1

2

Wyniki konkursu „Najpiękniejszy ogród w Gminie Baranowo w 2017 r.”
Do konkursu zgłoszono ogrody z miejscowości: Dłutówka, Orzoł, Rupin.
Komisja Konkursowa powołana do oceny ogrodów sfotografowała zgłoszone ogrody. Następnie na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2017 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 2017” zgłoszonym ogrodom przyznano poniższe
miejsca:
I miejsce - ogród Pana Marka Kaczmarczyka, zam. Dłutówka
II miejsce- ogród Państwa Zdzisława i Danuty Kardaś, zam. Orzoł
III miejsce – ogród Pani Krystyny Deptuła, zam. Rupin
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 10 września 2017 r.
Komisja Konkursowa

I miejsce
-ogród Pana Marka Kaczmarczyka, zam. Dłutówka

II miejsce
-ogród Państwa Zdzisława i Danuty Kardaś, zam. Orzoł

III miejsce
–ogród Pani Krystyny Deptuła zam. Rupin -
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Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy
Baranowo
Obecnie, zdecydowana większość oświetlenia ulicznego w
gminie jest przestarzała technicznie, zbyt energochłonna i
awaryjna. Natomiast środki przeznaczane na pokrycie kosztów energii elektrycznej, zużywanej na cele oświetlenia
miejsc publicznych i dróg, znajdujących się na terenie gminy, jak również opłat za konserwację tego oświetlenia, stanowi spore obciążenie dla budżetu gminy. W interesie gminy było więc przystąpienie do realizacji projektu pn.
„Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranowo poprzez jego
modernizację i rozbudowę Zadanie 1 – Wymiana lamp z
osprzętem i urządzeń sterujących”
Koszty oświetlenia dróg znajdujących się na terenie gminy,
gmina w całości ponosi z własnego budżetu. Jednocześnie
zobowiązana jest dbać o racjonalizację kosztów oświetlenia
ulicznego tj. kosztów związanych z jego modernizacją oraz
właściwą jakością techniczną i eksploatacyjną.
Podstawową modernizacją systemu polegać będzie na wymianie istniejących opraw i źródeł światła na bardziej energooszczędne (także ze względów estetycznych). Oprawy
tego typu pozwalają na uzyskanie znacznie większej ilości
światła przy zmniejszonym zużyciu energii elektrycznej.
Konieczność modernizacji oświetlenia licznego w gminie
wynika przede wszystkim ze stanu technicznego i awaryjności oświetlenia. Największym argumentem za modernizacją jest możliwość redukcji wydatków na energię elektryczną i konserwację punktów świetlnych. Podjęcie działań modernizacyjnych przyniesie gminie wymierne korzyści.
Planowana w ramach projektu modernizacja oświetlenia
doprowadzi w efekcie do obniżenia mocy zainstalowanych
urządzeń oświetleniowych oraz energochłonności oświetlenia w przeliczeniu na jeden punkt świetlny a co za tym
idzie, do ograniczenia zużycia energii elektrycznej, a następnie emisji gazów do atmosfery co będzie dawać dostrzegalne efekty ekologiczne.
W gminie Baranowo wypracowano następujące rozwiązanie
w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, gdzie zostaną zainstalowane następujące rodzaje opraw:
- oprawy sodowe nowe 100W – 63szt
- oprawy sodowe nowe 70W – 444szt
- oprawy sodowe 100W (z wymiany) – 121szt
Zostaną również zainstalowane w każdej miejscowości zegary astronomiczne z możliwością programowania przerwy
nocnej.
W ramach projektu nastąpi również rozbudowa oświetlenia,
uzupełnienie istniejących odcinków oświetlenia poprzez
montaż opraw na istniejących słupach.
Projekt obejmuje modernizację oświetlenia we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy Baranowo. W samym
Baranowie ulice : Madalińskiego, Plac Trzydziestolecia,
Nowotki, Sienkiewicza i Słoneczna zostały wyłączone z
projektu i nie będzie wymiany lamp.

Na ww. ulice została wykonana odrębna dokumentacja
projektowa, która zakłada modernizację oświetlenia na
własnych nowoczesnych słupach. Koszt wykonania
prac jest jednak zbyt duży, by został włączony do istniejącego zadania. Projekt będzie zatem wykonany w
2 etapie modernizacji oświetlenia w przyszłych latach.
Na obecną chwilę gmina ogłosiła przetarg nieograniczony gdzie wpłynęły 2 oferty na wykonanie ww. zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma
„INSBUD” Sylwia Olszewska, z Łomży za kwotę
539 951,27 zł, na którą zostanie podpisana umowa z
Wykonawcą. Realizacja projektu ma zakończyć się 25
października 2017 roku.
Modernizacja oświetlenia jest kosztowna i przekracza
możliwości finansowe gminy, dlatego projekt został
zgłoszony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu dofinansowania.
Po ocenie wniosków projekt gminy Baranowo znalazł
się na liście projektów wybranych do dofinansowania.
Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Warszawie została
udzielona promesa na dofinansowanie w wysokości do
410.000,00zł
Krzysztof Szczepanek

Brak dofinansowania na usuwanie azbestu w roku
2017.
Zgodnie z krajowym programem 2017-OZ-14 na
usuwanie azbestu w dniu 3 lutego 2017 r. Gmina
złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie zadania pn. „Odbiór , transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest/płyty
azbestowo-cementowe faliste i płaskie dla budownictwa”.
Do powyższego programu zgłosiło się w m-cu styczniu 2017 r. 64 właścicieli nieruchomości z terenu
gminy na utylizację 138,8 ton płyt azbestowych.
W dniu 24.07.2017 r. Gmina otrzymała pismo z
WFOŚiGW informujące , że środki finansowe przeznaczone na realizację powyższego zadania zgłoszone w ramach ogłoszonego programu na usuwanie
azbestu zostały wyczerpane na rok 2017.
Przyznanie dofinansowania na realizacje zgłoszonego przez Gminę przedsięwzięcia może nastąpić pod
warunkiem wystąpienia dodatkowych środków finansowych.
Z powyższego pisma wynika ,że istnieje małe prawdopodobieństwo by Gmina jeszcze w tym roku
otrzymała dofinansowanie na utylizację azbestu.
Informuje się mieszkańców gminy , którzy zgłosili
płyty azbestowe do utylizacji w roku 2017, że zostaną automatycznie ujęci we wniosku który składany
będzie o dofinansowanie w roku 2018.
Wiesław Bieńkowski
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Budowa oczyszczalni ścieków w Kuciejach
zmierza ku końcowi
Drugi etap budowy oczyszczalni ścieków w Kuciejach dobiega końca. Obecnie trwają prace nad montażem technologii, automatyki i elektryki. Uzupełniane są również elementy
budowlane, wykończeniowe. Do zagospodarowania pozostał
plac wokół oczyszczalni oraz budowa ogrodzenia. Inwestycja ta pozwoli na skuteczne oczyszczanie ścieków komunalnych docelowo z 14 miejscowości północnej części Gminy
Baranowo, a w przypadku pozyskania inwestora w Baranowie, pozwoli uzupełnić moce przerobowe oczyszczalni w
Baranowie. Technologia oczyszczania ścieków została wybrana inna niż w przypadku oczyszczalni zlokalizowanej w
Baranowie, ponieważ ścieki komunalne będą oczyszczone
w technologii opartej na tzw. reaktorach porcjowych w
układzie SBR. Technologia ta uniemożliwi zamarzanie ścieków w zimie. Oczyszczalnia jest budynkiem wielofunkcyjny, z częścią dwukondygnacyjną. Oczyszczanie mechaniczne będzie realizowane w oparciu o instalację do mechanicznego oczyszczania ścieków. Proces oczyszczania biologicznego będzie realizowany w oparciu o trzy reaktory biologiczne osadu czynnego w technologii SBR z cyklicznym
dopływem i odpływem ścieków. W latach 2016 - 2017 wyposażone zostaną tylko dwa reaktory SBR, a trzeci w latach
późniejszych w miarę przybywania ścieków.
Jak już wspominałem w poprzednim artykule budowa
oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej odbywać
się będzie w kilku etapach. Wynika to z faktu, że inwestycje
z zakresu gospodarki ściekowej należą do najdroższych i
najtrudniejszych do zrealizowania. Jednak mając na uwadze
troskę o środowisko naturalne i zdrowie Naszych mieszkańców, Samorząd Gminy Baranowo podjął decyzję o rozpoczęciu długoletniego procesu inwestycyjnego związanego z
budową oczyszczalni w Kuciejach oraz budową sieci kanalizacyjnej w północnej części Gminy Baranowo. Obecnie
koszt budowy oczyszczalni to kwota ok. 3.000.000,00 zł.
Gmina Baranowo otrzymała wsparcie finansowe ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach „Zadania z zakresu
ochrony Wód” w formie pożyczki w kwocie 1.960.413,72 zł.
W dniu 12.12.2016 roku została zawarta umowa pożyczki nr
0161/16/OW/P na realizację zadania, którego zakres jest
opisany powyżej, a które nosi nazwę: „Budowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Kuciejach obsługującej odbiór ścieków w północnej części Gminy Baranowo”. Jest to pożyczka na bardzo korzystnych warunkach,
ponieważ jest umarzalna w 40%, po osiągnieciu zakładanego efektu ekologicznego i terminowej spłacie.
Marcin Wołosz

Gospodarka wodno – ściekowa
Jak wcześniej informowaliśmy trwają prace na zadaniu pn.
,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 miejscowości
północnej części Gminy Baranowo oraz rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy BaranowoZadanie 1”.Na realizację tego zadania został złożony wniosek
do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie ze środków
UE w ramach działania ,, Podstawowe usługi i odnowa wsi na
obszarach wiejskich’’ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 wniosek został pozytywnie zaopiniowany i Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 961 278
zł. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie został ogłoszony
przetarg w którym z sześciu złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę tj. formę ,,BRUKTIM” –Usługi Budowlano
- Projektowe z Ostrołęki która to zadanie zaoferowała wykonać
za kwotę 3 579 781,40 zł. Inwestycja ta to ok. 24 km sieci kanalizacji sanitarnej i 206 przyłączy do budynków wraz z U.Z.T.
Zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą w roku 2017 do 15
października zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami w czterech miejscowościach są to wieś Błędowo,
Wola Błędowska, Guzowatka i Kucieje. W 2018 roku prace
rozpoczną się od maja i będą trwały do 30 października w tym
okresie zostaną wykonane prace w pozostałych zaplanowanych
miejscowościach tj. Kopaczyska, Kalisko Ziomek i Bakuła oraz
zostanie wykonane ok.0.5 km sieci wodociągowej wraz przyłączami na nowym osiedlu w msc. Zawady. Sądzimy, że realizacja tej inwestycji zostanie wykonana zgodnie z naszymi zamierzeniami a po jej wykonaniu Gmina przystąpi do realizacji
następnego etapu i przystąpi do budowy pozostałej części projektu i wykona sieć kanalizacji sanitarnej w pozostałych zaprojektowanych miejscowościach tj. Brodowe Łąki, Zawady, Dąbrowa, Majk, Ramiona, Rycica i Glinki.
Jerzy Orzoł
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WOJSKOWA OBRONA TERYTORIALNA
Na terenie Mazowsza trwa formowanie Wojsk Obrony Terytorialnej. Jestto nowy rodzaj Sił Zbrojnych. Jednostki Obrony Terytorialnej wykorzystywane będą do: wsparcia ludności cywilnej, przeciwdziałania klęskom żywiołowym lub usuwania ich skutków,
działań bojowych w ramach wzmocnienia wojsk operacyjnych
oraz ochrony obiektów i instytucji. Główną siłę Wojsk Obrony
Terytorialnej będą tworzyły zasoby ludzkie, czyli żołnierze ochotnicy pełniący terytorialną służbę wojskową.
Zainteresowane osoby służbą w Obronie Terytorialnej powinny spełniać podstawowe wymagania:

•
•
•

obywatelstwo polskie;

•
•
•

niekaralność za przestępstwo umyślne;

ukończone 18 lat;

dobry stan zdrowia; posiada zdolność fizyczną i psychiczną do
pełnienia czynnej służby wojskowej

nie była przeznaczona do służby zastępczej,

nie pełni innego rodzaju czynnej służby wojskowej lub nie
posiada nadanego przydziału kryzysowego,

• nie jest reklamowana od obowiązku pełnienia czynnej służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub w
przypadku nadania przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego w
formie zbiorowej listy imiennej w jednostce przewidzianej do militaryzacji
posiada wykształcenie;
- co najmniej wyższe – w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie oficerów,- co najmniej średnie – w
przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie
podoficerów,
- co najmniej podstawowe w przypadku pełnienia służby na stanowisku służbowym w korpusie szeregowych – jeżeli
występują potrzeby uzupełnieniowe Sił Zbrojnych.
Pierwszeństwo w powołaniu do terytorialnej służby wojskowej
przysługuje:

•

osobom posiadającym pobyt stały (zamieszkanie) lub pobyt
czasowy powyżej trzech miesięcy na obszarze dyslokacji miejsca
pełnienia tej służby;

•
•

byłym żołnierzom zawodowym;

członkom proobronnych organizacji pozarządowych, które
podpisały porozumienie o współpracy z Ministrem Obrony Narodowej lub dowódcami jednostek wojskowych, posiadającym rekomendacje władz tych organizacji;
absolwentom szkół realizujących programy innowacyjne lub eksperymentalne przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa.

Czas trwania terytorialnej służby wojskowej wynosi od
roku do sześciu lat może on również zostać przedłużony, na wniosek lub za zgodą żołnierza OT, przez dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz OT pełnić będzie służbę, w trakcie pełnienia tej służby.
W związku z koncepcją tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej zachęcamy wszystkie chętne osoby do kontaktu w przedmiotowej sprawie z Wojskową Komendą
Uzupełnień w Ostrołęce, ul. Sienkiewicza 45, 07-409
Ostrołęka. Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30lub pod
nr tel. 261 384 435, 261 384 430, 261 384 403 gdzie
uzyskają Państwo dokładne i rzetelne informacje o warunkach służby, zasadach naboru czy też niezbędnych
wymaganiach jakie musi spełnić kandydat do WOT.
Agata Malon

Zmiany w programie 500+

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego
Programu „Rodzina 500+”. Korzystanie ze świadczenia
wychowawczego wymaga złożenia nowego wniosku.
Jest to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można
ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z
funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18.
roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium
dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko
(800 lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pojawiły się natomiast ułatwienia w zakre-
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Okresy świadczeniowe
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia
jest ustalane na rok – od 1 października danego roku do 30
września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze
okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa
do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla
świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada
i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wniosek w sierpniu – świadczenie w październiku
Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w
terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października.
Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie
wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy
wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od
miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia
do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących
od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku.
Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później
niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego
zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.
Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do
ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W gminie
Baranowo jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie.
Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do
wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE
ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz Profil Zaufany.
Banki, które umożliwiają składanie wniosku o 500+ przez
swoje serwisy to:
Alior Bank SA, Bank BGŻ BNP Paribas, CreditAgricole Bank
Polska SA, Euro Bank SA, Getin Noble Bank SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, ING Bank Śląski SA, Inteligo,
mBank SA, Bank Millennium SA, Nest Bank S.A, Bank
Ochrony Środowiska SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy
SA, PKO Bank Polski SA, PLUS BANK S.A., Raiffeisen
Bank Polska SA, Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, SGB-Bank SA, Bank
Zachodni WBK SA.
Anna Grad

„ENERGETYCZNY TORNISTER”
W miesiącu sierpniu PGE Dystrybucja S.A. w Warszawie za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie przekazała wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów z terenu naszej
gminy. Plecaki wręczył dzieciom w imieniu PGE
Wójt Gminy Baranowo. Na wyprawkę składał się
tornister wraz z wyposażeniem w postaci piórnika,
zeszytów i pozostałych akcesoriów szkolnych. Akcja pn. „Energetyczny Tornister” skierowana była
do 21 potrzebujących dzieci z terenu naszej gminy,
dla których nowy plecak na nowy rok szkolny przyniósł wiele radości.

Gmina Baranowo w dniu 27.06.2017 zawarła umowę nr FED.272.7.2017 z Panem Mirosławem Stolarczyk
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stolarczyk Mirosław, Technologia Pożarnicza ul. Ściegiennego
268 A, 25-116 Kielce na „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla ochotniczej Straży
Pożarnej w Brodowych Łąkach’’ który zobowiązał się dostarczyć fabrycznie nowy średni samochód ratowniczogaśniczy z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w
Brodowych Łąkach do dnia 30.09.2017 za sumę
816.105,00 zł.
Na pojazd Gmina Baranowo dostała dofinansowanie z
trzech źródeł:
- dotacja WFOŚiGW w Warszawie
300.000,00 zł.
- dotacja Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
150.000,00 zł.
- dotacja Województwa Mazowieckiego
100.000,00 zł.
- środki własne
266.105,00 zł.

7
INFORMACJA O UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ
POMOCY MATERIALNEJ
O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA
UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE
GM. BARANOWO W ROKU SZK.2017/2018
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Baranowie
informuje, że w okresie od dnia 01 września 2017r.
do 15 września 2017r. 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 2017/2018. Natomiast słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych mogą składać wnioski do 15 października 2017r.
Stypendium szkolne przyznawane będzie decyzją
administracyjną w dwóch transzach: od września
2017r. do grudnia 2017r. i od stycznia 2018r. do
czerwca 2018r., a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych od października 2017r. do
grudnia 2017r. i od stycznia.2018r. do 30 czerwca
2018r.
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
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
3. 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 2017r.
Przy składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają
informacje o wszystkich dochodach NETTO czyli:

• Osoby pracujące- zaświadczenie pracodawcy o dochodach netto za miesiąc sierpień 2017r.

• Emeryci i renciści - kserokopia odcinka emerytury lub
renty za miesiąc sierpień 2017r. 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 2017r.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.

•

Otrzymujący alimenty - wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub kopia dokumentu stwierdzającego
otrzymywanie alimentów.

•

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.
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Uwaga! Stypendia szkolne zgodnie z ar t.21 ust.1
pkt.40 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016r.. poz.2032 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 28 sierpnia 2017r. Druk
wniosku można też pobrać ze strony internetowej :www.baranowo.pl w zakładce ZOSiP
Bożena Koszykowska
Bezpłatne podręczniki rok 2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 bezpłatne podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przysługują wszystkim uczniom z klas:
I, II, III, IV, V, VI, VII – szkoły podstawowe
II, III– gimnazja
Łączna kwota na bezpłatne podręczniki dla Gminy Baranowo w roku 2017 wyniosła: 84.061,32 złotych.
Jadwiga Abramczyk

Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową wyposażając w sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i
zabawki. Przedszkolny plac zabaw zaspakaja potrzeby
ruchowe dzieci na świeżym powietrzu. Realizujemy dodatkowe programy edukacyjne. W tym roku szkolnym
będziemy realizować program własny „Ekspresja muzyczna i regionalna w różnych formach działalności
dzieci”. Zadaniem programu będzie kształtowanie u
przedszkolaków wrażliwości estetycznej i słuchowej
wykorzystując ruch i muzykę. Dzieci poznawać będą
tradycje regionalne „Kurpi Zielonych”, instrumenty muzyczne. Będą nabywać i doskonalić umiejętności wokalno- taneczne.
Każde dziecko jest dla nas ważne, chcemy aby
w przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Staramy się stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do
wszechstronnego, harmonijnego rozwoju.
mgr J. Piórkowska
Gminne Przedszkole w Baranowie
Warto się uczyć i osiągać sukcesy.

OGŁOSZENIE
Nowo powstała
Firma Cateringowa
"Słoneczna Kuchnia"
Magdalena Panuś
oferuje kompleksową obsługę uroczystości.
Przygotowujemy smaczne domowe dania na :
wesela, chrzciny, komunie, 18stki, stypy, obiady rodzinne i inne.
W naszej ofercie szeroki wybór menu, które
zawsze ustalamy indywidualnie z kaŜdym klientem. Ceny do uzgodnienia. Zapraszamy do
skorzystania z naszej oferty.

Nowy rok szkolny 2017/2018 w Gminnym Przedszkolu
w Baranowie
Do Gminnego Przedszkola w Baranowie w nowym roku szkolnym 2017/2018 przyjęto 100 dzieci.
Przedszkolaki przebywają w 4 grupach: „Pszczółki”- grupa 3-4 latków, „Krasnoludki”- grupa dzieci 4 i 5 letnich,
„Kubusie Puchatki”- grupa 5 latków oraz „Wesołe jeże”dzieci 6 letnich. W ostatnich dniach sierpnia rodzice nowo
przyjętych dzieci licznie uczestniczyli w programie adaptacyjnym, który miał na celu szybsze przystosowanie się
maluchów do warunków przedszkolnych w nowym roku
szkolnym. Dzieci integrowały się w grupie rówieśniczej,
zapoznawały się ze swoimi paniami oraz poznawały zasady panujące w przedszkolu. Zadaniem programu adaptacyjnego było również nawiązanie współpracy między nauczycielkami i rodzicami, wzajemne poznanie się w relacjach: dzieci-nauczycielki-rodzice. Prowadzone były zabawy integracyjne w Sali i na placu zabaw, co ułatwiło nowym przedszkolakom szybszą i beztroską adaptację.
Wizją naszej placówki jest szeroko rozumiany
rozwój dziecka, nauka relacji z innymi dziećmi, odkrywanie i rozumienie otaczającego świata, nauka samodzielności, rozumienie zasad bezpieczeństwa oraz radzenie sobie
z trudnościami, poznawanie nowych doświadczeń i odnoszenie sukcesów.

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w ZSG im. Jana
Pawła II w roku szkolnym 2016/2017: Kamila Dawid z
klasy IIIA oraz Andrzej Budny z klasy III B brali
udział w rekrutacjach do programu stypendialnego
„Klasa” FUNDACJI BGŻ BNP PARIBAS oraz do programu stypendialnego Edukacyjnej Fundacji im. prof.
Romana Czerneckiego EFC „Marzenie o nauce”.
Program stypendialny „Klasa” FUNDACJI BGŻ BNP
PARIBAS zapewnia absolwentom gimnazjów naukę w
renomowanych liceach ogólnokształcących w 5 miastach
akademickich –w Warszawie, we Wrocławiu, w Krakowie,
Gdyni i w Szczecinie. Program oferuje m.in. 4-letnie stypendium: 3 lata wsparcia w trakcie nauki (w tym opłata za
Internat, wyżywienie, komitet rodzicielski, podręczniki,
comiesięczne kieszonkowe, wyjścia kulturalne, wycieczki
szkolne, zajęcia dodatkowe, stała opieka wychowawcza,
wsparcie wybitnych talentów, inne ważne potrzeby
uczniów) oraz stypendium na I roku studiów. Więcej informacji na stronie https://www.bgzbnpparibas.pl/fundacja/
dzialalnosc-fundacji/program-stypendialny-klasa
Program stypendialny Edukacyjnej Fundacji im. prof.
Romana Czerneckiego EFC „Marzenie o Nauce” polega
na finansowaniu utalentowanym uczniom nauki w najlepszych liceach w Polsce. Skierowany jest do zdolnej młodzieży kończącej gimnazjum, pochodzącej z miejscowości
do 30 tysięcy. Osoby, które zgłoszą się do programu i pomyślnie przejdą wszystkie etapy rekrutacji i zostaną przyjęte do szkoły wskazanej przez EFC, mogą liczyć na wsparcie przez cały okres nauki w liceum. Fundacja pokrywa
koszty zakwaterowania i wyżywienia w szkolnej bursie,
udostępnia podręczniki, finansuje opłaty szkolne, ubezpieczenie, koszty wycieczek klasowych, naukę języków obcych, a podczas ferii i wakacji zapewnia swoim stypendystom aktywny wypoczynek. Dowiesz się więcej ze strony:
https://www.efc.edu.pl/pl/co_robimy/
stypendia_marzenie_o_nauce
Kamila Dawid i Andrzej Budny zostali stypendystami
w/w fundacji.
Andrzej Budny rozpoczął naukę w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,
a Kamila Dawid w XIV Liceum Ogólnokształcącym im.
Stanisława Staszica w Warszawie.
Stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia.
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Od 7 lat „Pola Nadziei” kwitną w Baranowie
Od 2010 roku uczniowie Publicznego Gimnazjum w Baranowie
uczestniczą w Ogólnopolskiej Kampanii "Pola Nadziei", której motywem przewodnim są żonkile. Są one międzynarodowym symbolem
nadziei - kwiaty symbolizujące solidarność z chorymi. Przypominają
nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki.
„Pola Nadziei” to projekt stworzony przez Organizację Charytatywną
Marie Curie Cancer Care w Wielkiej Brytanii. W Polsce, jako pierwsze
zorganizowało ją w 1998 roku Hospicjum św. Łazarza z Krakowa. Obecnie „Pola Nadziei" odbywają się w ponad 40 polskich miastach.
Kampania składa się z dwóch części:
- kampanii jesiennej, podczas której sadzone są pola żonkilowe - sadzenie cebulek żonkili,
- kampanii wiosennej, podczas której na tle kwitnących już żonkilowych
pól nadziei odbywają się zbiórki pieniężne na rzecz hospicjum.
Co roku na początku października, w którym przypada Międzynarodowy
Dzień Opieki Paliatywno – Hospicyjnej, ludzie na całym świecie sadzą
żonkile przed szkołami, szpitalami, urzędami, w parkach i na skwerach. Wiosną, kiedy żonkile kwitną, tysiące wolontariuszy wychodzi na
ulice i kwestuje na rzecz terminalnie chorych. Ofiarodawcy otrzymują za
przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol. Zebrane datki przekazywane są hospicjom.
Od 2011 roku nasza gmina również bierze udział w „Polach Nadziei”. Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Baranowie
jesienią pozyskują sponsora na zakup cebulek żonkili, które sadzą na rabatach w centrum Baranowa.
Wiosną, kiedy kwiaty zakwitną, kwestują w szkole, przed kościołem parafialnym w Baranowie oraz przed kaplicami w Dłutówce i w Ziomku na rzecz podopiecznych Hospicjum Domowego w Ostrołęce. Ofiarodawcy otrzymują za przekazany datek kwiat żonkila lub jego symbol – symbol nadziei.
Każda złotówka, która zostaje zebrana jest przekazana Hospicjum w Ostrołęce. Pozyskane fundusze przeznaczane są na
prowadzenie opieki hospicyjnej, która jest bezpłatnie udzielana chorym z Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.
Od 2011 roku dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 17096,44 zł, i tak w kolejnych latach zebrano:
2011 – 1877 zł
2012 – 2142 zł
2013 – 2701 zł
2014 – 2215,12 zł
2015 – 3214,54 zł
2016 – 2247,38 zł
2017 – 2699,40 zł
Od 7 lat „Pola Nadziei” zakwitają dla nas wszystkich nadzieją... Już teraz z niecierpliwością oczekujemy przyszłorocznych, na które z wielką radością zapraszamy.
Wolontariusze z opiekunami: K. Grad, S. Dybikowska, J. Domurad.
Patronat Honorowy nad kampanią
„Pola Nadziei”
na rzecz Hospicjum Domowego w Ostrołęce
objął Wójt Gminy Baranowo
Pan Henryk Toryfter
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Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch ”
Klub Seniora „ Pogodny Zmierzch ” jak zawsze działa na
pełnych obrotach . Spotykamy się w każdą środę , by przy
herbatce ładować akumulatory do dalszej pracy . Mamy
czym się chwalić , więc zaczynamy .
24 czerwca całą grupą jedziemy do Wyszkowa Węgrowskiego . Klub Seniora „ Malinki ” zaprosił nas na święto
św. Jana tzw. wianki . Nasze panie uwiły piękne wianki ,
które w trakcie uroczystości nad rzeką Liw , przy dźwiękach muzyki i pięknego śpiewu , zostały rzucone do wody
. Następnie nasze panie z grupy śpiewaczej wystąpiły z
kilkoma piosenkami , na festynie dla mieszkańców Wyszkowa . Bardzo miłe spotkanie i pięknie spędzona sobota
świętojańska . W lipcu jak co roku w naszej gminie odbywa się Tydzień Kultury Kurpiowskiej . Nasz klub nie
bierze czynnego udziału w tej imprezie , ale ci sprawniejsi
członkowie klubu wzięli udział w rajdzie rowerowym .
Wielkimi Krokami zbliża się nasze święto , Przegląd Piosenki Klubowej . Zwarci i gotowi do działania wszyscy
członkowie klubu , mają przydzielone prace związane z
naszym przeglądem . Wysłano 20 zaproszeń . Mamy nadzieję że stali bywalcy nas nie zawiodą . 6 sierpnia od
samego rana wielkie poruszenie . Około 12 godz. zaczynają przyjeżdżać pierwsi uczestnicy . Na rozpoczęcie ,
nasze panie z grupy śpiewaczej przywitały gości piękną
piosenką . Następnie poproszono pana Wójta Henryka
Toryfter o oficjalne otwarcie Przeglądu Piosenki Klubowej .
W tym roku zaszczyciło nas swoją obecnością 16 zespołów , gościliśmy około 320 osób . Były to zespoły z : Goworowa , Kunina , Szelkowa , Przedświtu , Troszyna ,
Kadzidła , Grabowa , Szczytna , Susk Nowy , Wyszków
Węgrowski , Jednorożec , Kolno , Bogate , Myszyniec i
Baranowo . Po występach i wręczeniu pucharów i upominków zaprosiliśmy na poczęstunek i wspólną zabawę
wszystkich uczestników . Oprawę muzyczną zapewnił
zespół „ Linda” z Baranowa . Pragniemy podziękować za
pomoc i wsparcie panu Wójtowi Henrykowi Toryfter ,
pani dyrektor Justynie Kaczorek i pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury , pani Annie Grad i pracownikom
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej , pracownikom
Gminy , pani Jolancie Stolarczyk i pracownikom szkoły.

Dziękujemy równie naszym niezawodnym i nieocenionym
sponsorom .
Panu Radnemu Wojewódzkiemu Marianowi Krupińskiemu , Panu Radnemu Wojewódzkiemu Mirosławowi Augustyniak. Dyrektorowi Delegacji Urzędu Marszałkowskiego
- Mariuszowi Popielarz ,
Piekarni „ Sezam „ - Jolancie i Edwardowi Włodarczyk ,
Piekarni „ Białczak „ - Marzenie i Andrzejowi Białczak .
Sklepowi „ Aldi „ - Agnieszce i Sławomirowi Majewskiemu . Dziękujemy wszystkim , członkom naszego klubu ,
gościom i zespołom , bo bez was nie byłoby tak pięknej
imprezy . Zaraz po przeglądzie 27.08.2017 , Dożynki Wojewódzkie w Przasnyszu . Klub Seniora bierze czynny
udział w przygotowaniu potraw na Wojewódzkie Dożynki
. Jedziemy całą grupą , spotykamy bardzo znakomitych

11
W dniu 15 sierpnia odbył się pierwszy festyn w Ziomku pn
„ Niech nas poznają” w ramach realizacji projektu z
„Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014 – 2020. Uroczystość rozpoczęła się o 10.30
Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem Maksymiliana
Marii Kolbe w Ziomku. Następnie uczestnicy imprezy przemieścili się na plac koło świetlicy wiejskiej gdzie uroczyście przywitał gości Sołtys wsi Ziomek Kazimierz Kozłowski . Kolejnym punktem programu był pierwszy występ
KGW w Ziomku. Podczas imprezy przeprowadzano róne konkursy zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Po kolei
na scenie gościli : Grupa Śpiewacza „Pogodny Zmierzch” z Baranowa, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Ziomku, Zespołu
„Pod Borem”- gadki kurpiowskie, śpiewy, tańce, KGW „ Rychtowne Babki” z Baranowa. W trakcie trwania imprezy można
było również zobaczyć pokaz Strażaków OSP Brodowe Łąki. Impreza zakończyła się zabawą pod chmurką - występ zespołu Disco Polo – EVEREST”. KGW w Ziomku przygotowało dla mieszkańców również degustacje różnych potraw. Mamy nadzieję, że cele postawione sobie przez KGW w Ziomku zostały osiągnięte. Celem projektu było pobudzenie aktywności mieszkańców, podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej gminy Baranowo poprzez umożliwienie organizacji imprezy kulturalnej jak również wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez atrakcyjne spędzanie czasu wolnego które osiągniemy
dzięki realizację operacji. Projekt miał także kształtować umiejętności współdziałania zespołowego, opartego na wzajemnym
zaufaniu, życzliwości, pomocy. Realizacja zadania przyniosła wiele pozytywnych rezultatów. Przede wszystkim zwiększyła
się aktywność społeczna młodzieży i dorosłych, którzy wspólnymi siłami przygotowywali to wielkie przedsięwzięcie. Praca
dla wspólnego dobra przyczyniła się również do integracji mieszkańców wsi Ziomek , którzy bardzo zaangażowali się w
organizację festynu. Sama impreza stała się miłą okazją do wspólnego spędzenia czasu przez rodziny – dzieci, młodzież i
dorosłych, a także do spotkań ze znajomymi i przyjaciółmi. Festyn rodzinno – parafialny pokazał wszystkim jak racjonalnie
można wykorzystać czas wolny, a także uświadomił lokalnej społeczności, jak należy pielęgnować dziedzictwo kulturalne i
podtrzymywać tradycję naszego regionu, przekazując ją z pokolenia na pokolenie. Zorganizowane z rozmachem pierwsze
przedsięwzięcie KGW w ziomku rozbudziło niewątpliwie aspiracje. Mamy nadzieję , że w kolejnych latach będziemy dalej
kontynuować naszą inicjatywę. Liczymy na pozyskane środki unijne jak też na wsparcie Władz Samorządowych oraz Funduszu Sołeckiego z którego na następny rok już mamy obiecaną kwotę 3 tys złotych.
Stowarzyszenie pn. Koło Gospodyń Wiejskich w Ziomku.
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Zapraszamy do udziału w konkursach dożynkowych
Regulamin konkursu kulinarnego „NA NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DOŻYNKOWE
Organizator: GOK,SiR Baranowo , Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych
w Baranowie
Termin: 10 września 2017 - Dożynki Gminno-Parafialne
Miejsce: GOK,SiR Baranowo - ciasta należy dostarczyć w dniu festynu do godziny 12:00.
Cele konkursu:
◊
kultywowanie ciągle żywych i cennych aspektów życia mieszkańców wsi,
◊
aktywizacja i integracja gospodyń wiejskich
◊
propagowanie tradycyjnego wypieku ciast
◊
wymiana doświadczeń kulinarnych
◊
Warunki uczestnictwa w konkursie: udział w konkursie może wziąć każdy
◊
do konkursu można zgłosić więcej jak jedną blachę ciasta
◊
ciasta będzie oceniać komisja konkursowa
◊
decyzja komisji konkursowej jest ostateczna
◊
uczestnik konkursu zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża
◊
zgodę na wyeksponowanie ciasta na specjalnie przygotowanym stole oraz na przeznaczenie
go (po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników festynu.
Kryteria oceny:
◊
walory smakowe
◊
walory estetyczne (dekoracja, kształt, prezentacja wizualna)
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 września 2017 podczas Dożynek GminnoParafialnych . Komisja nagrodzi I, II, III miejsce, dla reszty uczestników konkursu przewidziano dyplomy.
Regulamin Konkursu na Najsmaczniejszą Nalewkę Dożynkową
Cel Konkursu:
1. Kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
2. Promowanie nalewek sporządzonych wg tradycyjnych metod.
3. Odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
Kryteria oceny :
◊
Walory smakowe: od 0 do 10 punktów.
◊
Aranżacja i sposób prezentacji nalewki : od 0 do 10 punktów.
◊
Ciekawa receptura, użycie niespotykanych dodatków: od 0 do 5 punktów.
Zasady Uczestnictwa:
W konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które samodzielnie wytwarzają nalewki z naturalnych składników i według tradycyjnych metod.
Jedna osoba może zgłosić maksymalnie 3 nalewki do degustacji. Minimalna pojemność nalewki to
0,5 l. Nazwę wykonawcy należy podać na spodzie butelki/pojemnika.
W Konkursie na najsmaczniejszą Nalewką dożynkową wezmą udział osoby, które zgłoszą chęć
udziału. Zgłoszenia (imię, nazwisko, nazwa nalewki oraz nr tel. kontaktowego) proszę kierować do
dnia 1 września br. pod nr telefonu 297613676 lub Nalewki prosimy dostarczyć organizatorowi w
dniu Dożynek w godzinach między 13.00 a 13.30.
Komisja Konkursowa:
W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji jest
ostateczna i niepodważalna.
Ogłoszenie wyników:
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w dniu 10 września
br. podczas Dożynek Gminnych , które odbędą się przy GOK,SiR w Baranowie.
Przewidziano nagrody rzeczowe dla uczestników konkursu!

