardzo aktywnie. Spotykamy się w każdą
środę, a spotkania rozpoczynamy wycieczkami rowerowymi, oczywiście
w zależności od pogody. Bardzo pracowity okres za nami, bo odbył się
Przegląd piosenki Klubowej, połączony z jubileuszem 10-lecia klubu. Ale
jak na razie, 10.06. jedziemy na wycieczkę rowerową nad rzekę do Oborczysk. Koledzy i koleżanki przygotowali ognisko z kiełbaskami.
Będziemy powtarzać takie wyjazdy, bo bardzo miło i przyjemnie jest spędzać czas w taki sposób czas na naszych spotkaniach.
Ciągle gdzieś wyjeżdżamy i tak lipiec rozpoczynamy, oczywiście od wycieczki rowerowej, po naszej pięknej okolicy – Jastrząbki, Cierpiąt, Czarnotrzewia, Oborczysk. 20.07 nasze spotkanie wygląda zupełnie inaczej.
W naszej gminie goszczą, w ramach wymiany młodzieżowej 3 dziewczyny z Chin, Maroka i Turcji. Zaproszone na nasze spotkanie, prezentują na
filmach swoje kraje. Opowiadają o tradycjach, zwyczajach, strojach i kulturze. Jest bardzo przyjemnie My nie rozumiemy po angielsku, ale syn
pani Dyrektor – Kacper, świetnie tłumaczył i nie było problemu. Na koniec
zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. W niedzielę 7 sierpnia od godz. 12.00 –
zaczynają zjeżdżać pierwsi goście na Przegląd Piosenki Klubowej. W tym
roku gościliśmy 14 zespołów. Przegląd ma szczególną wymowę, bo przecież świętujemy 10 lecie Klubu Seniora. Mamy więc piękny jubileusz. Grupa śpiewacza – przywitała wszystkich gości piosenką. Następnie każdy
zespół wykonał 2 utwory. Atmosfera była tak po prostu wspaniała. Korzystając z okazji raz jeszcze chcemy podziękować wszystkim , którzy nas
wspierają, a w szczególny sposób chcemy podziękować panu Wójtowi
Henrykowi Toryfter, pani Dyrektor GOKSiRu – Justynie Kaczorek, Radnym Wojewódzkim – panu Mirosławowi Augustyniakowi, Marianowi Krupińskiemu oraz naszym sponsorom, za pomoc. Dziękujemy!
Przy muzyce zespołu "Linda" bawiliśmy się do późnego wieczora. Przed
nami wycieczka. Długo oczekiwana, ale jest 16.08. całą grupą wyruszamy na zwiedzanie naszego pięknego kraju. Tym razem jest to wschód
Polski. I tak po kolei:
Kozłówka – zwiedzanie Zespołu Pałacowo -Parkowego zamojskich Cudo!
Lublin – Zamek, Stare Miasto z zabytkowymi kamienicami.
Majdanek- obóz koncentracyjny – szok! - i niedowierzanie jakie piekła
zgotowali ludzie – ludziom tym na ziemi.
Zamość – Stare Miasto, Katedra Zamojska, Dzielnica Żydowska z Synagogą.
Szczebrzeszyn – spacer po rezerwacie Bukowa Góra, a kościół na wyspie – przepiękny.
Kazimierz dolny – rejs statkiem po Wiśle. Widoki niesamowite. Nasze
panie dały mały koncert -sądząc po reakcji uczestników rejsu, spodobało
się. Zwiedzamy Rynek Starego Miasta, Kościół Farny z XVI w, Ruiny
Zamku Gotyckiego. Następnie spacer Wąwozem Korzeniowym - co
prawda trochę pomógł człowiek, ale i tak wrażenie niesamowite. W drodze powrotnej Wąwolnica – nazywana Częstochową Wschodu. Przepiękna bazylika i Kaplica Matki Boskiej Kębelskiej.
No i Nałęczów – spacer po pięknym Parku Zdrojowym, wizyta w Pijalni
wód. Piękne i niezapomniane przeżycie. Myślimy, że na długo zapamiętamy ten wyjazd.
Po powrocie czekało na nas zaproszenie do Kolna na Przegląd Piosenki
Biesiadnej. Jedziemy całą grupą. Nasze panie śpiewające, występują z 3
piosenkami, a sądząc po brawach publiczności spodobało się.
31 sierpnia - wycieczka rowerowa.
Podsumowując okres letni, działalności naszego klubu – no cóż, dawno
nie spędzaliśmy czasu tak bardzo aktywnie.

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.

