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Urząd Gminy w Baranowie
Ul. Armii Krajowej 87,

96-314 Baranów
Tel. 46 858 13 50

e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

Poczta w Baranowie
Ul. Armii Krajowej 89,

96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 22

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie Filia w Kaskach

ul. Królewska 44,
96 - 314 Kaski

Tel. 46 856 08 47

Komisariat Policji w Jaktorowie
ul. Warszawska 33
96-313 Jaktorów
tel.: 46 856 48 04,

e-mail:
dyzurny.kp-jaktorow@ksp.policja.

gov.pl

Wydział Komunikacji
Starostwa Powiatu Grodziskiego

ul. Daleka 11a,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 723 30 45

Szkoła Podstawowa
im. ks. Jana Twardowskiego

w Bożej Woli
Ul. 1 Maja 13,

96 - 314 Boża Wola
Tel./fax 22 725 32 68

e-mail: szkolabozawola@wp.pl

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej „Omega”

w Baranowie
Ul. Armii Krajowej 53,

96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 77

e-mail: nzoz_omega@wp.pl

Przychodnia dla Zwierząt
Ryszard Tomaszewski

ul. Warszawska 99,
Chylice Kolonia – Jaktorów 96-313

Tel. 602 688 793 / 46 856 47 73

Szkoła Podstawowa
im. Orła Białego w Kaskach

Ul. Królewska 23, 96-314 Kaski
Tel./fax 046 856 07 23

e-mail: sekretariat@kaski.edu.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie

ul. Armii Krajowej 49,
96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 30

e-mail: gbpbaranow@onet.eu

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Baranowie

Ul. Armii Krajowej 89,
96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 17

e-mail: gops@gmina-baranow.pl

Starostwo Powiatu Grodziskiego
ul. Kościuszki 30,

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 724 18 33

e-mail:
starostwo@powiat-grodziski.pl

Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II

ul. Armii Krajowej 49,
96 – 314 Baranów

Tel/Fax. 46 856 03 79
e-mail:

zs.baranow@gmina-baranow.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Bartniaka 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel.: 47 72 42 901

Powiatowy Urząd Pracy
w Grodzisku Mazowieckim

ul. Daleka 11A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 22 755 55 86
e-mail:

sekretariat@pupgm.internetdsl.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Marii Konopnickiej w Golach

Gole 51,
96-314 Baranów

Tel. sekretariat:  46 856 09 02
Tel./fax szkoła 46 856 07 76

e-mail: sekretariatgole@interia.pl

Niepubliczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Golach

Gole 50, 96-314 Gole
Tel. 46 856 07 26

e-mail: nzozgole@wp.pl

Punkt Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych

Ul. Czysta 5,
Żyrardów 96-300

tel. 46 855 40 41 wew. 214
e-mail: pszok@pgk.zyrardow.pl

PRZYDATNE KONTAKTY
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SZaNOWNI PańSTWO,

W końcu nadeszła upragniona Wiosna! 

Jednak Wiosna to chyba najtrudniejszy czas dla naszej Gminy! Właśnie za-
kończyliśmy Akcję Zima a rozpoczynamy Akcję Nasza Droga! Mam tutaj na 
myśli plan naprawy naszych gminnych dróg.

Zima w tym roku była wyjątkowo prawdziwa – chyba już odzwyczailiśmy się 
od takich zim – pozostawiła po sobie liczne i niespodziewane ubytki w na-
szych drogach. Aktualnie mając nadzieję, na ustabilizowanie temperatur two-
rzymy plany długofalowe oraz na bieżąco i sukcesywnie naprawiamy nasze 
drogi. Nie wszędzie uda się to zrobić w ekspresowym tempie, jednak będzie-
my się starać aby niedogodności trwały jak najkrócej. 

Wspominając o drogach przyglądamy się bacznie naszym drogom powiato-
wym. Optymizmem napawa tempo remontu drogi powiatowej w miejsco-
wości Boża Wola. Mamy nadzieję, że już w sierpniu zapomnimy o obecnych 
utrudnieniach i będziemy w pełni korzystać z walorów nowej drogi.

Wiosna to również czas w którym nie tylko przyroda budzi się do życia. 

Zachęcamy do aktywności na świeżym powietrzu.

Podczas wiosennych wędrówek nie zapomnijcie Państwo odwiedzić tężni w Kaskach nacieszyć oko zielenią roślin zasa-
dzonych w listopadzie na terenie kompleksu boisk w Cegłowie (o projekcie pisaliśmy w poprzednim numerze). Spraw-
dzić jak działają siłownie zewnętrzne w Kaskach, Osinach, Baranowie i Cegłowie. Może już niedługo będzie można ama-
torsko korzystać z boisk sportowych na terenie naszej gminy?

 Trudno pisać o szczegółach, bo pandemia i związane z nią ograniczenia wciąż nas zaskakują. Mimo to przygotowaliśmy 
wstępny harmonogram imprez plenerowych, które chcemy zorganizować w tym roku. Wierzymy że jednak uda się je 
zrealizować! 

Myśląc o historii naszej Gminy zachęcamy do zaangażowania we wsparcie tworzonej izby pamięci w szkole w Golach.

 Od kilku lat nasz samorząd walczy o przejęcie na własność działki z zabytkowym parkiem nieopodal szkoły. Obecnie 
trwa inwentaryzacja drzew, po to aby w przyszłości uzupełnić stary drzewostan, który będzie cieszył kolejne pokolenia.

Centralny Port Komunikacyjny - to temat który odżył w ostatnim czasie za sprawą ogłoszonego przez Zarząd Spółki Pro-
gramu Dobrowolnych Nabyć oraz informacje o badaniach środowiskowych mających miejsce na terenie naszej Gminy. 

10 marca miała miejsce Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Baranów poświęcona tej planowanej inwestycji z udziałem 
zaproszonych Gości. 

Zachęcamy również do przeczytania wywiadu dotyczącego Programu Dobrowolnych Nabyć.

SZaNOWNI PańSTWO 

mamy nadzieję, że wraz z wiosną ciesząc się ożywczymi promieniami słońca łatwej nam wspólne będzie przeżyć ten 
ciężki pandemiczny czas. 

Życzymy przede wszystkim zdrowia i optymizmu. 

Patrzmy wspólnie z nadzieją w przyszłość naszej Gminy!

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska

wraz zespołem Redakcyjnym
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INWESTYCJE W NASZEJ GMINIE

Baranów i paczkomaty

Czym jest paczkomat? Odpowiedzieć można na dwa 
sposoby. Pierwszy – Paczkomat to maszyna służąca 
do odbierania i nadawania paczek. Zwykle dostępna 
przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu dla każdego z użyt-
kowników. Drugi – Paczkomat to wygoda, innowacja, 
nowoczesność i prostota. Jak to wygląda w praktyce? 
Zamawiamy u swojego ulubionego dostawcy lub na 
jednym z popularnych serwisów aukcyjnych upra-
gniony towar taki jak np. nowy telefon, ubrania ulu-
bionej marki, karma dla psa czy części do samochodu. 
Wśród możliwych opcji dostawy wybieramy paczko-
mat oraz to gdzie się znajduje i chwilę później paczka 
rozpoczyna podróż do nas. A jak już dotrze do docelo-
wego paczkomatu mamy dwa dni na odebranie pacz-
ki i możemy to zrobić jak nam wygodnie – po pracy, 
przed pracą, na spacerze, w środku nocy albo w samo 
południe. Od niedawna możemy również wybrać 
opcję dostawy do paczkomatu w Baranowie. Jedno 
z tych ułatwiających życie urządzeń znajduje się przy 
szkole podstawowej w Baranowie. Już wkrótce dru-

gie takie urządzenie powróci do Bożej Woli i znajdzie 
swoje miejsce pobytu na parkingu przy stacji PKP. To 
jedna z tych innowacji, na którą czeka wielu miesz-
kańców Naszej Gminy.

Tekst: Tomasz Gasik

przeBudowa drogi powiatowej

Od prawie 3 miesięcy trwa już, długo wyczekiwana 
głównie przez mieszkańców Bożej Woli przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku wzdłuż ulicy Sadowej 
i 1 Maja. Starostwo otrzymało na to zadanie dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wyso-
kości 3 339 033,55 zł. Całkowity koszt inwestycji to 
4 777 550 zł. 
Przebudowa obejmuje przede wszystkim wymianę 
nawierzchni jezdni wraz odwodnieniem, budowę 
chodników i poboczy. W ramach działań budowlanych 
przewidziano również przebudowę bardzo niebez-
piecznego skrzyżowania ul. Parkowej z ul. Błońską. 
Obecnie budowlańcy skupiają się na pracach przy ul. 

Sadowej. Prawdopodobnie w połowie kwietnia roz-
pocznie się przebudowa skrzyżowania, a następnie 
prace przesuną się w kierunku ul. 1 Maja. Zakończe-
nie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia, cho-
ciaż wykonawcy mają nadzieję, że uda się to zrobić 
wcześniej.
Wszyscy mamy nadzieję, że obecne niedogodności 
komunikacyjne na odcinkach przeznaczonych do re-
montu zostaną zrekompensowane już wkrótce!
O planowanych objazdach będziemy informować na 
bieżąco.

Tekst: Michał Miastowski
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ramowy program imprez rekreacyjno-kulturalno-sportowych 
organizowanych przez urząd gminy w 2021 roku

 1. Turniej Miast i Gmin w piłce 
nożnej dzieci i młodzieży BA-
RANÓW CUP.  Maj 2021. Boisko 
Orlik Baranów. (22.05.2021)
2. Dzień Dziecka. To i owo na 
sportowo. Piknik lekkoatle-
tyczny. Gry zabawy oraz kon-
kursy dla dzieci i rodziców. 
Czerwiec 2021. Boisko Szkolne 
w Kaskach. (1.06.2021)
3. Zlot Rowerowy Osiny 2021. 
Impreza o charakterze tu-
r ys t yc z n o - re k re a c y j ny m . 
Czerwiec 2021. OSP Osiny. 
(20.06.2021) 
4. Lato w Gminie. Półkolonie 
na sportowo. Lipiec - sierpień 
2021. 
5. Spływ kajakowy rzeką 
Bzurą. Impreza o charakte-
rze turystyczno-rekreacyjnym 
dla rodzin. Sierpień 2021. 
(22.08.2021)
6. Dożynki Gminne. Sierpień 
2021. (29.08.2021)
7. Mistrzostwa Gminy w pił-
ce siatkowej dzieci. Wrzesień 
2021. Boisko w Baranowie 
i Bożej Woli.
8. Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Wójta Gminy Baranów.. 
Październik 2021. Boisko 
w Cegłowie.
9. Dzień Działacza Gminy Ba-
ranów „ROMANKI 2021”.Listo-
pad 2021.
10. Mistrzostwa Gminy w Te-
nisie Stołowym i Warcabach. 
Sala gimnastyczna w szkole 
w Kaskach.
W związku z pandemią co-
vid-19 w/w imprezy mogą 
zostać odwołane bądź prze-
niesione na inny termin. 
Szczegółowe informacje będą 
przekazywane poprzez stronę 
internetową naszej gminy, fb, 
na plakatach a także w biulety-
nie gminnym.

Gminny Animator Sportu 
Robert Błaszczyk
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informacja w sprawie szczepień coVid-19

Urząd Gminy w Baranowie informuje, że na tere-
nie Gminy Baranów punkt szczepień ochronnych 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zlokalizowany jest 
w NZOZ w Golach.
Mieszkańcy posiadający orzeczenie o niepełnospraw-
ności w stopniu znacznym o kodzie R albo N lub odpo-
wiednio I grupę mogą zgłaszać zapotrzebowanie na 
dowiezienie do punktu szczepień pod nr tel. (46) 858-
13-65. Taka pomoc jest również możliwa dla osób, 
które z różnych przyczyn mają trudność z dostaniem 
się do punktu szczepień.

Osobą wyznaczoną  do kontaktu w sprawie transpor-
tu jest pracownik Urzędu Gminy w Baranowie – Wan-
da Wójtowicz: 46 858 13 65.
Dyżur jest pełniony w godzinach pracy urzędu.
W celu zaszczepienia prosimy umawiać się telefo-
nicznie, dzwoniąc do Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Golach: 46 856 07 26.
Więcej informacji można uzyskać na stronie interne-
towej www.gov.pl.

Tekst: Wanda Wójtowicz

karta mieszkańca po nowemu

W styczniu bieżącego roku Rada Gminy Baranów 
podjęła uchwałę regulującą nowe zasady działania 
„Karty Mieszkańca Gminy Baranów”. Główne zało-
żenie, jakie towarzyszyło przy wdrażaniu zmian to 
ułatwienie mieszkańcom Gminy Baranów dostępu 
do usług publicznych, oferty edukacyjnej, spor-
towej, kulturalnej czy ochrony zdrowia poprzez 
zniżki i preferencje oferowane przez Partnerów, 
którzy przystąpią do programu. Aktualnie Gmina 
podpisała umowy z Centrum Kultury i Spółką Aqua 
w Żyrardowie, Centrum Kultury i Pływalnią Wod-

nik w Grodzisku Mazowieckim, Ośrodkiem Sportu 
w Teresinie oraz Ośrodkiem Kultury i Ośrodkiem 
Sportu w Błoniu. Posiadacze Karty Mieszkańca 
Gminy Baranów mogą skorzystać z ulg na bilety 
wstępu od 8% do 20%. Wszelkie szczegóły doty-
czące wyrobienia karty oraz przysługujących zni-
żek znajdziecie Państwo na stronie Urzędu Gminy 
Baranów. Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do 
skorzystania z oferty.

Tekst: Katarzyna Wąsińska - Jano

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholo-
wych  w Baranowie 
informują,  iż w ra-
mach Punktu Kon-
sultacyjno – Infor-
macyjnego, w każdy 
piątek w godzinach 
15.00 – 17.00 w bu-
dynku GOPS Baranów, 
przyjmuje psycholog/ 
psychoterapeuta ds. 
uzależnień. Terapeuta 
udziela wszelkich informacji, dotyczących prawnych 
i terapeutycznych zagadnień dotyczących leczenia 
uzależnień, jak również motywuje i wspiera osoby 
uzależnione do podjęcia leczenia odwykowego, jak 
również osoby zamieszkujące z osobą uzależnioną. 
Ponadto w każdy piątek świadczona jest pomoc psy-
chologa (indywidualna i grupowa) dla uczniów z grup 
ryzyka oraz rodziców dzieci potrzebujących wspar-

cia. Wsparcie jest 
głównie kierowane 
do rodzin z proble-
mami alkoholowymi, 
problemem prze-
mocy, zagrożonych 
uzależnieniem od al-
koholu, środków odu-
rzających, substancji 
psychotropowych, 
z zaburzeniami za-
chowania, przeżywa-
jącymi problemy we-
wnętrzne. Spotkania 
odbywają się naprze-
miennie w Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie od 
godziny 15.30 i Bibliotece Publicznej w Ka-
skach od godziny 16.00 przez dwie godziny. 
Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośred-
nio do punktu w godzinach wyżej wymienionym lub 
wcześniej skontaktować się telefonicznie z tutejszym 
Ośrodkiem.

Tekst: Agnieszka Łopata

punkt konsultacyjny i psycholog dla mieszkańców gminy Baranów
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Na wniosek „…co najmniej ¼ ustawowego składu 
rady gminy…” została zwołana Nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Baranów, która w odbyła się 10 marca. 
W związku z nadzwyczajnym posiedzeniem zapro-
szono następujących gości:
Adam Struzik – marszałek województwa
mazowieckiego
Piotr Zgorzelski – wicemarszałek Sejmu RP
Michał Kamiński – wicemarszałek Senatu
z naszego terenu
Bożena Żelazowska – posłanka na Sejm RP
z naszego terenu
Maciej Lasek – poseł na Sejm RP
Mirosław Maliszewski – poseł na Sejm RP
Elżbieta Kozubek – dyrektor mazowieckiego
biura planowania regionalnego w Warszawie
Sylwester Osiński – wiceprezes Mazowieckiej
Wspólnoty Samorządowej
Michał Kobosko – Partia Szymona Hołowni
Polska 2050
Marek Wieżbicki – starosta powiatu grodziskiego
Krzysztof Jaworucki prezes Stowarzyszenia Zanim
powstanie Lotnisko CPK
Wojciech Kornak wiceprezes Stowarzyszenia Zanim
powstanie Lotnisko CPK
Robert Pindor – przewodniczący
Rady Społecznej ds. CPK
Artur Konarski – wiceprzewodniczący 
Rady Społecznej ds. CPK
Mirosława Kuran – sołtys miejscowości Kaski
Bartłomiej Dębsaki — mecenas
Agata Trzop-Szczypiorską – Wójt Gminy Baranów
wraz z pracownikami.
Na sesji pojawili się również przedstawiciele me-
diów wśród nich: TVN, Polsat, radio Fama, Victoria, 
TOKFm.

Powodem zwołania sesji było planowane przyjęcie 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gmin, na 
których terenie stosowane będą szczególne zasady 
gospodarowania nieruchomościami, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz realizacji inwe-
stycji celu publicznego w zakresie Centralnego Portu 
Komunikacyjnego z wykluczeniem procesu konsul-

tacji z samorządami. Projekt ten oraz brak jego do-
stępności wzbudził ogromne kontrowersje zarówno 
ze strony Rady, jak i Wójta Gminy Baranów, tym bar-
dziej że w dniach 5 oraz 16 lutego 2021 r. odbyło się 
spotkanie między Radą Gminy i Urzędem a delegata-
mi Spółki CPK, na którym nie wspomniano o planach 
wprowadzenia przedmiotowego rozporządzenia, 
chodź, padały pytania w tym kierunku. Rada Gminy 
traktuje planowane przedsięwzięcie jako działanie 
za plecami samorządu, bez konsultacji i ustaleń. In-
formacje te są fundamentalne dla kilku tysięcy miesz-
kańców i samorządów gmin.
Przywołana podstawa prawna rozporządzenia wska-
zuje, że sprawa dotyczy „... wskazania gmin lub ich czę-
ści, na których terenie, w celu przygotowania obszaru 
inwestycji, stosowane będą wszelkie albo wybrane 
zasady gospodarowania nieruchomościami, planowa-
nia i zagospodarowania przestrzennego oraz realiza-
cji inwestycji celu publicznego, określone w art. 29...” 
ustawy o CPK, nazywane w dalszym tekście „planem 
rezerwacji”. Gminy są ogromnie zainteresowane tym 
„planem rezerwacji”.
Jest to kolejny przypadek, kiedy próbuje się wprowa-
dzić regulacje tzw. tylnymi drzwiami, które mają na 
celu związać ręce samorządowi, ograniczyć jego rolę 
i znaczenie, w ten sposób minister chce zastąpić sa-
morządy w zarządzaniu zagospodarowaniem prze-
strzennym i właścicieli nieruchomości w dysponowa-
niu ich własnością.
W trakcie obrad każdy z przybyłych miał prawo za-
brać głos i wypowiedzieć się na temat. Wypowiedzi od 
mieszkańców przekazywali Radni, prezes i wicepre-
zes stowarzyszenia „Zanim powstanie Lotnisko-CPK”, 
przewodniczący Rady Społecznej oraz sołtys miej-
scowości Kaski. Każde posiedzenie Rady mieszkańcy 
mogą śledzić na żywo na kanale Telewizji Mazowsza 
Zachodniego oraz na kanale z archiwalnymi zapisami 
sesji na BIP Gmina Baranów w zakładce Praca Rady, 
transmisje Sesji.
Cieszy fakt, że usłyszeliśmy z ust marszałków, posłów, 
polityków wiele zdań, deklaracji wsparcia, pomocy, 
które zapalają w nas nadzieję, że Rząd nie zapomni 
o Mieszkańcach tutejszych gmin, którzy również są 
obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej.
Ostatnia sesja pokazała, jak bardzo ukrywane są pla-
ny dotyczące inwestycji CPK. Reprezentanci Spółki 
dyskredytują w oczach opinii publicznej działania 
społeczników w obronie mieszkańców i stawiają in-
westycję celu publicznego ponad ludzi, którzy póki co 

nadzwyczajna sesja rady gminy Baranów poświęcona planowanej 
inwestycji centralnego portu komunikacyjnego.
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są sami ze swoimi problemami i obawami dotyczący-
mi ich najbliższej przyszłości.
Rada Gminy Baranów przyjęła jednogłośnie uchwałę 
nr XXXVI/180/2021 z dnia 10 marca 2021 r., w której 
treść stanowiska stanowi załącznik do uchwały. Rada, 
dostrzegając szczególną potrzebę prowadzenia dialo-
gu społecznego z przedstawicielami lokalnego samo-
rządu, stanowczo postuluje, aby – do czasu wejścia 
w życie wiążących przepisów określających zarówno 

teren przyszłej inwestycji, jak i też regulujących zasad 
jej prowadzenia, prowadzona była bieżąca transpa-
rentna polityka informacyjna w zakresie podejmowa-
nych decyzji oraz aktywne konsultacje w sprawach 
dotyczących mieszkańców Gminy Baranów. Oczekuje 
umożliwienia przedstawicielom gminy i jej miesz-
kańcom udziału w posiedzeniach stosownych komisji 
i zespołów. 

Rada Gminy Baranów
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o programie doBrowolnych naByć słów kilka 
wywiad z roBertem pindorem - przewodniczącym społecznej rady ds. cpk

 Y Pełnomocnik Rządu ds. CPK p. Marcin Horała 
ogłosił 2 grudnia 2020 uruchomienie Progra-
mu Dobrowolnych Nabyć. Na czym ten pro-
gram polega?

Pełnomocnik objął tym programem olbrzymi ob-
szar 7,4 tys. ha leżący na terenie trzech gmin: Ba-
ranów, Teresin Wiskitki. W Gminie Baranów obszar 
ten sięga od miejscowości Gole, przez Basin, Bara-
nów, Holendry Baranowskie, Buszyce, aż do okolic 
ulicy Królewskiej w Kaskach. To nie oznacza, z na 
całym tym obszarze będzie CPK ponieważ Pełno-
mocnik Horała jeszcze nie wie, gdzie dokładnie 
będzie zlokalizowany port. Zgodnie z założeniami 
programu każdy właściciel, który rozważa pozbycie 
się nieruchomości, może wysłać do spółki CPK spe-
cjalny formularz, w którym opisuje nieruchomość 
i podaje oczekiwaną cenę. W następnej kolejności 
spółka CPK powinna skontaktować się z właścicie-
lem nieruchomości i poddać tę nieruchomość wy-
cenie.

 Y Czy ma Pan wiedzę na temat przebiegu tego 
programu?

Według informacji uzyskanej od pracowników spół-
ki CPK zgłoszone nieruchomości do wyceny obej-
mują około 3-4% obszaru objętego programem. 
To nie znaczy, że wszystkie te nieruchomości będą 
sprzedane. Część osób wysłała formularz, aby do-
wiedzieć się czegoś na temat proponowanych przez 
spółkę CPK cen. Oznacza to, że obecnie około 96% 
nie jest zainteresowana ani sprzedażą, ani nawet 
wyceną.

 Y Jaka jest opinia Rady Społecznej ds. CPK na 
temat Programu Dobrowolnych Nabyć? Czy 
warto w nim uczestniczyć?

Zdaniem Rady Społecznej ds. CPK negocjacje, w któ-
rych spółka chce kupować grunt rolny na cele lot-
niskowe, nie mówiąc, gdzie dokładnie będzie lotni-
sko, nie jest do końca uczciwe. Osoby, które zgłoszą 
się do wyceny i uzgodnią cenę, otrzymają wcześniej 
pieniądze ale może się okazać, że otrzymają znaczą-
co mniej niż właściciele podlegający ewentualnym 
wywłaszczeniom w przyszłości.
Oczywiście jeszcze nie wiadomo jakie ceny zapro-
ponuje CPK w ramach dobrowolnych nabyć ale 
zgodnie z zapowiedziami do oszacowania warto-
ści tych nieruchomości będzie wykorzystywana 
przede wszystkim baza historycznych cen sprze-
daży gruntów rolnych, które jak wiadomo, w prze-

szłości sprzedawano rzadko i z różnych względów 
raczej tanio.
Rada Społeczna nie chce radzić właścicielom 
w kwestiach majątkowych ale uważamy, że nie 
warto podejmować decyzji pochopnie i pod presją. 
Trzeba pamiętać, że jeśli ktoś sprzeda dobrowolnie 
nieruchomość spółce CPK, to już jej nie odzyska. 
Nawet wtedy, gdy CPK nie powstanie.

 Y a co z osobami, które nie zgłoszą nierucho-
mości do dobrowolnej sprzedaży?

Jeśli projekt budowy CPK będzie postępował i je-
śli dodatkowo okaże się, że ostateczna lokalizacja 
inwestycji będzie obejmować akurat ich nierucho-
mości, takie osoby muszą się liczyć z perspektywą 
wywłaszczenia. Z zapisów obecnie obowiązującej 
specustawy wynika, że w procedurze wywłaszczeń 
ziemia powinna być wyceniana jak „lotniskowa”, nie 
jak rolna.

 Y Ostatnio na terenie gminy pojawiły się osoby, 
które na zlecenie CPK zajmują się inwentary-
zacją gatunków roślin i zwierząt. Jak miesz-
kańcy powinni zachować się wobec takich go-
ści?

Jeśli te osoby nie zachowują się podejrzanie i nie 
próbują wchodzić na prywatne posesje bez zgody 
właścicieli, to nie ma powodu, aby przeszkadzać im 
w pracy. Jeśli jednak mamy wątpliwości, można po-
prosić taką osobę o okazanie legitymacji lub upo-
ważnienia potwierdzającego, jaką pracę wykonują 
w terenie i na czyje zlecenie. W skrajnych przypad-
kach, wobec poczucia zagrożenia, dzwońmy na po-
licję.
W okresie od marca do października 2021 oprócz 
inwentaryzatorów przyrody na terenie naszej gmi-
ny możemy spodziewać się dodatkowo osób prze-
prowadzających pomiary geodezyjne, badania 
geologiczne, archeologiczne oraz badania stanu 
technicznego obiektów budowlanych i hydrotech-
nicznych. Mieszkańcy mogą być poproszeni o zgodę 
na wprowadzenie na ich działkę urządzeń badaw-
czych lub wiertniczych.
Stan prawny na początku kwietnia 2021 jest taki, że 
inwentaryzatorzy i badacze działający na zlecenie 
CPK mogą wejść na teren prywatnych nieruchomo-
ści tylko za zgodą właścicieli.

 Y Dziękuję za rozmowę.
Tekst: Tomasz Gasik
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GŁOS ZE SZKÓŁ

Baranów

W szkole od września realizowany jest projekt „Ma-
tematyczne rozgrywki” finansowany przez Fundację 
mBank, w którym biorą udział uczniowie klas IV-VI. 
W czasie nauki w szkole projektowali gry z zagadkami 
matematycznymi. Obecnie pracują zdalnie, wykorzy-
stując zasoby internetu do nauki matematyki. 
12 marca po raz drugi w naszej szkole odbył się Dzień 
Matematyki. Chętni uczniowie przystąpili do konkursu 
pod hasłami: „Parkietaże i mozaiki, czyli matematyka 
pod stopami” oraz „Symetria wokół nas.” Powstało wie-
le bardzo ciekawych prac, w których uczniowie wyko-
rzystali wiedzę w praktyce, tworząc wyjątkowe prace 
z wykorzystaniem umiejętności składania origami.  
Zabawa karnawałowa musiała być zorganizowana 
w wyjątkowy sposób. Każda z klas zadbała o wystrój 
swojej sali, a wychowawczynie pełniły rolę wodzire-
jów. Uśmiechnięte twarze dzieci świadczyły o tym, że 
zabawa była przednia. W każdej klasie został wybra-
ny król i królowa, a w oddziale przedszkolnym królo-
we zdominowały wybory i był aż trzy. 
Wraz z nadejściem wiosny uczniowie oddziału przed-
szkolnego i klas I-III wykonali Marzanny – symbol od-
chodzącej zimy, którymi pragnęli odstraszyć na dobre 
śnieżną aurę. Przygotowali również portrety upra-
gnionej wiosny i wzięli udział w szkolnym konkursie 
plastycznym „Pani Wiosna”.
Udało się też przeprowadzić I etap konkursu recyta-
torskiego, którego tematem przewodnim jest wiosna. 
Kolejny etap odbędzie się po powrocie dzieci do szkoły. 

Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach pla-
stycznych. W konkursie „Rok Polski w tradycji i oby-
czajach” Antonina Szymańczak oraz Ewelina Pindor 
zdobyły nagrody, a w konkursie „Witaj Gwiazdko Zło-
ta” Zofia Fałkowska otrzymała wyróżnienie. Również 
w konkursie plastycznym „Słowem malowane” nagro-
dę otrzymała Amelia Obierek, zaś wyróżnienia zdoby-
li Antonina Gorzkowska i Dawid Mucha. Opiekunem 
uczniów jest p. Małgorzata Rytel – Kuc. 
W drugim semestrze kontynuujemy innowację peda-
gogiczną „Szkołą dobrego wychowania”. Dzieci z klas 
I – III oraz oddziału przedszkolnego uczestniczą w cy-
klicznych zajęciach prowadzonych przez szkolnego 
psychologa pod hasłem: „Bezpieczny uczeń”. W czasie 
spotkań uczniowie uczą się, czym jest agresja słowna 
oraz przemoc fizyczna i jak jej unikać. 
Od ubiegłego roku stale powiększa się księgozbiór 
w bibliotece szkolnej. Zostało zakupionych prawie 500 
nowych książek dla dzieci i młodzieży, jednak wciąż na 
półkach pozostaje sporo wolnego miejsca, więc chętnie 
przyjmiemy książki w dobrym stanie, które mogłyby 
służyć innym i promować czytelnictwo.
Szkoła została zgłoszona do akcji organizowanej 
przez firmę Amica, która dla zwycięskiej szkoły prze-
każe wyposażenie do stołówki, której bardzo nam 
brakuje, a jej remont jest planowany w najbliższym 
czasie. Zachęcamy do codziennego głosowania na KO-
LOROWĄ STOŁÓWKĘ w naszej szkole. https://kolo-
rowestolowki.amica.pl/szkoly

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Baranowie 

Aneta Krasińska
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Boża wola

Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskie-
go realizuje swoje zadania stacjonarnie, hybrydowo 
i zdalnie – zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami 
MEiN. Nie jest to łatwe zadanie, nie jest też tak efek-
tywne, jak byśmy chcieli, ale na miarę możliwości 
w panujących realiach.
Perspektywa nieuchronnej nauki zdalnej dla klas I-III 
motywowała nas do bardzo dynamicznej pracy. Zamó-
wiliśmy spektakl „Dziadek do orzechów” z Teatru Pia-
sku. Malowanie na piasku wywarło na uczniach ogrom-
ne wrażenie. Również wielkie emocje, moc radości 
i zaskakujące efekty pojawiły się podczas warsztatów 
polegających na przeprowadzeniu eksperymentów 
z substancjami i barwami. Tego dnia klasa przeobraziła 
się w szczególne laboratorium, a uczniowie – w szalo-
nych naukowców. W naszej szkole odbywa się też  „Ko-
dowanie na dywanie”. Kodowanie od najmłodszych lat 
uczy logicznego myślenia, spostrzegawczości, kształtuje 
kompetencje miękkie oraz umie-
jętność odkodowywania informa-
cji. Są to zajęcia bardzo lubiane 
przez uczniów.
Jesienią tęskniliśmy za prawdzi-
wą, białą, śnieżną zimą. I tu warto 
przytoczyć stare chińskie przy-
słowie: „Uważaj na marzenia, bo 
mogą się spełnić”. Zima przyszła 
i została na długo. Tymczasem 
wybił już czas kalendarzowej 
i astronomicznej wiosny. Naj-
młodsze dzieci  - Słoneczka i Ty-
gryski – z oddziałów przedszkolnych wykonały kolo-
rowe, słomiane  marzanny. Na  powitanie wiosny odbył 
się też radosny występ. 22 marca grupa Słoneczek pod 
kierunkiem pani Eweliny Bodzioch wystawiła spek-
takl. Dzieci wcieliły się w różnorodne wiosenne posta-
cie. Każdy był pięknie przebrany i wspaniale recytował 
swoją kwestię. Nie zabrakło piosenki oraz tańca. To 
był naprawdę cudowny, ciepły występ, o czym mogła 
przekonać się szkolna publiczność – zaproszona grupa 
Tygrysków. W oddziałach przedszkolnych realizujemy 
innowację pedagogiczną „Przedszkolak umie, przed-
szkolak wie, przedszkolak w grupie dobrze czuje się”. 
Są już pierwsze owoce zajęć i medale za umiejętność 
pozdrawiania.  
Starsze klasy mimo zdalnej nauki również wykazują 
się dodatkową aktywnością: cała II klasa wzięła udział 
w konkursie informatycznym „Nowy rok z programo-
waniem online”. Czekamy też na wyniki Ogólnopolskie-
go Konkursu „Bezpieczny Internet – Działajmy razem”. 
Mamy laureatów konkursów matematycznych „Pitago-

ras” i „Alfik” oraz „Ogólnopolskiego Konkursu Mitolo-
gicznego Olimpus”. Aktualnie przygotowujemy się do 
konkursów przedmiotowych z języka polskiego i an-
gielskiego oraz wysyłamy prace do konkursu z tematy-
ki bezpieczeństwa na wsi organizowanego przez KRUS. 
Szkolna biblioteka stara się dotrzeć do każdego. 
Uczniowie mogą online sprawdzać księgozbiór oraz 

rezerwować wybrane książki. To 
z pewnością ułatwi komunikację 
i zachęci do czytania. Staramy się 
powiększyć nasz księgozbiór, stąd 
projekt „Nową bibliotekę mamy, 
w książki ją doposażamy”. Dzię-
ki akcji promującej czytelnictwo 
otrzymujemy książki z wydaw-
nictw. Na łamach pracy dzięku-
jemy wydawnictwom Znak i Bis. 
Dziękujemy też rodzicom, którzy 
przekazują szkole swoje domowe 
książki, dając im nowe życie.

Dzisiaj każdy spragniony jest nie tylko wiosny, ale 
przede wszystkim „starej, dobrej normalności”… Z ży-
czeniami błogosławieństwa Baranka Wielkanocnego 
na każdy nowy dzień

Dyrektor szkoły 
Justyna Michta
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kaski

W styczniu 2021 r. nasza szkoła otrzymała podzię-
kowanie od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława 
Czarnka  za udział w III edycji akcji „Razem na Święta”.
W trosce o nasze bezpieczeństwo i zdrowie uroczy-
stość z okazji Dnia Babci i Dziadka została przenie-
siona do sieci. Dzieci przygotowały występ, który zo-
stał nagrany, a następnie za pośrednictwem rodziców 
przesłany lub przekazany dziadkom. 
Dzięki wsparciu finansowemu sołectw w klasie od-
działu przedszkolnego została wymieniona podłoga, 
ponadto zakupiono farby na pomalowanie dwóch 
sal lekcyjnych, wyposażono świetlicę w nowe gry 
i zabawki, zakupiono prezenty dla dzieci z oddziału 
przedszkolnego oraz nagrody dla uczniów za udział 
w konkursach, opłacono także dzierżawę dystrybuto-
ra wody. 

W lutym odbył się bal karnawałowy, na którym bawili 
się uczniowie z klas 0 – III. Uczciliśmy również walen-
tynki, na szkolnych gazetkach pojawiły się piękne pra-
ce dzieci poświęcone uczuciu miłości. Nasi uczniowie 
wzięli udział w konkursie plastycznym pn. „NAJCIE-
KAWSZA KARTA WALENTYNKOWA”  zorganizowanym 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Baranowie i Fi-
lię w Kaskach. Wyjątkowo w tym roku ze względu na 

pandemię „Ślubowanie klasy pierwszej” odbyło się bez 
udziału rodziców i gości. Pierwszoklasiści  zaprezento-
wali ciekawy program artystyczny i złożyli uroczystą 
przysięgę na sztandar szkoły. Aktu pasowania dokona-
ła Pani Dyrektor Anna Sadoś. Z kolei rodzice przekazali 
upominki dla dzieci w postaci kuferków edukacyjnych. 
Także w tym miesiącu dzieci z oddziału przedszkolnego 
oraz uczniowie z klas I – III wzięli udział w akcji chary-
tatywnej pn. „Wspomóż psiaka i kociaka ze schroniska”. 
Panie: Julia Banaszek, Małgorzata Kalużna oraz Ange-
lika Wacławek nawiązały współpracę ze schroniskiem 
dla zwierząt. Dzięki aktywnemu działaniu naszych 
uczniów i ich rodziców została zgromadzona znaczna 
ilość karmy. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu oraz 
zorganizowany w szkole Dzień Kota z pewnością po-
mogą w kształtowaniu pozytywnych cech charakteru 
naszych wychowanków, takich jak empatia i wrażli-
wość na krzywdę zwierząt. 
8 i 10 marca świętowaliśmy Dzień Kobiet i Dzień 
Mężczyzn. Z okazji tych dni składaliśmy sobie życze-
nia. Nie zabrakło kwiatów, słodkich upominków oraz 
konkursów, które udowodniły, że nasza szkolna spo-
łeczność pełna jest wspaniałych dziewcząt i pań oraz 
wyjątkowych chłopców i panów. 

Tekst: Aneta Piątek



13URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

ramka statystyczna gminy Baranów

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności w Baranowie zamieszcza informację, że w roku 2020 
- przybyło nam 58 małych mieszkańców ( 36 chłopców i 22 dziewczynki)
- w związek małżeński wstąpiło 13 par
- zgłoszenia  zameldowania na pobyt stały zadeklarowało 78 nowych mieszkańców

Tekst: Agnieszka Siodłak

zespół szklono przedszkolny golach

Ostatnie tygodnie to był bardzo pracowity czas dla 
naszej placówki. W trakcie ferii zimowych został 
ukończony remont jednej ze szkolnych łazienek. Po-
mieszczenie odnowiono i dostosowano do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. Tym samym poważna ba-
riera uniemożliwiająca dzieciom niepełnosprawnym 
korzystanie z edukacji szkolnej została usunięta. 
W lutym w Gminnym 
Przedszkolu odbył się  Fe-
stiwal Piosenki Zimowej. 
Tym razem była to jubile-
uszowa dziesiąta edycja. 
Z uwagi na obecną sytu-
acje pandemiczną zmie-
niono formę tegoroczne-
go konkursu. Uczestnicy 
nagrywali swoje występy. 
Nadesłane utwory obej-
rzało Jury w składzie: pan 
Adam Czajkowski, pani 
Bernadeta Boruszewska 
oraz pan Mirosław Mur-
grabia.  I miejsce zdobyły: 
w kategorii 3-4-latki Klara 
Kałuża, w kategorii 5-latki 
Emilia Szymańska, w kategorii 6-latki Jagoda Czuj. 
To nie koniec wydarzeń w Gminnym Przedszko-
lu; 9 marca odbył się konkurs logopedyczno-re-
cytatorski pt.: „Wierszyki przedszkolaków”. Jego 
celem było rozwijanie zdolności recytatorskich, za-
chęcanie do występów przed publicznością oraz 
podnoszenie świadomości artykulacyjnej. Każdy 
uczestnik słownych zmagań, poza gromkimi bra-
wami, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrody.  
W kategorii 3-latków I miejsce zajęła Lena Grzesz-
czak. W kategorii 4-latków – Aleksandra Leszczyń-
ska, natomiast w kategorii 5-latków – Piotr Pindor. 
Wszystkim laureatom oraz uczestnikom tych dwóch 
wydarzeń serdecznie gratulujemy!
Na zakończenie jeszcze szczypta informacji powią-
zanych z przeszłością i przyszłością. Pamiątki zna-

lezione podczas remontu na strychu naszej szkoły 
zainspirowały nas do utworzenia w szkole izby tra-
dycji, w której zgromadzone zostaną eksponaty do-
tyczące nie tylko historii szkoły ale również historii 
lokalnej społeczności. Pamięć o tym co było, pielę-
gnowanie tradycji, gromadzenie pamiątek kształtuje 
wartości moralne, patriotyczne, podtrzymuje tożsa-

mość narodową, pozwa-
la przetrwać w trudnych 
chwilach, jest źródłem 
wzruszeń i sentymental-
nych wspomnień a także 
wspaniałą lekcją histo-
rii dla młodych. Warto 
byłoby mieć takie miej-
sce. Zwracamy się więc 
z prośbą do wszystkich 
Państwa posiadających 
pamiątki (przedmio-
ty codziennego użytku, 
dokumenty, zdjęcia, pa-
miątki militarne, zeszy-
ty szkolne, urządzenia 
elektryczne, stroje re-
gionalne, cepy, chomąta, 
maselnice itp.) o prze-

kazanie ich na rzecz powstającej  Izby Tradycji. Każ-
dy przekazany eksponat będzie opatrzony tabliczką 
z imieniem i nazwiskiem darczyńcy. 
Ogłaszamy również konkurs na wymyślenie nazwy 
dla tego szczególnego miejsca. Pomysły można zgła-
szać do 16 kwietnia br. Szczegóły znajdują się na stro-
nie internetowej http://gole.edu.pl/. Na zwycięzcę 
czeka nagroda.  
Liczymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu uda się 
stworzyć miejsce, z którego będzie mogła korzystać 
lokalna społeczność a także spragnieni wspomnień 
wycieczkowicze.

Tekst: Katarzyna Łażewska nauczycielka 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach
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Pełna nazwa konkur-
su:

Nazwa organizatora 
konkursu:

Miejsco-
wość: Ulica, nr: Typ: Zasięg:

Otwarte Zawody Pływackie 
o Puchar północnego 

Mazowsza pod patronatem 
 Burmistrza miasta Mława

Klub pływacki Płetwal 
Mława, Mosir Mława Mława Kopernika 

38 sportowy wojewódzki

Pierwszy Krok Pływacki
Warszawsko-mazowiecki 

okręgowy związek 
pływacki

Łomianki Staszica 2 sportowy wojewódzki

Powiatowe Finały (wszyst-
kie dyscypliny sportowe)

Starostwo Powiatu 
Warszawskiego 

Zachodniego

Ożarów 
Mazowiecki

Poznańska 
129/13 sportowy powiatowy

Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Wójta 

Gminy Baranów
Gmina Baranów Baranów Armii 

Krajowej 87 sportowy powiatowy

Powiatowy Turniej Piłkni 
Nożnej w ramach rozgry-

wek 
Turnieju Tymbarka

Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II Baranów Armii  

Krajowej 49 sportowy powiatowy

Powiatowy/międzypowia-
towy turniej karate

Mińsko-Mazowiecki Klub 
Karate 

Kyokushinkai

Mińsk 
Mazowiecki

Dąbrówki  
33/14 sportowy powiatowy

Puchar Polski - kajak polo LUKS Wodniak Choszczno Promenada 
2 sportowy ogólnopolski

Szkolne Biegi Przełajowe 
o Puchar Sołtysa Bożej 

Woli

Szkoła Podstawowa im. 
Księdza Jana 

Twardowskiego
Boża Wola 1 Maja 13 sportowy powiatowy

Zawody Lekkoatletyczne 
im. Henryka Jakimiaka

Wojewódzki Ludowy 
Klub Sportowy Nowe 

Iganie

Nowe 
Iganie Siedlecka 49 sportowy wojewódzki

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 2020/2021

fc Boża wola

Miło nam poinformować, iż nasze gminne biegi prze-
łajowe oraz turnieje piłkarskie zostały wpisane do 
wykazu zawodów sportowych Kuratorium Oświaty. 
Współpraca lokalnych działaczy FC Boża Wola, Pań 
Dyrektor szkół z Bożej Woli i Baranowa oraz Pani 
Wójt, dała ciekawe efekty. Po raz pierwszy zawody 
organizowane w Gminie Baranów otrzymały gwiazd-
kę jakości Kuratorium Oświaty. Oznacza to, iż ucznio-
wie ze szkół podstawowych z klas 4-8, biorący udział 
w bożowolskich biegach przełajowych, w turniejach 
piłkarskich o Puchar Tymbarka i o Puchar Wójta Gmi-

ny Baranów będą mogli ubiegać się o wpisane zdoby-
tych osiągnięć, na świadectwie szkolnym kończącym 
8 klasę. Zdobycie miejsca na podium w tych zawodach 
daje możliwość otrzymania dodatkowych punktów 
przy przyjęciu do szkoły średniej. Dotyczy to zarówno 
uczniów, którzy brali już udział w naszych zawodach 
w 2019/2020 roku, jak i tych, którzy wezmą w nich 
udział w 2021 r. i zdobędą zwycięskie miejsca na po-
dium w swojej kategorii wiekowej.

Info/foto Anna Żaczkiewicz



15URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

BiBlioteka

Jesteśmy po ciężkim roku 2020, który postawił 
przed nami wszystkimi trudne wyzwania. Mimo 
przeciwności losu i szalejącej, światowej pan-
demii Biblioteka w Baranowie i Filia w Kaskach 
prowadziły działalność statutową. Jak wygląda-
ją dane statystyczne za 2020 rok, prezentuje-
my w mini  raporcie z działalności bibliotecznej.  
Z racji 14 lutego, dnia zakochanych, został zorgani-
zowany przez Bibliotekę konkurs, dla najmłodszych 
mieszkańców gminy Baranów, na „Najciekawszą 
kartkę walentynkową”. Uczestnicy konkursu mieli 
za zadanie wykonać samodzielnie kartkę dowolną 
techniką plastyczną. W konkursie wzięło udział 38 
dzieci. Jury w składzie Pani: Agata Trzop-Szczypior-
ska - Wójt Gminy Baranów, Bożena Stegienko - Dy-
rektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie 
i Grażyna Tober - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Kask i Okolic przyznali nagrody w dwóch 
kategoriach.
W grupie wiekowej 6-7 lat nagrodzeni zosta-
li: Maria Nowak, Zuzanna Starus i Jan Marzęda.  
W grupie wiekowej 8-10 lat nagrodzeni zostali: Karol 
Nuszczyński, Michał Milewski i Wojciech Parol. 
Autorzy wyróżnionych prac otrzymali dyplom, książ-
kę i nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy konkursu 
otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy.  
W 2021 roku planowane są zmiany w sieci bi-
bliotek publicznych na terenie gminy Baranów. 
W dniu 25 lutego 2021 roku na sesji Rady Gminy 
Baranów została przyjęta uchwała dotycząca po-

dania do publicznej wiadomości informacji o za-
miarze zmiany  lokalizacji Filii w Golach, która bę-
dzie przeniesiona do budynku OSP w Bożej Woli. 
W Golach utworzony zostanie Oddział Multimedialny 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie.

Tekst: Dominika Ostrowska
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22 kwietnia - międzynarodowy dzień ziemi

22 kwietnia to święto Naszej Planety, obchodzone na 
całym świecie. Motywem przewodnim tegorocznej 
edycji jest „Przywróć Naszą Ziemię”.
Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto obcho-
dzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach. W Polsce 
Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.
Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeń-
stwu wszelkich problemów związanych ze współcze-
sną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, 
szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowi-
ska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.
Pamiętajmy, że nasze codzienne przyzwyczajenia 
również mają wpływ na zmiany klimatu. Zwykłe czyn-
ności, takie jak gaszenie światła przy wychodzeniu 

z pokoju, czy wyjmowanie ładowarki z kontaktu mogą 
skutecznie przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. 
W Międzynarodowy Dzień Ziemi, zatrzymajmy się na 
chwilę, oderwijmy od swoich spraw i zastanówmy się 
co możemy zrobić dla Matki Ziemi.
A jak możemy zadbać o nasz Gminny skrawek Matki 
Ziemi?
Z powodu pandemii Covid-19, tegoroczne działania pew-
nie różnić się będą się od poprzednich akcji. O wszyst-
kich ograniczeniach z tym związanych będziemy Was 
informować na bieżąco. Cel jednak jak zawsze pozostaje 
ten sam – zadbajmy o nasze miejsce - Naszą Ziemię.
Szczegóły akcji wkrótce na naszej stronie interneto-
wej i facebooku.

podziękowanie za pomaganie 

Gmina Baranów zakończyła dystrybucję maseczek 
ochronnych i ulotek wśród mieszkańców. Nasza 
Gmina, podobnie do innych gmin z terenu woje-
wództwa mazowieckiego, otrzymała maseczki z Rzą-
dowej Agencji Rezerw Materiałowych w związku 
z dołączeniem województwa mazowieckiego do re-
gionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa.  
Pragnę serdecznie podziękować druhnom i druhom 
z gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Baranowa, Bożej Woli, Kask i Osin za zaan-
gażowanie w akcję dystrybucji maseczek i ulotek 
przygotowanych przez Kancelarię Prezesa rady Mini-
strów i Ministerstwo Zdrowia dotyczących szczepień.  
Dziękuję za pomoc, wiem, że wynika ona za-
wsze z poczucia troski o wspólne bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców w stanie epidemii.  

Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy za-
angażowanym w rozdysponowanie pakietów.  
Jednocześnie przypominam i proszę Mieszkańców 
o to, aby stosować się do obowiązujących aktualnie 
zasad bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprze-
strzeniania się zakażeniu koronawirusem SARS-
CoV-2.

Wójt Gminy Baranów 
Agata Trzop-Szczypiorska

zakończenie akcji „zima 2020/2021”

Ostatnie zimy były dla nas łaskawe. Temperatury 
często były powyżej zera, a śniegu było jak na le-
karstwo. Niektórzy zdążyli się już pogodzić z fak-
tem, że mroźne i śnieżne zimy poszły w niepamięć. 
Ten rok był jednak inny, trochę pomroziło i posy-
pało śniegiem. Jednostki odpowiedzialne za od-
śnieżanie i odladzanie dróg musiały stanąć na 
wysokości zadania, jakim było zapewnienie prze-
jezdności i bezpieczeństwa na drogach naszej Gminy. 
Mając powyższe na uwadze, pragnę podzięko-
wać wszystkim instytucjom i osobom prywatnym 
za zaangażowanie w akcji odśnieżania i odladza-
nia terenów Gminy Baranów a w szczególności: 
Pracownikom Zakładu Usług Komunalnych w Bara-
nowie, Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
skach, Druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Ba-

ranowie, Panu Piotrowi Mucha, który nas wspierał 
w odśnieżaniu poszczególnych odcinków dróg. 
Pragnę podziękować Panu Michałowi Lesińskiemu za 
bezinteresownie udostępnienie magazynu dla przecho-
wywania soli oraz użyczenie sprzętu do jej transportu. 
Dziękuję również osobom, które koordynowały dzia-
łania wszystkich służb i osób biorących czynny udział 
w akcji „Zima 2020/2021” Pani Wandzie Wójtowicz 
i Pani Danucie Wieczorek.

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska
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NASZE ORGANIZACJE

osp Boża wola

Rok 2021 zaczął się 
dla nas bardzo inten-
sywnie. Mimo pan-
demii i wzrostu za-
chorowań na COVID 
19 staramy się dalej 
prężnie działać. Przez 
okres od stycznia do 
marca nasza jednost-
ka brała udział w 10 
zdarzeniach. Były to  
standardowe działa-
nia czyli: kolizje dro-
gowe, wiatrołomy 
oraz inne miejscowe 
zagrożenia. W drugiej 
połowie marca wraz 
ze wzrostem zakażeń 
zwiększyła się nasza 
aktywność w związku z przeciwdziałaniem pandemii, 
która polegała na rozdysponowaniu środków ochrony 
mieszkańcom z terenu operacyjnego naszej OSP. Nie-
przerwanie od kwietnia zeszłego roku pomagamy se-
niorom oraz ludziom przebywającym na kwarantan-
nie w dostarczeniu zakupów, oraz lekarstw. W marcu 

nasza jednostka 
zakupiła samochód 
specjalny, drabinę SD 
- 30. O naszym no-
wym nabytku więcej 
informacji wkrótce. 
 Wraz z nadejściem 
wiosny jak co roku 
musimy zmierzyć 
z kolejnym zagroże-
niem, jakim jest wy-
palanie traw.
Pożary nieużytków 
i lasów powodują 
ogromne straty ma-
terialne, niestety za 
większość tego typu 
przypadków odpo-

wiedzialny jest człowiek. Nieprawdą jest, że wypala-
nie traw użyźnia glebę, a wręcz przeciwnie, jedynie ją 
wyjaławia. Apelujemy do mieszkańców o niewypala-
nie traw, jednocześnie prosimy o zgłaszanie każdego 
tego typu zagrożenia. 

Tekst: Mateusz Wituski, Piotr Gonera

ochotnicza straż pożarna w Baranowie na szóstkę

Przegląd z życia naszej Jednostki w małym skró-
cie, czyli co robimy jeśli nie gasimy:
SZKOLIMY SIĘ. Pogłębianie wiedzy z zakresu po-
żarnictwa i ratownictwa to podstawa, dlatego też 
począwszy od Naszej Najmłodszej Kadry bierzemy 
udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. 
Druhowie z MDP wielokrotnie odnosili wysokie wy-
niki z czego jesteśmy bardzo dumni. Kolejną formą 
pogłębienia i doskonalenia wiedzy są zbiórki szkole-
niowe z ratownictwa wodnego, w których bierzemy 
udział dzięki współpracy z Wodnym Ochotniczym Po-
gotowiem Ratunkowym Grodzisk Mazowiecki. Szereg 
kursów i szkoleń organizuje także Komenda Powiato-
wa PSP w Grodzisku Mazowieckim, z których korzy-
stają Nasi Druhowie.

DBaMY O SWOJE BEZPIECZEńSTWO - Nasza Jed-
nostka każdego roku stara się o pozyskanie środków 
na działania operacyjne, min. na nowe umundurowa-
nie czy sprzęt ratowniczy. Dzięki wsparciu jednostek 
samorządowych oraz pomocy innych instytucji mo-

żemy stale udoskonalać nasze zasoby i tym samym 
zagwarantować bezpieczeństwo Strażaków z podzia-
łu bojowego. Udało się zakupić min. nowe buty spe-
cjalne, atestowane mundury, hełmy strażackie oraz 
narzędzia umożliwiające szybkie i sprawne działania.
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POMaGDaMY NIE TYLKO 
PRZY aKCJaCH RaTOWNI-
CZO-GaŚNICZYCH – Oprócz 
działań wyjazdowych zdarzają 
się sytuację, gdy pomoc niesie-
my w inny sposób niż gaszenie 
pożarów. Druhowie z Barano-
wa zaangażowali się w akcję 
krwiodawstwa oddając krew 
potrzebującym, natomiast 
najmłodsi z MDP dzielnie po-
magali przy dystrybuowaniu 
maseczek oraz płynów dezyn-
fekujących. Kolejną nową, ale 
bardzo ciekawą formą pomocy jest udział Druhów 
w internetowej akcji charytatywnej  tzw. challenge 

(#gaszynchallengedlazosi). Wielokrotnie pokazali-
śmy, że razem możemy więcej.

TRZYMaMY SZTaMĘ ZE ŚWIĘTYM FLORIaNEM 
– silna reprezentacja Starszych Druhów naszej Jed-
nostki jest zawsze obecna w różnego rodzaju  wyda-

INWESTUJEMY W NOWOCZEŚNIEJSZY WYGLĄD 
STRaŻNICY – dzięki wsparciu całej społeczności 
Gminy Baranów na terenie Remizy prowadzonych 
jest mnóstwo prac remontowych. Począwszy od re-
nowacji i wyposażenia pomieszczeń kuchennych, 
całkowitą przebudowę i modernizację łazienek, po 
remont pomieszczeń garażowych a także nieustanne 
dbanie o tereny zielone przy jednostce.

rzeniach kulturalnych, religijnych oraz sportowych. 
Poczet sztandarowy dumnie prezentuje OSP w donio-
słych uroczystościach na terenie gminy i powiatu.
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młodzieżowa orkiestra dęta osp w kaskach 

Stabilizacja sytuacji epidemicznej w pierwszym kwar-
tale roku sprawiła, że sala prób Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach 
ponownie zaczęła tętnić życiem. Od połowy stycznia 
w jej murach słychać znów dźwięki trąbek, saksofo-
nów czy waltorni, a także entuzjazm młodzieży, która 
nie mogła się doczekać powrotu do wspólnego muzy-
kowania. 
Pandemia znacząco ograniczyła naszą działalność 
i uniemożliwiła udział w wydarzeniach, których od 
lat byliśmy częścią. Jednak dzięki wspólnej pasji uda-
ło nam się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy poprzez udział w akcji #orkiestrydlaWOSP. 
Celem tegorocznego finału był zakup sprzętu dla la-
ryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Ini-
cjatywa orkiestry z Konopisk, w którą zaangażowało 
się wiele zespołów z całej Polski polegała na nagraniu 
oraz opublikowaniu w mediach społecznościowych 
„Hymnu WOŚP” i wpłacaniu pieniędzy do interneto-

wej skarbonki. Podczas tej akcji udało się zebrać po-
nad cztery tysiące złotych. W ubiegłych miesiącach 
nasi reprezentanci wzięli udział w ostatnich poże-
gnaniach druhów z jednostek OSP z gminy Baranów. 
W lutym nagrodę specjalną Stowarzyszenia Flecistów 
Polskich w II Internetowym Konkursie Fletowym 
otrzymała nasza zdolna koleżanka Antonina Kynczew. 
Wyróżnione utwory wykonała na flecie piccolo.
Z nadzieją patrzymy w przyszłość i liczymy, że w nad-
chodzących miesiącach uda nam się zrealizować odro-
czone plany, zwłaszcza wyjazdy na obóz szkoleniowo
-wypoczynkowy oraz festiwale, nie tylko w różnych 
zakątki Polski, ale przede wszystkim na niemiecki 
Europaisches Blasmusikfestival w Bad Schlema. Cze-
kamy też z niecierpliwością na możliwość powrotu 
do regularnych koncertów, udziału w lokalnych i pań-
stwowych uroczystościach oraz spotkań z naszą pu-
blicznością.

Tekst: Anna Krzemińska

INTEGRUJEMY SIĘ – przy jednostce od kilku lat pręż-
nie swoją działalność prowadzi „Koło Gospodyń Wiej-
skich w Baranowie”. Wielu Członków KGW to Druho-
wie Ochotniczej Straży Pożarnej. Współpraca układa 
się bardzo dobrze co może potwierdzić organizacja 
Dnia Babci i Dziadka, przygotowywanie przedstawień 

,wspólne śpiewanie pieśni Patriotycznych z okazji ob-
chodów Święta Niepodległości czy współorganizacja 
dożynek gminnych. Oby tak dalej…
Drodzy Mieszkańcy cieszymy się, że w nowym wyda-
niu biuletynu Gminnego mogliśmy pokrótce przybli-
żyć Wam jak wygląda życie Jednostki OSP z Baranowa 
poza tymi głównymi, sztandarowymi działaniami ra-
towniczo-gaśniczymi. W tym roku niestety znów Was 
nie mogliśmy odwiedzić w Lany Poniedziałek, ale ma-
łym akcentem przekazaliśmy Wam życzenia z okazji 
Świąt Wielkiej Nocy. Zachęcamy także do wspierania 
powyższych działań oraz dziękujemy za dotychczaso-
wą pomoc.

W Imieniu Zarządu OSP w Baranowie
Kronikarz  Monika Śmiecińska
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Okres sprawozdawczy był drugim pełnym rokiem 
działania Rady Gminy Baranów VIII kadencji, odbyło 
się 16 sesji, w tym 8 nadzwyczajnych zwołanych na 
wniosek wójta lub grupy radnych, pozostałe 8 stano-
wiły sesje zwyczajne. Ogólna frekwencja radnych wy-
nosiła 92% obecności.

Obrady Rady Gminy były jawne, jednak ze względu 
na stan epidemii w kraju oraz w trosce o bezpieczeń-
stwo - liczba osób na sali obrad była ograniczona do 
członków Rady i pracowników Urzędu Gminy Bara-
nów. Przebieg każdego posiedzenia Rad mieszkańcy 
mogli śledzić na żywo na kanale Telewizji Mazowsza 
Zachodniego. Osoby zainteresowane miały możliwość 
zgłaszania pytań telefonicznie lub mailowo przed 
każdym posiedzeniem. Odpowiedzi na pytania są za-
warte w protokole Sesji Rady Gminy.

Podjęto łącznie 66 uchwał decydujących o funkcjono-
waniu Gminy, a według klasyfikacji statystycznej GUS: 
 
30 - dotyczyło spraw finansowych,
  5 - spraw geodezyjnych / m.in.: nazewnictwo ulic 
itd./
10 - spraw z zakresu ochrony środowiska,
  1 - spraw planowania przestrzennego,
  5 - spraw z zakresu oświaty i spraw społecznych,
15 - spraw pozostałych w tym: 2 stanowiska Rady do-
tyczące skarg.
 
W ramach decyzji Rady Gminy podjęto uchwały, kilka 
istotnych przedstawiamy:
 

 Y w styczniu podczas XVIII sesji - sprawozdawczość 
na temacie CPK w obecnej kadencji, uchwalenie 
budżetu na 2020 rok,

 Y w lutym ustalenie opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi łącznie ze zniżkami oraz tema-
ty powiązane; zmiany w uchwale dotyczącej spo-
rządzenia planu zagospodarowania dla części wsi 
Żaby; przyjęcie uchwały w sprawie przeprowadze-
nia referendum,

 Y 10 marca 2020 roku podczas XXIII podjęto stano-
wisko dotyczące Strategicznego Studium Lokaliza-
cyjnego inwestycji Centralny Port Komunikacyjny,

 sprawozdanie z pracy rady gminy Baranów za 2020 r. (kadencja 2018-2023).

 Y w kwietniu ogłoszenie tekstu jednolitego Statutu 
Gminy Baranów,

 Y w maju podczas XXV sesji podjęto uchwałę w spra-
wie upamiętnienia 30 rocznicy powstania samo-
rządu gminnego,

 Y w sierpniu podjęto uchwałę w sprawie udzielenia 
zgody Wójtowi gminy Baranów na zawarcie poro-
zumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Bara-
nów a Gminą Wiskitki oraz gmina Teresin,

 Y w październiku złożenie ślubowania przez Agatę 
Trzop-Szczypiorską, wybraną na Wójta Gminy Ba-
ranów,

 Y w listopadzie ustalenie wysokości stawek i zwol-
nień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy 
Baranów na rok 2021,

 Y w grudniu podjecie uchwały w sprawie wprowa-
dzenie pilotażowego programu „Baranowski bon 
żłobkowy”.

 
W okresie sprawozdawczym w naszej Gminie miały 
miejsce ważne okoliczności:
 

 Y walka z pandemią COVID-19, nie bez znaczenia dla 
Rady były sprawy bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego gminy w okresie pandemii,

 Y w czerwcu w referendum odwołany został Wójt 
Gminy,

 Y w sierpniu radny Grzegorz Fabisiak złożył rezy-
gnację z funkcji radnego,

 Y we wrześniu odbyły się wybory nowego Wójta, 
nowo wybrany Wójt objął urząd 5 października 
2020 roku,

 Y 2 listopada 2020 roku nagła i nieoczekiwana 
śmierć Przewodniczącego Rady Gminy Śp. Romana 
Bodycha.

Wszystkie te zdarzenia miały znaczący wpływ na pra-
cę Rady Gminy jednak merytorycznie wszystkie dzia-
łania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym 
i ze statutu Gminy były realizowane.
W sesjach oprócz radnych i sołtysów uczestniczył 
Wójt, Sekretarz i Skarbnik Gminy, Radca Prawny oraz 
osoby, które były powiązane z tematyką sesji. Tema-
tyka sesji wynikała z planów pracy oraz bieżących 
potrzeb wymagających rozpatrzenia na forum Rady 
Gminy. 



22 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Na sesjach były również przyjmowane sprawozdania 
i informacje:
 
- sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Pro-
filaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Narkomanii,
- sprawozdanie z realizacji programu współpracy 
Gminy Baranów z organizacjami pozarządowymi
- informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy 
za I półrocze, 
- informacja nt. funkcjonowania gospodarki odpada-
mi, o realizowanych inwestycjach.
 
Na całokształt pracy Rady składa się przede wszyst-
kim praca komisji stałych, merytorycznych w ramach 
posiedzeń, których łącznie w roku 2020 odbyło się 
38. Wypracowane podczas posiedzeń komisji opinie, 

wnioski i stanowiska kierowane były pod obrady ca-
łej Rady lub do realizacji przez Wójta Gminy Baranów.
Dyżury przewodniczącego lub wiceprzewodniczą-
cej rady, podczas których zainteresowani mają moż-
liwość zgłaszania swoich uwag i zastrzeżeń, z uwagi 
na okres pandemiczny odbywały się z zachowaniem 
bezpieczeństwa w formie bezpośrednich rozmów lub 
w formie zdalnej.
Reasumując, praca Rady Gminy w analizowanym 
okresie przebiegała sprawnie. Tematy rozpatrywa-
ne na sesjach były przedmiotem dogłębnej dyskusji 
i merytorycznej analizy na posiedzeniach Komisji.
Dziękuję kierownictwu Gminy na czele z Panią Wójt, 
całej Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom jednostek 
organizacyjnych Gminy za kompetentną i owocną 
pracę w minionym okresie, za przygotowanie mate-
riałów na sesje i komisje Rady i za udział w nich. 

Rada Gminy Baranów

Gmina Baranów
ul. Armii Krajowej 87, 96-314 Baranów

tel. 46 858 13 50, fax 46 856 03 24

www.gmina-baranow.pl
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W tym cyklu będziemy promować przedsiębiorców z tere-
nu naszej gminy.

Jeśli chcesz skorzystać z takiego wsparcia, skontaktuj się 
z Urzędem Gminy w Baranowie. 

Rozpoczniemy od Pani Aleksandry Sadury, która opowie 
nam o swoim gabinecie: Grow & Flow.

Grow & Flow sesje i masaże terapeutyczne, to gabinet gdzie 
blisko domu bezpiecznie zadbacie o ciało i umysł w atmos-
ferze życzliwości, szacunku, spokoju i relaksu. Uzyskacie 
też wsparcie w wyborze odpowiedniego zabiegu dla swo-
ich potrzeb. Specjalizuję się w manualnych technikach 
odmładzania twarzy, relaksacji całego ciała, aromaterapii, 
przywracania zdrowia i komfortu życia przez naturalne 
metody terapeutyczne.

Każdy z oferowanych zabiegów to zmiana samopoczucia i wy-
glądu już po 1 wizycie. Procesy energetyczne na ciało mają 
ogromną moc również dla wsparcia odporności, a dodatko-
wo każdy masaż jest uzupełniony o elementy aromaterapii 
z użyciem olejków najwyższej  klasy terapeutycznej Do Terra. 

Zachęcam do szerszego spojrzenia na profilaktykę zdro-
wia. Masaż Shantala to szczególna forma dotyku, która, 
przynosi wiele korzyści zdrowotnych i jest zalecany już 
od pierwszych tygodni życia. Korzyści które płyną z niego 
dla dziecka to między innymi: stymulacja prawidłowego 
rozwoju psychofizycznego, pomaga w uregulowaniu snu, 
wspomaga trawienie i zapobiega kolkom, podnosi odpor-
ność organizmu, uspokaja i wycisza, wzmacnia więzi emo-
cjonalne z rodzicami, zwiększa poczucie bezpieczeństwa.

Chciałabym zaoferować jeden darmowy masaż dla nie-
mowląt metodą Shantala dla każdego małego Mieszkańca 
Naszej Gminy, który nie ukończył jeszcze roku. 

Poniżej przedstawiam kilka propozycji moich usług:

 Y Access Bars - delikatny masaż głowy uwalnia ciężar 
zgromadzonych myśli i stres. 

 Y Aromaterapia - masaż ciała. WZMACNIA UKŁAD OD-
PORNOŚCIOWY,  wspiera usuwanie toksyn i stanów za-
palnych.

 Y Kobido -  odmładzający masaż twarzy z olejkami (ma-
saż tkanek głębokich, drenaż, lifting, akupresura).

 Y Refleksologia stóp – Wyciszenie emocjonalne, zmniej-
szenie bólu i lepsze samopoczucie.

 Y Joga twarzy to naturalny sposób na spowolnienie za-
chodzących z wiekiem zmian. Daje efekt odmłodzenia, 
redukuje zmarszczki, likwiduje podwójny podbródek, 
niweluje opuchliznę wokół oczu. 

Oprócz zabiegów indywidualnych realizuje warsztaty 
i kursy masażu:

 Y Relaksacyjnego dla par, seniorów

 Y Metodą Shantala dla niemowląt i dzieci starszych

 Y Access Bars® - praca z energią i świadomością.

Na wizytę można się umówić mailowo: kontakt@growflow.
pl lub telefonicznie: 733 548 550, a dla każdego mieszkań-
ca Gminy Baranów przygotowałam ofertę specjalną.

Tekst: Aleksandra Sadura, redakcja: Tomasz Gasik

wspieramy przedsięBiorczość
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narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny 
Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy 
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:

 Y mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak 
i cudzoziemcy,

 Y stali mieszkańcy Polski przebywający 
w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis interne-
towy. 
Wejdź na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij 
formularz  spisowy. Jeżeli nie możesz tego 
zrobić we własnym  zakresie, odwiedź naj-
bliższy urząd gminy. Na czas trwania 
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne 
miejsca, gdzie wykonasz samospis. 
Nie możesz wykonać samospisu interneto-
wego? 
Zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się 
przez telefon. 
Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez 
telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz tele-
fonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić 
spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie po-
wszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie 
możesz odmówić mu przekazania danych.
Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązko-
wy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa 
udziału w spisie powszechnym grozi karą 
grzywny na podstawie art. 57 ustawy o staty-
styce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bez-
pieczne, ponieważ chroni je tajemnica staty-
styczna.
Dane jednostkowe zbierane i gromadzone 
w badaniach przeprowadzanych w ramach 
statystyki publicznej są poufne i podlegają 
szczególnej ochronie. Pracownicy statystyki 
publicznej są zobowiązani do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzić, o co zapytamy w spisie? 
Zapoznać się z ustawą spisową? Zweryfiko-
wać rachmistrza?

Wejdź na spis.gov.pl i bądź na bieżąco!


