Kwartalnik Informacyjny Gminy Baranowo nr 3, wrzesień 2019 r.

Proboszcz Parafii Baranowo,
Wójt Gminy Baranowo
zapraszają na
„XX DOŻYNKI GMINNO PARAFIALNE”
pod honorowym patronatem
Marszałka Województwa Mazowieckiego
Adama Struzika,
które odbędą się dnia 8 września 2019 r.
Amfiteatr GOKSiR w Baranowie.

Program uroczystości:
12.00 Msza Święta Dziękczynna za zebrane plony w kościele p.w. św. Bartłomieja w Baranowie – oprawa
14.00 Otwarcie imprezy Wójt Gminy Baranowo – Henryk Toryfter - amfiteatr GOKSiR w Baranowie
• Obrzęd dożynkowy w wykonaniu Zespołu Kurpiowskiego „ Pod Borem” z Zawad
• Koncert Orkiestry Dętej OSP z Ostrołęki,
• Turniej sołectw
• Koncert Kapeli Kurpiowskiej
• Rozstrzygnięcie konkursów: Na najlepszą nalewkę i ciasto dożynkowe, WORD
• Występy: Grupy Śpiewaczej Klubu Seniora z Baranowa, KGW „Rychtowne Babki”
• Koncert zespołu „Za 5 dwunasta”
• Koncert Zespołu Cygańskiego
• Koncert Zespołu „ Wszyscy byliśmy harcerzami”
• Koncert Zespołu disco polo „ Red Queen”
• Zabawa pod gwiazdami gra „Mamzel”
Współorganizatorzy: Starosta Ostrołęcki, Mlekovita, GS Samopomoc Chłopska w Baranowie, Sołectwo Cierpięta, Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie, SWIKS w Gminie Baranowo
Sponsorzy: Waldemar i Monika Grabowscy, Sala Bankietowa „Marysieńka” Edward Balcerczyk, Sklep „Aldi”
Agnieszka i Sławomir Majewscy, Catering Barbara Lisiewska, „Roldex” Sabina i Krzysztof Deptuła
IMPREZIE TOWARZYSZĄ: stoiska informacyjno-promocyjne, stoiska gastronomiczne i handlowe, degustacje potraw kurpiowskich i góralskich, namiot z bezpłatnymi atrakcjami dla dzieci.
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Drodzy Rolnicy, Szanowni Państwo,
Dożynki to jeden z najpiękniejszych staropolskich obyczajów, który jest wpisany w tradycję polskiej wsi. Dożynkowy
wieniec i bochen chleba symbolizują wspólnotę oraz solidarność międzyludzką, wyrażają wdzięczność wobec Boga, który
błogosławi ludzkiemu wysiłkowi. Tegoroczny trud rolnika jest obciążony nie tylko pracą, ale także trudnymi warunkami
pogodowymi.
Jedyną rzeczą, o którą codziennie się modlimy jest chleb powszedni. Dlatego trzeba uczynić wszystko, aby ten symboliczny chleb dzielony był sprawiedliwie, aby starczyło go dla każdej rodziny. Dziękuję tym, którzy dbają o to, by owoce pracy
rąk ludzkich były dzielone sprawiedliwie i nie zmarnowały się. Piękna polska tradycja nakazuje bowiem dzielić się chlebem, gdyż ten gest jest wyrazem przyjaźni i chęci przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi. Gospodarzom oraz Rolnikom
składamy życzenia zdrowia i pomyślności.
,,Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika,, mówił Wielki Polak –
Jan Paweł II – niech te słowa przyświecają nam nie tylko dzisiaj ale
i przez cały rok.
Wójt Gminy Baranowo Henryk Toryfter
Przewodniczący Rady Gminy - Janusz Obrębski , Radni Gminy Baranowo

Serdecznie zapraszamy na

BAL SYLWESTEROWY
GOKSiR w Baranowie

Oprawa muzyczna : Zespół Mamzel
Pyszny poczęstunek zapewni
Firma Cateringowa Magdaleny Panuś
Koszt 350 zł od pary
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Nowe stanice i place zabaw.
Gmina Baranowo w ubiegłym roku pozyskała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Tworzenie warunków do
aktywnego
wypoczynku i
rozwoju lokalnej turystyki na
terenie Gminy
Baranowo” w
ramach działania 19
„Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
W ramach tej operacji powstał nowoczesny plac zabaw na
nawierzchni poliuretanowej przy Przedszkolu w Baranowie
oraz siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Błędowskiej.
Mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać także z dwóch
nowo wybudowanych stanic kajakowych w Oborczyskach i
Czarnotrzewiu.
Mamy nadzieję, że spodobają się naszej społeczności jak
również zachcą do organizacji spływów kajakowych naszą
piękną rzeką Omulew, a wybudowana infrastruktura posłuży nam przez długi czas.
Wójt Gminy Baranowo
Henryk Toryfter

Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Baranowie
Budynek Urzędu Gminy w Baranowie oddano do
użytku w 1999r. Od tego czasu minęło 20 lat i na
obecne czasy pewne rozwiązania oraz materiały
zastosowane do urządzania pomieszczeń budynku
stały się przestarzałe i nieodpowiednie do teraźniejszości, w niektórych przypadkach znacznie się
zniszczyły. Z myślą o lepszą obsługę petentów i
gości odwiedzających naszą Gminę, a także stworzenie bardziej estetycznych warunków pracy zatrudnionych w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych gminy mieszczących się w budynku Urzędu,
w połowie czerwca br. rozpoczęto prace modernizacyjne budynku Urzędu Gminy, które będą trwały
z różnym natężeniem do końca grudnia br. Szczegółowy opis prowadzonych prac modernizacyjnych
przestawiamy poniżej:
1.Sala konferencyjna na górze (II piętro):
− wymiana drzwi (białe, przeszklone, plastikowe),
− wymiana podłogi (płytka granito-gres),
− malowanie ścian i sufitu,
− wymiana włazu na strych.
2. Korytarz na II piętrze:
− wymiana podłogi (płytka granito – gres),
− wymiana drzwi z futrynami regulowanymi,
− wymiana włazu na strych,
− malowanie ścian i sufitów.
3. Korytarz na I piętrze:
− zatynkowanie kamyku na ścianach,
− wymiana drzwi z futrynami regulowanymi,
− wymiana podłogi,
− zabudowanie lub wkucie w ściany instalacji wewnętrznej sieci komputerowej.
− malowanie ścian i sufitów,
4. Sala konferencyjna na I piętrze ( pok. Nr 20):
− wymiana podłogi,
− wymiana drzwi z wygłuszeniem i futrynami regulowanymi
− malowanie ścian i sufitów.
5. Łazienki na I piętrze ( 3 szt):
− wymiana płytek na ścianach do sufitu i na podłogach,
− zabudowa z płyty gipsowej wystających rur kanalizacyjnych,
− wymiana sedesów typ Geberit
− wymiana umywalek i kranów,
− malowanie sufitów,
− wymiana drzwi z futrynami regulowanymi.
6. Korytarz na parterze:
− wymiana płytek na podłogach,
− zatynkowanie kamyka na ścianach,
− wymiana drzwi z futrynami regulowanymi,
− zabudowanie lub wkucie w ścianę kabli wewnętrznej instalacji komputerowej,
− malowanie ścian i sufitów.
7. Łazienki na parterze (2 szt):
− wymiana płytek na ścianach do sufitu i na podłogach,
− zabudowa z płyty gipsowej wystających rur kanalizacyjnych,
− wymiana sedesów typu Geberit,
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− wymiana umywalek i kranów.
− malowanie sufitów,
− wymiana drzwi z futrynami regulowanymi.
8. Klatka schodowa ( dwa ciągi komunikacyjne od
piwnicy do wejścia na II piętro –3 poziomy):
− zatynkowanie kamyka na ścianach,
− wyczyszczenie posadzki na stopniach i na podstopniach i wyszlifowanie w całości,
− wymiana cokołu na wszystkich schodach na 2 ciągach komunikacyjnych,
− wymiana barierek na obu klatkach na nowoczesną
wykonaną ze stali kwasowej,
− na obu klatkach na wejściu od piwnicy zamontować drzwi plastikowe przeszklone oddzielające
piwnice od pozostałych poziomów.
9. Wykonanie klimatyzacji w niektórych pokojach
biurowych.
10. Nagłośnienie sali konferencyjnej na II piętrze,
zainstalowanie projektora i ekranu.
11. Zainstalowanie na korytarzu na parterze i I
piętrze 2 elektronicznych tablic informacyjnych i infokiosku na korytarzu na parterze
Urzędu.
12. Wymiana mebli w niektórych pokojach biurowych oraz stołów i krzeseł na sali konferencyjnej na II piętrze.
W celu obniżenia kosztów tej modernizacji niektóre
były i będą wykonywane systemem gospodarczym
przez pracowników Gospodarki Komunalnej min .:
− zerwanie starych płytek i oczyszczenie ścian we
wszystkich łazienkach,
− zerwanie płytek i oczyszczenie podłóg na wszystkich kondygnacjach,
− przebudowa 2 pomieszczeń na parterze budynku,
− malowanie wszystkich ścian i sufitów w pokojach, korytarzach i klatkach schodowych,
− położenie płytek w niektórych pokojach biurowych.
Informuję, że w pierwszej połowie 2019r. w ramach projektu RPO w Urzędzie Gminy wymieniono
stolarkę okienną i drzwi zewnętrzne, zbudowano instalację fotowoltaiczna do produkcji prądu oraz wymieniono wszystkie lampy oświetlenia na oświetlenie
ledowe, a także wykonano modernizację pieca i instalacji CO.
Na obecną chwilę wykonano już gładzie gipsowe na
salach konferencyjnych oraz na korytarzach na
trzech kondygnacjach, zatynkowano kamyczek na
ścianach korytarzowych , ułożono posadzki z płytek
gresowych na salach konferencyjnych i korytarzach
położono przewody elektryczne i elektroniczne do
nagłośnienia sali konferencyjnej na II piętrze budynku
i do zainstalowania projektora i ekranu do projektora
oraz tablic informacyjnych elektronicznych i infokiosku, ułożono płytki łazienkowe na ścianach w trzech
toaletach na I piętrze.
Wykonano również klimatyzację w 2 salach konferencyjnych i w niektórych pokojach biurowych o największym nasłonecznieniu tj. od strony południowej i południowo wschodniej poprzez zainstalowanie 19 klimatyzatorów.
Pozostałe prace będą odbywały się sukcesywnie do
grudnia br. Za utrudnienia bardzo przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.
Kowalczyk Irena.

Inwestycje drogowe
W sierpniu br. zakończyły się prace na trzech kolejnych
odcinkach dróg gminnych:
1. Budowa drogi w miejscowości Kopaczyska-wieś od
km 0+000,00 do km 0+230,00
2. Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa - Wierzchowizna od km 0+000,00 do km 0+809,15
3. Budowa drogi gminnej Nr 250127W Czarnotrzew –
Budne – Zimna Woda wraz z dojazdem do kolonii Grądy od km 0+400,00 do km 1+438,62
W ramach tych trzech zadań wykonano nowe nawierzchnie bitumiczne na istniejących drogach żwirowych. Wykonawcą robót była firma OSTRADA z Ostrołęki.
Niestety Wykonawca robót nie wyrobił się w umownym
terminie, w związku z czym zostaną naliczone kary
umowne za przekroczenie terminów wykonania robót.
Do wykonania z zakresu przebudowy dróg w tym roku
zostało jeszcze 5 odcinków dróg:
− Przebudowa drogi gminnej Nr 250108W Baranowo –
Jastrząbka (ulica Długa w Baranowie (do SUW)),
wraz z wykonaniem chodnika prawostronnego na
długości 433 mb
− Przebudowa drogi w miejscowości Bakuła na długości 192,5mb
− Przebudowa drogi gminnej Nr 250110W Orzoł – Jastrząbka na długości 250 mb
− Przebudowa drogi gminnej w msc. Orzołek na długości 600mb. Na to zadanie Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego ze środków
związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95 tyś. zł.
− Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje na długości 280mb
Niestety wszystko wskazuje na to, że wykonanie tych
odcinków będzie również opóźnione.
W br. Gmina zleciła wykonanie dokumentacji projektowych na rozbudowę i przebudowę następujących
dróg i ulic:
− „Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne –
Zimna Woda – Olkowa Kępa”. Długość ok. 720 mb
(od drogi powiatowej Baranowo – Wyszel do mostu
na rzece Płodownica w Zimne Wodzie).
− „Przebudowa ulicy Stacha Konwy w Baranowie”, na
długości 90mb
− „Przebudowa ulicy Krzywej w Baranowie”, na długości ok. 40mb
− „Przebudowa drogi w miejscowości Ramiona”, na
długości ok. 770mb
− „Przebudowa drogi w miejscowości Dłutówka”, na
długości 200mb
− „Przebudowa drogi w miejscowości Lipowy Las –
kolonia
Żołny”,
na długości ok. 250mb
− „Przebudowa drogi Ziomek-Gutocha”, na długości
ok. 180mb
− „Przebudowa drogi w miejscowości Ziomek”, na długości 180mb
Na zaprojektowane odcinki dróg w ww. miejscowościach, Gmina wystąpi z wnioskiem o pozwolenie na
budowę. Prace związane z wykonaniem przebudowy
dróg, zostaną rozpoczęte w roku 2020.
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Cały czas trwa przygotowanie dokumentacji na drogę
Czerwińskie – Czarnotrzew (czekamy na wydanie przez
RDOŚ decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia).
Trwa również projektowanie drogi od mostu w Czarnotrzewiu w kierunku przystani kajakowej w ramach specustawy.
Krzysztof Szczepanek

Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Baranowie.
Decyzję o rozbudowie podjęto na jesieni 2017 r. 2
stycznia 2018 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji technicznej. Całą dokumentację techniczną
(ogólnobudowlaną wraz ze wszystkimi branżami) opracowała firma Projektowanie architektoniczne Ewa Przastek Mierzejewska z Ostrołęki.
Ogólny koszty dokumentacji wyniósł 18.000 zł brutto.
Na początku czerwca 2018 r. wystąpiono do Starosty
Ostrołęckiego o wydanie pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę Starostwo Powiatowe w Ostrołęce
wydało w dniu 21 czerwca 2018 r. W dniu 3 lipca 2018
r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie tej
inwestycji. Wygrała oferta firmy: Docieplanie Budynków
z Kadzidła, której właścicielem jest Pan Zygmunt Mariusz. Umowę podpisano w dniu 14.08.2018 r.
Ogólny koszt budowy to kwota 833.825,19 zł brutto.
Inspektorami nadzoru byli:
w branży ogólnobudowlanej – Pan Artur Żmudzińskikoszt nadzoru – 4.500 zł brutto,
W branży wod-kan. oraz c.o. Pani Bożena Godlewska za kwotę 2.500 zł brutto,
W branży elektrycznej- pan Tadeusz Lis, koszt nadzoru
to kwota 1.845 zł, brutto
W roku 2018 wykonano stan surowy – zamknięty budynku. W roku 2019 dokończono budowę. Proces odbiorowy trwał od 9 lipca do 22 lipca 2019 r. W wyniku
zrealizowania tej inwestycji powstało: 2 izby przedszkolne z możliwością złożenia ścianki mobilnej i powstaniu
jednej dużej izby, łazienki dla przedszkolaków przy każdej sali, schody na strych, korytarz, kotłownia gazowa,
2 pomieszczenia gospodarcze.
Dane techniczne dobudowanej części przedszkola to:
- długość - 21,40 m,
- szerokość 13,48 m,
- wysokość 7,28 m,
- powierzchnia zabudowy – 214,60 m,
- powierzchnia użytkowa – 179,50 m2 ,
- kubatura 830 m3

Wyszczególnienie

Kod ICD-9-CM
badania laboratoryjne

Pakiet nowotworowy kobieta
CA 15-3

I43

CA K125

I41

CEA

I53

Ca 19-9

I45

CRP

I81

Pakiet nowotworowy mężczyzna
AFP

L07

PSA

I61

CEA

I53

CA 19-9

I45

PSA

I63

CRP

I81

GOPS w Baranowie
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie
od lipca br. Przyjmowane są wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze ( 500 +) oraz na
świadczenie Dobry Start.Do 31 sierpnia wpłynęło : 364
wniosków na świadczenia rodzinne na okres świadczeniowy 2019/2020
599 wniosków na świadczenia wychowawcze, w tym
elektronicznie 154wnioski na okres świadczeniowy
2019/2021
478 wniosków na świadczenie Dobry Start dla 772
uczniów. Kwota wypłaconych świadczeń Doby Start na
rok szkolny 2019/2020 na koniec sierpnia wyniosła
147 900,00zł. Powyższe świadczenia wypłacono 494
uczniom
Informujemy że w dalszym ciągu przyjmowane są wnioski na powyższe świadczenia w pokoju nr 2 w budynku
Urzędu Gminy.

Anna Grad

Kazimierz Rzewnicki

Badania laboratoryjne
Podobnie jak w roku ubiegłym, ogłoszony został konkurs na wybrane badania laboratoryjne. W obecnym
roku gmina Baranowo finansuje w 100 % pakiety nowotworowe dla kobiet i mężczyzn (szczegóły w tabeli)
Nadal trwają zapisy. Dostępne terminy to październik i
listopad. Zapisać się można telefonicznie (tel. 29
7613776 w. 31) lub osobiście w Urzędzie Gminy w sekretariacie (pokój nr 21).
Żeby zakwalifikować się na badania należy być mieszkańcem naszej Gminy (mieszkać i być zameldowanym
na terenie gminy Baranowo) oraz mieć powyżej 40 lat –
najmłodszy rocznik to 1978.
Badania (pobranie krwi) wykonuje firma „ALAB LABORATORIA” w ośrodku zdrowia w Baranowie, ul,. Niepodległości 18. Serdecznie zapraszamy
Hanna Białczak

MIAS2019
W dniu 16.07.2019r zostały zawarte umowy o udzielenie
pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019‘‘
pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Baranowo. Wysokość pomocy finansowej wynosi do 50%
wartości kosztów kwalifikowanych realizacji zadania,
jednak w kwocie nie przekraczającej nie więcej niż 10
000,00 zł. na każde z następujących zadań:
,,Wymiana dachu oraz termomodernizacja budynku
przeznaczonego na potrzeby społeczno-kulturalne
mieszkańców Sołectwa Dąbrowa’’które obejmuje:
− wymianę eternitu na blachę stalową trapezową,
− zamontowanie rynien dachowych,
− ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
− wykonanie elewacji -tynku strukturalnego.
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,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego
na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców
Sołectwa Bakuła oraz urządzenie chodników i
miejsc postojowych przy budynku’’, które obejmuje:
− wykonanie elewacji-tynku cienkowarstwowego
− wykonanie chodnika oraz miejsc postojowych przy
świetlicy wiejskiej.
,,Termomodernizacja budynku przeznaczonego
na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców
Sołectwa Kucieje i urządzenie chodników i
miejsc postojowych przy budynku’’, które obejmuje:
− ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi,
− wykonanie elewacji-tynk strukturalny,
− wykonanie chodnika i miejsc postojowych przy
świetlicy wiejskiej.
Wykonawca na ww. zadania został wyłoniony w wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30 000 euro (netto) tj.
firma,,AdPol’’ Usługi – Remontowo - Budowlano –
Dekarskie Adam Koziatek z Rzodkiewnicy. Wszystkie zadania są w trakcie realizacji.

Agata Malon

Klub Seniora ,,Pogodny Zmierzch” jak zwykle przy
zaangażowaniu wszystkich członków, działa bardzo
aktywnie: Przed nami bardzo pracowity okres , i tak:
24 kwietnia całą grupą jedziemy do Jednorożca na
Przegląd Pieśni Wielkanocnej.
W maju trochę spokojniej, więc uzupełniamy kronikę
Klubu, wyplatamy wiklinę papierową robimy kwiaty z
bibuły.
Na zaproszenie KGW jedziemy do Żelaznej. Nasza
grupa wokalna śpiewa kilka piosenek. W bardzo miłej atmosferze spędziliśmy piękne niedzielne popołudnie.
Jak co roku Klub Seniora bierze czynny udział w
przygotowaniach do Tygodnia Kultury Kurpiowskiej.
7 lipca uczestniczymy w warsztatach kulinarnych
zorganizowanych przez GOKSiR w Baranowie.

Intensywnie ćwiczymy piosenki na Przegląd Piosenki
Klubowej, który odbywa się w sierpniu .
Właśnie sierpień w naszym klubie, to najbardziej pracowity miesiąc. 4 sierpnia wszyscy zwarci i gotowi na przyjęcie gości. O 1400 uroczystego otwarcia Przeglądu dokonał Pan Wójt Henryk Toryfter.
Gościmy 13 zespołów , około 220 osób. Są to zespoły z
Bogatego , Szelkowa, Kadzidła, Kolna , Bociek, Troszyna, Chrostowa , Jednorożca, Wyszkowa Węgrowskiego ,
Kunina, Przedświtu, Rząśnika i Baranowa. Atmosfera
była wspaniała. Po występach mały poczęstunek, a następnie przy muzyce zespołu ,,Linda” z Baranowa zabawa trwała do późnych godzin wieczornych.
Korzystając z okazji, chcemy podziękować wszystkim,
którzy nas wspierają , a szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pana Wójta Henryka Toryfter, Pana
Przewodniczącego RG Janusza Obrębskiego , Pani dyrektor GOKSiR Justyny Kaczorek wraz z pracownikami,
Radnemu Województwa Mazowieckiego Panu Mirosławowi Augustyniak, Panu Marianowi Krupińskiemu , Radnym Powiatowym, Radnym Gminy Baranowo. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają i są nam przychylni.
27 sierpnia klub Seniora , wyrusza na wycieczkę , trasą
Oleśnica- Wałbrzych – Henryków- Wrocław – UniejówŁódź. Zaczynamy od Oleśnicy – zwiedzamy zamek ,
dziedziniec, pomieszczenia pałacowe. Wałbrzych – zamek Książ, trzeci co do wielkości w Polsce. Henryków –
Opactwo Cysterskie zabudowa klasztorna. W drodze
powrotnej do Oleśnicy – fantomy we Wrocławiu. Wrocław
– Panorama Racławicka, Ostrów Tumski, Rynek Główny,
Sukiennice, Ogród Zoologiczny. Uniejów- termalny kompleks Basenowy. Łódź –Manufaktura. Wycieczka bardzo
ciekawa , pełna pięknych miejsc historycznych i nie tylko.
Bardzo polecamy.
Po powrocie z wycieczki 31 sierpnia jedziemy do Nowej
Wsi na Piknik Charytatywny, zorganizowany z myślą o
dwójce chorych dzieci. Nasza grupa wokalna, daje mały
występ , a następnie wspieramy małą cegiełką dzieci,
które tego potrzebują . Przed nami Dożynki Gminne.
Klub Seniora bierze czynny udział w przygotowaniach do
tego Gminnego Święta. Myślę że okres letni Klubu Seniora był bardzo aktywny.

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.

