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Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Baranowo
Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości i szczęścia. Dlatego
też, chciałbym w tych wyjątkowych chwilach wszystkim Mieszkańcom Gminy Baranowo życzyć miłej rodzinnej atmosfery, wiele zadowolenia z możliwości bycia razem.
Z kolei niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy również wszystkim
przez cały Nowy 2018 Rok. Życzę wszystkim, aby był to Rok szczęśliwy bogaty w pozytywne
osobiste doznania oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Henryk Toryfter
Wójt Gminy Baranowo

W adwentowej refleksji,
w skupieniu przy konfesjonale,
w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę,
do gorącego i otwartego serca,
niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem,
byśmy go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

ŻYCZĄ
Ks .Kan. Waldemar Heromiński
Ks. Jerzy Ciak
Ks. Antoni Wróblewski
Ks. Andrzej Gołaszewski
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Świąt wypełnionych radością i miłością, niosących
spokój i odpoczynek.
Nowego Roku wszelkie marzenia, pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia.

.

Radni Powiatu Ostrołęckiego
Kazimierz Rzewnicki
Andrzej Grzyb

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy
narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy człowiek
jest kimś jedynym i niepowtarzalnym...”
Jan Paweł II
Wszystkim mieszkańcom Gminy Baranowo i odwiedzającym nas gościom przekazuję słowa pozdrowień i
gorące Bożonarodzeniowe oraz Noworoczne życzenia:
- Głębokiej Wiary, także w to, że otacza nas wiele dobra,
- Nadziei na pomyślną przyszłość, kształtowaną przez
dobrych i mądrych ludzi,
- Wszechobecnej Miłości, ważniejszej niż cokolwiek
innego.
Niech Nowonarodzony oświeca drogi codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie
czynić szczęśliwym . Wesołych i ciepłych świąt życzą:

Przewodniczący Rady Gminy
Janusz Obrębski
Radni Gminy Baranowo
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Jakie inwestycje zrealizowaliśmy w 2017 roku
Mija kolejny rok kalendarzowy i budżetowy. Był to
dość trudny i specyficzny rok jeśli chodzi o realizację inwestycji gminnych. Główne problemy tego
roku, to brak funduszy zewnętrznych, głównie europejskich i wyjątkowo niekorzystna (brzydka i
deszczowa) jesień, kiedy tradycyjnie kończy się
większość samorządowych inwestycji. .Pomimo
tego kończymy ten rok nieźle. Udało się wykonać
większość zaplanowanych zadań.
Główne inwestycje 2017 roku to:
1.Dokończenie budowy i rozruch oczyszczalni
ścieków w Kuciejach, obsługującej docelowo 14
miejscowości północnej części gminy Baranowo
położonych na obszarze Natura 2000.
2.Budowa kanalizacji sanitarnej dla pierwszych 4
miejscowości: Kucieje, Guzowatka, Wola Błędowska, Błędowo.

Pozyskaliśmy też dotację od Starosty Ostrołęckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i z Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie.
Plany samorządu na 2018 rok
Rok 2018 zapowiada się dość optymistycznie w
naszej gminie. Pomimo braku funduszy europejskich, o czym mówi się wszędzie, my zamierzamy
dalej rozwijać się i utrzymać wysoki poziom inwestycji. Chcemy przeznaczyć na inwestycje w 2018
roku ponad 13 mln zł czyli ok.36 % budżetu. W
przyszłym roku planujemy inwestować w różne
dziedziny życia czy też działy gospodarki budżetowej. W projekcie budżetu zostało zapisanych ponad 20 pozycji nazwanych wydatkami majątkowymi czy tez inwestycyjnymi.
Najważniejsze spośród nich to:

3.Zakup nowego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Brodowe-Łąki.

1.Przebudowa drogi Baranowo – Lipowy Las (tzw.
obwodnica).

4.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie
gminy.

2.Przebudowa drogi Zawady – Karaska.

5.Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Baranowie.

3.Przebudowa drogi w Gaczyskach, w Oborczyskach, w Kopaczyskach, w Czarnotrzewiu 2 odcinki i w Jastrząbce 2 odcinki.

6.Dokończenie przebudowy drogi Gaczyska – Rupin.

4.Przebudowa drogi Cierpięta (Czechronka) i
Cierpięta ( Ścisla).

7.Przebudowa 3 odcinków dróg we wsi Majk, jednego odcinka w Baranowie, w Kopaczyskach i w
Oborczyskach

5.Przebudowa drogi Jastrząbka – Witowy Most.
6.Przebudowa drogi Dąbrowa – Wierzchowizna.

8.Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha.

8.Przebudowa drogi Rupin – Cierpięta.

9.Przebudowa drogi Dłutówka – Ruzieck (zadanie
częściowo nieodebrane).
10.Przebudowa pierwszego odcinka drogi Czarnotrzew – Grądy.
11.Przebudowa pierwszego odcinka drogi Zawady
– Karaska (zadanie niedokończone).
Ponadto w ramach współpracy z powiatem sfinansowaliśmy połowę dokumentacji na przebudowę
drogi powiatowej Gaczyska – Witowy Most, partycypowaliśmy w kosztach przebudowy mostu w
Czarnotrzewiu oraz drogi powiatowej BaranowoCzarnotrzew.
Wykonaliśmy też kilka dokumentacji na przebudowę dróg gminnych.
Większość realizowanych w 2017 roku inwestycji
miało dofinansowanie zewnętrzne min. z funduszy
europejskich PROW, z WFOŚiGW w Warszawie,
funduszu FOGR w Warszawie.

7.Przebudowa drogi Rycica – Orzoł
9.Przebudowa drogi Guzowatka – Kopaczyska.
Planowane są też budowy, ale realizacja ich jest
niepewna:
1.Przebudowa drogi w Baranowie ( ulica Długa
2.Przebudowa drogi Orzołek kolonia.
3.Przebudowa drogi Orzoł wieś.
4.Przebudowa drogi Bakuła wieś.
5.Przebudowa drogi Wola Błędowska – Kucieje.

10. Budowa kanalizacji sanitarnej dla kolejnych 4
wsi Ziomek, Bakuła, Kalisko, Kopaczyska.
11.Uzupełnienie przyłączy kanalizacyjnych dla
oczyszczalni Baranowo.
12.Urządzenie centrum wsi Majdan i Oborczyska.
13.Budowa 2 placów zabaw: przy przedszkolu w
Baranowie i przy szkole w Woli Błędowskiej oraz 2
przystani kajakowych w Oborczyskach i w Czarnotrzewiu
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14.Rozbudowa Gminnego Przedszkola w Bara-

nowie (stan surowy zamknięty).
15.Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na
SUW w Baranowie, SUW w Zawadach, oczyszczalni ścieków w Kuciejach.
16Urządzenie placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy szkole w Zawadach i przy
szkole w Bakule – Ziomku.
17.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole
w Bakule – Ziomku.
18.Zagospodarowanie terenu GOKSiR w Baranowie (rozpoczęcie zadania).
19.Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego na
terenie gminy w ramach funduszu sołeckiego.
20.Zakup używanego lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bakuła (realizacja niepewna).
Ponadto w ramach współpracy z naszymi partnerami zamierzamy:
1.Udzielić dotacji dla Komendy Miejskiej Policji
w Ostrołęce na zakup nowego samochodu dla
Policji w Baranowie.
2.Dofinansować przebudowę drogi powiatowej
Gaczyska – Jastrząbka.
Zabezpieczyliśmy także w budżecie na 2018 rok
pieniądze na partycypację w przebudowie drogi
powiatowej Baranowo – Przasnysz (realizacja
zadania zależna od decyzji powiatu).
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i z naszym dofinansowaniem Powiat będzie wykonywał w przyszłym roku ścieżkę rowerową Bakuła
– Ziomek, przebudowę drogi Bakuła Oborczyska ( pierwsze 300 mb asfalt, reszta droga żwirowa) oraz 300 mb drogi asfaltowej Czarnotrzew
– Gaje.
Połowa wymienionych wyżej zadań ma przyznane dofinansowanie z zewnątrz lub oczekuje na
wsparcie. Główne źródła dotacji to fundusze europejskie w ramach PROW (LGD, Odnowa i
Rozwój Wsi), dotacje z Ministerstwa Sportu i
Turystyki, od Marszałka Województwa Mazowieckiego, Wojewody Mazowieckiego w ramach
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019oraz z
FOGR, a także pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie.
Henryk Toryfter

Wójt Gminy Baranowo

Zakończone inwestycje drogowe w 2017r

W 2017 roku na trenie Gminy Baranowo
zrealizowano kilka inwestycji drogowych, związanych z przebudową dróg. Wykonawcą robót
była firma PRDM OSTRADA z Ostrołęki.
Wykonano następujące inwestycje drogowe :
1.Przebudowa drogi gminnej Nr 250106W Gaczyska – Rupin na odcinku 1780mb,
2.Przebudowa drogi w miejscowości Oborczyskana odcinku 215mb
3.Przebudowa trzech odcinków dróg w miejscowości Majk na łącznej długości 447 mb
4.Przebudowa drogi Ziomek – Gutocha na odcinku 1211mb

5.Przebudowa ulicy Słonecznej w Baranowie
na odcinku 198,50mb
6.Przebudowa drogi gminnej Nr 250127W
Czarnotrzew – Budne – Zimna Woda na odcinku400 mb
7.Przebudowa drogi gminnej w msc. Kopaczyska na odcinku 510 mb
8.Przebudowa drogi gminnej Nr 250133W Dłutówka – Ruzieck odcinek na odcinku1370mb
(droga została odebrana częściowo z usterkami, które zostaną naprawione wiosną 2018r.)
Wartość ww. zadań wraz z inspektorem nadzoru za wykonanie robót wynosi ok. 2,2 mln zł.
W ramach przebudowy dróg wykonano jezdnie
asfaltowe, zjazdy z kruszywa łamanego, nowe
pobocza, przepusty oraz oznakowanie pionowe.
Drogi w Majku, Oborczyskach oraz odcinek
drogi Gaczyska – Rupin, Gmina zrealizowała z
udziałem środków unijnych w wysokości
63,63%(dofinansowanie z PROW).
Droga Ziomek – Gutocha została dofinansowana ze środków FOGR w kwocie 150 tyś. zł,.
Pozostałe odcinki dróg zostały wykonane ze
środków własnych. Odcinek drogi Zawady –
Żabiocha – Karaska planowany do wykonania
późną jesienią br. został przesunięty na rok
2018 z powodu intensywnych opadów deszczu,
które uniemożliwiły wykonanie nawierzchni asfaltowej.
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Przebudowa dróg na których została
wykonana nawierzchnia asfaltowa to kontynuacja procesu realizacji „drogowego programu
minimum”, który został przyjęty przez Radę
Gminy do wykonania w bieżącej kadencji.
Oprócz inwestycji na drogach gminnych, Gmina również wsparła finansowo dwa
zadania Starostwa Powiatowego. Pierwsze
zadanie inwestycyjne pn.„Rozbudowa dróg
powiatowych Nr 2535W od drogi Nr 53 –
Obierwia, Nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia
– Chudek - Baranowo – etap II” wraz z wykonaniem mostu w Czarnotrzewiu, Gmina
wsparła Powiat kwotą 698 tyś zł.Drugie zadanie
z
zakresu
drogownictwa
pn.
„Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji” (wykonanie dokumentacji projektowej)
na kwotę 13,5 tyś zł.
Na bieżące remonty dróg żwirowych
oraz na podniesienie standardu dróg,
z gruntowych na żwirowe wydatkowano kwotęok. 300.000zł. W kwocie tej mieszczą się
środki finansowe podzielone na każdą wieś z
Funduszu Sołeckiego oraz jako rezerwa, która
została przydzielona przez Komisję Rolnictwa
i Ochrony Środowiska na poszczególne drogi.
Krzysztof Szczepanek

Informacja o odśnieżaniu

Urząd Gminy w Baranowie przypomina
mieszkańcom o obowiązku odśnieżania chodników przylegających do nieruchomości, jak również usuwania lodu, błota pośniegowego, posypywania piaskiem, usuwania zwisających sopli i
śniegu z dachu.
Powyższe obowiązki wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Za odśnieżanie chodnika przylegającego
do budynku lub innej nieruchomości odpowiada
jego właściciel lub zarządca. Taki sam obowiązek ciąży na użytkowniku wieczystym, jednostce
organizacyjnej lub innym podmiocie władającym
tą nieruchomością, współwłaścicielach oraz zarządcy.
Właściciel musi usunąć śnieg, lód i błoto
pośniegowe z chodnika, który jest położony
wzdłuż jego nieruchomości. Za chodnik uważa
się wydzieloną część drogi publicznej, która służy do ruchu pieszego i jest położona bezpośrednio przy lub do 0,5 m od nieruchomości. Ma
również obowiązek posypywać ten odcinek
chodnika piaskiem.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek
również usuwać zwisające sople i śnieg z dachu, który znajduje się na jego terenie.
O tym, na kim ciąży obowiązek, usuwania śniegu, lodu i zwisających sopli oraz odśnieżania dachów, stanowią przepisy ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
przepisy prawa budowlanego.
Krzysztof Szczepanek
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Oczyszczalnia ścieków w Kuciejach

Zakończyła się budowa oczyszczalni ścieków w
Kuciejach!! Jest to bardzo ważna inwestycja dla
Gminy Baranowo, ponieważ pozwoli oczyszczać
ścieki komunalne docelowo z 14 miejscowości
północnej części Gminy Baranowo, a w przypadku pozyskania inwestora w Baranowie, być uzupełnieniem dla 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 zostały tylko dwa reaktory SBR, a trzeci w latach późniejszych w miarę
przybywania ścieków. Zbudowana oczyszczalnia składa się z następujących obiektów i urządzeń:
A) W części mechanicznej oczyszczalni ścieków :
- urządzenie do mechanicznego oczyszczania
sito zintegrowane z piaskownikiem,
- stacja zlewcza ścieków i osadów dowożonych,
- zbiornik retencyjny ścieków z kanalizacji,
- zbiornik retencyjny ścieków dowożonych,
- zbiornik retencyjny osadów dowożonych B) w
części biologicznej oczyszczalni ścieków:
- 3 reaktory SBR o przepustowości Qdśr=235
m³/d, w tym dwa reaktory SBR wyposażone
technologicznie w latach 2016 – 2017 o przepustowości Qdśr. 163 m³/d.
C) w części osadowej oczyszczalni ścieków :
- reaktor stabilizacji tlenowej osadu STO,
- instalacja taśmowa do mechanicznego odwadniania osadów ściekowych – zakres prac do realizacji po 2017 roku, jeżeli przybędzie ścieków.
D) obiekty pomocnicze:
- wylot ścieków oczyszczonych,
- przyłącze wodociągowe do oczyszczalni ścieków.

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.
Koszt budowy oczyszczalni zamknął się w kwocie
2.324.572,40 zł brutto. 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 umarzalnej 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. Z uwagi na rozliczenie kosztorysowe zadania, wartość końcowa spadła w stosunku
do zamierzonej we wniosku, a co za tym idzie Gmina Baranowo wykorzystała pożyczkę w kwocie
1.955.056,76 zł.
Marcin Wołosz

Podsumowanie zatrudnienia bezrobotnych w
2017 r.
W ramach zawartych porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy w Ostrołęce w 2017 r.
uzyskało zatrudnienie 35 osób bezrobotnych z
terenu Gminy Baranowo w tym w Urzędzie
Gminy w Baranowie - 22 bezrobotnych, natomiast
w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy
13 bezrobotnych.
Bezrobotni uzyskali zatrudnienie w ramach niżej
wymienionych prac:
1/ w ramach robót publicznych - 6 osób na stanowisku pracownika fizycznego w tym
2 kobiety, (z miejscowości: Czarnotrzew, Dłutówka,
Gaczyska, Grabownica, Rycica,
Zawady). W ramach tych robót bezrobotni byli zatrudnieni na okres6miesięcy z budżetu
Powiatowego Urzędu Pracy w ramach programu regionalnego „Mazowsze 2017”,a po upływie
tego okresu na dalsze 3 miesiące z budżetu gminy.
W okresie umowy o pracę zatrudnieni wykonywali
prace porządkowe i pomocnicze przy inwestycjach
gminnych oraz prace porządkowe na posesjach i
drogach gminnych.
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2/ w ramach stażu - 12 osób w tym 12 kobiet ( z
miejscowości : Baranowo, Orzoł, Ramiona,
Dąbrowa, Czerwińskie, Witowy Most).W ramach
powyższego stażu osoby bezrobotne zostały
zatrudnione jako pracownicy biurowi oraz
pracownicy fizyczni, na okres 6 miesięcy
w
ramach środków Unii Europejskiej (Europejski
Fundusz
Społeczny) w ramach projektu
„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej
pozostających bez pracy w mieście Ostrołęka i
powiecie ostrołęckim (II)”, a po stażu na kolejne 3
miesiące, ze środków budżetu gminy i jednostek
organizacyjnych gminy.
3/ w ramach prac interwencyjnych – 8 osób w
tym 5 kobiet, ( z miejscowości: Bakuła,
Baranowo, Czerwińskie, Gaczyska, Witowy Most,
Zawady).
W ramach powyższych prac osoby bezrobotne
zostały zatrudnione na stanowiskach biurowych
oraz na stanowiskach fizycznych ( robotnik
gospodarczy) na okres 12 lub 24 miesiące z
refundacją Powiatowego Urzędu Pracy przez
okres 12 miesięcy, a następnie
na kolejne 3 lub 6 miesięcy ze środków Urzędu
Gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Wobec tych osób była orzeczona na okres od 1
do 12 miesięcy w wymiarze od 20 do 30 godzin
w miesiącu.
Irena Kowalczyk

4/ w ramach refundacji części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia i składki na
ubezpieczenie społeczne skierowanych
bezrobotnych do 30 roku życia – 2 osoby w tym
2 kobiety ( z miejscowości Bakuła i Kucieje). Okres
zatrudnienia – 24 miesiące z refundacją PUP
przez okres 12 miesięcy, a następnie ze środków
budżetu Gminy.

Warsztat „Projekt. I co dalej?” zaplanowany na
15-18 marca 2018 r.
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/projekt-i-codalej/
Zasady naboru opisane zostały w ogłoszeniach
dotyczących poszczególnych warsztatów wraz z
formularzem zgłoszeniowym są do pobrania z
powyższych linków znajdujących się na stronie
Fundacji www.fundacjawspomaganiawsi.pl lub
portalu Witryna Wiejska www.witrynawiejska.org.pl

5/ w ramach prac społecznie użytecznych –7
osób w tym3 kobiety, (z miejscowości Baranowo,
Czarnotrzew, Dłutówka, Zawady), które posiadały
status osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku i
korzystające z pomocy społecznej. Prace te trwały
od 04 maja do 31.10.2017 r.
Osoby
zatrudnione
wykonywały
prace
porządkowe na posesjach i drogach gminnych w
tym utrzymywały w czystości skwery i zieleńce.
Pracę wykonywano przez 10 godzin tygodniowo
w okresie obowiązywania umowy.
Ponadto w 2017r. - 15 osób wykonywało na
terenie Gminy Baranowo prace na cele społeczne,
dla których Sąd Rejonowy w Ostrołęce wyrokiem
Sądu orzekł
karę
ograniczenia wolności z
obowiązkiem wykonywania pracy na rzecz gminy .
Osoby
te wykonywały prace porządkowe na
posesjach i drogach gminnych na podstawie
opracowanego harmonogramu pracy. Praca
wobec tych osób była orzeczona na okres od 1 do
12 miesięcy w wymiarze od 20 do 30 godzin w
miesiącu.

Warsztat „Planowanie i realizacja projektów
społecznych i partnerstw”
Szanowni Państwo,
W dalszym ciągu można się zgłaszać na następujące bezpłatne warsztaty organizowane przez
Fundację Wspomagania Wsi:
Warsztat „Planowanie i realizacja projektów
społecznych i partnerstw” zaplanowany na 1821 stycznia 2018 r.
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/planowanie-irealizacja-projektow-spolecznych/
Warsztat „Księgowo prawne podstawy zarządzania wiejską organizacja pozarządową zaplanowany na 1-4 lutego 2018 r.
http://fundacjawspomaganiawsi.pl/ksiegowoprawne-podstawy-zarzadzania-wiejskaorganizacja-pozarzadowa/

Irena Kowalczyk
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Podatki lokalne w 2018 roku.
Rada Gminy rozważając wysokość podatków i opłat
lokalnych na 2018 rok miała poważne dylematy w
podjęciu decyzji. W trosce o nieobciążanie mieszkańców gminy nadmiernymi opłatami należałoby pozostawić stawki podatków bez zmian. Z drugiej jednak
strony malejące dochody Gminy skutkują mniejszymi środkami na inwestycje, a to oznacza stagnację w
rozwoju. Ponadto należy mieć na uwadze, że dotychczas obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych ustalone zostały w 2013 roku i nie ulegały zmianie przez 4 kolejne lata. W związku z powyższym na
sesji w dniu 20 listopada 2017 r. Rada Gminy zdecydowała o podwyższeniu stawek podatków lokalnych
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ustalony przez GUS tj. 0,9%.
Wysokość podatków lokalnych wynosi :
1) podatek rolny -118,25 zł za 1 hektar przeliczeniowy,
2) podatek leśny –43,3532 zł za ha lasu powyżej 40
lat,
3) podatek od nieruchomości :
a) od budynków mieszkalnych - 47 gr za 1 m2 zamieszkałej powierzchni,
b) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem
działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub
ich
części
zajętych
na
prowadzenie działalności gospodarczej – 14,17 zł od
1m2 powierzchni użytkowej,
c) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej
54
gr
od 1m2 powierzchni,
d) od gruntów pozostałych - 17 gr od 1m2 powierzchni,
e) od budowli - 2% ich wartości .
Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz z innych
podatków i opłat lokalnych są dochodami własnymi
Gminy. Szacuje się, że w 2018 roku wpływy te wynosić będą 2.756.358,00 zł, co stanowi 10,24 % planowanych dochodów bieżących Gminy
Teresa Jędrzejczyk

Uczniowie ZSP w Baranowie na stażach w Hiszpanii

Zespół Szkół Powiatowych w Baranowie piąty
już raz zorganizował staże zagraniczne dla uczniów.
W tegorocznej edycji programu Narodowej Agencji
uczniowie wyjechali do Cordoby, na południe Hiszpanii. Andaluzja charakteryzuje się bogactwem zabytków i mieszaniem się wpływów arabskich z europejskimi. Młodzież odbywała miesięczne praktyki od
13.11.2017 r. do 08.12.2017 r. w zakładach przetwórstwa spożywczego, piekarniach, cukierniach, gospodarstwach rolnych. Projekt „Razem na staż” realizowany był w konsorcjum z Zespołem Szkół Powiatowych w Łysych i Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu. Liderem i wnioskodawcą był Zespół Szkół
Powiatowych w Baranowie. Grupa liczyła 22 osoby w
zawodzie technik agrobiznesu i technik technologii
żywności. Przed wyjazdem uczniowie uczestniczyli w
kursie języka hiszpańskiego oraz w zajęciach z przygotowania kulturowo – pedagogicznego, gdzie poznawali tradycje i historię Królestwa Hiszpanii. W ramach
projektu uczniowie mieli zapewniony bezpłatny transport na lotnisko, przelot samolotem do Malagi, transfer z Malagi do Cordoby, zakwaterowanie oraz ubezpieczenie. W projekcie uwzględniono również wycieczki do Malagi, Grenady (zwiedzanie Alhambry).
Uczniowie na miejscu zapoznali się z odmiennym niż
w Polsce procesem produkcji rolnej i produkcji piekarskiej. W Andaluzji głównie uprawia się oliwki, a produkty cukiernicze zawierają duże ilości cukru i migdałów, co ma związek z panowaniem arabskim w tej
części Hiszpanii. Młodzież jak zwykle była zadowolona z wyjazdu. W każdej edycji nie brakuje chętnych
na staże, pomimo długiej rozłąki z bliskimi.
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Sukcesy uczniów z Baranowa w konkursach ekologicznych

Królowa polskich rzek zainspirowała uczennicę
gimnazjum w Baranowie
W październiku 2017 roku Departament Polityki Ekologicznej, Geologii i Łowiectwa Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego w Warszawie zorganizował dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego konkurs ekologiczny
pod hasłem „Wisła inspiruje”. W XV edycji konkursu
do rywalizacji przystąpiło ponad 600 uczniów ze 107
mazowieckich szkół, w tym uczniowie szkoły w Baranowie. Uczniowie z Mazowsza mogli zaprezentować własne postrzeganie Wisły w formie plakatu, komiksu lub
wiersza. 29 listopada 2017 roku odbyła się gala finałowa konkursu, podczas której zostały ogłoszone wyniki i wręczone nagrody. Uczennica klasy IIIA gimnazjum - Wioletta Białobrzewska zajęła III miejsce w swojej kategorii wiekowej i otrzymała cenne nagrody, m.in.
zegarek i sprzęt sportowy. Wioletta napisała wiersz,
który opowiadał o walorach przyrodniczych, krajobrazowych i turystycznych rzeki oraz obszarów leżących w jej
bezpośrednim otoczeniu. Dodatkową atrakcją uroczystości było zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik – miejsca, w którym odbyła się tegoroczna gala konkursowa.
Za udział w konkursie, szkoła w Baranowie, otrzymała
nagrodę w postaci zestawu piłek. Koordynatorem konkursu była pani Marta Szymaniak.
„Wisła”
Piękna, długa rzeka,
płynie już z daleka.
Cały kraj zwiedziła,
Polskę na pół podzieliła.
Góry, wyżyny, morze, doliny,
wszystkie nasze polskie krainy.
Jest głęboka oraz kręta,
lubią ją wodne zwierzęta.
Ryby w rzece też pływają
i wędkarzy przyciągają.
W korycie Wisły niedaleko Warszawy
znajduje się rezerwat bardzo ciekawy.
Bobry, wydry, czy też ptaki,
to żyjące tam zwierzaki.
Roślinność bujna i bogata
przez jej brzegi się przeplata.
Można przy niej odpoczywać:
biegać, jeździć, czy też pływać.
Różne formy są zwiedzania,
naszej Wisły poznawania.
Szlaki górskie, spływ kajaków
i przepiękny świergot ptaków.
Czyste powietrze oraz woda
to już Eko jest przygoda.
Dbaj o Wisłę przyjacielu,
aby takich było wielu,
co swe śmieci zabierają
i porządek zostawiają.
Żyj w harmonii też z przyrodą,
Ona Wisły jest urodą.

naszej Wisły poznawania.
Szlaki górskie, spływ kajaków
i przepiękny świergot ptaków.
Czyste powietrze oraz woda
to już Eko jest przygoda.
Dbaj o Wisłę przyjacielu,
aby takich było wielu,
co swe śmieci zabierają
i porządek zostawiają.
Żyj w harmonii też z przyrodą,
Ona Wisły jest urodą.
XII EDYCJA MIĘDZYPOWIATOWEGO KONKURSU
„ZIELONO MI”
28 listopada 2017 odbyła się XII edycja Międzypowiatowego
Konkursu
Przyrodniczo-Ekologicznego
„Zielono mi”, którego organizatorem jest Zespół Szkół
Powiatowych
w Kadzidle. Konkurs adresowany był do uczniów
trzech powiatów: makowskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego. Konkurs przeprowadzony został w różnych
formach, w czterech kategoriach wiekowych:
„Maluch” (przedszkolaki), „Junior” (szkoła podstawowa), „Żak” (gimnazjum), „Senior” (szkoła ponadgimnazjalna). W konkursie nie zabrakło również uczniów
szkoły w Baranowie. Reprezentowali ją: KAROL KOZŁOWSKI i JULIA LISIEWSKA- szkoła podstawowa,
ZUZANNA SYMOŁON i GABRIELA KRZYŻAK - gimnazjum, DAWID TOKARSKI i PAWEŁ KACPRZAKoddział przedszkolny. Poziom merytoryczny konkursu
był bardzo wysoki, ale dwójce naszych uczniów udało
się zająć miejsce na podium. JULIA LISIEWSKA z
klasy VIIa szkoły podstawowej zajęła II miejsce, a KAROL KOZŁOWSKI z klasy VI zajął III miejsce. Uczniowie
otrzymali
w
nagrodę
drukarkę
i głośnik bezprzewodowy. Nadleśnictwa z powiatu
ostrołęckiego
oraz
starostwo
powiatowe,
co roku wspierają przebieg konkursu zarówno w kwestii merytorycznej jak i organizacyjnej. Uczniów do konkursu przygotowały: p. Elżbieta Abramczyk i p. Marta
Szymaniak.
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Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Kopcia w Zawadach

Rok szkolny 2017/2018 został ogłoszony przez panią Minister „Rokiem dla Niepodległej” w związku ze
zbliżającą się 100 rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości. Z tej racji szkoła podjęła wiele działań i
inicjatyw. 30 września 2017roku dziesięcioro uczniów z
klasy II gimnazjum wzięło udział w rajdzie „Szlakiem
partyzantów Puszczy Myszynieckiej”. Trasa rajdu
wiodła przez Charcibałdę – Budy– Bandysie. Uczniowie
zwiedzali miejsca walki partyzantów z okupantem w lasach Puszczy Myszynieckiej, poznali działania ruchu
oporu na Kurpiach. Spotkanie zakończyło się konkursem wiedzy pt. ,,Znam dzieje ruchu partyzantów w
Puszczy Myszynieckiej’’, w którym nasi uczniowie
zajęli drugie miejsce. Organizatorami rajdu byli: ZHP
Myszyniec, OSP Bandysie, fundacja Archipelag Innowacja Społeczna w Ornecie. Kolejnym wydarzeniem był
konkurs „Gmina Baranowo – moja mała Ojczyzna”. 8
listopada 2017 roku uczniowie naszej szkoły już po raz
drugi uczestniczyli w konkursie wiedzy o gminie, który
odbył się w GOKSiR w Baranowie. Trzy osoby z naszej
szkoły zostały laureatami konkursu. W kategorii : uczniowie gimnazjum Koziatek Wiktoria z klasy II gimnazjum zajęła I miejsce, Orzoł Patrycja z klasy III gimnazjum – II miejsce. W kategorii: uczniowie klas I –VI
szkół podstawowych uczennica z klasy VI Koziatek Kinga– II miejsce.11 listopada 2017 roku na Gali Przeglądu Pieśni Patriotycznych w GOKSiR w Baranowie zostały wręczone nagrody przez Wójta Gminy Baranowo.
Po raz kolejny Zespół Kurpiowski „Pod Borem” z Zawad wziął udział w Przeglądzie Pieśni Patriotycznych w
Baranowie. Swoim występem zaakcentował nutę patriotyczną. Z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości w naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia. Dla uczczenia tych wydarzeń uczniowie klasy V wykonali kotyliony. Jak co roku zespół kurpiowski
przepięknym śpiewem pieśni patriotycznych uświetnił
mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym
w Brodowych Łąkach. Realizując podstawowe kierunki
polityki oświatowej dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie, w szkole miały miejsce dwa spotkania z policją
nt.
1) szkoła podstawowa- „Bezpieczeństwo w sieci –
wszelkie formy zagrożeń, na jakie mogą natknąć się
dzieci i młodzież podczas codziennego korzystania z
Internetu. Odpowiedzialny – nieletni – odpowiedzialność
za czyny karalne oraz zachowania sprzeczne z przyjętymi w społeczeństwie normami.
2) gimnazjum – „Bezpieczeństwo w sieci – wszelkie
formy zagrożeń, na jakie mogą natknąć się dzieci i młodzież podczas codziennego korzystania z Internetu
Zdrowotne oraz prawne konsekwencje uzależnień”.

Również pani pedagog z PPP w Myszyńcu przeprowadziła zajęcia warsztatowe „Cyberprzemoc” z
uczniami klas II i III gimnazjum. Oni także wyjechali
do Ostrołęki na spektakl przygotowany przez Kielecki Teatr Lektur pt. „Ćpunka” o charakterze profilaktycznym – profilaktyki uzależnień.

15 listopada liczna grupa uczniów odwiedziła
Toruń. W programie było zwiedzanie średniowiecznego Starego Miasta, pobyt w Planetarium, warsztaty piernikarskie. Poznali najważniejsze zabytki, zetknęli się z burzliwą historią tego miasta, wędrowali śladami Mikołaja Kopernika. Wycieczka dostarczyła uczniom
niezapomnianych wrażeń.
W tym roku szkolnym kontynuujemy akcję pt.
„Cała szkoła czyta…” W roku Sienkiewicza
uczniowie czytają jego utwory przez radiowęzeł.
Bardzo aktywnie działa Samorząd Uczniowski. Z jego inicjatywy zorganizowano w
szkole wiele uroczystości i akcji. Najważniejsze z nich to: Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Andrzejki z wróżbami, Góra Grosza,
akcja „ 2 x drożdżówka”, Mikołajki. Został
utworzony sztab WOŚP, który przygotowuje
się do styczniowego finału akcji.
W okresie adwentu już po raz trzeci cała społeczność szkolna razem z parafią przygotowa-
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Ważne wydarzenia z życia Gminnego Przedszkola

MIKOŁAJKI 2017

w Baranowie

W Gminnym Przedszkolu w Baranowie każdy
dzień jest atrakcyjny, nigdy nie wieje nudą. Przedszkolaki biorą udział w atrakcyjnych zajęciach, uroczystościach, zwiedzają otoczenie bliższe i dalsze. Do ważniejszych uroczystości kultywowanych w naszej placówce należą: „Pasowanie na przedszkolaka”, „Dzień
Edukacji Narodowej”, „Światowy Dzień Pluszowego
Misia”, „Andzrejki”, „Mikołajki”. W tych uroczystościach
dzieci chętnie brały udział, integrowały się ze społecznością przedszkolną, poznawały siebie nawzajem,
wspólnie się bawiły. Organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi, współpracujemy z różnymi instytucjami.
Odwiedzają nas strażacy i policjanci, którzy dbając o
bezpieczeństwo przedszkolaków, zapoznają z ciekawostkami związanymi z ich pracą zawodową. W grupach przedszkolnych organizowane są spotkania z
osobami, pracującymi w różnych zawodach np. listonosz, leśniczy, aptekarz… Przedszkole współpracuje z
artystami teatru „Akada” i „Magik” z Białegostoku oraz
„Arena”, którzy cyklicznie wystawiają teatrzyki i bajki
edukacyjne. Gościliśmy również artystów cyrkowych
„Szok” z Ciechanowa, którzy umilili dzieciom czas
swoim występem i wprowadzili atmosferę magii. Starsze przedszkolaki wyjechały na wycieczkę do OCK w
Ostrołęce na spektakl teatralny pt. „Bajka o dzielnym
Szewczyku”, dzieci z grupy 6- latków reprezentowały
naszą placówkę w X Przeglądzie „Pieśnią patriotyczną
i wojskową Niepodległość Ojczyzny Świętujemy” oraz
w międzypowiatowym konkursie wiedzy ekologicznej
„Zielono mi”, który odbył się w ZS w Kadzidle. Młodsze
przedszkolaki zwiedzają instytucje na terenie Baranowa np. aptekę, galerię „Słonik”, Przychodnię Zdrowia,
GOKSiR. Poprzez atrakcyjne oferty zajęć dzieci zdobywają wiedzę, uczą się prawidłowych zachowań,
dbają o bezpieczeństwo własne i innych, integrują się
ze społecznością środowiskową.
Anna Darkowska
Joanna Piórkowska

Integracyjne Mikołajki dla Dzieci i Osób
Niepełnosprawnych – już za nami. Ta wspaniała,
bardzo udana i wesoła impreza odbyła się 9 grudnia 2017 r. w GOKSiR w Baranowie.
Mikołajki rozpoczęły się uroczystym powitaniem przez Wójta Henryka Toryftera uczestników
i ich rodzin. Dzieci oczekując z niecierpliwością na
przyjście niezwykłego gościa, wspólnie bawiły się
przy muzyce i brały udział w różnego rodzaju konkurencjach.
Kiedy wszyscy zajęci byli zabawą dźwięk
dzwonka oznajmił przybycie długo oczekiwanego
gościa – Świętego Mikołaja. Każdy z uczestników
otrzymał świąteczną paczkę,a także mógł sobie
zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem. Radości i
szczęściu nie było końca. Dzieci śpiewały kolędy i
recytowały wierszyki dla Mikołaja. Następnie wszyscy uczestnicy udali się poczęstunek.
Takie wyjątkowe spotkania upewniają nas
o potrzebie ich organizowania. Pozwalają nam na
lepszy kontakt z dziećmi i wymianę doświadczeń
wśród rodziców i opiekunów.
W imieniu dzieci i ich rodzin serdecznie
dziękujemy za wsparcie wszystkim Darczyńcom:
Panu J. Kojtek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy,
Państwu A i S. Majewskim – Mini Market Aldi,
Państwu M i W. Grabowskim, Państwu M. i W.
Ogonowskim - Sklep Groszek, Państwu J. i E.
Włodarczyk Piekarnia „Sezam”, Marketowi Prim w
Baranowie.
Natalia Moszczyńska
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Klub Seniora ,,Pogodny Zmierzch" – jak zwykle pomimo jesiennej, brzydkiej pogody działa na pełnych obrotach. Spotykamy się w każdą środę. 10 września Dożynki Gminno-Parafialne. Nasz klub jest bardzo widoczny. Grupa śpiewacza, przygotowała kilka piosenek . Panie Teresa Orzoł i Henryka Orzoł – reprezentowały Klub z koszem dożynkowym w Kościele .
Otrzymaliśmy zaproszenie do Kolna , na Senioriadę.
Nasi sportowcy zaczęli intensywnie ćwiczyć. Jednym z
punktów Senioriady jest taniec Zumby. Wyzwanie
przyjęte – tańczymy. 21 października całą grupą ruszamy do Kolna . Naszym hasłem jest ,,Każdy senior
o tym wie , chcesz być zdrowy, ruszaj się."
Nasza ekipa to: Henryk Ogonowski- kapitan, Joanna
Szymaniak, Halina Zyra, Zosia Kowalczyk, Tadeusz
Kruk. Rezerwowi – Irena Kruk, Alina Tabaka. Po świetnej zabawie i rywalizacji zajmujemy II miejsce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyniku.
25 października – dociera do nas bardzo smutna wiadomość. Nasza koleżanka Jadwiga Bakuła - nagle od
nas odchodzi , na zawsze. Żal – za młoda i za szybko.
27 października Przegląd Pieśni Patriotycznej i niestety ostatnie pożegnanie naszej Jadzi.
Po przesłuchaniu – idziemy wszyscy na pogrzeb. Tak
ciężko się z tym pogodzić.
31 października – Radio Nadzieja w Gminie Baranowo. Nie mogło nas zabraknąć. Przewodnicząca Klubu i
zastępca – opowiedziały o naszej działalności.
11 listopada Gala Pieśni Patriotycznej. Nasza grupa
śpiewacza zajęła II miejsce w kategorii dorośli. Bardzo
się cieszymy, warto dla takiej chwili poświęcić czas i
ćwiczyć głosy , a następnie cieszyć uszy widowni.
21 października rozpoczynamy Kurs Komputerowy .
Uczestniczy w nim 15 osób. Zajęcia prowadzi pan Marek Trzciński.
29 października w naszym Klubie ostatki tzw. Andrzejki . Świetna , miła atmosfera . Trochę śpiewu, trochę
tańca. Super.
Na spotkaniach robimy bombki, stroiki Bożonarodzeniowe, choinki z wikliny papierowej. 13 grudnia u nas
spotkanie opłatkowe. Korzystając z okazji pragniemy
złożyć życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2018 , dla wszystkich przyjaciół i sympatyków
naszego Klubu.

Przegląd Pieśni Patriotycznych 2017
Jak co roku obchody Dnia Niepodległości w Gminie Baranowo uświetniła Gala laureatów X Przeglądu Pieśni Patriotycznej, która odbyła się 11 listopada w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji .Przybyłych na wieńczące muzyczne wysiłki
spotkanie laureatów i mieszkańców gminy przywitał Wójt Gminy Baranowo- Henryk Toryfter. Zwycięzcom wręczono nagrody i dyplomy. GOKSiR w
Baranowie organizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej od 10 lat, celem przedsięwzięcia jest popularyzacja wśród dzieci i młodzieży dawnej i współczesnej pieśni patriotycznej, rozbudzanie patriotyzmu
w najmłodszym pokoleniu, kształtowanie poczucia
tożsamości narodowej, regionalnej i przywiązania
do ziemi ojczystej oraz inspirowanie zainteresowań
problematyką pieśni patriotycznej, a tym samym
poszukiwaniem jej źródeł przez najmłodsze pokolenie. W całym przeglądzie wzięło udział 180
uczestników.
Uznanie należy się wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie, które wymaga dużego wkładu pracy. Podziękowanie należy się także
wszystkim nauczycielom i opiekunom, za to, że
przygotowują dzieci i młodzież ucząc ich pieśni
patriotycznych - podsumowuje tegoroczny przegląd. Jako Organizatorzy mamy nadzieję, że idea
tego konkursu czyli uczczenie Święta Niepodległości i rozbudzenie w społeczeństwie chęci śpiewania pieśni patriotycznych , które odegrały szczególną rolę w naszej historii i kulturze została spełniona.

Justyna Kaczorek
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Wójt Gminy Baranowo
serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Baranowo
na

SPOTKANIE

OPŁATKOWE

które odbędzie się dnia 17 grudnia 2017 r w GOKSiR
w Baranowie o godz. 13.30
W programie:
- jasełka w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Baranowie
- dzielenie się opłatkiem
- degustacja potraw wigilijnych
- wspólne kolędowanie

Wójt Gminy Baranowo

Serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Baranowo
na
SYLWESTER W PLENERZE
Miejsce zabawy Rynek w Baranowie
31 grudnia 2017 r. plac przy urzędzie od godz 22.00.
W programie sylwestrowej zabawy plenerowej:

- wspólna zabawa,
- szampan, grochówka,
- życzenia noworoczne,
-pokaz sztucznych ogni..
Zapraszamy.
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PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
REGULAMIN
Przegląd odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i
Rekreacji w Baranowie początek godzina 10.00. Przegląd jest imprezą otwarta, adresowaną do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
1. Uczestnicy przygotowują:
- w kategorii soliści: kolędę lub pastorałkę (maksymalnie do 3 zwrotek każdy utwór);
- w kategorii zespoły, schole (do 15 osób): kolęda i pastorałka (maksymalnie do 3 zwrotek
każdy utwór ).
2. Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 05.01.
2018r roku na adres organizatora przeglądu. Nadesłanie podpisanej karty zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
3. Utwory mogą być wykonywane accapella, z akompaniamentem na własnych instrumentach, bądź z wykorzystaniem
przygotowanego podkładu muzycznego.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie.
Każdy uczestnik może prezentować się tylko w jednej z w/w
kategorii.
2. Grupy wiekowe:
Przegląd przewiduje kategorie wiekowe:
- Przedszkolaki
- Szkoły Podstawowe
- Gimnazja
- Szkoły ponadgimnazjalne i dorośli
3. Oceny prezentacji na indywidualne życzenie uczestników dokona jury powołane przez organizatora.
Ocenie podlegać będzie:
- dobór repertuaru
- aranżacja i interpretacja
- walory wokalne
- pomysłowość i oryginalność uczestników wyrażająca się np. w przygotowanych przez nich
strojach oraz rekwizytach wykorzystanych podczas występu.
4. Jury może wyróżnić najlepszych wykonawców
5. Uczestnicy przeglądu otrzymają dyplomy i drobne upominki.
6. Organizator zapewnia poczęstunek dla wszystkich uczestników.
7. Dojazd uczestników na koszt własny.
8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.
9. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne.
10. Ze względu na ograniczone możliwości, o wzięciu udziału w przeglądzie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
Adres do korespondencji: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Baranowie. ul.
Gwardii Ludowej 13 ,06- 320 Baranowo tel. 0-29 761-36-76 e-mali:marggaat@interia.pl

