






4 NOWA GMINA  BIULETYN INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

ZMIANY W OŚWIACIE

W związku ze zmianami na stanowiskach dyrektorskich w naszych trzech, gminnych placówkach edukacyjnych krótko przed-
stawiamy:

Panią Anetę Krasińską, która została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Baranowie;

Panią Justynę Michtę, która została dyrektorem Szkoły Podstawowej w Bożej Woli; 

Panią Dorotę Bełzę, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach.

Aneta Krasińska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Baranowie, sochaczewianka, z  wy-
kształcenia i z zamiłowania humanistka, zakochana w książkach. Obecnie mieszkanka w gmi-
nie Baranów.

Od 2000 roku związana z edukacją jako nauczycielka języka polskiego, zajęć artystycznych, 
zajęć dziennikarskich oraz koła teatralnego. W latach 2010 - 2013 pełniła funkcję wicedyrek-
tora w Zespole Szkół im. ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli. 

Współpracuje z lokalnym stowarzyszeniem „Praca i Rozwój. Stowarzyszenie na rzecz Gminy 
Baranów”, realizując projekty z zakresu edukacji dzieci i młodzieży. W ramach jednego z pro-
jektów powstała książka pt.: „Baranek Benio, czyli historia gminy Baranów”.  

Za swoją dewizę uważa skrupulatność, otwartość na nowe wyzwania i zaangażowanie w pra-
cę. W szczególności kładzie nacisk na odkrycie potencjału dziecka i rozwijanie jego umiejętności. 

 
Justyna Michta - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bożej Woli

Nauczycielka z  20-letnim stażem pracy. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie War-
szawskim oraz podyplomowe studia - muzyka i historia muzyki. Pełna energii, przedsiębiorcza, 
podejmuje nowatorskie działania w  zakresie nauczania oraz funkcjonowania szkoły. Znana 
z wielu zajęć pozalekcyjnych – konkursy, ZHP, koło teatralne, wycieczki. To urodzony społecz-
nik, działa w  Stowarzyszeniu „Wspólny Cel”. Postępuje roztropnie i  sprawiedliwie. Zawsze 
ma na uwadze bezpieczeństwo ucznia i  moc sprawczą rodzica. Motywuje pracowników do 
efektownego działania, dba o właściwą atmosferę pracy. Cieszy się autorytetem u uczniów, 
rodziców i pracowników szkoły. Wymaga od innych, ale i od siebie. Efektywnie realizuje misję 
szkoły i priorytety  Kuratora Oświaty. Chce stworzyć warunki do kształcenia młodych Pola-
ków i Europejczyków na najwyższym poziomie w duchu wiary i patriotyzmu.

Dorota Bełza p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach

Z początkiem września powierzono mi obowiązki dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go w Golach. Mieszkam w Milanówku. Z wykształcenia jest nauczycielem oraz psychologiem 
klinicznym dziecka. Od wielu lat pracuję w  oświacie. Pracowałam na różnych stanowiskach 
i w różnych miejscowościach, m.in. w Warszawie, Grodzisku, Milanówku. Jako psycholog spe-
cjalizuję  się  w terapii neurobiologicznej  dzieci z zaburzonym rozwojem w szczególności ze 
spektrum autyzmu. Nadrzędnym celem mojej pracy jest szeroko pojęte dobro dziecka. 

Chciałabym  aby dzieci z małej  szkoły i przedszkola miały porównywalne szanse edukacyjne 
do dzieci z dużych aglomeracji miejskich. Nie powinno być istotne gdzie kto mieszka, wszyst-
kie dzieci zasługują na podobne warunki do nauki. Niestety realia są inne. Myślę tutaj szcze-
gólnie o bazie materialnej. Mam świadomość ograniczeń finansowych gminy dlatego też za-

mierzam  starać się o zewnętrze środki pomocowe krajowe i zagraniczne. 

Moje najbliższe plany dotyczą spraw organizacyjnych, bezpiecznego pobytu dzieci na terenie  obiektu szkolno-przedszkolne-
go oraz poprawy estetyki otoczenia.
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CZAS NA WYBORY – 13 PAŹDZIERNIKA 2019

W niedzielę 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP. Mamy kolejną szansę, by zdecydować o losie 
swoim i swoich bliskich na najbliższe lata. Dlatego tak ważne jest, abyśmy poszli do lokalu wyborczego i wrzucając swój głos 
do urny świadomie zdecydowali w jakiej Polsce chcemy mieszkać. To właśnie nasz głos – głos każdego mieszkańca Gminy 
Baranów – będzie miał wpływ na to, kto będzie reprezentował nasz kraj.

Zapraszam i zachęcam wszystkich mieszkańców naszej gminy do czynnego udziału w wyborach.

                                                                                   
          Wójt Gminy Baranów

  

          Waldemar Brzywczy

INFORMACJA DLA WYBORCÓW:

1) Głosowanie korespondencyjne  przez wyborców niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne mogą m.in. głosować korespondencyjnie i przez pełnomocnika. Możliwe jest także skorzystanie 
z nakładek na kartę do głosowania w alfabecie Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca niepełnosprawny zgłasza komisarzowi wyborczemu do 30 września.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, PESEL, oświadczenie o wpisaniu tego wy-
borcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy głosowanie, a także wskazanie adresu, na 
który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekają-
cego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu 
wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonego w alfabecie Braille’a. Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił 
zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje nie później niż 7 dnia przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Pakiet 
wyborczy doręcza wyborcy niepełnosprawnemu urzędnik wyborczy.  W skład pakietu wyborczego wchodzi:

– koperta zwrotna;

– karty do głosowania;

– koperta na karty do głosowania

– instrukcja głosowania korespondencyjnego;

– nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał  ich przesłania;

– oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na kartach do głosowania

2) Głosowanie przez pełnomocnika

Jeśli wyborca niepełnosprawny chce zagłosować w wyborach przez pełnomocnika musi najpóźniej do 4 października złożyć 
wniosek w urzędzie gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców w celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do gło-
sowania lub posiadający zaświadczenie o prawie do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wnio-
sek wyborcy wniesiony do wójta gminy,  w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców.

3) Dla wszystkich wyborców

Możliwość dopisania się do spisu wyborców

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, jest dopisany do-
spisu wyborów w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy:

1) właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania albo

2) w której czasowo przebywa

Lokale wyborcze czynne od 7:00 do 21:00

4) Zaświadczenie o prawie do głosowania

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek zgłoszony pisemnie, telefaksem lub 
w formie elektronicznej, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wnioski można składać 
do urzędu gminy do dnia 11 października 2019 r. do godz. 15:00.
















