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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,

Przed nami czas wakacji i urlopów! 

To czas wypoczynku przede wszystkim dla naszych 
młodych Mieszkańców, Nauczycieli i na pewno chwila 
oddechu dla Rodziców. Cieszę się, że uczniowie z Na-
szych Szkół od czerwca mogli już rozpocząć naukę 
w „tradycyjnym stylu”. Cieszę się również, że mogłam 
wziąć udział w zakończeniu roku w szkołach i móc 
osobiście pogratulować najzdolniejszym Uczniom. 
Wiemy wszyscy, że ten rok szkolny był bardzo trudny 
zarówno dla Uczniów, jak i Nauczycieli oraz Rodziców. 
Wymagał wiele  wyrzeczeń, cierpliwości i dodatkowej 
pracy każdej ze stron. Zamknięcie, zdalna praca, zdal-
ne nauczanie, kłopoty ze sprzętem, „zdalne wagary”, 
dodatkowe stresy. Miejmy nadzieję, że ten ciężki etap 
mamy już za sobą. Bardzo dziękuję Dyrektorom Szkół, 
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom jednostek 
edukacyjnych w naszej Gminie, jak również Wszyst-
kim Rodzicom za ten nasz wspólny rok szkolny. Za ciężką pracę, pomoc i wsparcie każdej ze stron. 
Wierzę, że podczas wakacji, gdy nasze szkoły będą puste, uda się zrealizować plany inwestycyjne zaplanowane 
na ten czas. A planów mamy wiele – między innymi prace będą dotyczyć dostosowania stołówek w szkołach 
w Kaskach i Baranowie czy modernizacji placu zabaw przy szkole w Baranowie.
Ponadto udało nam się zdobyć dodatkowe środki z Budżetu Województwa mazowieckiego, które chcemy jak 
najlepiej wykorzystać, aby służyły Naszym Mieszkańcom. 
Centralny Port Komunikacyjny – to temat który w naszej Gminie towarzyszy mieszkańcom niemalże podczas 
każdej z rozmów. Mija kolejny rok, a my nadal nic nie wiemy. 
Społeczna Rada ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego jako ciało społeczne powołana w celu prowadzenia 
dialogu między mieszkańcami a przedstawicielami Inwestora właśnie zakończyła swoją I dwuletnią kadencję. 
Zachęcam do zapoznania się z krótkim podsumowaniem działalności. Zachęcam również do obejrzenia deba-
ty, jaka miała miejsce w OSP w Kaskach w dniu 22.06.2021. Mamy nadzieję, iż nasz protest, w tak ważnej dla 
nas sprawie, będący niejako podsumowaniem tej debaty, w postaci listu do Premiera RP, zostanie wzięty pod 
uwagę, przez naszych rządzących.  
Szanowni Mieszkańcy, dziękuję za mandat zaufania, jaki otrzymałam od Was za pośrednictwem Radnych Gmi-
ny Baranów, na ostatniej sesji Rady Gminy. Radni pozytywnie ocenili moją, dotychczasową pracę głosując jed-
nomyślnie – zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i absolutorium za rok 2020.
Zdaję sobie sprawę, że jestem wójtem z młodym stażem, że ciągle się uczę, jak również, że nie ma ideałów. Jed-
nak jestem przekonana, że wszyscy pracujemy na sukces Naszej Gminy. Bez ciężkiej pracy i oddania pracow-
ników Urzędu Gminy, współpracy i dialogu z Radą Gminy, dobrych relacji z sołtysami ten sukces nie zostałby 
osiągnięty. Za co składam serdeczne podziękowania.  
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. 
Apeluję i przypominam o szczepieniach, które zwiększą nasze szanse na powrót do normalności.
...i mam nadzieję na wspólne spotkanie podczas Gminnych Dożynek A.D. 2021, na które już teraz wszystkich 
Nas zapraszam!

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska

wraz zespołem Redakcyjnym
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INWESTYCJE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wójt Gminy 
Baranów zleciła przygotowanie projektu dostoso-
wania stołówek w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Baranowie i Szkole Podstawowej im. 
Orła Białego w Kaskach. Prace powinny rozpocząć 
się na przełomie lipca i sierpnia. Zaprojektowana 
adaptacja pomieszczeń po wykonaniu remontu 
i zakupu wyposażenia będzie zgodna z obowią-

Dostosowanie szkolnych stołówek

zującymi przepisami sanitarnymi, ochrony prze-
ciwpożarowej i bhp. Wpłynie to pozytywnie na 
wydanie opinii dopuszczającej w sprawie funk-
cjonowania węzła żywieniowego szkoły przez Po-
wiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, ale 
przede wszystkim uczniowie będą mogli w bez-
piecznych, higienicznych i estetycznych warun-
kach spożywać posiłki.

Gmina pozyskała kolejne śroDki na inwestycje: 

Z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
Mazowsze 2021 na:

 Y Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z opra-
wami we wsi Holendry Baranowskie A, 

 Y Wymianę zużytych opraw oświetlenia ulicznego na 
nowe energooszczędne oprawy ledowe na terenie 
sołectwa Nowa Pułapina, Stara Pułapina,

 Y Zagospodarowanie terenu w sołectwie Regów-
Gongolina, 

 Y Zakup i montaż lamp oświetleniowych wraz z opra-
wami we wsi Wyczółki,

 Y Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego we wsi 
Żaby. 

Kwota dotacji na wszystkie zadania: 48 538,00 PLN. 
Z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie 
pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Basin dz. nr ewid. 150 i 151, długość odcin-

ka do przebudowy ok. 600 m kwota dotacji 100 000 
PLN.
W ramach prac inwestycyjnych wykonana zostanie 
nowa nakładka bitumiczna wraz z poboczami.
W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021, 
pomoc finansowa w kwocie 21 033,00 PLN została 
udzielona na zadanie pod nazwą: Inwentaryzacja źró-
deł ciepła na terenie Gminy Baranów.
Oraz w kwocie 9 009, 00 PLN za zadanie Rewitalizacja 
terenów zieleni w miejscowości Boża Wola. 
Ponadto Gmina otrzymała środki z Urzędu Marszał-
kowskiego na dofinansowanie zakupu nowego lekkie-
go specjalnego samochodu ratownictwa technicznego 
z funkcją gaśniczą z przeznaczeniem na wyposażenie 
OSP w Baranowie w kwocie 80 000 PLN oraz na mo-
dernizację budynku użytkowanego przez jednostkę 
OSP w Osinach w wysokości 22 000 PLN.

W dniu 30.06.2021 w Piasecznie miało miejsce uroczyste podpisanie umów 
z przedstawicielami Zarządu Województwa Mazowieckiego.
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W maju Gmina podpi-
sała porozumienie z 
WFOŚiGW w sprawie 
realizacji programu 
„Czyste powietrze”. 
Od 7 lipca w Urzędzie 
Gminy w Baranowie 
zostanie uruchomio-
ny Punkt Konsultacyj-
ny dla mieszkańców 
chcących skorzystać z 
programu „Czyste Po-
wietrze”.

W punkcie tym 
mieszkańcy będą mo-
gli uzyskać fachową 
poradę odnośnie do 
tego, jak wypełnić 
wniosek oraz co obej-
muje dofinansowanie 
z tego programu.

Punkt będzie czyn-
ny w następujących 
dniach i godzinach

 Y P o n i e d z i a ł k i 
godz. 8 – 13

 Y Środy godz. 12 – 
17

W celu usprawnienia 
pracy oraz dla wygo-
dy mieszkańców pro-
simy o wcześniejsze 
zapisywanie się na 
spotkanie telefonicz-
nie pod numerem 46 
858 13 50 lub osobi-
ście w Punkcie Obsłu-
gi Mieszkańca.

OCHRONA ŚRODOWISKA

„czyste 
powietrze” 
w Gminie 
Baranów 
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Wojewoda Mazowiecki i Mazowiecki Wojewódzki 
lekarz Weterynarii przypominają o bezwzględnym 
przestrzeganiu zasad bioasekuracji poprzez m.in.:

 Y Zabezpieczanie pasz i poideł przed dostępem zwie-
rząt dzikich;

 Y Stosowanie w gospodarstwie odzież i obuwia 
ochronnego

 Y Mycie rąk wodą z mydłem po każdym kontakcie z 
drobiem lub dzikimi ptakami;

 Y Stosowanie mat dezynfekcyjnych w wejściach i 
wyjściach z budynków, w których utrzymywany 
jest drób;

 Y Przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do 
tego celu pomieszczeniach – bez możliwości 
swobodnego poruszanie się po otwartym wybie-
gu

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa gry-
py ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety 
bywa i tak, że do rozprzestrzeniania wirusa przyczy-
nia się również człowiek!

UwaGa – ptasia Grypa! 

Aby zminimalizować ryzyko przeniesienia wirusa 
grypy ptaków, należy przestrzegać zaleceń skiero-
wanych w szczególności do osób posiadających drób 
oraz pracujących na fermach drobiu. Osoby takie:

Powinny m.in.:
 Y Unikać miejsc bytowania dzikiego ptactwa,
 Y Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do 
budynków, w których utrzymywany jest drób,

 Y Myć dokładnie, z użyciem detergentu wszystkie 
przedmioty, które miały kontakt z surowym mię-
sem drobiowym

Nie powinny m.in.:
 Y Dotykać, bez odpowiedniego zabezpieczanie, mar-
twego dzikiego ptactwa lub ptaków sprawiających 
wrażenie chorych,

 Y Poić drobiu wodą ze zbiorników dostępnych dla 
ptactwa dzikiego,

 Y Karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których 
drób jest utrzymywany

W dniu 24 czerwca 2021 odbyła się XXXIX sesja Rady 
Gminy Baranów, podczas której nastąpiło zaprzysię-
żenie 2 nowych Radnych: Tomasza Pindora i Piotra 
Gonery.
W okręgu nr 4 obejmującym miejscowość Baranów 
odbyły się wybory w dniu 6 czerwca, natomiast 

czerwcowa sesja raDy Gminy poświęcona aBsolUtoriUm i wotUm zaUfania 
Dla wójta Gminy, oraz zaprzysiężeniU nowych raDnych 
i poDziękowaniU członkom raDy społecznej Ds. cpk i kaDencji

w okręgu nr 10 obejmującym część miejscowości 
Boża Wola wybory miały miejsce 13 czerwca br.
W każdym z okręgów wystartowało po dwóch kandy-
datów. I choć frekwencja nie była najmocniejszą stro-
ną tych wyborów, to wyłoniono dwóch nowych rad-
nych znaczącymi różnicami głosów względem swoich 

WNFOŚiGW w Warszawie rozpoczął nabór wniosków 
w programie „Usuwanie folii rolniczych i innych od-
padów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina 
weźmie udział w programie, który w ubiegłym roku 
cieszył się dużym zainteresowaniem rolników. 
W związku z tym Urząd Gminy pomaga rolnikom zu-
tylizować takie odpady jak: folia rolnicza, sznurek, 

siatka, opakowań po nawozach i worki typu Big-Bag. 
Wystarczy zgłosić się do działu Ochrony Środowiska. 
Można też to zrobić telefonicznie: 46 858 13 50 i wy-
bierając numer wewnętrzny 273.

Tekst: Jarosław Krasuski
Redakcja: Tomasz Gasik

oDBiór i UsUwanie folii rolniczych
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kontrkandydatów. W Baranowie zwyciężył Tomasz 
Pindor, w okręgu Boża Wola II Piotr Gonera. Po za-
przysiężeniu przyjętym przez Przewodniczącą Rady 
Gminy nowi radni zostali włączeni oficjalnie do skła-
du Rady. Obecnie Rada liczy 14 członków.
Gośćmi zaproszonymi na XXXIX sesję rady Gminy byli 
członkowie Rady Społecznej ds. CPK wybrani przez 
Radnych Gminy Baranów w 2019 roku: Pani Jolanta 
Tarasiuk, Panowie: Waldemar Konarski, Dariusz Szy-
mańczak, Jacek Ziąbski, Robert Pindor. W związku 
z upływającą I dwuletnią kadencją Rady, Przewodni-
czący Rady Pan Robert Pindor przedstawił sprawoz-
danie z działalności Rady oraz podziękował za dobrą 
współpracę z Radnymi Gminy Baranów i Wójtem.
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Beata Fabisiak 
w imieniu całej Rady podziękowała Członkom Spo-
łecznej Rady za pracę na rzecz ochrony i wspierania 
interesów lokalnej społeczności   mieszkańców Gmi-
ny Baranów w ty trudnym czasie wręczając pamiątko-
we dyplomy.
Sesja w dniu 24 czerwca była wyjątkowa nie tylko ze 
względu na zaprzysiężenie nowych radnych, ale rów-
nież była to sesja absolutoryjna dla Wójta Gminy Ba-
ranów.
Podczas sesji Wójt zaprezentowała Raport o stanie 
Gminy za 2020 rok. Po analizie przedstawionych do-
kumentów Rada zadecydowała o udzieleniu wotum 
zaufania dla wójta.

Podczas tej samej Sesji Radni głosowali także nad 
udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu za 
rok 2020. 
Dla każdego wójta te głosowania są jednym z naj-
ważniejszych momentów, ponieważ dzięki nim wie, 
czy jego polityka względem gminy jest akceptowana 
przez Radnych, a tym samym mieszkańców gminy, 
których przedstawicielami jest Rada. Radni pozy-
tywnie ocenili ubiegłoroczną pracę Wójt Agaty Trzo-
p-Szczypiorskiej głosując jednomyślnie – zarówno za 
udzieleniem wotum zaufania, jak i za absolutorium.

Tekst: Tomasz Gasik
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To temat debaty, jaka miała miejsce w naszej Gminie, 
na terenie należącym OSP Kaski w dniu 22 czerwca  
2021.

 Y Jak przyszłość czeka rolników mazowieckich wsi?
 Y Czy mają szanse na rozwój?
 Y Co stanie się z rolnikami, jeśli rozpocznie się inwe-
stycja?

 Y Czy i gdzie będę mogli się wyprowadzić, czy będą 
mogli dalej być rolnikami ?

 Y Czy będą mieli za co żyć?
 Y A jeśli nie rolnictwo to co? 
 Y Czy jest jakaś alternatywa? 

To są jedne z wielu pytań, które mieszkańcy gmin: Ba-
ranów, Wiskitki, Teresin, na których terenie, ma po-
wstać w przyszłości Centralny Port Komunikacyjny, 
zadają sobie od prawie 4 lat. Zadają sobie i przedsta-
wicielom inwestora, lecz nie otrzymują odpowiedzi.
W debacie obok przedstawicieli samorządu, lokal-
nych organizacji, mieszkańców, wzięli udział zapro-
szeni Goście – m.in. byli Ministrowie Rolnictwa: Marek 
Sawicki, Wojciech Mojzesowicz, Andrzej Śmietanko, 
Gabriel Janowski, b. sekretarz stanu w Ministerstwie 
Rolnictwa Kazimierz Plocke, Dyrektor Mazowieckiego 

rolnictwo na mazowszU w kontekście BUDowy 
centralneGo portU komUnikacyjneGo

Biura Planowania Przestrzennego Elżbieta Kozubek, 
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmule-
wicz, dyrektor oddziału Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego Krzysztof Szumski, Przedstawi-
cielka Inicjatywy Społecznej „Nie dla projektów CPK 
w całej Polsce” Barbara Czerniawska.

Debatujący dyskutowali i zwracali uwagę na brak 
wiarygodnych badań potwierdzających uzasadnie-
nie lokalizacji oraz celowość tej inwestycji zarówno z 
punktu widzenia społecznego, ekologicznego, ekono-
micznego, jak i zdroworozsądkowego.

Pełna transmisja z debaty znajduje się na kanale 
YouTube - „Telewizja Mazowsza Zachodniego”, a tytuł 
materiału to : „Spotkanie w sprawie CPK - 22.06.2021 
r. RETRANSMISJA”

Podsumowaniem debaty będzie list intencyjny wysto-
sowany przez Naszą Społeczność do Premiera Mate-
usza Morawieckiego z apelem o rozpatrzenie celowo-
ści tej inwestycji pod każdym względem i wycofanie 
się z niej Polskiego Rządu w, momencie kiedy nie jest 
jeszcze za późno i inwestycja jeszcze nie rozpoczę-
ła się na dobre. List taki pojawi się wkrótce wśród 
mieszkańców z prośbą o poparcie.

Tekst: Agata Trzop – Szczypiorska 
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Z końcem czerwca 2021 wygasa dwuletnia kadencja 
Rady Społecznej ds. CPK, która z wyboru rad gmin: 
Baranów, Teresin i Wiskitki, reprezentowała lokalne 
społeczeństwo w rozmowach ze spółką CPK oraz in-
nymi instytucjami w związku z zapowiadaną przez 
rząd inwestycją. 
Czas na krótkie podsumowanie. 
Pierwszy rok poświęciliśmy na pracę merytoryczną, 
bez udziału mediów i polityki. Analizowaliśmy akty 
prawne i regulacje proponowane przez rząd i spółkę 
CPK, które mogły mieć wpływ na życie mieszkańców 
gmin Baranowa, Teresina i Wiskitek. Dwukrotnie, 
w sierpniu 2019 oraz we wrześniu 2020, poprzez 
strony internetowe urzędów gmin ogłosiliśmy sze-
rokie konsultacje społeczne w sprawie zapisów tzw. 
specustawy, czyli najważniejszego aktu prawnego, 
który miał regulować kwestię budowy CPK. Dla do-
brej prawnej ochrony mieszkańców konsultowali-
śmy się z prawnikami i rzeczoznawcami. W efekcie 
tej pracy przekazaliśmy Pełnomocnikowi Rządu ds. 
CPK oraz spółce CPK dwie zbiorcze propozycje zmian 
w ustawie o CPK i innych aktach prawnych. W sumie 
było to 74 strony materiału, 40 ważnych tematów 
społecznych. 
W toku prac Rada Społeczna ds. CPK przekonała się, 
że słuszne postulaty dążące do zabezpieczenia intere-
sów społecznych nie znajdują zrozumienia po stronie 
rządu i potencjalnego inwestora lub nie są oni gotowi 
na rozmowy.
Najważniejsze zastrzeżenia, jakie mieliśmy do spółki 
CPK oraz do Pełnomocnika Rządu ds. CPK to:
- brak pomysłów i gwarancji na zabezpieczenie miesz-
kańców, których domy, gospodarstwa rolne i grunty 
mogłyby być przejmowane na potrzeby inwestycji,
- nierealne terminy przewidziane na przekazanie nie-
ruchomości na potrzeby CPK,
- brak propozycji zadośćuczynienia za niewymier-
ne szkody materialne i społeczne związane z samym 
przygotowywaniem inwestycji, stanem niepewności 
i zahamowaniem rozwoju,
- brak przejrzystych i sprawiedliwych zasad wyceny 
nieruchomości,
- brak rzetelnych informacji na temat potencjalnych 
zagrożeń i czynników szkodliwych dla potencjalnych 
sąsiadów inwestycji,
- brak rzeczywistych konsultacji społecznych, brak 
odpowiedzi na kluczowe i wielokrotnie powtarzane 
pytania.

W związku z powyższym, w drugim roku naszej dzia-
łalności podjęliśmy działania w celu zapoznania sze-
rokiej opinii publicznej w Polsce z naszą sytuacją.  
Z inicjatywy lub z udziałem członków prezydium 
Rady Społecznej doszło do ponad 120 publikacji me-
dialnych, w których prezentowaliśmy stanowisko na-
szego środowiska, podkreślając brak odpowiedzial-
ności i profesjonalizmu inwestora w przygotowaniu 
procesu inwestycyjnego oraz wadliwość komunikacji. 
Nasze stanowisko prezentowały media ogólnopol-
skie, takie jak m.in: Gazeta Wyborcza, Gazeta Prawna, 
Newsweek, radio TOK FM, telewizje TVN 24 i Polsat 
News. Duże wsparcie dawały nam również media lo-
kalne, m.in. Życie Żyrardowa, Echo Powiatu, rozgło-
śnie radiowe: Radio Sochaczew, Bogoria, Victoria, Ra-
dio Niepokalanów i FAMA.
Ponadto, odbyliśmy kilkanaście spotkań z przedsta-
wicielami wszystkich liczących się ugrupowań poli-
tycznych. Z inicjatywy i w efekcie działań Rady zawią-
zał się Parlamentarny Zespół ds. CPK, w skład którego 
wchodzi 14 parlamentarzystów, w tym wicemarszał-
kowie sejmu i senatu. Naszą sytuacją zainteresowało 
się Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro 
Najwyższej Izby Kontroli.
Wszystko to napawa nadzieją, że rządzący zaczną 
poważnie traktować mieszkańców gmin, na których 
terenie, i kosztem których, planują tę i podobne inwe-
stycje. 
Oczekujemy od nich również dokonania ponownej, 
obiektywnej i wielokryteriowej analizy, która wskaże 
ewentualną nową lokalizację dla CPK, o ile prace nad 
tą inwestycją będą kontynuowane.
W imieniu Rady Społecznej ds. CPK chciałbym ser-
decznie podziękować władzom samorządowym gmin 
Baranów, Teresin i Wiskitki za doskonałą i solidarną 
współpracę na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

Tekst: Robert Pindor
Przewodniczący Rady Społecznej ds. CPK

poDsUmowanie kaDencji raDy społecznej Ds. cpk
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W tym roku szkolnym realizowaliśmy projekt eduka-
cyjny „Matematyczne rozgrywki”, który był finanso-
wany ze środków przyznanych szkole przez Fundację 
mBanku. Mimo pandemii i bardzo trudnych warun-
ków komunikacji udało się dokończyć projekt. W tym 
czasie uczestnicy zrealizowali, 60 godzi w czasie, któ-
rych uczyli się matematyki na wesoło. Korzystając 
z gier matematycznych oraz zadań zamieszczonych 
na platformach edukacyjnych rozwijali swoje umie-
jętności i wdrażali się do świadomego korzystania 
z wiedzy matematycznej w życiu codziennym. Zwień-
czeniem projektu prowadzonego przez było rozdanie 
pamiątkowych dyplomów oraz upominków w postaci 
kostek Rubika, które mają przypominać uczestnikom 
projektu o potrzebie logicznego myślenia nie tylko na 
lekcjach matematyki.
Drugi realizowany w szkole projekt dotyczy sprawno-
ści fizycznej. Zajęcia sportowe prowadzone w ramach 
„Uczniowskiego Klubu sportowego” skierowane były 
do uczniów klas II – VI. Dzięki zajęciom ogólnorozwo-
jowym oraz ćwiczeniom korygującym wady postawy 
uczniowie w aktywny sposób spędzali czas wolny, in-
tegrowali się i przyzwyczajali do prowadzenia zdro-
wego trybu życia, a przede wszystkim dbali o swoje 
zdrowie fizyczne. 
Cała społeczność zaangażowała się w zbiórkę elek-
trośmieci, dzięki czemu udało się oczyścić szkołę 
z popsutego i bezużytecznego sprzętu, a dodatkowo 
zdobyliśmy środki finansowe na artykuły biurowe. 
Mimo pandemii społeczność szkolna uczciła obchody 
świąt państwowych. Nagrane przez uczniów filmiki 
zostały zamieszczone na stronie szkoły oraz na szkol-
nej grupie na Facebooku. 

NASZE SZKOŁY

szkoła w Baranowie

Nasi uczniowie wzięli udział w licznych konkursach 
plastycznych, zdobywając wyróżnienia:
1. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Rzeka – dzie-
dzictwo natury, kultury i tradycji” - wyróżnienie
2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ROK POLSKI 
W TRADYCJI I OBYCZAJACH” - nagrody
3. 51 Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „PENTEL” 
- SREBRNY MEDAL
4. XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bez-
piecznie na wsi mamy” – od 30 lat z KRUS wypadkom 
zapobiegamy.
Dla uczniów klas I – III oraz dla przedszkolaków odbył 
się szkolny konkurs recytatorski o tematyce wiosen-
nej. Uczniowie będą reprezentować szkołę w konkur-
sie recytatorskim organizowanym przez Publiczną 
Bibliotekę w Grodzisku Mazowieckim. Trzymamy za 
nich kciuki.
Przez dwa dni świętowaliśmy Dzień Dziecka. 31 maja 
wszyscy uczniowie obejrzeli filmy o kosmosie prezen-
towane w planetarium mobilnym, 1 czerwca od Rady 
Rodziców wszyscy otrzymali lody, a od Pani Wójt 
i Radnych – słodycze. Dzieci z oddziału przedszkolne-
go oraz uczniowie kl. I – III brali udział w zabawach na 
świeżym powietrzu. 
W związku z zakończeniem pełnienia obowiązków 
dyrektora w SP w Baranowie dziękuję za współpracę 
władzom Urzędu Gminy w Baranowie, Radnym, Ra-
dzie Pedagogicznej oraz pracownikom szkoły, Radzie 
Rodziców i Uczniom.

Tekst: Aneta Krasińska, Dyrektor Szkoły 
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Po trudnych obostrzeniach sanitarnych związanych 
z pandemią małymi krokami w Szkole w Bożej Woli 
powróciło normalne szkolne życie. W tym roku dzięki 
pomocy Rady Rodziców zorganizowaliśmy 3-dniowe 
obchody Dnia Dziecka. Dzięki temu uczniowie mieli 
szansę na nowo oswoić się ze szkołą, reintegrować 
z kolegami i koleżankami. Była wata cukrowa, lody, 
szkolne zawody sportowe, warsztaty balonowe, pik-
niki klasowe, gry, dużo słońca i uśmiechu. Gościliśmy 
też strażaków z OSP Boża Wola, którzy wszystkim 
klasom zaprezentowali swój wóz strażacki i omówili 
jego ratunkowe wyposażenie, poinstruowali o zasa-
dach bezpieczeństwa i pierwszej pomocy; starszych 
uczniów zachęcili do wstąpienia do zastępu straży.
Rozpoczęły się też pierwsze upragnione wycieczki. 
Klasa IV pojechała do parku linowego w Julinku, kla-
sa V i VIb – na rowerową wycieczkę do gospodarstwa 
agroturystycznego Zakątek Gongolina. Klasy Ia i Ib 
świetnie się bawiły w Sadach Klemensa, a ósmoklasi-
ści odbyli swoją ostatnią wycieczkę do wymarzonej 
Energylandii.

szkoła w Bożej woli

Z ogromną przyjemnością możemy pogratulować 
uczniom sukcesów z wielu konkursach, zawodach 
i działaniach. Jesteśmy dumni ze wszystkich uczniów 
Szkoły w Bożej Woli, którzy w najtrudniejszym roku 
szkolnym sprostali wszystkim zadaniom, pokonali 
wszelkie przeszkody i dowiedli swojej pracowitości, 
ambicji, samodyscypliny i charyzmy. 

Szczególne podziękowania należą się Rodzicom za za-
angażowanie, wsparcie i ogromną życzliwość.

Szczere wyrazy uznania oraz wdzięczności Dyrektor 
Szkoły kieruje do Nauczycieli za piękną pracę, odda-
nie i poświęcenie uczniom. Jednocześnie prosi o przy-
jęcie przeprosin za swoje błędy, złe decyzje i niedocią-
gnięcia w roku szkolnym 2020/2021. 

Niech czas urlopu sprzyja bezpiecznemu wypoczyn-
kowi i nabraniu sił przed nowymi zadaniami.

Tekst: Justyna Michta, Dyrektor Szkoły
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Czas w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach bie-
gnie szybko i dużo się u nas wydarzyło. W kwietniu zo-
stał rozstrzygnięty konkurs na nazwę miejsca tradycji. 
Zwyciężyła nazwa „Zacisze Wspomnień”. Przypomnij-
my, że w trakcie remontów odkryliśmy kilka cennych 
i historycznych przedmiotów. Dyrektor naszego ZSP, 
pani Dorota Bełza, zaproponowała stworzenie specjal-
nego miejsca, w którym będą gromadzone pamiątki 
związane z historią Szkoły oraz Gminy Baranów. Liczy-
my na pomoc mieszkańców. Każdy podarowany ekspo-
nat będzie opisany imieniem i nazwiskiem darczyńcy.
Braliśmy udział w akcji „Wszystkie dzieci zbierają elek-
trośmieci”. Jej celem było zainteresowanie uczniów 
tematyką ekologiczną. Udało się zebrać 2 tony i 232 
kilogramy odpadów. Za zebrane elektrośmieci otrzy-
maliśmy bon, który już został wymieniony na gadżety 
sportowe wybrane przez uczniów. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim, którzy włączyli się z nami w tę akcję. 
Uczestniczyliśmy również w przedsięwzięciu sporto-
wym Pho3nix Active School, które polegała na zbiera-
niu kroków w aplikacji mobilnej „Pho3nix Kids”.
Maj rozpoczęliśmy obchodami 230 rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy IV przygotowa-
li uroczystą akademię. W szkole został ogłoszony kon-
kurs plastyczny nawiązujący do tego Święta.
W maju nie mogliśmy zapomnieć o tak ważnym dniu, 
jak Dzień Matki. Przedszkolaki oraz dzieci z klas I – III 
przygotowały dla swoich Mam niespodzianki. 
Majowy czas jest dla nas ważny również ze względu 
na obchody dnia naszej Patronki Marii Konopnickiej. 
Uczniowie klasy V przygotowali teleturniej na temat 
życia i twórczości naszej Patronki. Młodsze klasy do-
datkowo uczciły ten dzień muzycznie i plastycznie. 
W przedszkolu natomiast został ogłoszony konkurs 
dla nauczycielek na przeprowadzenie najbardziej kre-
atywnych zajęć dla dzieci poświęconych naszej Patron-
ce. Zwyciężczyniami zostały wychowawczynie grupy 

zespół szkolno-przeDszkolny w Golach

„Smerfy” pani Elżbieta Zapolnik i pani Paulina Gołąb. 
Gratulujemy twórczych pomysłów.
Uczniowie ze szkoły uczestniczyli w XI Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Bezpiecznie na wsi mamy – 
od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, w którym 
uczennica klasy szóstej zdobyła nagrodę specjalną.
Czerwiec powitaliśmy obchodami Dnia Dziecka. W tym 
dniu nie zabrakło radości, uśmiechu 
i niespodzianek. Każda klasa mogła spędzić trochę cza-
su przy ognisku. Ogromną niespodziankę zrobili nam 
Radni oraz Pani Wójt, którzy przybyli w tym dniu do 
naszej placówki w bajkowych strojach z koszami pysz-
ności. Dziękujemy bardzo za takie miłe odwiedziny.
Tej wiosny mogliśmy wreszcie wybrać się z dziećmi na 
wycieczki. Najpierw przedszkolaki odwiedziły gospo-
darstwo agroturystyczne w Gongolinie, a potem dzieci 
z klas młodszych udały się na dwudniową wycieczkę 
na Kujawy.
W naszej szkole dzieje się też dużo w sprawie remon-
tów i inwestycji.  Wykonana została częściowa wenty-
lacja piwnicy, zakończony został remont sali nr 4, roz-
poczęte zostały prace nad przygotowaniem miejsca 
w ogrodzie przeznaczonego na integrację i spotkania 
przy ognisku. W okresie wakacyjnym przeprowadzony 
zostanie remont łazienki, na kolejny rok planujemy na-
tomiast generalny remont ostatniej z klas oraz zbudo-
wanie kompostownika.
Nasza szkoła jest już prawie w całości odświeżona 
a przez to kolorowa i radosna. Jednakże bardzo brakuje 
sali gimnastycznej. Mamy nadzieję, podjęte przez wła-
dze gminy działania zakończą się sukcesem i dzieci nie 
będą długo czekać na coś, co dla innych uczniów jest 
codziennością a dla dzieci z Zespołu Szkolno- Przed-
szkolnego w Golach ciągle marzeniem.   

Zespół ds. Promocji Szkoły
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Pomimo trwającej pandemii w Szkole 
Podstawowej im. Orła Białego w Ka-
skach odbywały się ciekawe lekcje, zo-
stały zorganizowane imprezy okolicz-
nościowe, a uczniowie przystąpili do 
wielu konkursów. 
Na przełomie lutego i marca dzieci 
wzięły udział w konkursie plastycznym 
pt. „Dużo czytaj przyjacielu, zachęcaj 
do tego wielu”. Młodzi twórcy w swo-
ich pracach zwrócili uwagę, że czytanie 
książek ma wiele zalet: wzbogaca wy-
obraźnię, poszerza słownictwo, ćwiczy 
koncentrację i wyzwala kreatywność. 
Dzięki darowiźnie hurtowni Vilpol Sp. z o.o. otrzymali-
śmy artykuły papiernicze, które były wykorzystywane 
przez uczniów i personel szkoły podczas bieżącej pra-
cy. 
21 marca z okazji Światowego Dnia Zespołu Downa 
wzięliśmy udział w akcji „Skarpetkowe wyzwanie”. Do 
uczestnictwa został zaproszony każdy, kto chciał oka-
zać solidarność z osobami z trisomią 21. Drobne gesty 
mają znaczenie! Są oznaką naszego zainteresowania 
osobami z zespołem Downa, pokazują, że świat staje 
się piękniejszy dzięki ludzkiej akceptacji i zrozumieniu. 
Nadejście wiosny zwiastowało w szkole rozstrzygnię-
cie konkursu na najładniejszą, ekologiczną marzan-
nę oraz stroik wielkanocny. Młodzi artyści z oddziału 
przedszkolnego oraz klas I – III wykazali się talentem 
i wyobraźnią. 
Gospodarstwo Ogrodnicze Kozłowscy z Serok poda-
rowało kwiaty, które pięknie ozdobiły teren przed 
szkołą. 

szkoła w kaskach

W dniach 19 – 22 kwietnia nasza szkoła przystąpiła 
do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. 
W sumie udało się zebrać 1193 kg zużytego sprzętu, 
za co otrzymaliśmy bon o wartości 179 zł. Za tę kwotę 
będzie można zakupić sprzęt sportowy lub materiały 
biurowe. 
Z okazji Światowego Dnia Ziemi uczniowie naszej szko-
ły wzięli udział w konkursach plastycznych: „Moja Ba-
ranowska Ziemia” oraz „Ziemia jest tylko jedna”, a tak-
że konkursie technicznym „Ze starego coś nowego”.  
Nasi uczniowie uczcili 230. rocznicę uchwalenia Kon-
stytucji 3 maja m.in. poprzez udział w konkursie pla-
stycznym, który promował wartości patriotyczne 
i budził poczucie dumy z przynależności narodowej. 
Z okazji majowego święta szkołę ozdobiły także piękne 
gazetki w klasach i na korytarzu. 
Liczne grono uczestników zgromadził XI Ogólnopolski 
Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecz-
nie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapo-

biegamy”. W tym roku w drugiej grupie 
wiekowej I miejsce zdobył uczeń naszej 
szkoły.  
Z okazji Dnia Dziecka zostało przygoto-
wanych wiele atrakcji. Uczniowie mogli 
uczestniczyć w grach, zabawach, zawo-
dach sportowych, a nawet prowadzić wy-
brane lekcje. W Dzień Dziecka Rada Ro-
dziców przygotowała słodki poczęstunek, 
a pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie 
i Pani Wójt sprawili wszystkim miłą nie-
spodziankę, gdyż przybyli do szkoły prze-
brani w baśniowe stroje z koszami pełny-
mi smakołyków. 

Tekst: Aneta Piątek
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Dnia 24 czerwca br. komisja powołana przez Wójta 
Gminy Baranów rozpatrzyła 52 wniosków o przy-
znanie stypendium za wysokie wyniki w nauce w II 
semestrze roku szkolnego 2020/2021. O stypendium 
mogli ubiegać się uczniowie, którzy wyróżnili się 
w dwóch kategoriach: ze wszystkich przedmiotów 
obowiązkowych osiągnęli średnią ocen w szkole pod-
stawowej w klasach IV-VI wynoszącą nie mniej niż 5,5 
a w klasach VII-VIII wynoszącą nie mniej niż 5,3 oraz 
bardzo dobrze wypełnili obowiązki ucznia określone 
w statucie szkoły.           
Po zapoznaniu się z wnioskami Komisja zarekomen-
dowała, a Pani Wójt Gminy Baranów przyznała sty-
pendium:
 12 uczniom klas IV-VI, którzy uzyskali w II semestrze 
roku szkolnego 2020/2021, średnią ocen nie niższą 
niż 5,5 z tego:

 Y Szkoła Podstawowa w Baranowie - 3 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w Bożej Woli - 14 uczniów, 
 Y Szkoła Podstawowa w Kaskach - 7 uczniów,
 Y Szkoła Podstawowa w Golach - 3 uczniów,

oraz 
13 uczniom klas VII-VIII, którzy uzyskali w II seme-
strze roku szkolnego 2020/2021 średnią ocen nie 
niższą niż 5,3 z tego:

 Y Szkoła Podstawowa w Baranowie - 3 uczniów,
 Y Szkoła Podstawowa w Bożej Woli - 13 uczniów, 
 Y Szkoła Podstawowa w Kaskach - 4 uczniów,
 Y Szkoła Podstawowa w Golach - 5 uczniów.

Wszystkim stypendystom gratulujemy oraz życzymy 
dalszych sukcesów i udanych wakacji!!!

Tekst: Martyna Adamczyk

stypenDia wójta Gminy Baranów

23 czerwca udałem się na trening lekkoatletyczny do 
Teresina, aby przeprowadzić wywiad z absolwentką 
Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Bożej Woli –  Leną Suchowolak. Na treningu obec-
ny był również pan Andrzej Andryszczyk, trener 
Leny z Uczniowskiego Klubu Sportowego Filipides 
Teresin, który wspierał podczas rozmowy swoją za-
wodniczkę. 

 Y Opowiedz, jak zaczęła się Twoja przygoda z lek-
koatletyką?

Z lekkoatletyką rozpoczęłam przygodę około 4 lata 
temu. Był to przypadek, bo zaczęłam trenować dzię-
ki tacie mojego kolegi, który zauważył we mnie talent 
do biegania i napisał do mojego aktualnego trenera. 
Zaczęłam przychodzić na treningi, bardzo mi się to 
spodobało i zostałam przy bieganiu.

 Y Jakie są Twoje dotychczasowe największe suk-
cesy?

Moimi największymi sukcesami jest dwukrotne Mi-
strzostwo Polski Młodziczek w biegach na dystan-
sie 600m oraz I miejsce w Halowych Mistrzostwach 
Polski w Juniorkach Młodszych również na dystansie 
600m. 
Trener Andrzej Andryszczyk: Po drodze do Mistrzostw 
Polski Lena wygrała jeszcze mnóstwo zawodów 
o mniejszej randze, np. Nestle Cup, Mazowieckie Igrzy-

ska Młodzieży Szkolnej. Pierwsze ogólnopolskie zawody 
lekkoatletyczne, w których udało się Lenie wywalczyć 
medal były w Toruniu. W zawodach LDK Lena była trze-
cia w biegu na 300m. Trzy lata temu zajęła wysokie II 
Miejsce w finale „Czwartków” lekkoatletycznych z bar-
dzo dobrym czasem na 600m. Półtora roku temu wygra-
ła w Halowym Memoriale Ireny Szewińskiej. Natomiast 
w tym roku w Juniorkach Młodszych w Mistrzostwach 
Polski KZ LZS w biegach przełajowych Lena zajęła II 
miejsce. Było tych sukcesów naprawdę dużo. 

 Y A co myślisz o swoim trenerze?
Trener Andrzej naprawdę się dla nas poświęca. Robi 
wszystko, aby jak najlepiej nam się trenowało, aby-
śmy mieli jak najwięcej wyjazdów, byśmy mieli jak 
najlepszą formę. Dba o jakość treningów, ma złote 
serce, każdego zawodnika ceni. Sądzę, że nie mogłam 
trafić lepiej.

 Y Co Twoim zdaniem jest najtrudniejsze w biega-
niu na średnich dystansach?

Wydaje mi się, że zachowanie sił, spokoju i „niepod-
palanie się” na dystansie. Wiadomo, że w stresie do-
chodzi adrenalina i człowiek zaczyna sam z siebie 
szybciej biec. Na średnich czy dłuższych dystansach 
trzeba zachowywać siły. Często zdarzało mi się pobiec 
za szybko pierwsze metry, przez co potem było trud-
niej, ale zawsze dawałam radę. 

 „ważne, żeBy nie tracić wiary w sieBie i Dążyć Do teGo, co soBie wymarzyliśmy” 
– czyli wywiaD z leną sUchowolak – mistrzynią polski jUniorek w BieGU na 600 m
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 Y Jakiej rady udzieliłabyś mniej doświadczonym 
biegaczom? Np. takim jak ja?

Aby nigdy się nie poddawali, aby nie rezygnowali 
z czegoś, co już zaczęli, ponieważ wiadomo – początki 
są trudne. Ważne, żeby nie tracić wiary w siebie i dą-
żyć do tego, co sobie wymarzyliśmy. 

 Y Czy ciężko jest Ci pogodzić naukę w liceum ze 
sportem wyczynowym?

L: Tak, jest to ciężka sprawa. Wia-
domo, że treningi i regeneracja 
sportowa zabierają dużo czasu. 
Udaje mi się to na razie łączyć. 
T: Wydaje mi się, że to jest kwe-
stia poukładania sobie wszyst-
kiego. To jest kluczowe. Lena jest 
tego przykładem. Jest tu wielu za-
wodników, którzy łączą naukę ze 
sportem. 

 Y Ile czasu trzeba po-
święcić na trenowanie i na re-
generację?
T: Lenka trenuje trzy razy w ty-
godniu na bieżni, do tego, jeśli 
nie ma zawodów w weekend, to 
w sobotę zazwyczaj jest trening 
cross. Poza tym jeszcze we wtorki 
i czwartki ma treningi uzupełnia-
jące, które wykonuje w domu np. 
piłki lekarskie, płotki. 
L: Tak, bardzo dużo czasu poświę-
cam na treningi. Jeśli chodzi o re-
generację sportową, często się 
rozciągam, dbam o to, aby nie do-
znać kontuzji. Dodatkowo jeszcze 
chodzę na basen. Praktycznie każ-
dego dnia 2-3 godziny poświęcam 
na ćwiczenia i regenerację. 

 Y A jakie są Twoje plany 
na najbliższą przyszłość? 
L: Te najbliższe plany to Mistrzo-
stwa Polski Juniorek Młodszych 
na dystansie 800m, które odbędą 
się pod koniec lipca. Na tym się 
teraz najbardziej skupiamy z tre-
nerem. A wiadomo, że jeśli chodzi 
o dalszą przyszłość, to jak każ-
demu i mnie marzą się Igrzyska 
Olimpijskie!

 Y Dziękuję bardzo. Czy 
może jeszcze o czymś warto 
wspomnieć?

T: Tak, zachęcamy do trenowania u nas lekkoatletyki, 
ponieważ mamy bardzo silną grupę. Nie przesadzę, 
chyba że jest to grupa najsilniejsza na Mazowszu. 

 Y Dziękuję za rozmowę.

Tekst: Michał Żaczkiewicz
Uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Bożej Woli.
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WIEŚCI Z GMINY

22.05.2021 roku o godz. 9.30 na boisko piłkarskie 
w Cegłowie wybiegli młodzi piłkarze, rozpoczynając 
rywalizację sportową w V Turnieju Piłki Nożnej BA-
RANÓW CUP. W turnieju wzięło udział 17 drużyn z 10 
Stowarzyszeń Sportowych reprezentujących swoje 
Gminy.
Zespoły podzielono na trzy kategorie wiekowe: U-14; 
U-12; U-9. Grano w grupach, każdy z każdym. O to re-
zultaty w poszczególnych kategoriach:
Kategoria U-14.
1. Piast Feliksów II – Gmina Sochaczew
2. Piast Feliksów I – Gmina Sochaczew
3. FC Boża Wola – Gmina Baranów
4. Guzovia Guzów – Gmina Miasto Wiskitki
5. Akademia Piłkarska GOKSIR – Gmina Lipce Rey-
montowskie
6. Akademia Piłkarska – Miasto Żyrardów
7. Orion Cegłów – Gmina Baranów
W tej kategorii zwyciężył zespół Piast Feliksów II.

Baranów cUp 2021

5. Akademia Piłkarska GOKSIR – Gmina Lipce Rey-
montowskie
6. Orion Cegłów – Gmina Baranów

Zwycięzcą tej kategorii okazała się Mszczonowianka 
Mszczonów.

Rozgrywki dla Grupy Wiekowej U-9 odbyły się wg re-
gulaminu, w którym nie prowadzona była klasyfikacja 
drużyn oraz jej wyniki w rozegranych spotkaniach. 
Zawody miały charakter zabawy. Dla wielu dzieci był 
to pierwszy taki turniej piłkarski, w którym uczestni-
czyli.

W zawodach tej kategorii U-9 uczestniczyły dzieci 
z następujących Stowarzyszeń Sportowych:
1. Akademia Piłkarska GOSIR – Gmina Lipce Reymon-
towskie
2. Orlęta Cielądz – Gmina Cielądz
3. Centrum Szkolenia Piłkarskiego – Gmina Rybno
4. Orion Cegłów – Gmina Baranów

Kategoria U-12
1. Mszczonowianka Mszczonów – Miasto Gmina Msz-
czonów
2. FC Boża Wola – Gmina Baranów
3. Widok Skierniewice – Miasto Skierniewice
4. Piast Feliksów – Gmina Sochaczew

Pomimo pochmurnej i deszczowej aury cały turniej 
przyniósł uczestnikom, jak i kibicom masę radości 
oraz rozgrzał ich emocjami. Gratulujemy zwycięzcom 
turnieju oraz dziękujemy wszystkim młodym piłka-
rzom za to wspaniałe widowisko.

Tekst: Robert Błaszczyk
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15 czerwca br. odbyły się długo wyczekiwane „Mi-
strzostwa Gminy Baranów w Lekkoatletyce” o Pu-
char Wójta Gminy Baranów organizowane w Kaskach. 
Głównym celem zawodów była przede wszystkim do-
bra zabawa, a także integracja uczniów i nauczycieli 
po nauce zdalnej. W mistrzostwach w lekkoatletyce 
brali udział wybrani zawodnicy jako przedstawiciele 
ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Bożej Woli, Szkoły Podstawowej im. Marii Konop-
nickiej w Golach, Szkoły Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Baranowie i oczywiście gospodarze zawodów 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Ka-
skach. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w następują-
cych konkurencjach:
- Bieg na 40 m

mistrzostwa Gminy Baranów w lekkoatletyce

- Bieg na jedno okrążenie 
- Bieg na dwa okrążenia
- Bieg sztafetowy
- Bieg sztafetowy Urząd Gminy – Rada Gminy i Sołec-
twa
Mistrzostwa zostały zakończone wręczeniem pięk-
nych pamiątkowych pucharów dla szkół oraz medali 
dla wszystkich uczestników. 
Dziękujemy Młodzieżowej Radzie Gminy oraz Straża-
kom i Sędziom za pomoc w organizacji imprezy! Za-
praszamy za rok!

Tekst: Martyna Adamczyk

Wróciliśmy po rocznej przerwie do naszych tradycyj-
nych zlotów rowerowych. W tym roku trasy liczyły 
sobie po 12 km i jak zwykle metą były Osiny, gdzie na 
uczestników imprezy czekała dodatkowa rozrywka 
i strefa relaksu.
Nasz zlot zaczął się jednocześnie w trzech różnych lo-
kalizacjach startowych:

 Y Plac przy kościele w Baranowie
 Y Plac przy kościele w Kaskach
 Y Plac przy OSP w Bożej Woli

Zapisy rozpoczęły się o godzinie 13, a sam start o 14. 
Impreza była tak zaplanowana, aby cykliści na miej-
sce przybyli około 15.

W sumie w rajdzie wzięło udział ponad 140 uczest-
ników.

Na miejscu na naszych cyklistów czekał zestaw kon-
kursów min. „Zepsuty Rower”, w której trzy osobowe 
rodzinne drużyny musiały dopchnąć „zepsuty” rower 
do mety, co okrążenie zmieniając się za jego kierow-
nicą.   

W konkursie sprawnościowym mogli się również wy-
kazać Strażacy z trzech strażnic OSP oraz Radni.

Cały zlot odbywał się pod patronatem Starosty powia-
tu Grodziskiego – Marka Wieżbickiego, który ufundo-
wał nagrodę dla najmłodszego 3-letniego i najstar-
szego 81-letniego uczestnika zlotu.

zlot rowerowy osiny 2021
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Gwoździem programu było rozstrzygnięcie loterii, 
w której udział brali wszyscy uczestnicy. Ufundowa-
ną przez Panią Wójt, Radnych oraz sklep rowerowy 
Maro Sport nagrodę główną – rower – wygrała Pani 
Agnieszka Parol. Oprócz nagrody głównej został roz-
losowany rowerek biegowy wśród uczestników w ka-
tegorii 0 – 5 lat oraz rower w kategorii 6 – 12 lat.

Każdy uczestnik zlotu otrzymał pamiątkowy upomi-
nek.
Wśród tych wszystkich zmagań sportowych znalazło 
się miejsce na atrakcję dla najmłodszych w posta-
ci dmuchanego zamku. Dla spragnionych i głodnych 
ofertę miał zaproszony food truck, gdzie serwowano 
zimne napoje i przekąski.

Tekst: Tomasz Gasik

1 czerwca obchodziliśmy Dzień Dziecka pod hasłem: 
„DZIEŃ DZIECKA SIĘ NIE LICZY, JAK NIE MA SŁODY-
CZY”.  Tego dnia przedstawiciele Urzędu Gminy – Wójt 
– Agata Trzop-Szczypiorska i Inspektor oświaty Mar-
tyna Adamczyk, wraz z Radą Gminy, którą reprezen-
towali: Przewodnicząca – Beata Fabisiak, Zastępca 
– Paweł Bućko oraz członkowie – Agnieszka Wiśniew-
ska, Teresa Wardziak przebrani w różne kolorowe 
postacie z bajek i książek 
wyruszyli w odwiedziny 
do szkół i przedszkola 
z terenu gminy. Podczas 
każdego spotkania nie 
brakowało oczywiście 
SŁODYCZY. Rozdane zo-
stały batony, lizaki i cu-
kierki, ale również były 
bańki mydlane, pytania, 
zagadki i dużo radości. 
W tym dniu udało się wy-
wołać radość i uśmiech 
na ustach dzieci z Gmin-
nego Przedszkola w Ce-
głowie oraz uczniów 
ze Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej 
w Golach, Szkoły Pod-
stawowej im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Bożej Woli, Szkoły Podstawowej 
im. Orła Białego w Kaskach i Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Baranowie. 
Mamy nadzieję, że każdy bawił się w tym dniu tak do-
brze, jak my, bo wszyscy przecież jesteśmy dziećmi! 

Tekst: Martyna Adamczyk

DzieŃ Dziecka się nie liczy jak nie ma słoDyczy
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W związku z przystąpieniem przez Gminę Baranów do 
resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Spo-
łecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 finanso-
wanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, który 
jest Państwowym Funduszem Celowym i pozyskaniem 
na ten cel 39 168,00 zł dofinansowania stanowiące-
go całkowitą wartość realizacji zadania, informujemy 
o rozpoczęciu naboru osób do udziału w Programie.
Adresaci Programu:
Program ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 
kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 
z orzeczeniem o niepełnosprawności, lub osobami 
posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (albo orzeczenie 
równoważne do wyżej wymienionego), które wyma-
gają usługi opieki wytchnieniowej.
Gmina Baranów przyznając usługę opieki wytchnie-
niowej w pierwszej kolejności, uwzględnia potrzeby 
członków rodzin lub opiekunów sprawujących bez-
pośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności, lub osobą ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, która:
a) ma niepełnosprawność sprzężoną / złożoną,
b) wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c) stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrod-
ka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. 
ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
Cel Programu „Opieka wytchnieniowa”
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie 
członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie 
ich w codziennych obowiązkach, lub zapewnienie 
czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu oso-
by zaangażowane na co dzień w sprawowanie opie-
ki dysponować będą czasem dla siebie, który będą 
mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak 
również na załatwienie niezbędnych spraw.
Realizator, czas trwania i wymiar Opieki Wytchnie-
niowej:
Program realizowany będzie do 31.12.2021 r.
Usługi opieki wytchnieniowej są świadczone nieod-
płatnie, w łącznym maksymalnym wymiarze do 240 

POMOC SPOŁECZNA

godzin do grudnia 2021 
r. w miejscu zamieszka-
nia osoby korzystającej z tej formy wsparcia. Korzy-
stanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione 
od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełno-
sprawnej. W godzinach realizacji usługi opieki wy-
tchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy po-
mocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze, o których 
mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.).
Forma realizacji Opieki Wytchnieniowej:
Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w ra-
mach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania oso-
by niepełnosprawnej.
Procedura przystąpienia do Programu opieki wy-
tchnieniowej:
Przyznanie usług opieki wytchnieniowej odbywa się 
na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2021 
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu 
został wprowadzony pomiar ograniczeń w codzien-
nym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego 
wsparcia. Ocena dokonana jest na podstawie danych 
zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjo-
nalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny-skali 
FIM (do pobrania w GOPS w Baranowie).
Kartę uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji 
medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik 
takiego badania wyniesie do 75 punktów, wówczas 
usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejno-
ści jest kierowana do członka rodziny lub opiekuna 
sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą 
niepełnosprawną.

Ważne:
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z przyzna-
niem pomocy w formie opieki wytchnieniowej.
Ilość osób, którym zostaną przyznane usługi opieki 
wytchnieniowej, jest ograniczona.
W sytuacji nagłej/losowej /interwencyjnej usługa 
opieki wytchnieniowej może być przyznana bez Kar-
ty Zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa – 
edycja 2021. Jednakże dokument ten powinien zostać 
uzupełniony niezwłocznie w terminie nie dłuższym 
niż 3 dni robocze.

zaproszenie Do skłaDania zGłoszeŃ Do UDziałU 
w proGramie ,,opieka wytchnieniowa – eDycja 2021”
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie in-
formuje, iż Rada Ministrów przyjęła Rozporządzenie 
Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warun-
ków realizacji rządowego programu „Dobry Start”. 
Zgodnie z tym rozporządzeniem od 1 lipca 2021 r. 
realizacją programu począwszy od ustalania prawa 
do świadczenia z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
2021/2022 będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Zatem wnioski o przyznanie świadcze-
nia oraz wszelkie pytania należy kierować do jednost-
ki terenowej ZUS-u.

naBór na Do proGramU „DoBry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie 
pozyskuje nowe i używane meble, sprzęt AGD, po-
ściel, odzież, wózki oraz zabawki dla dzieci. Powyższe 
rzeczy przekazujemy dla najbardziej potrzebujących 
rodzin i osób z terenu naszej gminy.
Jeżeli chcesz oddać potrzebującym zbędną odzież, 
artykuły AGD, wózki dziecięce, meble itp. - rzeczy te 
można przywozić do siedziby Ośrodka w Baranowie.

Rzeczy powinny być czyste i nieuszkodzone.

Przy przekazywaniu mebli lub większego sprzę-
tu AGD – Ośrodek pośredniczy pomiędzy darczyńcą 
a obdarowanym.

Tym samym osoby potrzebujące wsparcia rzeczowe-
go, zapraszamy do naszego Ośrodka.

przekazywanie niezBęDnych przeDmiotów UżytkU DomoweGo 
oraz oDzieży Dla osóB najBarDziej potrzeBUjących

Uprzejmie informujemy, iż sierpień 2021 r. jest mie-
siącem składania wniosków o przyznanie świad-
czenia na rzecz rodziny pod nazwą Baranowski Bon 
Żłobkowy na okres od 01 września do 31 grudnia. 
Program pilotażowy został wprowadzony na okres 
01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Bon żłobkowy przy-
znawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów 

Bon żłoBkowy

opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku 
życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przed-
szkolnym, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku 
szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia. 
Wnioski do pobrania na stronie Gminy Baranów lub 
w GOPS w Baranowie. 

Tekst: Agnieszka Łopata

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej OMEGA aktu-
alnie prowadzi działalność w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego (kontrakt z NFZ) w zakresie podstawo-
wej opieki zdrowotnej, wykonuje badania przesiewo-
we w kierunku profilaktyki chorób układu krążenia tak 
zwany CHUK (Profilaktyka chorób układu krążenia), 
zapewnia ubezpieczonym rehabilitację układu ruchu, 
neurologiczną, osobom z chorobą zwyrodnieniową 
stawów z towarzyszącą otyłością, chorobą serca, cho-
robą układu oddechowego, w stanach po urazach i 
operacjach narządu ruchu, dzieci z wadami postawy. 
Od stycznia 2021 prowadzi rehabilitację dla osób po 
przebytej infekcji Covid -19. Rehabilitację dla osób z 
nietrzymaniem moczu proponuje od lipca 2021.
Aby skorzystać z tych świadczeń, należy mieć skie-
rowanie od dowolnego lekarza ubezpieczenia zdro-

wotnego (np. lekarz POZ. lub specjalista) do pracowni 
fizjoterapii lub zlecenie na wykonanie konkretnych 
zabiegów. Na rehabilitacje po infekcji Covid-19 wysta-
wia lekarz POZ. skierowanie do pracowni fizjoterapii, 
gdzie musi być zamieszczona informacja, kiedy był 
wykonany test covid.

Od maja 2021 uruchomiono tak zwaną, „aktywną sobo-
tę seniora”. Są to zajęcia rekreacyjno-usprawniające dla 
osób pragnących poprawić swoją sprawność, wydolność 
fizyczną, kondycję psychiczną szczególnie po roku izola-
cji z powodu pandemii. Zajęcia odbywają się w soboty w 
sali gimnastycznej w przychodni pod kierunkiem fizjo-
terapeuty. Godziny do ustalenia Koszt 25zł.

Serdecznie zapraszamy.

Tekst: Zespół NZOZ OMEGA w Baranowie

nzoz omeGa w Baranowie
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Opracowanie szczepionki przeciw COVID-19, które są 
bezpieczne i skuteczne, to długo oczekiwany punkt 
zwrotny w walce z pandemią, która zmieniła życie Po-
laków, sposób pracy, edukacje dzieci, ma negatywny 
wpływ na gospodarkę.
Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie 
społeczeństwa na zakażenie, zdobycie kontroli nad 
transmisją wirusa SARS-CoV-2. Jest nadzieja powrotu 
do normalności.  
Wszyscy musimy być solidarni, aby efekty były jak naj-
lepsze i jak najszybsze. Każdy z nas może zatrzymać 

choroBa to nie żarty, chroŃmy się

pandemię. Przyjęcie szczepionki to nie tylko ochrona 
nas samych, ale całego społeczeństwa. Szczepienia 
nie są formą przymusu bezpośredniego, ale forma od-
powiedzialności za społeczeństwo. 
Naprawdę warto.
Na terenie naszej Gminy można się zaszczepić w punk-
cie szczepień w NZOZ w Golach rejestracja pod nr tel. 
46 856-07-26 lub pod nr 989 albo przez stronę gov.
pl/szczepimysie.

Tekst: Wanda Wójtowicz
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Rozwijamy przedsiębiorczość w ramach PROW 2014-
2020 
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 
roku jest jednym z głównych celów LGD „Ziemia Cheł-
mońskiego”, który został założony od początku dzia-
łalności Stowarzyszenia. Cel ten jest realizowany po-
przez dwa przedsięwzięcia – zakładanie działalności 
gospodarczej oraz rozwój przedsiębiorstw w ramach 
budżetu wyznaczonego w Lokalnej Strategii Rozwoju.
LGD Ziemia Chełmońskiego realizując Lokalną Strate-
gię Rozwoju na lata 2014-2020 połowę swojego bu-
dżetu zarezerwowała na działania wspierające przed-
siębiorczość na trenie dziesięciu gmin członkowskich 
obszaru Ziemi Chełmońskiego.
Kwota 4,5 mln została równomiernie podzielona po-
między dwa działania tj. Premie na podejmowanie 
działalności gospodarczej po 80 tys. oraz działania 
wspierające rozwój istniejących przedsiębiorstw, 
gdzie kwota możliwej dotacji wynosiła do 300 tys.
W latach od 2016 do 2020r. w wyniku przeprowa-
dzonych naborów dokonaliśmy wyboru operacji zgło-
szonych w ogłaszanych konkurach i zgodnie z wiedzą 
otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego z na koniec 2020r wśród skutecz-
nie rozliczonych operacji były również   operacje zre-
alizowana na terenie Gminy Baranów.
Dzięki wsparciu ze środków Lokalnej Grupy Działania 
tzw. premii w wysokości 80 000 dla nowopowstałych 
firm w Gminie Baranów powstała firma „Auto Spa - 
pielęgnacja i naprawa aut w Gminie Baranów” prowa-
dzona przez Pana Łukasza Florczaka.
Gmina Baranów jako gmina wchodząca w skład Ziemi 
Chełmońskiego również skorzystała z dotacji z Lo-

kalnej Grupy Działania. Dzięki pozyskanym środkom 
kwocie 241 031,00 (Kwota EFRROW umowa) udało 
się zrealizować projekt pt. Przebudowa ogólnodo-
stępnego i niekomercyjnego poddasza Szkoły Pod-
stawowej w Golach w celu wykorzystania przestrzeni 
ma pracownie i kluby zainteresowań dla mieszkań-
ców z terenu gminy Baranów. Zrealizowana operacja 
przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecz-
nej na terenie gminy i otworzyła nowe możliwości 
spędzania wolnego czasu poprzez możliwość organi-
zacji cyklicznych spotkań zarówno dla mieszkańców, 
aktywnych grup społecznych, w tym członków rad 
sołeckich, młodzieży szkolnej, stowarzyszeń czy har-
cerzy.  Powstałe ogólnodostępne zaplecze to miejsce, 
w którym może być organizowane życie społeczne 
wsi przeznaczone dla różnych grup wiekowych, ale 
przede wszystkim przystosowane dla osób niepełno-
sprawnych.
W 2021 roku dla Lokalnej Grupy Działania przyzna-
no dodatkowe środki, wynikające z różnic kursowych. 
Pieniądze te zostaną spożytkowane na działania 
w obszarze przedsiębiorczości na Ziemi Chełmoń-
skiego już w najbliższym naborze wniosków o przy-
znanie pomocy w zakresie przedsięwzięcia nr 1.1.1 
Zakładanie działalności gospodarczej, który rozpocz-
nie się w bieżącym roku. Mieszkańcy dziesięciu gmin 
objętych działaniem LGD w tym Baranowa będę mogli 
ubiegać się o premie w wysokości 80 tys. na realizację 
inwestycji w nowo tworzone firmy. 
Więcej informacji na temat planowanego naboru 
można uzyskać w biurze LGD w Żabiej Woli, ul. War-
szawska 24, pod nr tel. 46 858 91 51 oraz e-mailem: 
biuro@ziemiachelmonskiego.pl.

Tekst: Magdalena Podsiadły

lokalna GrUpa Działania „ziemia chełmoŃskieGo”
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BiBlioteka

W sobotnie popołudnie 
19 czerwca 2021 odby-
ło się pierwsze spotka-
nie, w ramach Klubu 
Inteligencji Finansowej 
(KIF). W Kaskach na 
placu przy tężni grupa 
graczy pod opieką tre-
nera poznawała tajniki 
wiedzy finansowej, gra-
jąc w EURO CASH.
To polska gra planszo-
wa, która poprzez zaba-
wę rozwija świadomość 
finansową, uczy w bez-
piecznych warunkach 
finansowania pasywów 
oraz jakie strategie i de-
cyzje biznesowe podej-
mować. Daje możliwość 
przeżycia i doświadcze-
nia prawdziwych emo-
cji towarzyszących za-
rządzaniu pieniądzem. 
Spotkanie zorganizo-
wała Gminna Biblioteka 
Publiczna. Zachęcamy 
mieszkańców do wy-
pożyczania gier, które 
zostały podarowane 
bibliotece. Spotkanie 
odbyło się w ramach 
Projektu Współpracy 
pn. „Kluby Inteligen-
cji Finansowej”, które 
było sfinansowane ze 
środków PROW na lata 
2014-20 realizowany 
przez Stowarzyszenie 
Lokalnej Grupy Działa-
nia „Ziemia Chełmoń-
skiego”. 

Tekst: Bożena Stegienko
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Orion już od ponad 20 lat sta-
nowi lokalne centrum aktyw-
ności sportowej i społecznej dla 
mieszkańców Gminy Baranów. 
Organizujemy zajęcia dla dzie-
ci, młodzieży oraz drużyny se-
niorów.  Nieprzerwanie uczest-
niczymy w rozgrywkach piłki 

nożnej organizowanych przez MZPN. Lokalna społecz-
ność ma dostęp do regularnych treningów, uczestniczy 
w wydarzeniach sportowych i kulturalnych.
Podsumujmy ostatnie wydarzenia z życia klubu. Dzia-
ło się wiele i to nie zawsze dobrze. 
Rok 2019 przyniósł informację, która nami wstrząsnę-
ła. Duża część gminnej dotacji zniknęła. Kilkanaście ty-
sięcy zostało wyprowadzone z Klubu. Sprawa znalazła 
finał w prokuraturze, do dzisiaj toczą się postępowania. 
Rok 2020 to próby ratowania klubu w przez ówczesny 
zarząd, które nie przyniosły oczekiwanego rezultatu.
Rok 2021 to chyba najtrudniejszy okres w dziejach 
klubu. Rozpoczął się fatalnie – bez Prezesa, bez do-
stępu do rachunku bankowego, z nierozliczonymi 
dotacjami gminnymi za dwa ostatnie lata, Zarząd nie-
zgodny ze Statutem, bez możliwości podejmowania 
decyzji. Do tego pandemia i obostrzenia. To wszystko 
przyczyniło się m in. do wycofania drużyn z rozgry-
wek w ramach MZPN i rozwiązanie drużyny Seniorów. 
Chaos sprawił, że spora część naszych podopiecznych 
odeszło do innych klubów. 
Pozostawały dwie możliwości: powołanie osoby od-
powiedzialnej za rozwiązanie Stowarzyszenia lub 
walka o ratowanie Klubu. 

W maju pojawiło się światełko. Na walnym zebraniu 
zapadły kluczowe decyzje, podjęto szereg właściwych 
uchwał, zmieniono statut, dostosowując go do obec-
nych potrzeb, powołano nowy zarząd.
Mimo trudnej sytuacji treningi i zajęcia na boiskach 
odbywały się normalnie. Duża zasługa w tym naszych 
Trenerów, którzy prowadzili zajęcia z młodzieżą. Bra-
liśmy udział w licznych turniejach: Lidze Zimowej 
w Brwinowie, gminnym Baranów CUP czy Mini Mi-
strzostwach Europy Chlebnia 2021. 
W czerwcu wróciliśmy do treningów już w pełnym 
wymiarze. Trenowały grupy młodzieżowe i dziecię-
ce. Reaktywowana została pierwsza drużyna Oriona. 
Tego trudnego zadania podjął się Marcin Wojciechow-
ski. Efekt niesamowity –  blisko 30 osób na każdym 
treningu.
W sierpniu do treningów wracają Seniorzy, którzy 
mają przed sobą cztery mecze sparingowe z mocny-
mi rywalami, a w połowie miesiąca pierwsze mecze 
w Pucharze Polski i rozgrywkach B klasy.
Od września zapraszamy na zajęcia dzieci i młodzież 
z roczników 2007-14. Prowadzimy cały czas nabory 
uzupełniające do wszystkich grup. Zajęcia odbywać 
się będą na gminnych obiektach: pełnowymiarowym 
boisku trawiastym w Cegłowie oraz Orliku w Barano-
wie. Trenerzy mają odpowiednie kwalifikacje do pro-
wadzenia zajęć a same zajęcia, stroje i sprzęt sporto-
wy dzięki różnym dotacjom są bezpłatne. Zapraszamy 
do śledzenia nas na bieżąco na FB. Udanych wakacji 
i do zobaczenia jesienią na boiskach.

Tekst: Mirosław Świniarek – Prezes GKS Orion

NASZE ORGANIZACJE

Gminny klUB sportowy orion
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Znamy się na piłce, więc wspieramy młodych piłka-
rzy! 
Turniej Baranów Cup, należał do Bożej Woli. Dzięku-
jemy za możliwość udziału w Turnieju Miast i Gmin. 
Obie nasze pomarańczowe Drużyny dnia 22 maja 
2021r dumnie reprezentowały Gminę Baranów na 
boisku w Cegłowie i spisały się świetnie.
Naboru do Reprezentacji Gminnej dokonali: nauczy-
ciele WF, Dyrektor Szkoły, Radny i Sołtys z Bożej Woli 
jako trenerzy piłkarscy. Wybrani zawodnicy są miesz-
kańcami Gminy Baranów, część z nich jest również 
uczniami szkoły z Bożej Woli. 
Drużyna U-12 trenera Artura Szymaniaka zajęła II 
Miejsce w Turnieju. 
Drużyna trenera Mariusza Żaczkiewicz U-14 zajęła III 
Miejsce w Turnieju. 

fc Boża wola

Tekst: Artur Szymaniak/Anna Żaczkiewicz

Zdjęcia: A. Żaczkiewicz, R. Pietraszek, 
M. Ćwirzeń, A. Krysztofiak.

Względnie stabilna sytuacja epidemiczna w drugim 
kwartale roku pozwoliła na kontynuowanie wzno-
wionej w styczniu aktywności Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach. 
W ostatnich tygodniach z naszej sali prób dobiegały 
rytmiczne dźwięki marszów, które 11 czerwca zare-
jestrowaliśmy, by stanowiły muzyczne tło do realizo-
wanych przez nas filmów promujących działalność 
orkiestry i straży w Kaskach oraz Gminę Baranów, 
z której funduszy zostały sfinansowane. 

Tekst: A.B. Krzemińskie

młoDzieżowa orkiestra Dęta

Stopniowe łagodzenie obostrzeń związanych z pan-
demią umożliwiło nam udział w świętowaniu Mazo-
wieckiego Dnia Strażaka w Komendzie Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, połączo-
nych z uroczystą promocją oficerską, podczas których 
zapewniliśmy oprawę muzyczną. W czerwcu uczest-
niczyliśmy także w parafialnych uroczystościach 
Bożego Ciała i tradycyjnej procesji. Kilkoro naszych 
muzyków wzięło również udział w jubileuszowych 
koncertach z okazji 75-lecia Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Żyrar-
dowie. 
Wraz z wiosennym ociepleniem druhny i druhowie 
z Kask rozpoczęli prace porządkowe wokół strażnicy. 
Wykonano między innymi koszenie trawników, my-
cie okien, czyszczenie kostki brukowej przed remizą 
strażacką, a także zakupiono nowe firanki. Na począt-

ku czerwca nasza gotowość bojowa została poddana 
sprawdzianowi, z którego otrzymaliśmy ocenę bar-
dzo dobrą. Podczas wspomnianych wyżej obchodów 
dnia strażaka byliśmy odpowiedzialni za przygotowa-
nie gorącego posiłku w postaci grochówki dla dwustu 
gości. Prezes jednostki, druhna Krystyna Krzemińska, 
została wyróżniona listem gratulacyjnym od Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP za szcze-

osp kaski
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gólne zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpoża-
rowej województwa mazowieckiego. Nasi strażacy 
brali udział również w lokalnych wydarzeniach, roz-
dając mieszkańcom Kask i okolic pakiety maseczek 
ochronnych przekazanych przez Agencję Rezerw Ma-
teriałowych oraz odprowadzając na wieczny spoczy-
nek druha z Bożej Woli. Podczas parafialnych obcho-
dów Bożego Ciała przygotowali ołtarz przed strażnicą 
i uczestniczyli w uroczystej procesji.
W nadchodzących miesiącach orkiestra będzie kon-
tynuowała próby oraz doskonaliła technikę musztry 
i gry podczas marszu. Będziemy sumiennie przygo-
towywali się do czekających nas nowych wyzwań 
muzycznych, koncertów i nagrań. W planach straża-
ków z OSP w Kaskach jest między innymi przeprowa-
dzenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego za rok 

2020, które z powodu pandemii nie mogło odbyć się 
– wzorem lat ubiegłych – w pierwszym kwartale roku, 
a także dalsza działalność ratowniczo-gaśnicza w re-
jonie operacyjnym.

Tekst: A.B. Krzemińskie

Okres wiosenny dla OSP Boża Wola był bardzo praco-
witym czasem. Jak wcześniej wspominaliśmy, w mar-
cu tego roku zakupiliśmy samochód specjalny, drabinę 
SD-30. Nasz nowy nabytek wymagał poświęcenia ze 
strony naszych druhów, ponieważ musieliśmy odbyć 
szkolenia kierowców-operatorów drabin mechanicz-
nych, oraz kurs konserwatorów sprzętu ratownicze-
go. Po długiej przerwie związanej z pandemią coro-
navirusa kilkoro naszych druhów musiało przejść 
recertyfikacje kursu kwalifikowanej pierwszej pomo-
cy. W związku z ukończeniem niezbędnych szkoleń 
przez naszych strażaków, w lipcu nas pojazd Magirus 
SD-30 trafił do podziału bojowego naszej jednostki 
i będzie mógł brać czynny udział w akcjach ratowni-
czo-gaśniczych. W czerwcu została podpisana umowa 
z urzędem gminy Baranów dotycząca udostępnienia 
sali i terenu zewnętrznego OSP na potrzeby przyszłej 
świetlicy wiejskiej, placu zabaw oraz planowanej bi-
blioteki. Należy nadmienić, że w związku z budową 
drogi powiatowej przy ulicy Pierwszego mają i utrud-
nionym dostępem do szkoły podstawowej i stacji PKP 

jeszcze przed podpisaniem umowy przejście przez 
nasz teren od ul. Parkowej do ul. Strażackiej zostało 
otwarte dla ruchu pieszego i rowerowego. Dwunaste-
go czerwca odbyło się walne zebranie sprawozdaw-
czo-wyborcze, na którym to wybraliśmy nowe władze 
naszej OSP na kolejną pięcioletnią kadencję. Skład za-
rządu przedstawia się następująco:

 Y Prezes – Michał Lesiński

 Y  Wice prezes – Piotr Gonera

 Y  Naczelnik – Piotr Szałas

 Y  Wice naczelnik – Leszek Boruszewski

 Y  Skarbnik – Paweł Kucharski

 Y  Sekretarz – Mateusz Wituski

 Y  Gospodarz – Dawid Przygoda

 Y  Kronikarz – Dawid Piekarski

 Y  Członek zarządu – Maciek Jakubowicz

osp Boża wola
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W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
 Y  Przewodniczący komisji rewizyjnej - Tobiasz Woj-
ciechowski

 Y  Sekretarz – Grzegorz Bieguszewski
 Y  Członek – Adrian Bancerek

Ostatnim czerwcowym wydarzeniem było zabezpie-
czenie zlotu rowerowego Osiny 202. Cała trasa z Bo-
żej Woli do Osin mimo upału przebiegła pomyślnie 
i bez żadnych incydentów. Na koniec warto pochwalić 
mieszkańców naszego rejonu operacyjnego, ponie-
waż nie odnotowaliśmy żadnego wyjazdu związanego 
z wypalaniem traw.

Tekst: Dawid Przygoda, Mateusz Wituski

Zebranie odbyło się 26 czerwca o godzinie 17. W 
związku z pandemią zaprosiliśmy na zebranie Panią 
Wójt, Komendanta Gminnego oraz sekretarza oddzia-
łu zarządu Gminnego związku ochotniczych straży 
pożarnych RP i Radnego z naszego okręgu: Pawła 
Bućko.
Przybyli również na zebranie przedstawiciele pozo-
stałych jednostek OSP z Gminy Baranów. 
W toku zebrania została podjęta uchwała o zmniej-
szeniu zarządu z 9 członków na 7-osobowy skład za-
rządu. 

Do Obecnego składu należą:
 Y  Dh Hanna Bogucka – Prezes
 Y  Dh Rafał Skrzypczyński – Naczelnik OSP
 Y  Dh Mirosław Ordak – Zastępca Naczelnika

 Y  Dh Agnieszka Jaranowska – Skarbnik
 Y  Dh Adam Żygadło – Sekretarz
 Y  Dh Sławomir Ciastek – Gospodarz
 Y  Dh Iwona Ordak – Kronikarz

Podziękowano za pracę w zarządzie: druhowi Bernar-
dowi Szelachowskiemu, druhowi Karolowi Rudkow-
skiemu.
Do obecnego składu komisji rewizyjnej nalezą: 

 Y  Dh Tomasz Śnieg – Przewodniczący
 Y  Dh Piotr Guzek – Sekretarz
 Y  Dh Sebastian Brzywczy – Członek

Za pracę w komisji rewizyjnej podziękowano druho-
wi Krzysztofowi Laskowskiemu.

Tekst: Hanna Bogucka

osp osiny

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie zorganizowa-
ła 3 lipca walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 
za rok 2020. Na zabraniu stawili się zaproszeni go-
ście: Jarosław Przepiórkowski – sekretarz Gminy oraz 
Komendant Gminny Andrzej Oklesiński.
Zmienił się również skład zarządu, do którego wybra-
no:

 Y  Dh Szymańczak Dariusz – Prezes
 Y  Dh Stegienko Artur – Zastępca Prezesa
 Y  Dh Florczak Łukasz – Naczelnik
 Y  Dh Konarski Sebastian – Zastępca Naczelnika

 Y  Dh Szymańczak Monika – Skarbnik
 Y  Dh Śmiecińska Monika – Sekretarz
 Y  Dh Stegienko Witold – Gospodarz
 Y  Dh Stegienko Izabela – Kronikarz
 Y  Dh Florczak Aleksandra – Członek

Na członków komisji rewizyjnej wybrano:
 Y  Dh Anna Morawską – Przewodnicząca 
 Y  Dh Maryla Szymańczak – Sekretarz 
 Y  Dh Wanda Szymańczak – Członek

Tekst: Tomasz Gasik

osp Baranów
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Do kolejnej części naszego cyklu zaprosi-
liśmy państwa Monikę i Lesława Sander 
prowadzących w miejscowości Żaby biu-
ro rachunkowe Lowtax.
W maju tego roku minęło sześć lat, od-
kąd po wybudowaniu wymarzonego 
domu przeprowadziliśmy się z Legiono-
wa do Żab. Wraz z przeprowadzką prze-
nieśliśmy także naszą firmę – biuro ra-
chunkowe.
Mieliśmy obawy związane z lokalizacją, 
ale obecnie większość klientów obsługu-
jemy zdalnie (przez Internet). Ponadto, 
dzięki uzyskaniu zaufaniu wśród lokal-
nej społeczności, pomagamy prowadzić 
firmy dużej liczbie lokalnych przedsię-
biorców.

Świadczymy usługi księgowe dla małych i śred-
nich firm. Nasze biuro ma uprawnienia do usłu-
gowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz 
ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności 
księgowej. Prowadzimy kompleksową obsługę 
księgową, podatkową i kadrowo-płacową swoich 
klientów. Zapewniamy profesjonalną obsługę firm 
będących na ryczałcie, książce przychodów i roz-
chodów oraz prowadzących księgi handlowe (peł-
na księgowość). 

Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość na-
szych usług, a sposób prowadzenia księgowości 
dostosowujemy indywidualnie do potrzeb każdego 
klienta. Pracujemy na najnowszym, wciąż aktuali-
zowanym oprogramowaniu komputerowym wyso-
kiej klasy, on-line, które umożliwia prowadzenie 
profesjonalnej księgowości przez Internet oraz 
pozwala na dostęp do danych z dowolnego miejsca 
na świecie, przez 24 h - 7 dni w tygodniu. O bez-
pieczeństwo danych dba dostawca programu księ-
gowego, ponieważ korzystamy z oprogramowania 
„w chmurze” – co oznacza, że do pracy potrzebuje-
my dostępu do Internetu.

Aby ciągle podnosić swoje kwalifikacje, chętnie ko-
rzystamy z możliwości, jakie stwarza firma – stałe-
go dostępu do najnowszych publikacji branżowych, 
specjalistycznych serwisów informacyjnych oraz 
szkoleń i kursów. Naszymi cechami są rzetelność 
i terminowość, a szeroka wiedza księgowa oraz do-
świadczenie w obsłudze księgowej osób prywatnych 
i przedsiębiorstw sprawiają, że mogą nam Państwo 
zaufać. 

Współpracujemy z kancelarią notarialną, biegłym 
rewidentem oraz w razie potrzeby reprezentujemy 
klienta w kontaktach z urzędami. 

W Lowtax stosujemy proaktywne podejście do klien-
tów poprzez weryfikację dostarczonych do nas do-
kumentów księgowych pod względem formalnym. 
Sygnalizujemy obszary potencjalnego ryzyka i wska-
zujemy sposoby jego ograniczenia. Naszym zdaniem 
jest to działanie niezbędne przy ciągle zmieniających 
się przepisach prawnych i podatkowych. Biorąc pod 
uwagę realia finansowe prowadzenia biznesu w na-
szym kraju, oferujemy klientom także prowadzenie 
monitoringu płatności. Nie wszyscy zdają sobie spra-
wę z tego, że kilka z pozoru niewinnych spóźnień 
w płatnościach od kontrahentów może znacząco 
odbić się na funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Aby 
chronić klientów przed niezbyt miłymi konsekwen-
cjami utraty płynności finansowej, przypominamy 
dłużnikom o spłacie zobowiązań, a w skrajnych przy-
padkach możemy na życzenie klienta przekazać spra-
wę do kancelarii radcy prawnego celem podjęcia bar-
dziej zdecydowanych kroków. 
Jako profesjonalne biuro księgowe oferujemy Pań-
stwu obsługę obejmującą nie tylko wszelkie potrzeb-
ne rozliczenia podatkowe, ale również pomoc w za-
kresie założenia firmy oraz wyjaśniania niuansów 
związanych z przepisami dotyczącymi prowadzenia 
firmy i rozliczeń.
Jeżeli poszukują Państwo firmy, która kompleksowo 
i profesjonalnie zadba o Waszą księgowość, zaprasza-
my do współpracy.

Tekst: Lesław Sander

wspieramy przeDsięBiorczość
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Pomimo że Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 (NSP 2021) trwa od 1 kwietnia, praca 
rachmistrzów terenowych była wstrzymana. Powód 
był oczywisty – pandemia. Wraz z poprawą sytuacji 
epidemicznej zezwolono rachmistrzom na prowadze-
nie wywiadów bezpośrednich. W województwie ma-
zowieckim ruszają oni w teren od 23 czerwca.
Wiele osób czeka ze spisem, bo chcą to zrobić w bez-
pośredniej rozmowie i przy wsparciu rachmistrza. 
Będzie to w końcu możliwe! W przypadku wojewódz-
twa mazowieckiego osoby, które nie wypełniły jesz-
cze obowiązku spisowego, mogą spodziewać się wi-
zyty rachmistrza począwszy od 23 czerwca. Nie ma 
absolutnie żadnych powodów do obaw – rachmistrz 
przychodzi, by służyć pomocą. 
Czy wizyta rachmistrza jest bezpieczna?
Rachmistrzowie są przygotowani do pracy w reżimie 
epidemicznym. Wchodząc do mieszkania będą mieć 
założone maski i będą zachowywać bezpieczny od-
stęp. Odpowiedzi na spisowe pytania będą wprowa-
dzane przez rachmistrza do aplikacji internetowej. 
Nie ma więc konieczności dotykania i podpisywania 
żadnych dokumentów!
Jeśli mamy wątpliwość, czy to prawdziwy rachmistrz, 
można to w prosty sposób zweryfikować.

Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza?
Każdy rachmistrz posiada identyfikator i powinien 
on być okazany na samym początku rozmowy. Dane 
z identyfikatora możemy zweryfikować na dwa spo-
soby. Pierwszym jest internetowa aplikacja „Sprawdź 
tożsamość rachmistrza”, dostępna na stronie https://
rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/. Druga opcja wery-
fikacji rachmistrza to infolinia spisowa pod numerem 
telefonu 22 279 99 99. 

Nie odmawiaj rachmistrzowi

Rachmistrzowie będą docierać do tych osób, które 
jeszcze się nie spisały. Warto skorzystać z tej możli-
wości i wypełnić obowiązek spisowy, aby nie myśleć 
o tym podczas wakacji. 
Nie należy odmawiać rachmistrzowi. Wyjątkowo – jeśli 
mamy uzasadniony powód – możemy poprosić o prze-
łożenie kontaktu na inny możliwie szybki termin. Uni-
kanie na różne sposoby udzielenia odpowiedzi podczas 
rozmowy z rachmistrzem spisowym skutkuje przeka-
zaniem do organów ścigania zawiadomienia o niedo-
pełnieniu obowiązku ustawowego i wszczęciem postę-
powania w sprawie o wykroczenie. 

Rachmistrz przychodzi do Ciebie, aby Ci pomóc. Dla-
tego warto pamiętać o wzajemnej życzliwości.

rachmistrzowie rUszają w teren!
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