Wójt Gminy Baranowo
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baranowie
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. A. Kopcia
zapraszają na

i wojnę Kurpiów z Góralami
SOBOTA 9 lipca 2011
ZAWADY – godz. 20/00 - wyspa na rzece Omulew - koncert zespołu disco-polo DIADEM
i zabawa pod gwiazdami z zespołem LINDA
NIEDZIELA 10 lipca 2011 – Zawady – wyspa na rzece Omulew
Godz 13/00 – otwarcie imprezy , prezentacje twórców ludowych z Kurpi i Podhala
występy zespołów regionalnych - „KURPIANKA CEPELIA” z Kadzidła,
„Myszyniec” z Myszyńca,
Kurpiowski Zespół Pieśni i Tańca w Zawadach
oraz gościnnie „POLANIORZE” z Kościeliska na Podhalu
godz. 16/00 - koncert zespołu folkowego „CZEREMSZYNA” z Czeremchy
17/10 - Kapela Podwórkowa „PAKA” z Grajewa
17/50 - „RYBCIE ZNAD BIEBRZY” formacja kabaretowo folkowa w programie „CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE”
18/30 - druga część koncertu Kapeli „PAKA”
19/10 - „RYBCIE ZNAD BIEBRZY” – w koncercie „AMERICAM DREAM”
20/00 - „Wasyl Junior & Cygańskie Gwiazdy”

(godziny i kolejność występów mogą ulec zmianie)
Imprezie towarzyszą stoiska gastronomiczne i handlowe, wesołe miasteczko i inne atrakcje
Sponsorzy:
Spółdzielnia Mleczarska „MLEKOVITA” Oddział produkcyjny „KURPIE”
w Baranowie
Zakład Mleczarski ,,Hochland” w Baranowie

Współorganizatorzy:
Starosta Powiatu Ostrołęckiego

PHU „Jan” Jan Szulc Wola Błędowska

KZPiT w Zawadach

„Instal Warszawa” Warszawa

OSP Brodowe Łąki

„KAM-BUD” Zakład Remontowo – Budowlany Ostrołęka
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Ośrodek zdrowia po nowemu
Ośrodek zdrowia to jeden z ostatnich obiektów gminnych,
który zmienia swoje oblicze. Decyzja o adaptacji i modernizacji tego budynku została podjęta przez Radę Gminy w 2007 roku. Wykonaliśmy wówczas dokumentację
techniczna ,a we wrześniu 2008 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji do funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego. Zanim Rada Gminy zdecydowała o tym remoncie dyskutowany był scenariusz
sprzedaży tego budynku. Jednak zdecydowała koncepcja
modernizacji i adaptacji budynku jako mienia gminnego.
U podstaw tej decyzji legły co najmniej trzy argumenty,3
cele:
1.Społeczeństwo w większości było przeciwne sprzedaży
tego budynku, a budynek był bardzo zaniedbany i remont
był pilnie potrzebny.
2.Poprzez ten remont chcieliśmy poprawić warunki świadczenia usług podstawowej opieki zdrowotnej dla naszych
obywateli i zwiększyć ilość gabinetów lekarskich.
3.Uznaliśmy, że po modernizacji gmina uzyska większy
realny wpływ na funkcjonowanie ośrodka zdrowia, a
zwłaszcza zaistnieją wreszcie warunki do wprowadzenia
konkurencji ( kolejnych podmiotów świadczących usługi
medyczne ).
Pomimo wcześniej podjętej decyzji inwestycja rozpoczęła
się dopiero w 2010 roku tj. po ocenie naszego wniosku o
dofinansowanie Realizacja zadania została zaplanowana
na 2 lata tj. .od maja 2010 do września 2011roku. Wartość
inwestycji po przetargu to kwota 878024,67 złotych. W
2010 roku wykonaliśmy I etap inwestycji tj. przebudowaliśmy dach, wykonaliśmy remont wewnętrzny wraz z instalacjami całego budynku adaptując na piętrze 2 lokale
mieszkalne na gabinety lekarskie. Uzyskaliśmy w ten sposób 5 dodatkowych gabinetów lekarskich min. gabinet dla
rehabilitacji i gabinet dla ginekologii. Po przeprowadzeniu
I etapu inwestycji i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie
już w grudniu 2010 roku poprawiły się bardzo istotnie
warunki świadczenia usług medycznych w naszym ośrodku zdrowia. Skończyły się też największe niedogodności i
uciążliwości związane z tą inwestycją zarówno dla pacjentów jak i dla personelu świadczącego usługi podstawowej
opieki zdrowotnej. Tym samym odetchnęły z ulgą władze
samorządowe bo to przecież one tak zdecydowały. Jeszcze przed zakończeniem I etapu władze gminy rozpoczęły
poszukiwania lekarza stomatologa i drugiego lekarza rodzinnego, bowiem tego oczekiwało społeczeństwo i taki
był sens i cel tej inwestycji. Zgłosiły się do nas tylko 2
podmioty: lekarz stomatolog z Przasnysza Pan dr Merkiewicz i lekarz rodzinny świadczący usługi w Drążdżewie
Pan dr Kossakowski. W miesiącu marcu 2011 roku czyli
jeszcze przed rozpoczęciem II etapu inwestycji Gmina
zawarła 3 umowy użyczenia ( bez czynszu) na razie na
okres jednego roku przekazując cały budynek lekarzom, a
rolę administratora obiektu powierzyła Państwu Polcyn.
Nowi lekarze zadeklarowali rozpoczęcie działalności dopiero od maja, a w przypadku stomatologii od końca wa-
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kacji bo tu sprawa urządzenia gabinetu i uzyskania kontraktu z NFZ jest bardziej skomplikowana. Uznaliśmy, że
wiosna i okres wakacyjny to najlepszy czas na wprowadzanie nowych podmiotów do naszego ośrodka zdrowia,
bowiem zachorowalność w tym okresie jest najmniejsza i
ewentualne kłopoty związane z docieraniem się nowych
konkurencyjnych podmiotów będą najmniej uciążliwe.
II etap naszej inwestycji ruszył w maju tego roku. i potrwa
do końca września .W ramach tego etapu przewidziane jest
dokończenie elewacji budynku, montaż windy, wykonanie
ogrodzenia ,dokończenie budowy parkingów i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W miesiącu czerwcu został zamontowany najważniejszy element tej inwestycji –
winda. Obecnie trwają procedury przekazania jej do użytkowania .Miejmy nadzieję, że po jej uruchomieniu zaczniemy użytkować też gabinety na I piętrze i wtedy warunki w naszym ośrodku jeszcze się poprawią. Poprawi się
też komfort pracy pielęgniarek i lekarzy prowadzących
konkurencyjne praktyki. Jaki będzie podział i kto zajmie
górę, a kto dół jeszcze nie wiadomo. Samorząd zdecyduje
o tym niebawem. Najprawdopodobniej każdy z podmiotów dostanie gabinety i na górze i na dole. Tak czy inaczej
naszym celem było stworzenie warunków do zaistnienia
konkurencji i mam nadzieję, że cel ten zostanie osiągnięty.
Leży to bowiem w interesie zarówno Samorządu Gminy
jak i całego społeczeństwa. Słyszy się różne głosy, ale w
większości ludzie cieszą się , że mają możliwość wyboru
lekarza, bo jak stanowi polskie prawo ,a dokładnie Art. 28
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków
publicznych Dz. U. z 2008 roku Nr 164 poz. 1027 jeśli z
jakichś powodów zechcemy zmienić lekarza, lub pielęgniarkę możemy to zrobić bezpłatnie dwa razy w roku.
Każda kolejna zmiana jest możliwa , ale po wniesieniu
opłaty w wysokości 80 PLN. Nie płacimy gdy zmieniamy
miejsce zamieszkania lub gdy nasz lekarz lub pielęgniarka
przestaną udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, a także z
innych przyczyn niezależnych od naszej woli. Powrót do
poprzedniego lekarza też jest jak najbardziej możliwy.
Mamy nadzieję, że wszystkie 3 podmioty , którym Gmina
przekazała budynek umową użyczenia będą dobrze i zgodnie funkcjonować, a ta konkurencja wyjdzie z korzyścią
dla naszych pacjentów – obywateli gminy Baranowo. Jeśli
sytuacja będzie się komplikować możliwe są różne inne
scenariusze , ale zawsze musi być konkurencja i więcej
specjalistów bo taka jest wola większości społeczeństwa i
taki był cel tej inwestycji.

Gmina wygrała proces sądowy
29 czerwca 2011 roku w Sądzie Okręgowym Warszawa – Praga w Warszawie ( X Wydział Gospodarczy) został ogłoszony wyrok w sprawie o sygn. X GC 86/10 z
powództwa Gminy Baranowo przeciwko Kostrzewa Sp. z
o.o. dotyczącej wadliwie wykonanej bieżni na kompleksie
sportowym w Baranowie. Podczas budowy w 2008 roku 2
boisk treningowych oraz 60-cio metrowej bieżni w ramach realizacji I etapu gminnego kompleksu sportowego
przy Zespołach Szkół w Baranowie wykonawca wadliwie
zbudował bieżnię. Wada polega na tym, że bieżnia nie jest
zbudowana w idealnym poziomie i na długości 60 m
wznosi się około 20 cm w górę.
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Na etapie odbioru inwestycji nikt ani inspektor nadzoru,
ani wójt nie był w stanie tego zauważyć ponieważ geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza przedstawiona przez
wykonawcę pokazywała prawidłowe wykonanie tej bieżni . Wada wyszła na jaw dopiero przy budowie II etapu
kompleksu sportowego. Na dobrą sprawę mimo tej wady
bieżnia ta nadaje się do użytkowania i jest użytkowana.
Jednakże w związku z tym , że na budowę tego kompleksu
sportowego otrzymaliśmy dofinansowanie z Unii Europejskiej i będziemy budować całą bieżnię okólną 400metrową odcinek ten musi zostać przebudowany. Dlatego
też Gmina pozwała wykonawcę bieżni do sądu. Proces
sądowy w tej sprawie toczył się od lata 2010 do chwili
obecnej i 29 czerwca zapadł wyrok, który przyznaje gminie całkowitą rację i nakazuje przebudowę tej bieżni pozwanemu przez gminę wykonawcy. Cieszymy się z tego
wyroku ale boimy się ,że firma może ogłosić upadłość bo
to się w Polsce często zdarza i całej należnej kwoty jako
zapłaty za naprawienie bieżni możemy nie wyegzekwować. W związku z powyższym dokończenie budowy
gminnego kompleksu sportowego zostało przesunięte na
2012 rok.

Będą kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków.
Gmina Baranowo realizuje obecnie 2 zadania inwestycyjne z zakresu gospodarki ściekowej. Rozbudowuje oczyszczalnie ścieków w Baranowie wraz z budową 245 przyłączy do budynków w miejscowościach Baranowo, Orzoł,
Budne Sowięta, Zimna Woda, Czarnotrzew, Oborczyska,
Czerwińskie, Lipowy Las i Orzołek, oraz buduje 175 przydomowych oczyszczalni ścieków w pozostałych miejscowościach gminy.
Oba zadania są finansowane z funduszy europejskich.
W związku z zakończeniem wodociągowania gminy gospodarka ściekowa staje się obecnie priorytetem w działaniach inwestycyjnych. Dlatego też jeszcze w tym roku
chcemy przygotować kolejny projekt z zakresu budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków. Termin składania
tego projektu to wrzesień tego roku. Planowany termin
realizacji to 2013 rok.
Mamy już 136 zgłoszeń chętnych. Szacujemy, że będziemy mogli złożyć projekt podobny do obecnie realizowanego czyli na ok. 170 – 180 sztuk oczyszczalni. W
związku z powyższym wszystkich zainteresowanych
budową przydomowej oczyszczalni ścieków w swoim
gospodarstwie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy ( pokój nr 1 ) celem zapisania się na listę. Zapisy
będą przyjmowane do wyczerpania listy najpóźniej do
połowy sierpnia. Przy zapisywaniu się na listę cały czas
obowiązuje zasada że w pierwszej kolejności będą
uwzględniane gospodarstwa domowe zlokalizowane w
zabudowie rozproszonej – kolonijnej oraz żywotne ekonomicznie i demograficznie.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter
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Realizacja budżetu Gminy
Baranowo za 2010 rok
Dnia 16 czerwca 2011 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbyła się IX Sesja Rady Gminy
Baranowo w trakcie której radni
jednogłośnie udzielili Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2010 rok. Ponadto
została przedstawiona Uchwała
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie w sprawie wydania pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania
budżetu Gminy za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego i objaśnieniami.
Podsumowując realizację budżetu Gminy Baranowo
za 2010 rok stwierdza się, że dochody ogółem na plan
23.648.723,48 zł zostały zrealizowane w wysokości
23.449.539,63 zł, co stanowi 99,16 % wykonania planu.
Niezależnie od przedstawionej realizacji dochodów
należy również zaznaczyć, że suma występujących na dzień
31.12.2010 r. zaległości w płatnościach różnych należności
na rzecz budżetu Gminy wyniosła 290.431,51 zł, co w porównaniu do ogólnej kwoty rocznego wykonania dochodów
(23.449.539,63 zł) stanowi 1,24 %.
Odnotowano również nadpłaty płaconych należności dla gminy, które w 2010 roku zamknęły się kwotą
3.556,04 zł.
Skutki obniżenia przez Radę Gminy górnych stawek podatkowych w 2010 roku wyniosły 406.289,79 zł, a
największe dotyczyły podatku od nieruchomości 346.998,10 zł. Umorzono zaległości podatkowe na kwotę
6.321,00 zł
Realizacja wydatków w 2010 roku przedstawia się
następująco: na plan ogółem 24.267.723,48 zł wydatkowano kwotę 23.068.165,90 zł, co stanowi 95,06 % wykonania
planu.
Wobec tak kształtujących się dochodów i wydatków
(wykonanie dochodów jest wyższe o 4,10 % w stosunku do
wydatków), wynik finansowy zamknął się nadwyżką w wysokości 381.373,73 zł. Planowany był natomiast deficyt w
wysokości 619.000,00 zł.
Na spłacenie przypadających w 2010 roku rat pożyczek i kredytu wydatkowano kwotę 616.319,18 zł.
Na dzień 31.12.2010 r. stan zadłużenia Gminy Baranowo w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek stanowi kwotę 856.399,83 zł, co w porównaniu do zrealizowanych dochodów (23.449.539,63 zł) wynosi zaledwie 3,65
%.
Korzystny wynik finansowy zarówno w wymiarze
nominalnym jak i procentowym osiągnęła Gmina wskutek
niższego tempa realizacji wydatków (95,06 %) w porównaniu do wskaźnika zrealizowanych dochodów (99,16 %).
Dane te świadczą, iż gospodarka finansowa Gminy w 2010
roku była prowadzona prawidłowo.
Skarbnik Gminy Baranowo
Monika Kraska
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Wizyta Wojewody
16 czerwca 2011 r. naszą Gminę odwiedził Wojewoda
Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski. Wręczył on odznaczenie państwowe dla Przewodniczącego Rady Gminy.
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał Srebrny
Krzyż Zasługi Panu Jerzemu Symołon z okazji 20 lecia samorządu terytorialnego za długoletnie zasługi
w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Wojewoda podkreślił, że Pan Jerzy Symołon jest radnym
Gminy Baranowo nieprzerwalnie od 1994 roku tj. już 5
kadencję i 4 kadencję Przewodniczącym Rady. Od
2002 roku jest Prezesem Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawując ww. funkcje był inicjatorem wielu inwestycji gminnych. Jego starania pomagają Gminie pozyskiwać środki pozabudżetowe na
inwestycje. Działaniami swoimi przyczynił się do rozwoju samorządności w Gminie i na Mazowszu.
Następnie Wojewoda uczestniczył w jubileuszu 50lecia pożycia małżeńskiego. W uroczystości brało
udział 21 par małżeńskich z terenu Gminy. Medale za
długoletnie pożycie małżeńskie nadał jubilatom Prezydent rzeczpospolitej Polskiej. Wojewoda Mazowiecki
wręczył jubilatom medale. Pozostali uczestnicy uroczystości m.in. Wójt Gminy Baranowo, Starosta Ostrołęcki i Dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego
wręczyli jubilatom drobne upominki i kwiaty. Za pomyślność jubilatów wzniesiono uroczysty toast
i odśpiewano „Sto lat”. Uroczystość uświetniły występy : Zespołu folklorystycznego „Zagajnica” z ZSzG w
Baranowie, zespołu wokalnego Klubu Seniora
„Pogodny Zmierzch” i Małgosi Grzyb. Przygrywała
kapela kurpiowska.

Zakończony Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011 r.
Dnia 30 czerwca 2011 r. zakończono prace przy
spisie powszechnym ludności i mieszkań 2011.
Urząd Statystyczny wraz z Wójtem Gminy Baranowo przekazuje podziękowania dla rachmistrzów spisowych z terenu gminy za ich pracę i zaangażowanie
włożone w okresie prac spisowych.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w
2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 227 w dniach od 1 do 11 lipca
2011 r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny. SpiOpracowała sem tym objęte są osoby zamieszkałe w mieszkaniach wyTeresa Jędrzejczyk losowanych do tego spisu. Celem spisu kontrolnego jest
sprawdzenie kompletności Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 r. realizowanego od 1
kwietnia do czerwca 2011 r. oraz poprawności uzyskanych danych i ich zgodności ze stanem faktycznym.
Spis będzie przeprowadzany w formie wywiadów telefonicznych przez ankieterów spisowych, a osoby zamieszkujące w wylosowanych mieszkaniach zobowiązane są do
udzielenia ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą
odpowiedzi.
W przypadku wątpliwości tożsamość ankietera spisowego można zweryfikować dzwoniąc na infolinię: 800800 800 ( nr bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych), 22 44 44 777 ( nr płatny dla połączeń z telefonów komórkowych wg cennika operatora).
Opracowała
Irena Kowalczyk
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Dodatkowe szanse na aktywizację
zawodową bezrobotnych.
Dnia 29 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy
poinformował o pozyskaniu środków na aktywizację
lokalnego rynku pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki
Społecznej w ramach programu związanego z aktywizacja
bezrobotnych na terenach , na których miały miejsce klęski żywiołowe pn. ”Bezpieczne Dziś, Pewniejsze Jutro”.
Pozyskane środki dla powiatu ostrołęckiego i miasta
Ostrołęki będą przeznaczone na :
- organizację robót publicznych – ok. 40 osób,
- organizacje prac interwencyjnych – ok. 30 osób,
- organizację staży – ok. 150 osób.
Umowy dot. robót publicznych i staży mogą być zawarte
na okres od lipca do 30 listopada 2011 r. , natomiast
umowy dot. prac interwencyjnych od lipca br na okres 6
miesięcy.
Pracodawcy, którzy będą zainteresowani zorganizowaniem w/w prac będą zobowiązani do zatrudnienia osób bezrobotnych z własnych środków przez
okres min. 4 miesięcy po zakończeniu dofinansowania przez PUP ( przedsiębiorcy zatrudniający osoby
w ramach prac interwencyjnych 6 miesięcy).
Wnioski oraz wszelkie informacje w tym zakresie dostępne SA na stronie internetowej PUP: www.pupostroleka.pl.
Zgodnie z wyżej wskazanymi warunkami z Gminy Baranowo złożono zapotrzebowanie i wnioski o zorganizowanie zatrudnienia dla 5 osób bezrobotnych w tym:
1/ w Urzędzie Gminy w Baranowie 4 miejsca pracy
( na roboty publiczne – 2 osoby, na staż – 2 osoby)
2/ w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji
1 miejsce pracy do zatrudnienia na staż.
Decyzję o zorganizowaniu 5 miejsc pracy a nie więcej,
podjęto ze względu na ograniczone środki budżetowe w
tych jednostkach oraz ze względu na ograniczone możliwości pozyskania przydziału miejsc pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrołęce.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez PUP złożonych wniosków, zostaną zawarte odpowiednie umowy. Bezrobotni do zatrudnienia w ramach tych umów
będą wyłonieni z podań złożonych przez zainteresowanych bezrobotnych, które z racji ograniczonych środków
na aktywizację zawodową bezrobotnych w I półroczu
2011 r. - zostały rozpatrzone negatywnie.
Opracowała
Irena Kowalczyk
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WYPRAWKA SZKOLNA 2011/2012
Rządowy program pomocy uczniom w 2011 r. „Wyprawka
szkolna” - pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników
obejmuje uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2011/2012
naukę w:
- klasach I - III szkoły podstawowej,
- klasie III gimnazjum,
- uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tj. uczniów
słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w
stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami
sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest
niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających w roku
szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych i gimnazjum.
Dofinansowanie zakupu podręczników będzie wynosić:
dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej – do kwoty 180 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I-III
szkół podstawowych – do kwoty 180 zł
dla uczniów klas III gimnazjum – do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas I-III
gimnazjum – do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do klas IV-VI
szkoły podstawowej – do kwoty 210 zł
Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych
opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela,
pracownika socjalnego lub innych osób, za zgodą przedstawiciela
ustawowego lub rodziców zastępczych.
Do wniosku należy przedstawić następujące dokumenty:
I. W przypadku rodziny korzystającej ze świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej - zaświadczenie z GOPS o korzystaniu ze
świadczeń miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
II. W przypadku rodziny niekorzystającej ze świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej zaświadczenia potwierdzające
uzyskiwane dochody, za miesiąc poprzedzający termin złożenia
wniosku,
III. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć
zamiast zaświadczeń - oświadczenie o dochodach. W przypadku
ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego dochód w rodzinie
przekracza kryterium dochodowe, zamiast zaświadczeń należy
dołączyć uzasadnienie.
IV. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia posiadającego
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego należy dołączyć
kopię ww. orzeczenia wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną.
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie na wniosek
dyrektora szkoły, zwraca koszty zakupu podręczników do
wysokości wartości pomocy po przedłożeniu dowodu zakupu,
(faktura VAT, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie
podręczników z zawartą informacją, iż opisane wydatki rozliczone
zostały tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w
2011 r. –„Wyprawka szkolna”). W przypadku zakupów zbiorczych,
koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów do
wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu
podręczników. Potwierdzenie zakupu w tym przypadku powinno
zawierać imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie
uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę
zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu, który dokonał
zakupu. Potwierdzenie wystawia się na podstawie faktury VAT
oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.
Wnioski należy składać do dyrektorów szkół w terminie do dnia
5 września 2011 roku (wnioski należy pobrać w szkole, do której
uczęszcza dziecko lub ze strony: www.baranowo.pl ).
Kazimierz Rzewnicki
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GOPS - Spotkanie integracyjne
Dnia 4 czerwca (sobota) w GOKSiR w Baranowie odbyło
się spotkanie integracyjne dzieci niepełnosprawnych z
okazji Dnia Dziecka z gmin: Goworowo, Kadzidło,
Olszewo Borki i Baranowo. W spotkaniu wzięło udział ok.
120 osób (dzieci oraz opiekunowie). Oficjalnego otwarcia
imprezy dokonał Wójt Gminy – Henryk Toryfter.
Spotkanie uświetniały występy wokalne
i taneczne dzieci biorących udział w spotkaniu. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się gry, zabawy i konkursy
prowadzone głównie przez Panią Anię i Panią Wandę.
Dodatkową atrakcją była przejażdżka wozem strażackim
oraz kolorowy makijaż. Dzieci, które występowały na
scenie amfiteatru ze swoim repertuarem otrzymały
upominki ufundowane przez sponsorów z terenu naszej
gminy. Dzięki sponsorom został również zorganizowany
poczęstunek dla uczestników imprezy. Wszyscy chętni
mogli
również spróbować swoich sił
w pracach
plastycznych przy wyrobie figurek z masy solnej i
bibułkowych kwiatów.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej serdecznie dziękuje
wszystkim sponsorom za pomoc w zorganizowaniu Dnia
Dziecka.

Opracowała
Maria Daniszewska
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji w Baranowie
W sobotę i w niedziele 4-5 czerwca mieszkańcy
Baranowa i okolic bawili się na festynie rodzinnym
„Niedziela na wesoło” i imprezach towarzyszących
W sobotę od godziny 10-tej odbyło się spotkanie integracyjne z okazji ,, DNIA DZIECKA” dorośli, młodzież i dzieci bawili się w różne gry, zabawy. Młodzież miała okazję zaprezentować swoje zdolności na
scenie. Dzieciaki z zainteresowaniem ruszały na przejażdżkę wozem strażacki. Cała impreza zakończyła się
poczęstunkiem i wymianą wrażeń.
Również w sobotnie popołudnie dorośli, młodzież i
dzieci wzięli udział w rajdzie rowerowym ”Szlakiem
Bobra”. Niestety przez niesprzyjające warunki pogodowe wzięło w nim udział tylko około trzydziestu
uczestników, a nie jak zapowiedziane 100. Po rajdzie
uczestnicy pobiesiadowali przy grillu.O godz. 20 na
scenie przy GOKSiR rozpoczął swój koncert zespół ,,LINDA zaczynając dyskotekę pod gwiazdami.
Oficjalne otwarcie festynu nastąpiło w niedzielę o
godz. 13. Wójt gminy Baranowo Henryk Toryfter
przywitał zaproszonych gości i licznie zgromadzona
widownię. Po czym na scenie mogliśmy zobaczyć:
dzieci z przedszkola w Baranowie, zespół folklorystyczny ,,Zagajnica” z Zespołu Szkół Gminnych w
Baranowie, grupę dziecięcą KZPiT z Zawad, zespół
wokalny Klubu Seniora z Baranowa ,,Pogodny
Zmierzch”, człowieka gumę, prezentacje taneczne
dzieci z Krasnosielca, Bartka Białczaka z Baranowa,
Pana Andrzeja Staśkiewicza prezentującego tradycyjne instrumenty ludowe, polskie przeboje sceny rokowej ,, Ten dobry polski rock”, zespół ,,THE KORBOL” z Przasnysza, kabaret ,,Zmarnowany Potencjał”. Imprezę zakończył koncert formacji muzycznej ,,Buenos Ares’’
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W trakcie trwania festynu można było zobaczyć kurpiowskich rzeźbiarzy, którzy już od piątku wykonywali tradycyjne ludowe rzeźby w drewnie. Rzeźby te zostaną ustawione przy budynku GOKSiR w Baranowie.
Imprezie towarzyszyły: atrakcje i zabawy dla dzieci młodzieży i dorosłych m.in. trampolina, zjeżdżalnia,
ścianka wspinaczkowa – przygotowana przez Akademię
Przygody ,,Agama Team” itp. stoiska gastronomiczne i
handlowe.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego przeprowadził konkurs z zakresu przepisów ruchu drogowego,
gdzie główną nagrodą był rower. Cały festyn można ocenić jako imprezę, w której każdy mógł znaleźć cos dla siebie i świetnie się bawić.
Na wakacje GOKSiR w Baranowie planuje kontynuację poniedziałkowych spotkań integracyjnych z młodzieżą niepełnosprawną podczas których rozwijane są ich
zdolności plastyczne. W lipcu młodzież i dorośli mogą
uczestniczyć w zajęciach malarstwa olejnego. Zajęcia te
cieszą się dużą popularnością wśród mieszkańców naszej
gminy. Piękne obrazy namalowane podczas zajęć można
oglądać w holu budynku GOKSiR.
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A tutaj – bogactwo urządzeń , przepych dekoracji. Coś
wspaniałego . Ale najważniejsza kąpiel, więc do basenów.
Odważniejsi korzystali z urządzeń, mniej odważni tylko się
„moczyli”, ale wszystko z ogromną rozkoszą. Po 3 godzinach wszyscy jakby odmłodzeni – opuszczają obiekt z
mocnym postanowieniem : w powrotnej drodze – „ powtórka z rozrywki”. Kolejne 100 km jazdy i Wilno , cel naszej
wycieczki. Zakwaterowanie w hotelu Birże , pierwszy zorganizowany posiłek, krótki odpoczynek po bogatym w
trudy i wrażenia dniu. I kolejny punkt programu – jakby
przywitanie i ogólne zapoznanie się z przepięknym miastem: wyprawa na Górę Trzech Krzyży. Podziwiamy niepowtarzalną panoramę miasta, słuchamy opowieści o jego
burzliwej i krwawej historycznej przeszłości. W powrotnej
drodze – mały piknik dla poprawy nastroju, a potem wytrwalsi – na zakupy do miasta, a mniej wytrwalsi – spać.

W godzinach pracy wszyscy chętni mogą korzystać z siłowni, grać w tenisa stołowego korzystać z zewnętrznego
boiska do kosza i siatkówki.
Małgorzata Bączek
„Wilia – naszych strumieni rodzica , Dno ma złociste i niebieskie lica….” Płynie przez litewska ziemię , a w miejscu
którym łączy się ze swą młodsza siostrą – Wilenką – przepiękny stary gród , nazwany od ich imion Wilnem.
Gród , który stała się celem pierwszej dłuższej wycieczki
zagranicznej naszego Klubu Seniora „ Pogodny Zmierzch”.
A oto krótki przegląd tego co udało się nam zobaczyć i
przeżyć w te niezapomniane dni : 23-25 maja br. w trakcie
tej wspaniałej wycieczki .Wyjechaliśmy w poniedziałek o
godz 5 .00 rano . Odcinek początkowy trasy przez Kurpie i
Suwalszczyznę – jak zwykle na wycieczce : rozmowy,
drzemka, pojadanie i pośpiewywanie. Ogólnie fajnie , bez
niespodzianek i problemów. Nawet przekraczanie granicy
w Ogrodnikach nie budzi sensacji ( bo to już „nie te czasy”)i przebiega prawie niezauważalnie . Jeszcze trochę jazdy wśród zieleni pięknych litewskich lasów i – Druskienniki, jeden z ważniejszych punktów programu naszej wycieczki. Zatopione w zieleni kolorowe domy , często drewniane i bogate zdobione tez drewnianymi elementami. I
nagle szok! Przed nami nowoczesna , masywna bryła Aquaparku, cała w kwiatach i elementach tzw. „małej architektury”. Pięknie ! A w środku – jeszcze piękniej . Ale dech zapiera dopiero zejście do basenów z wodą termalną , do których tak tęskniłyśmy od zeszłorocznych szaleństw na podobnych , ale o ile skromniejszych w naszym Białym Dunajcu.

Następnego dnia w zwiedzaniu miasta towarzyszył nam
wspaniały przewodnik , Pan Jerzy Lipski. Inteligentny ,
dowcipny człowiek o swoim mieście i jego dziejach wiedzący prawie wszystko . Z okien autokaru , bądź bezpośrednio w zwiedzanych obiektach swoją urokliwą , śpiewną mową objaśniał nam historię zabytków, ich losy i przeznaczenie, sypał anegdotami, czytał poezję. Ideał przewodnika.
W jego towarzystwie liczne kościoły, katedra, bogato zdobiona cerkiew z relikwiarzami męczenników i pamiątkami z
przeszłości stawały się jeszcze cenniejsze , piękniejsze i
bliższe. Piękny, zabytkowy kościół św. Piotra i Pawła, św.
Anny , św. Teresy , św. Ducha gdzie odprawiane są nabożeństwa wyłącznie w języku polskim.W jego towarzystwie
liczne kościoły, katedra, bogato zdobiona cerkiew z relikwiarzami męczenników i pamiątkami z przeszłości stawały się
jeszcze cenniejsze , piękniejsze i bliższe. Piękny, zabytkowy kościół św. Piotra i Pawła, św. Anny , św. Teresy , św.
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Ducha gdzie odprawiane są nabożeństwa wyłącznie w
języku polskim. Wyniosła Katedra czy niepowtarzalna
Kaplica Ostrobramska z cudami słynącymi obrazemto tylko nieliczne przykłady wielowyznaniowanych
świątyń, które są perełkami architektury, dzieł sztuki i
miejscem hołdu dla Boga i wielkich ludzi historii Kościoła oraz Polski i Litwy. I jeszcze jedno miejsce niezwykłe: jeden z 3 wileńskich cmentarzy , tak bliski sercu Polków : cmentarz na Rossie. Z kwaterami żołnierzy
polskich z wojny w latach 1919 – 1920 z grobem matki
Józefa Piłsudskiego w którym pochowano również
jego serce oraz lasem wspaniałych, choć zniszczonych
i zaniedbanych pomników nagrobnych wielkich Polaków i Litwinów, wybitnych przedstawicieli świata nauki, sztuki i literatury. Pamiątki po nich . miejsca
związane z ich życiem siedziby władz dawnych i
współczesnych każą nam powtórzyć słowa wybitnego
wilnianina prof. Juliusz Kłosa :” Poznać Wilno, to znaczy – pokochać je na zawsze”. Trzeci dzień wycieczki
przeznaczony był na Troki przedwileńską stolicę Litwy,
krainę wielu jezior i wysp , z XV wiecznym zamkiem
na jednej z nich . Wielkość , potęga i osobliwy urok tej
budowli i otaczającej jej przyrody usprawiedliwia powiedzenie ;”Być w Wilnie , a nie poznać Trok, to jak
być w Rzymie , a papieża nie widzieć”. A potem już był
powrót na ziemię : próbowanie litewskich potraw, zakup
ostatnich pamiątek ( koniecznie coś z bursztynu, widokówek) Przed nami Druskienniki i 2 godziny w niezwykłych basenach. W drodze powrotnej – pełni wrażeń –
już zaczęliśmy marzyć o kolejnej takiej wyprawie , jak
ta, którą zawdzięczamy naszym „ dobrym duchom” :
Paniom – Halinie Białczak, Grażynie Symołon, Joannie
Szymaniak oraz Państwu Rasie i Marcinowi Kraska.
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Przegląd Pieśni Wielkanocnych
W niedzielne popołudnie zespół śpiewaczy Klubu Seniora
wraz ze scholą „Gloria Ichtis „ z Barnowoa wyjechał do
Jednorożca . Skorzystaliśmy z zaproszenia tamtejszego
Klubu Seniora na Przegląd Pieśni Wielkanocnych, który
odbył się tam po raz pierwszy, dlatego zaskoczyła nas
forma organizacyjna : mała ilość zespołów, i duża różnorodność repertuaru, co nie dawało możliwości porównania
poziomu i szans. Oprócz naszych zespołów występował
bowiem tylko miejscowy Klub Seniora, chóry kościelne z
Jednorożca i Przasnysza oraz połączone chóry z obu tych
miejscowości z dość różnorodnym i przypadkowym repertuarem.. Mimo to nasz zespół zaprezentował się godnie
i spotkał się z życzliwym przyjęciem i dużym uznaniem.
Dwie pieśni ;”Alleluja, Jezus żyje”, „Otrzyjcie już łzy
płaczący” zrobiły na zgromadzonych duże wrażenie.
Składają się na to właściwy dobór repertuaru , bezbłędne
piękne wykonanie a może trochę prezentacja zespołu : jednolite piękne stroje , które stale uzupełniane i zmieniane
dodają uroku wykonawcom, zjednują sympatię widzów i
czynią ich rozpoznawalnymi. Wszystko to przyniosło naszemu zespołowi okolicznościowy, piękny puchar który
jako pierwszy sprawił obdarowanemu zespołowi ogromną
radość. Sprawna organizacja i wspaniała atmosfera Przeglądu to zasługa członków Klubu miejscowego Proboszcza Ks Andrzeja Kronali i jego współpracowników. Ich
też zasługą było przyjście na zakończenie, które dobrze
służy integracji seniorów z sąsiadujących gmin.
Klub Seniora
Pogodny Zmierzch
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WÓJT GMINY BARANOWO
KLUB SENIORA „POGODNY ZMIERZCH”
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
zapraszają na

„III Przegląd Piosenki
Klubowej”
dnia 07.08.2011 r
o godz 13:00
Amfiteatr w GOKSiR w Baranowie
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WÓJT GMINY BARANOWO
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Ostrołęce
zapraszają do udziału w konkursach na
„Najpiękniejszy

ogród w Gminie
Baranowo”
„Najładniejszą posesję rolniczą w Gminie
Baranowo”
UDZIAŁ W KONKURSACH MOŻNA ZGŁASZAĆ
DO DNIA 22 LIPCA 2011 R.
FORMULARZE DOSTEPNE SĄ W GMINNEJ
BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W BARANOWIE
LUB NA STRONIE INTERENTOWEJ GMINY
www.baranowo.pl.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJI O KONKURSIE
POD NR TEL 29 761 3776 WEW 52

