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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. Daleka 11,

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
tel. (22) 300 85 63, 

(22) 300 85 23
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,
skończył się już czas wakacyjnych imprez, wyjazdów 
i wędrówek. Dzieci wróciły do szkół a My wszyscy do 
naszych codziennych prac i zajęć. Mamy nadzieję, że 
powoli wracamy do „normalności”, nie mniej jednak 
cały czas miejmy na uwadze i przestrzegajmy obowią-
zujących zasad bezpieczeństwa w związku z rozprze-
strzenianiem się wirusa. Od naszej wspólnej odpo-
wiedzialności zależy to, jak szybko poradzimy sobie 
z COVID-19.
Cieszę się, że po rocznej przerwie udało nam się zor-
ganizować naszą wspólną imprezę. Dożynki Gminne 
2021. W tym roku, zgodnie z harmonogramem miejsc 
dożynkowych miała ona miejsce w Kaskach. Tegorocz-
na impreza, wg niektórych opinii, może skromniejsza 
niż dotychczas jednak jak zwykle bardzo uroczysta 
i podniosła. To nasza impreza, Mieszkańców naszej 
Gminy i wspólnie chcemy i potrafimy celebrować to 
nasze święto. Pragnę podziękować Wszystkim oso-
bom prywatnym i organizacjom które pomogły nam 
w zorganizowaniu i upiększeniu tego święta. Dbali 
również o nasze zdrowie, porządek, nasze bezpieczeństwo i bezawaryjny powrót do domu bo zabawie. Już 
teraz Wszystkich Nas zapraszam na przyszłoroczne Dożynki do Cegłowa!
Centralny Port Komunikacyjny w Naszej Gminie, to temat który poruszałam również na Dożynkach. Mam 
ogromną satysfakcję, że wsparliście Państwo naszą Inicjatywę w postaci podpisu pod listem-petycją do Pre-
miera i Prezydenta RP. Dokument ten mówi o Naszej Sprawie, o Naszym Być lub Nie Być w tej Gminie. Zaleca 
naszym Władzom rozwagę w podejmowaniu decyzji związanych z tą inwestycją, mówi o obawach i wątpliwo-
ściach naszych Mieszkańców. Pod listem-petycją do Prezydenta RP podpisało się 522 osoby, do Premiera RP 
494 osoby. We wspólnych działaniach nasza siła! Dziękuję! Nasze życie w Naszej Gminie toczy się dalej.
Pamiętajmy, iż jesteśmy Gospodarzami we własnym Gospodarstwie i każdy z nas ma prawo indywidualnie 
podejmować decyzję o losie swojej ziemi, o wyrażeniu zgody lub nie wyrażeniu zgody na przeprowadzenie 
badań lub innych prac zewnętrznych na terenie którego jest właścicielem.
Wrzesień był dla mnie bardzo intensywnym miesiącem. Bardzo dziękuję Wszystkim Państwu Sołtyskom 
i Sołtysom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału we wszystkich 21 zebraniach sołeckich. Za gościnność 
i wsparcie. Zebrania sołeckie to najlepszy czas i miejsce aby spotkać Mieszkańców naszej Gminy. Poznać pro-
blemy i trudności z którymi się borykają. Często, te problemy są i nawarstwiają się od wielu lat. Nie zawsze 
da się je rozwiązać błyskawicznie, chociaż tak pewnie wszyscy chcielibyśmy. Jak Państwo pewnie widzieli, 
starannie robiłam notatki na każdym z zebrań. Obiecuję, że będę stopniowo, krok po kroku rozwiązywać zgła-
szane przez Państwa problemy. Jeśli nie, na pewno mi o tym przypomnicie na następnym spotkaniu!

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska
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Po roku przerwy spowodowanej pandemią powróciły 
dożynki gminne. W tych niełatwych okolicznościach 
związanych z wirusem mogliśmy w końcu trochę ode-
tchnąć i poczuć normalność. W tym roku Dożynki mia-
ły miejsce w Kaskach. Całą imprezę rozpoczął o 12:30 
przemarsz korowodu dożynkowego prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Zaraz za nimi ma-
szerowały poczty sztandarowe OSP oraz Szkół z tere-
nu Gminy. Następne w kolejności były delegacje so-
łectw i Koło Gospodyń Wiejskich w Baranowie wraz 
ze stworzonymi przez siebie pięknymi i słynnymi na 
cały powiat wieńcami dożynkowymi. Kolejni za nimi 
byli starostowie Tegorocznych Dożynek, którzy póź-
niej przekazali chleb dożynkowy na ręce Pani Wójt, 
która wraz z zaproszonymi gośćmi podążała zaraz za 
nimi. Korowód zamykali zawodnicy z Gminnego Klu-
bu Sportowego „Orion”.
Przed Kościołem w Kaskach nastąpiło uroczyste 
przekazanie chleba, powitanie gości wraz z krótkim 
przemówieniem Pani Wójt i Starosty Powiatu Grodzi-
skiego – Marka Wieżbickiego. Następnie została od-
prawiona tradycyjna polowa Msza Dziękczynna.
Część artystyczną niedzielnego wydarzenia zainto-
nowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta, aranżacjami 

Dożynki w kaskach

utworów znanych i lubianych. Kolejnym artystą na 
scenie dożynek był Bogdan Szymańczak Band, który 
również popisał się repertuarem rozrywkowym. Na 
koniec zaprezentował się nam zespół Brawo, który 
porwał zgromadzoną publiczność do tańca i grając 
skoczne melodie utrzymała naszych mieszkańców 
w tanecznym kroku aż do ostatniej nuty, która wy-
brzmiała chwilę po 20.
W między czasie skorzystać można było z wielu atrak-
cji takich jak np.: animacje dla dzieci, dmuchańce, 
czy spojrzenie na plac dożynkowy z wysokości 30m 
dzięki gondoli wysięgnika nowego wozu bojowego 
należącego do OSP Boża Wola. W budynku biblioteki 
w Kaskach funkcjonował punkt szczepień prepara-
tem jednodawkowym.
Skosztować można było pysznych ciast przygotowa-
nych przez sołectwa, treściwej grochówki przygoto-
wanej w prawdziwej kuchni polowej przez druhów 
z Bożej Woli, oraz produktów mlecznych serwowa-
nych przez Mazowiecką Izbę Rolniczą.
Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, darczyń-
com i wolontariuszom, którzy pomogli nam w orga-
nizacji tej pięknej, Naszej Gminnej dorocznej imprezy.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy postanowili tę 
niedzielę spędzić wspólnie z nami i do zobaczenia za 
rok!

Tekst: Tomasz Gasik
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INWESTYCJE

Gmina Baranów w dniu 11.10.2021r. podpisała umo-
wę na realizacje zadania inwestycyjnego pn. Moder-
nizacja drogi gminnej w miejscowości Basin, wartość 
wykonania przedmiotu umowy wynosi 208 000,00 
zł, termin zakończenia przedmiotu umowy został 
określony do dnia 25.10.2021r. Modernizacja drogi 

MoDernizacja Drogi gMinnej w Miejscowości Basin

współfinasowana jest z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w kwocie ok. 100 000 
zł w ramach programu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych.

Tekst: Michał Miastowski

Wzmocnione i poprawione zostało pięć odcinków 
dróg gminnych w sołectwach Żaby, Osiny, Buszyce, 
Holendry Baranowskie B, Kaski poprzez ułożenie 
wraz z zagęszczeniem destruktu asfaltowego w ilości 
900 ton, wartość umowy 99 000 zł brutto prace wy-
konane zostały w sierpniu br.. Łączna długość utwar-

wzMocnienie Dróg gMinnych przy użyciu Destruktu asfaltowego

dzonych odcinków ok. 1000 m.b. Przy użyciu destruk-
tu asfaltowego poprawiony został również odcinek 
drogi gminnej łączącej miejscowość Karolina z miej-
scowością Faszczyce.

Tekst: Michał Miastowski

III kwartał działań inwestycyjnych w Gminie Baranów to przede 
wszystkim okres realizacji funduszy sołeckich. Nasze Sołectwa 
postawiły głównie na budowę chodników, oraz budowę nowego 
oświetlenia i wymianę starych opraw na nowoczesne i energo-
oszczędne.
W związku z tym: 

 Y Dobudowano kolejny fragment chodnika wzdłuż drogi gminnej 
w m. Gole;

 Y Dobudowano kolejny fragment chodnika wzdłuż  drogi gminnej 
Boża Wola ul. Parkowa; 

 Y Zamontowano 5 szt. Lamp solarnych w miejscowości Holendry 
Baranowskie A;

 Y Zamontowano 3 szt. Lamp solarnych w miejscowości Wyczółki;
 Y Zamontowano 3 szt. Lamp solarnych w miejscowości Baranów 
przy ul. Spokojnej;

 Y Zamontowano 2 szt. Lamp solarnych w miejscowości Kopiska;
 Y Zamontowano 4 szt. Lamp solarnych w miejscowości Żaby;
 Y Zamontowano 2 szt. Lamp solarnych w miejscowości Regów-
Gongolina przy terenie placu zabaw; 

 Y Wykonano wymianę 45 opraw sodowych na oprawy ledowe 
w sołectwie Stara i Nowa Pułapina.

Środki na zakup, montaż lamp i opraw ledowych w przypadku so-
łectw Holendry Baranowskie A, Wyczółki, Żaby, Pułapina Stara, 
Pułapina Nowa mogły zostać powiększone nawet do 50% dzięki 
dotacji jakie Gmina otrzymała na ten cel w ramach Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE.
Inwestycją również współfinansowaną ze środków MIAS MA-
ZOWSZE 2021 w wysokości 10 000 zł, była budowa placu zabaw 

funDusze sołeckie
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w miejscowości Regów – w ramach zadania „Zago-
spodarowanie terenu w sołectwie Regów-Gongolina” 
Całkowity koszt zadania to 20 000 zł. Nie licząc oczy-
wiście kosztów ogromnej pracy społecznej Mieszkań-
ców Sołectwa i Wolontariuszy.
Działania te postanowiliśmy zgłosić do konkursu 
„Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazo-

wieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOW-
SZE 2021”.
Wszyscy trzymajmy kciuki za wygraną Naszego Sołec-
twa – dzięki temu, dzieciaki z naszej Gminy będą mo-
gły liczyć na jeszcze więcej atrakcji na placu zabaw!

Tekst: Agata Trzop - Szczypiorska

Zakończyła się największa inwestycja na terenie Gmi-
ny Baranów prowadzona w 2021 r. Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 1507 Grodzisk Mazowiecki – Izdeb-
no- Cegłów – Boża Wola Bramki ludne, ul. Sadową i ul. 
1-go Maja w Bożej Woli, całkowita wartość prac wy-
niosła 4 770 047,22 zł wysokość dofinasowania 3 339 
033 ,05 zł. w ramach wykonanych prac poszerzono 
i wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przebu-
dowano skrzyżowanie z ul. Parkową i Błońską, wyko-
nano ścieżkę pieszo – rowerową, zatoki autobusowe, 
pobocza i nowe elementy odwodnia. 

Tekst: Michał Miastowski

przeBuDowa Drogi powiatowej 
w Bożej woli ul. 1 Maja i saDowej

Dobudowano nowe odcinki chodników w miejsco-
wościach Boża Wola wzdłuż ul. Parkowej w kierunku 
miejscowości Żaby i przedłużono chodnik w miejsco-
wości Gole. Wykonany został również ciąg pieszo – 

choDniki w Bożej woli i golach

rowerowy przy budynku OSP Boża Wola, który łączy 
ul. Parkową z ul. Strażacka i Szkolną. Wartość wyko-
nanych prac ok. 80 000,00 zł. 

Tekst: Michał Miastowski
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Tego lata wystąpiły w naszej gminie silne opady desz-
czu, tylko w sierpniu spadło ok. 190mm czyli 30% 
rocznej sumy opadów dla województwa mazowiec-
kiego. W wyniku opadów wystąpiły z brzegów rzeki 
płynące przez naszą gminę: Pisia Tuczna, Pisia Gon-
golina, Wierzbianka, Czarna Struga, Głęboka Struga, 
Basinka zalewając przylegające łąki i pola upraw-

straty w rolnictwie

Od 1 sierpnia na terenie naszej gminy prowadzona 
jest inwentaryzacja źródeł ciepła przez firmę Eko-pre-
cyzja. Inwentaryzacja źródeł ciepła jest potrzebna do 
określenia jak wygląda przekrój wykorzystywanych 
źródeł ciepła w naszej gminie. Jak wielu mieszkańców 
korzysta już z nowoczesnych pieców oraz instalacji 
fotowoltaicznych, a jak wielu mieszkańców jeszcze 
nie przeszła na zieloną energię. Wskaże to czy jest 
potrzebne mieszkańcom wsparcie w tym procesie 
ekologizacji. Dzięki temu gmina będzie mogła wnio-
skować o przystąpienie do kolejnych programów i po-
mocy dla swoich Mieszkańców.

Tekst: Tomasz Gasik

inwentaryzacja źróDeł ciepła

ne. Tak duże opady spowodowały poważne straty 
w uprawach rolników poprzez podtopienia i zalania 
upraw. Komisja ds. szacowania zakresu i wysokości 
szkód w gospodarstwach rolnych na terenie gminy 
Baranów pracuje od 7 września br. I oszacowała już 
straty w 65 gospodarstwach.

Tekst: Jarosław Krasuski
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Po wakacyjnej beztrosce stanęliśmy u progu nowego 
roku szkolnego 2021/2022 - pełni zapału, sił, nadziei, 
ale i z pewnością pytań o to, jaki będzie ten rok. Wie-
rzę, że przyniesie wiele satysfakcji i będzie owocował 
w liczne sukcesy. Podczas wakacji biblioteka szkolna 
została przeniesiona do salki, gdzie znajdował się 
wcześniej pokój nauczycielski, a od 1 września nastą-
piły zmiany przydziału szatni w szkole. W szatni dla 
klas 0 – 3 zostały wymienione wieszaczki na ubranka. 
Wszystkie toalety oraz pomieszczenia z umywalka-
mi zostały wyposażone w dozowniki na mydło, które 
będą ułatwieniem podczas higieny rąk. 11 września 
z okazji Narodowego Dnia Sportu na ORLIKU w Bara-
nowie były prowadzone zajęcia sportowe, gry i zaba-
wy. W dniu 13 września odbyły się w naszej szkole 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego. Tego samego 
dnia uczniowie w drodze głosowania wybrali Rzecz-
nika Praw Ucznia oraz opiekuna Samorządu Uczniow-
skiego. 16 września uczniowie klas I – VI mieli w szko-

le przeprowadzoną już fluoryzację zębów. 17 i 20  
września odbył się na naszym boisku szkolnym dwa 
turnieje piłki nożnej dla Szkół Podstawowych. Gości-
liśmy 6 drużyn z Powiatu Grodziskiego. Nasi starsi 
Uczniowie zajęli drugie miejsce, a młodsi ostatecznie 
uplasowali się na szóstym miejscu. Laureat w konkur-
sie dla uczniów, na daty dotyczące historii Polski, ży-
cia patrona naszej Szkoły – Jana Pawła II oraz historii 
Szkoły Podstawowej w Baranowie został Adam Osik, 
uczeń klasy VI. Gratulujemy!!! Propozycje Adama zo-
stały wydrukowane i umieszczone na podstopniach 
schodów prowadzących na pierwsze piętro szkoły 
jako naklejki edukacyjne. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękuję Nauczy-
cielom za zaangażowanie w pracę dydaktyczną, wy-
chowawczą i opiekuńczą jaką każdego dnia z wysoką 
starannością wykonują. Uczniowie będą rozwijać za-
interesowania, osiągać sukcesy i przekazywać zdoby-
tą wiedzę kolejnym pokoleniom. Jednocześnie życzę 
dużo sił, energii i twórczej pasji oraz licznych sukce-
sów i zadowolenia podczas wykonywania codzien-
nych obowiązków zawodowych, a także wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym i rodzinnym. Uczniom 
życzę, aby w każdym Nauczycielu dostrzegli tą iskrę 
pasji którą będą naśladować. Na koniec bardzo ser-
deczne podziękowania składam na ręce pracowników 
obsługi i administracji naszej szkoły. Dziękuję Wam za 
to, że może często nie widać na pierwszy rzut oka Wa-
szej pracy, ale po dokładniejszym spojrzeniu na życie 
szkoły każdy z nas ją dostrzeże i doceni.

Tekst: mgr Roman Kowalski
p.o. Dyrektora Szkoły

im. Jana Pawła II w Baranowie

szkoła w Baranowie

NASZE SZKOŁY
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Rok szkolny 2021/2022 rozpoczął się w Szkole w Bo-
żej Woli bardzo dynamicznie. To tak, jak byśmy chcie-
li nadrobić utracony w pandemii czas. Po wakacyj-
nych remontach miło było wrócić na normalne lekcje 
szkolne, do ładnych sal i do kolegów i koleżanek. Naj-
młodsi – obchodzili już Dzień Przedszkolaka w myśl 
powiedzenia: ,,Każdy przedszkolak dobrze wie, że 
kiedy 20 września zbliża się, od najmłodszego, aż po 
starszaka, wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”. 
Był też Międzynarodowy Dzień Kropki. To święto kre-
atywności, odwagi i zabawy. Odbyła się pogadanka na 
temat książki „The Dot”, którą napisał Peter Reynolds 
(opowiada ona o kropce, która zmieniła świat małej 
dziewczynki). Dzieci brały udział w wielu zabawach 
i grach dydaktycznych, których motywem przewod-
nim była oczywiście kropka. 
Rozpoczęły się już pierwsze wycieczki: Uczniowie 
klasy V i VI uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Zie-
mi Błońskiej, gdzie zintegrowali się w grze terenowej 
oraz w warsztatach szewskich.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Czystego Powietrza 
dla Błękitnego Nieba nasza szkoła zorganizowała ak-
cję sadzenia krzewów. Każda klasa zachęcona przez 
panią od przyrody zakupiła swój krzew. Wszystkie sa-
dzonki tworzą szpaler wzdłuż głównego ogrodzenia. 

szkoła Boża wola

Będą nam i przechodniom przypominać o tym, jak 
ważne jest dla nas Czyste Powietrze. 

Tekst: Justyna Michta
Dyrektor Szkoły
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Wakacje w tym roku minęły bardzo szybko ale niko-
mu to nie przeszkadzało. Zarówno uczniowie jak i na-
uczyciele nie mogli się doczekać powrotu. Z zapałem 
ruszyliśmy do pracy. 1 września, w rocznicę wybuchu 
II Wojny Światowej, Poczet Sztandarowy dumnie re-
prezentował naszą placówkę w Kościele pod wezwa-
niem św. Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym 
o 4.45 rano. Kilka godzin później uroczyście rozpo-
częliśmy kolejny rok szkolny. Uczniowie wspominali 
nocowanie w Szkole, które odbyło się tuż przed roz-
poczęciem wakacji. 
Podczas wakacji odmalowano jedną z sal w przed-
szkolu oraz ukończono remont łazienki dla dziew-
czynek na dolnym korytarzu w szkole. Pomieszczenie 
zostało pomalowane, a glazura oraz terakota zerwa-
ne i wymienione na nowe. Przesunięto także ścian-
kę dzielącą toalety, aby zapewnić więcej przestrzeni. 
Dzięki temu w naszej szkole odświeżenia wymaga już 
tylko jedna sala lekcyjna na parterze Czekamy rów-
nież na realizację przez Urząd Gminy najważniejszej 
dla nas inwestycji czyli budowę sali gimnastycznej. 

zespół szkolno-przeDszkolny w golach

Wrzesień minął nam spokojnie, ale aktywnie pod 
względem sportowym. 17 września chłopcy z klas IV
-VIII wzięli udział w Powiatowych Rozgrywkach Piłki 
Nożnej na boisku w Baranowie. Kilka dni później, 20 
września, także młodsze klasy pokazały swoje piłkar-
skie umiejętności podczas Baranów CUP. Nasi ucznio-
wie spędzają dużo czasu w ogrodzie szkolnym. Duzi 
i mali ćwiczą strategie tocząc wojny pionami i figura-
mi na szachownicy oraz refleks przy tenisie stołowym. 
W trzecim tygodniu września miały miejsce wybory 
na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. To 
ważne wydarzenie w życiu szkoły. Kandydaci zabie-
gali o każdy głos, a walka była bardzo wyrównana aż 
do ostatniej chwili. Jednak wyborcy nie mieli łatwe-
go zadania. Dopiero w drugiej turze został wyłonio-
ny zwycięzca. Przewodniczącym została uczennica kl. 
VII. Teraz Samorząd może już zacząć prężnie działać. 
W tym roku planowane są ciekawe innowacje peda-
gogiczne oraz projekty. Klasy I-III będą ćwiczyć mo-
torykę małą poprzez zabawy z koralikami. Kładziemy 
także nacisk na edukację ekologiczną i działania dla 
naszego środowiska. Najmłodsi promują czytelnic-
two poprzez udział w projekcie „Czytamy lekturki 
spod chmurki”, a klasa II rozwija zdolności plastyczne 
z programem „Zabawy sztuką”. Dzieci mogą skorzy-
stać z zajęć teatralnych, plastycznych i geograficznych, 
a ósmoklasiści szlifują umiejętności na kole języko-
wym. Chętni mogą także rozwijać zdolności taneczne. 
Ten rok zapowiada się bardzo aktywnie.

Zespół ds. Promocji Szkoły
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Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek rozpoczynający 
rok szkolny 2021/2022 w naszej szkole przeprowa-
dzono remont klasy lekcyjnej – edukacji wczesnosz-
kolnej. Część kosztów zostało pokrytych z pieniędzy 
przekazanych przez Sołectwa Kaski, Nowa i Stara 
Pułapina, Regów–Gongolina. Z Sołectwa Kaski Budki 
oraz Wyczółk dofinansowany został wynajem dystry-
butora i zakup wody dla uczniów. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w akcji 
„Wyślij pocztówkę zamiast smsa”.  Jest nam miło, że 
dzieci pamiętały o swojej szkole i, że podzieliły się 
informacją, gdzie spędziły swoje wakacje. Kartki zo-
stały nadesłane z każdego zakątka Polski, a nawet 
z różnych stron świata. Cieszymy się, że czas wakacji 
upłynął wam na przyjemnych podróżach. Upragnione 
i wyczekiwane wakacje dobiegły już końca, ale dzięki 
tym pocztówkom, jeszcze na długo pozostaną w na-
szej pamięci…
Dzięki wsparciu naszych sponsorów zostały zakupio-
ne tablice suchościeralne oraz część mebli do klasy 
oddziału przedszkolnego. W ogrodzie szkolnym posa-
dzone zostały przez panie woźne nowe kwiaty zaku-
pione i podarowane od rodziców. 
W pierwszym tygodniu września została zorganizo-
wana zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci i mło-
dzieży z Domu Dziecka nr 2 im. Janusza Korczaka 
w Warszawie. 
Z okazji 10. jubileuszowej edycji Narodowego Czyta-
nia ósmoklasiści odczytali publicznie fragmenty dra-

szkoła kaski

matu „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. 
Spotkanie propagujące znajomość literatury narodo-
wej zostało zorganizowane przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w Baranowie i odbyło się na świeżym po-
wietrzu, na placu przy tężni w Kaskach. 
W dniach 10 i 13 września dzieci z oddziału przed-
szkolnego oraz uczniowie klas I – IV zwiedzili go-
spodarstwo agroturystyczne w Łubnie. Wycieczkę 
rozpoczęła przejażdżka kolorową ciuchcią. Dzieci 
odwiedziły Mini ZOO w Żyrardowie. Mogły tam zo-
baczyć m.in.: wielbłądy, lamy i renifery. Nie zabrakło 
gier i zabaw na świeżym powietrzu oraz wspólnego 
grillowania. 

Tekst: Aneta Piątek 
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W trakcie wakacji zaprosilśmy małych mieszkańców 
gminy Baranów na przygotowane przez nas atrakcje. 
Były to przedstawienia teatralne, pokazy iluzjonisty 
i tak:

 Y 30 czerwca na placu przy szkole w Bożej Woli od-
było się przedstawienie Teatru Blaszanego Bęben-
ka pt.: „Nowy Smerfik”, który jest kolejną częścią 
przygód niebieskich stworków, a historia była po-
święcona małej Sasetce.

 Y 01 lipca zaprosiliśmy mieszkańców na pokaz ilu-
zjonisty Konrada Modzelewskiego. Pokaz tego 
zdolnego komika, iluzjonisty, żonglera odbył się na 
placu przy tężni w Kaskach.

 Y 08 lipca tym razem na placu przy szkole w Bara-
nowie zaprosiliśmy na kolejny teatrzyk Blaszane-
go Bębenka pt.: „Pinokio”, o drewnianym pajacyku 
z niezwykłym brakiem talentu do kłamstw.

 Y 27 lipca po raz ostatni, zaprosiliśmy na teatrzyk 
Blaszanego Bębenka pt.: „Czerwony kapturek”. Te-
atrzyk o dziewczynce w czerwonym kapturku od-
był się na placu przy OSP w Osinach. 

Z tych atrakcji mógł skorzystać każdy, oglądając z wła-
snego kocyka.
Poza bezpłatnymi przedstawieniami i pokazem ilu-
zjonisty organizowaliśmy wycieczki autokarowe. 
Pierwsza z nich odbyła się już 12 lipca. Wybraliśmy 
się do Wesołej Zagrody w Drybusie. Jest to mini zoo, 
w którym można zobaczyć między innymi alpaki, 
małpki czy kozy. 
Druga wycieczka odbyła się 19 lipca do Leśnego Za-
kątka w Kurabce. Na uczestników wycieczki czekała 
zjeżdżalnia z pontonami, pieczenie kiełbasek i warsz-
taty Indiańskie

BiBlioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie podobnie 
jak w ubiegłych latach wzięła udział w corocznej akcji 
Narodowe Czytanie. 03września 2021r. w Filii Biblio-
teki Publicznej w Kaskach odbyła się dziesiąta, jubi-
leuszowa odsłona wydarzenia, propagującego znajo-
mość literatury narodowej, zainaugurowanego przez 
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 2012 
roku wspólnym czytaniem ,,Pana Tadeusza” Adama 
Mickiewicza. Od 2015r akcję kontynuuje Prezydent 
Andrzej Duda. W zeszłym roku z powodu pandemii 
fragmenty ,,Balladyny” Juliusza Słowackiego czytane 
były w bibliotece, bez udziału publiczności a następ-
nie udostępnione przez Internet. W tym roku Gminna 
Biblioteka Publiczna w Baranowie w partnerstwie ze 
Szkołą Podstawową im. Orła Białego w Kaskach zor-
ganizowała wspólne czytanie na placu przy tężni za 
biblioteką. Pani Wójt Agata Trzop-Szczypiorska od-
czytała list Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w którym 
zaprasza wszystkich do udziału w tegorocznej edycji 
Narodowego Czytania ,,Moralności Pani Dulskiej” Ga-
brieli Zapolskiej. Fragmenty utworu z podziałem na 
role przeczytali uczniowie klasy VIII.

Tekst: Katarzyna Puczyńska
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WIEŚCI Z GMINY

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Baranowie informuje, iż w związku z dużym 
zainteresowaniem, zwiększona została od 1 paździer-
nika ilość spotkań z psychologiem dla mieszkańców 
gminy Baranów. Spotkania dla osób potrzebujących 
wsparcia psychologicznego odbywać się będą w śro-
dy i czwartki w godzinach 16.00 – 18.00 w Filii Biblio-
teki Publicznej w Kaskach przy ul. Królewskiej 44.

Tekst: Agnieszka Łopata
Przewodnicząca GKRPA

gMinny ośroDek 
poMocy społecznej

Sezon wakacyjny rozpoczęliśmy od udziału w gmin-
nym Zlocie Rowerowym, podczas którego dbaliśmy 
o bezpieczeństwo uczestników na trasie z Kask do 
Osin. 
W trakcie fali intensywnych opadów przechodzą-
cych przez centralną Polskę w połowie lipca zostali-
śmy zadysponowani przez Państwową Straż Pożarną 
w Grodzisku Mazowieckim jako „Pluton Wichura” do 
pomocy przy usuwaniu skutków nawałnicy na terenie 
Płocka. W sierpniu uczestniczyliśmy w uroczystości 
zawarcia małżeństwa przez druha z naszej jednostki, 
Marcina Szelachowskiego.
W ostatnich miesiącach nasi strażacy wielokrotnie 
udzielali pomocy podczas kolizji, podtopień, poża-
rów i innych lokalnych zagrożeń, a szczególnie często 
w zwalczaniu gniazd szerszeni i gaszeniu palących 
się łąk. Zapewniali także transport 
do punktu szczepień tym, którzy nie 
mogli samodzielnie do niego dotrzeć. 
We wrześniu odbyło się zebranie 
sprawozdawczo-wyborcze, na któ-
rym podsumowano minioną kaden-
cję i powołano nowy zarząd naszej 
jednostki, który prezentuje się nastę-
pująco:
Prezes - dh Krystyna Krzemińska
Zastępca Prezesa - dh Grzegorz Wie-
czorek
Naczelnik - dh Zygmunt Kazimierski
Zastępca Naczelnika - dh Paweł Ra-
dziejewski
Skarbnik - dh Urszula Wieczorek

ochotnicza straż pożarna w kaskach

Sekretarz - dh Katarzyna Wychowaniec
Gospodarz - dh Daniel Tober 
Kronikarz - dh Angelika Kazimierska
Członek - dh Robert Wychowaniec
Członek - dh Daniel Kazimierski
Członek - dh Beata Krzemińska
W skład komisji rewizyjnej wchodzą:
Przewodnicząca - dh Ewa Chmiel
Sekretarz - dh Mirosław Konarski
Członek - dh Zbigniew Florczak

Tekst: A.B. Krzemińskie
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W lipcu bieżącego roku poinformowaliśmy Państwa 
o wprowadzeniu do naszego podziału bojowego  sa-
mochodu specjalnego SD-30 Magirus. Od tego mo-
mentu nie minęło kilka dni kiedy zostaliśmy zadys-
ponowana do pierwszych działań. Już w pierwszym 
miesiącu swojej służby nasza drabina działała na te-
renie gminy, powiatu a nawet województwa. Warto 
podkreślić, że 16 lipca nasz zastęp został zadyspono-
wany w rejon powiatu płockiego oraz gostynińskiego 
w celu usuwania skutków nawałnicy, która przeszła 
na tamtym terenie. Dodatkowo działania prowadzi-
liśmy w Milanówku, Podkowie Leśnej, Kaskach oraz 
w naszym macierzystym rejonie operacyjnym. Jak co 

ochotnicza straż pożarna w Bożej woli

roku 1 sierpnia uczciliśmy pamięć wspaniałego zrywu 
patriotycznego, jakim było Powstanie Warszawskie. 
W połowie sierpnia pięciu druhów z naszej jednostki 
rozpoczęło szkolenie przygotowujące ich do działań 
ratowniczo-gaśniczych. Mamy nadzieję, że szkolący 
się druhowie zasilą nasz podział bojowy. W ostatnim 
czasie udzielaliśmy się również społecznie przy róż-
nego rodzaju imprezach miejscowych i gminnych m.in 
Piknik Rodzinny w Cegłowie, Drugi Bieg o Puchar Soł-
tysa Bożej Woli. Na koniec chcielibyśmy przypomnieć 
o przeglądzie przewodów kominowych w związku ze 
zbliżającym się okresem grzewczym. 

Tekst: Maciej Jakubowicz

Trzeci kwartał roku dla naszej społeczności muzyków 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Kaskach był intensywnym czasem, podczas 

którego dwukrotnie mieliśmy możliwość uczestni-
czyć w warsztatach z rówieśnikami dzielącymi naszą 
muzyczną pasję. 

MłoDzieżowa orkiestra Dęta osp w kaskach
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Ostatni tydzień lipca spędziliśmy na Lubelszczyź-
nie u zaprzyjaźnionej Orkiestry Dętej w Poniatowej. 
Wspólne próby, wycieczka do Kazimierza Dolnego 
i na kąpielisko oraz zabawy organizowane przez na-
szych opiekunów pomogły nam na nowo zintegrować 
się po spowodowanej pandemią przerwie. 

We wrześniu wraz z żeńską Orkiestrą „Roksolana” 
z Ukrainy i polskimi zespołami tanecznymi gościliśmy 
w Czardworku w Przysietnicy w ramach programu 
Narodowego Centrum Kultury „Polsko-ukraińska wy-
miana młodzieży”. Ośmiodniowe warsztaty pozwoliły 
nam na wzajemne poznanie podobieństw i odmien-
ności kulturowych, wysłuchanie tradycyjnych melodii 

naszych sąsiadów i wspólne muzykowanie podczas 
dwóch koncertów zwieńczających projekt. 
Cieszymy się, że naszą pracę i umiejętności mogliśmy 
przełożyć na realną pomoc dla małego Oskara, który 
zbierał fundusze na kosztowną operację. Nasz wy-
stęp, wystawiony na aukcję charytatywną i wylicyto-
wany przez mieszkankę Kask przyczynił się do jego 
powrotu do zdrowia.
W ostatnich tygodniach na naszych mediach społecz-
nościowych ukazały się filmy z nagraniami utworów 
„Captain America March” oraz „Broadway”, do których 
obejrzenia serdecznie zapraszamy. 

Teks: A.B. Krzemińskie

GKS Orion, dla wielu nazwa tego klubu nie powie zbyt 
wiele. Ot, takich drużyn w Polsce są tysiące. Rzeczy-
wiście, klubów jak nasz Orion jest wiele ale właśnie, 
to jest NASZ Orion! Nasz zespół który od ponad 20 lat 
istnieje na piłkarskiej mapie Polski.
Choć przez te wszystkie lata były momenty ciężkie to 
możemy z pełną świadomością stwierdzić, że z każ-
dym kolejnym miesiącem, dniem, godziną idziemy do 
przodu. W klubie przede wszystkim reaktywowano 
drużynę seniorów, którą w chwili obecnej reprezentu-
je wielu młodych zawodników, bo przecież jak wiado-
mo do „młodzieży świat należy”. Wierzymy że właśnie 
u nas wspomniana młodzież będzie mogła podnosić 
nie tylko umiejętności piłkarskie ale przede wszyst-
kim spędzać czas na świeżym powietrzu, a nie przed 
ekranami monitorów, telefonów czy telewizorów. Ta 
reaktywacja nie miała by racji bytu gdyby nie wielkie 
zaangażowanie w działalność tego klubu z Panią Aga-

gks orion – tu przyszłośĆ jest Dziś!!!

tą Trzop-Szczypiorską - Wójt gminy Baranów, Panią 
Beatą Fabisiak - Przewodniczącą Rady Gminy, czy też 
wielkim pasjonatem piłki nożnej - Mirosławem Świ-
niarkiem na czele. Walczył o to, aby sekcja seniorska 
Oriona mogła zapisywać kolejne strony swojej histo-
rii oraz żeby młodzież mogła poprzez sport integro-
wać się ze sobą jeszcze bardziej.
Nie możemy oczywiście zapominać o młodych adep-
tach piłki nożnej którzy szkolą się w naszej drużynie. 
Ci młodzi chłopcy i dziewczynki pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry szkoleniowej mogą robić to co ko-
chają czyli…po prostu grać w piłkę nożną! A warunki 
ku temu mają znakomite. Naturalna, bardzo dobrze 
utrzymana płyta główna boiska z oświetleniem, dzię-
ki, któremu treningi mogą odbywać się po zmroku. 
Dzieci jak i seniorzy mają do dyspozycji także szatnię 
z pełnym węzłem sanitarnym. To wszystko sprawia że 
treningi w naszej drużynie to czysta przyjemność. 
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Tak poukładany zespół został już dostrzeżony przez 
lokalną społeczność oraz firmy które postanowiły 
wspierać drużynę dla, której liczy się przede wszyst-
kim sport i gra w szeroko rozumianym „Fair Play”. 
Dzięki wsparciu lokalnych firm nasza drużyna senior-
ska może występować w pięknych, nowych strojach, 
a po meczach posilić się pyszną pizzą. 
Wierzymy, że te wszystkie działania sprawią, że o na-
szym klubie będzie mówiło się jeszcze więcej, oczy-
wiście tylko i wyłącznie w pozytywnym tego słowa 
znaczeniu bo…w Orionie przyszłość jest już dziś!!!
MOCNI RAZEM!!!

Tekst: Marcin Wojciechowski
Licencjonowany trener UEFA B

Trener grupy seniorów GKS Orion

Wakacje rozpoczęliśmy Turniejem Mistrzostwa Euro-
py w Wiskitkach. Drużyna U-14, weszła do półfinałów 
i na 16 drużyn zajęła 4 miejsce. Kuba Szczepański wy-
bronił 4 karne co dało mu tytuł najlepszego bramka-
rza turnieju. 

fc Boża wola jak zawsze Działała lokalnie, charytatywnie i z rozMacheM

W wakacje zdobyliśmy grant z Programu Działaj Lo-
kalnie. To był jedyny projekt z Gminy Baranów, któ-
ry otrzymał zewnętrzne dofinansowanie. Projekt pt. 
„Wychodzimy z domu – Animacje, zawody, konkur-
sy integrujące mieszkańców 2021” realizujemy jako 
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Drużyna Sołtysa, we współpracy ze Szkołą Podstawo-
wą z Bożej Woli. 
Dla naszej grupy oddolnej, grant jest sposobem na 
finansowanie i daje nam niezależność. W ramach 
Projektu we wrześniu udało się zorganizować m. 
in.: Szkolne Powiatowe Biegi Przełajowe – dla ok. 50 
uczestników, oraz Powiatowe Biegi Przełajowe o Pu-
char Sołtysa Bożej Woli dla ok. 150 uczestników.
Na biegach trwała akcja charytatywna: „Pomagamy 
Pani Kasi i jej córeczkom”. Udało się zebrać ponad 

Dnia 4.08.2021r. w sołectwie Drybus zostało zało-
żone koło Gospodyń Wiejskich. Celem Koła będzie 
rozwijanie kultury oraz tradycji lokalnej jak również 
wspólna integracja. W przyszłej perspektywie koła 

koło gospoDyń wiejskich w DryBusie

mamy wiele pomysłów i działań na rzecz naszej małe 
społeczności.

Tekst: Wiesława Zagrajek
Redakcja: Tomasz Gasik

3500 zł. Poczęstunek na biegi przygotowały mamy 
z Rady Rodziców ze szkoły w Bożej Woli oraz panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich z Bramek. Bezpieczeństwo 
zapewnili strażacy z OSP Boża Wola. Piękną fotorela-
cję z tych wydarzeń zrobili dla nas: Pan Mariusz Pilis 
oraz Pan Przemek Rudziński. Zdjęcia można obejrzeć 
na naszym fanpage FC Boża Wola na Facebooku. 

Tekst: Michał Żaczkiewicz 
Zdjęcia: Anna Żaczkiewicz Przemysław Rudziński, 

Mariusz Pilis, Renata Pietraszek
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nie składamy i ubiegamy się w Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy 
na pokrycie kosztów działalności statutowej, z po-
zytywnym efektem. Również w tym roku Koło pozy-
skało dofinansowanie w zakresie zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działal-
ność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności 
lokalnych”: zadanie 2. Wspieranie rozwoju gospodyń 
aktywnych społecznie. To właśnie na Pikniku Rodzin-
nym, który odbył się 18 września w Cegłowie, w któ-
rego organizację się włączyliśmy, mogliśmy zapre-
zentować nasze specjały, tym razem na słodko-przy 
kawie i herbacie, dla wszystkich wypiekaliśmy gofry 
własnej produkcji.
Zapraszamy do zapisania i czynnego udziału w życiu 
Koła, a równocześnie do aktywnego i społecznego 
działania na rzecz naszego środowiska wiejskiego. 
Można nas znaleźć na Facebooku.

Tekst: Koło Gospodyń Wiejskich w Golach

Nasze Koło Gospodyń Wiejskich zawiązało się pod 
koniec 2018 roku, założycielami Koła są przedstawi-
ciele lokalnej społeczności , mieszkańcy wsi Gole, Ce-
głów, Murowaniec, Boża Wola. Z dniem 19.12.2018r. 
Koło Gospodyń Wiejskich w Golach uzyskało wpis do 
Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich o nume-
rze 1405030001. Obecnie liczy ok. 30 członkiń oraz 
członków, którzy działają i spotykają się średnio raz 
w miesiącu (oczywiście w czasie kiedy nie było ogra-
niczeń). W roku 2019 otrzymaliśmy grant z Działaj 
Lokalnie, spróbowaliśmy i udało się, dzięki temu koło 
gospodyń zrealizowało swój projekt pt. „olejowy za-
wrót głowy” – tłoczy olej. Odbyliśmy szkolenia „rola 
olejów roślinnych w kosmetyce” i „rola olejów roślin-
nych w prawidłowym odżywianiu”. 
Rok 2020 należał to tych trudnych w działaniu, na-
tomiast w 2021r. powoli wracamy do działań. Podpi-
saliśmy z Gminą umowę użyczenia na część budynku 
przy boisku sportowym w Cegłowie 22d. W sierpniu 
nasze Koło brało udział w nagraniu „Łączy nas wieś 
mazowiecka” odc. 22 powiat pruszkowski i grodziski, 
możliwość obejrzenia na kanale YouTube. Sukcesyw-

koło gospoDyń wiejskich w golach
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Jak co roku w okresie wakacyjnym dzieci z naszej 
gminy miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach 
wyjazdowych organizowanych przez Gminę Baranów 
oraz korzystały z ofert Biura Turystycznego w ramach 
wyjazdów komercyjnych. 

Z ofert komercyjnych biura (wyjazdy na kolonie) sko-
rzystało 80 dzieci z naszej gminy.

Największym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców 
cieszyła się oferta Wakacyjnych Zajęć z Animatorem 
z której skorzystało 106 dzieci.

Zajęcia prowadzono w dwóch grupach w następują-
cych terminach: 26.07.-30.07 oraz 02.08.-06.08.
Dzieci w ramach przygotowanego programu uczest-
niczyły w następujących zajęciach:

akcja lato 2021 w gMinie Baranów

 Y turystyki kwalifikowanej i edukacyjnej (muzeum 
i przejazd koleją wąskotorową wraz licznymi 
atrakcjami)

 Y sport i rekreacja (nauka pływania oraz zabawy 
w wodzie)

 Y edukacja, animacja oraz rekreacja(pokazy sokol-
nictwa, park linowy, dmuchańce, mini zoo, zajęcia 
terenowe).

W ramach programu uczestnicy mogli po raz pierw-
szy wziąć udział w zajęciach strzeleckich które były 
prowadzone pod okiem medalisty IO z Montrealu pa-
nem Jerzym Greszkiewiczem. 
Zajęcia animacyjne 
przeprowadzono z wy-
korzystaniem gminnego 
autokaru oraz transpor-
tu firmy zewnętrznej, 
a dziećmi opiekowała 
się wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna.
Podsumowując w Ak-
cji „Lato 2021” z za-
jęć komercyjnych oraz 
gminnych skorzystało 
186-cioro dzieci z tere-
nu naszej Gminy .

Tekst: Animator Sportu 
i Kultury Robert Błasz-

czyk

Redakcja: Tomasz Gasik
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W dniu 17.09.2021  na boisku ORLIK w Baranowie 
rozpoczęli rywalizacje chłopcy szkół podstawowych 
prowadzących działalność edukacyjną na terenie Po-
wiatu Grodziskiego.

Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach wieko-
wych: rocznik 2007/2008 oraz 2009/2010/2011. 

turnieje piłki nożnej w Baranowie

W roczniku 2007/2008 na starło się ze sobą 5- dru-
żyn. Zawodnicy swoje spotkania rozgrywali w jednej 
grupie. Grano systemem każdy z każdym. Natomiast 
6 drużyn roczników 2009/2010/2011 rywalizowało 
w dwóch  grupach systemem każdy z każdym w gru-
pie. W obu rywalizacjach zwyciężyły drużyny ze Szko-
ły Podstawowej z Jaktorowa. 

Mieszkańcy we wrześniu zorga-
nizowali rodzinny piknik przy bo-
isku sportowym w Cegłowie, dzięki 
współpracy z Gminną Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminy Baranów. Choć po-
goda tego dnia nie dopisywała to czuć 
było aurę pogody ducha i wspólnego 
ciepła. Przygotowano wiele atrakcji 
dla małych i dużych. Dzieci z ochotą 
wykonywały liczne prace plastyczne 
w świetnie przygotowanym do tego 
kąciku. Tuż obok trwało zaplata-
nie kolorowych warkoczy, malowa-
nie twarzy i robienie brokatowych 
tatuaży. Swój „New Look” wraz ze 
znajomymi można było utrwalić 
w własnoręcznie wykonanej i ozdo-
bionej  fotobudce. Całą imprezę pro-
wadził DJ a moc kolorów w ten szary 
dzień tchnęła „Eksplozja Kolorów” 
proszków holi. Dla głodnych i spra-

gnionych do wyboru były przysmaki ze 
strefy gastronomicznej coś na słono z Fo-
od-Trucka albo na słodko z ciepłym na-
pojem ze stołu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Golach. Zorganizowano konkursy dla 
każdej grupy wiekowej: sportowe - klub 
Orion Cegłów, rodzinne i dla dzieci - or-
ganizatorzy, dla wszystkich przewidzia-
no nagrody. OSP Boża Wola rezentowała 
swój wóz strażacki, a obok można było 
stoczyć bitwę NERF. W trakcie pikniku 
trwała zbiórka pieniężna „Dar Serca”, na 
kosze w kształcie serc do zbierania na-
krętek i przekazania ich na szczytny cel. 
Wieczorem uczestnicy wspólnie ogrzali 
się przy ognisku piekąc kiełbaski i snując 
plany na kolejne wspólne spotkanie.

Tekst: Beata Fabisiak i Tomasz Gasik

roDzinne kliMaty w cegłowie
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Z Prezesem Zarządu Gminnego 
Klubu Sportowego ORION Mirosławem 

Świniarkiem rozmawia Robert Błaszczyk. 
W maju 2021 roku minęło 21 lat działalności klu-
bu. Proszę przybliżyć w kilku słowach krótką hi-
storię powstania i pierwszych lat działalności.

MŚ: Inicjatorami po-
wstania klubu byli 
panowie Andrzej 
Przygoda, Andrzej 
Szymański i Ryszard 
Szymański. Z Gminy 
otrzymaliśmy teren 
pod budowę boiska. 
Część swojej działki 
na ten cel oddał też 
pan Ryszard Szy-
mański. Zapał nas 
młodych ludzi był 
duży, wszystko ro-
biliśmy sami. Pierw-

„Mocni razeM”

szym naszym trenerem był pan Bogdan Kaliński były 
trener Orkana Sochaczew i Błonianki Błonie. Zaczy-
naliśmy od klasy C. Byliśmy bardzo waleczną druży-
ną. Pierwszy mecz rozegraliśmy z Deltą Warszawa 
i wygraliśmy 5:2. Przez następne lata zmieniali się 
trenerzy i zawodnicy ale zapał pozostał. 
Jak zmieniał się obiekt sportowy od tamtych lat?
MŚ: Po kolejnym remoncie boiska ,mieliśmy jedną 
z najlepszych płyt piłkarskich na Mazowszu. Powstał 
budynek klubowy który mieści świetlicę a także 
oświetlenie, nowe trybuny oraz miejsca dla zawodni-
ków rezerwowych i pomocy medycznej. To wszystko 
na przestrzeni lat było możliwe dzięki dobrej współ-
pracy klubu z kolejnymi władzami naszej Gminy Ba-
ranów.
Wszystko w klubie układało się dobrze, aż przy-
szedł rok 2019. Nowy Zarząd, nowa prezes Zarzą-
du i co się wydarzyło?
M.Ś: Rok 2019 to najbardziej wstydliwy moment 
w historii klubu. Informacja, która nami wstrząsnęła. 

20 września br. po raz drugi organizowany był tur-
niej szkolny piłki nożnej Baranów CUP. Do rywaliza-
cji sportowej przystąpiły szkoły gminne w roczniku 
2012 i młodsi. Turniej miał charakter zabawy i nauki. 
Organizatorzy nie przewidywali klasyfikacji końco-
wej, nie brano pod uwagę wyników poszczególnych 
spotkań. Liczył się udział i radość dzieci. W turnieju 

udział wzięły drużyny ze szkół podstawowych z Bara-
nowa, Gól i Bożej Woli. Na zakończenie turnieju każ-
de dziecko otrzymało od organizatorów pamiątkowy 
medal oraz nagrody niespodzianki. Wręczono tez pa-
miątkowe puchary dla uczestniczących szkół.

Tekst: Animator Sportu i Kultury Robert Błaszczyk
Redakcja: Tomasz Gasik
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Duża część gminnej dotacji zniknęła. Środki przezna-
czone na działalność statutową klubu wyprowadzono 
z konta klubu. Pozostała utrata wizerunku budowa-
nego przez lata, brak wiarygodności i …wstyd. Spra-
wa znalazła finał w prokuraturze, a do dnia dzisiej-
szego toczą się postępowania. Próby ratowania klubu 
w 2020 rok przez ówczesny Zarząd nie przynosiły 
oczekiwanych efektów.
Rok 2021 to chyba najtrudniejszy okres w dziejach 
klubu. Rozpoczął się fatalnie: bez Prezesa, bez dostępu 
do rachunku bankowego, z nierozliczonymi dotacjami 
gminnymi za dwa ostatnie lata, Zarząd niezgodny ze 
Statutem, bez możliwości podejmowania decyzji. Do 
tego pandemia, obostrzenia i brak możliwości zwo-
łania Walnego. To wszystko przyczyniło się m in. do 
wycofania drużyn z rozgrywek w ramach MZPN oraz 
rozwiązanie drużyny Seniorów. Chaos sprawił, że 
spora część naszych podopiecznych odeszło do in-
nych klubów.

To smutne co pan mówi. Panie Prezesie jakie dzia-
łania na ten czas podejmowano aby ratować ten 
klub?
M.Ś. Pozostawały dwie możliwości: powołanie osoby 
odpowiedzialnej za rozwiązanie Stowarzyszenia lub 
walka o ratowanie Klubu. W takich sytuacjach pozna-
je się przyjaciół. 
W maju pojawiło się światełko. Udało się zwołać Wal-
ne, na którym zapadły kluczowe decyzje: podjęto sze-
reg właściwych Uchwał, zmieniono Statut dostoso-
wując go do obecnych potrzeb, nazwę i adres Klubu, 
powołano nowy Zarząd. W ciągu dwóch tygodni uda-
ło się odzyskać dostęp do konta, rozliczyć z Urzędem 
Gminy z dotacji za 2020 rok.
Mimo trudnej sytuacji warto zaznaczyć że treningi 
i zajęcia na boiskach odbywały się normalnie. Duża 
zasługa w tym naszych Trenerów, którzy mimo braku 
gwarancji wynagrodzenia prowadzili zajęcia z mło-
dzieżą. Braliśmy udział w licznych turniejach choćby 
Lidze Zimowej w Brwinowie, Gminnym Baranów CUP 
czy Mini Mistrzostwach Europy Chlebnia 2021. 

Gratulacje dla pana i współpracowników. A jak 
w tej trudnej chwili układała i układa się współ-
praca z nowymi władzami naszej Gminy?
M.Ś. Udaje nam się odbudowywać zaufanie do no-
wego Zarządu oraz klubu który zmienił swoja nazwę 
.Jesteśmy bardziej monitorowani. Kiedy rozpoczęły 
się kłopoty jedną z pierwszych osób deklarujących 
pomoc była pani Wójt Agata Trzop-Szczypiorska. Za 
okazałą pomoc pragnę gorąco podziękować zarówno 
pani Wójt jak i Radzie Gminy Baranów.

Środki z gminnej dotacji to jedno. Ale potrzeby są 
dużo większe. Jakie działania podejmujecie aby 
pozyskiwać sponsorów oraz darczyńców?
M.Ś. Jestem zszokowany. Ludzie sami przychodzą i de-
klarują pomoc i nam pomagają. Jeżeli mogę chciałbym 
im podziękować. Serdecznie dziękuje pani Elżbiecie 
Dąbrowskiej z firmy FAMILI PIZZA, panu Krzyszto-
fowi który był w grupie założycielskiej klubu i prosił 
o anonimowość. Dzięki Krzysztofowi pojawiają się 
kolejni darczyńcy. Dziękuje Sołectwu Cegłów Muro-
waniec oraz panu Sołtysowi Markowi Praskiemu oraz 
wszystkim, którzy już deklarują pomoc na przyszłość.

A co aktualnie dzieje się w klubie od strony spor-
towej?
M.Ś. W czerwcu wróciliśmy do treningów już w peł-
nym wymiarze. Trenowały grupy młodzieżowe i dzie-
cięce: 2007/08, 2009/11 i 2012/14. Reaktywowana 
została pierwsza drużyna Oriona. Trudnego zadania 
podjął się Marcin Wojciechowski. Efekt niesamowity, 
blisko 30 osób na każdym treningu. W wakacje pro-
wadziliśmy dodatkowe zajęcia sportowe dla dwóch 
grup; dziecięcej 7-10 lat i młodzieży 15+. Zajęcia cie-
szyły się dużą popularnością. Spora część naszej mło-
dzieży wyjechała na sportowe kolonie organizowane 
przez Urząd Gminy. Zarząd bez wakacji. Praca nad 
uzyskaniem licencji, zgłoszenie drużyn do rozgrywek, 
było co robić. W sierpniu, Seniorzy rozegrali cztery 
mecze sparingowe z mocnymi rywalami, a w połowie 
miesiąca pierwsze mecze w Pucharze Polski. Od wrze-
śnia prowadzimy zajęcia w trzech grupach: rocznika 
2008/2011 : 2012/2014 oraz w grupie seniorów. Za-
jęcia odbywają się na gminnych obiektach: pełnowy-
miarowym boisku trawiastym w Cegłowie oraz Orliku 
w Baranowie. Trenerzy posiadają odpowiednie kwa-
lifikacje do prowadzenia zajęć a same zajęcia, stroje 
i sprzęt sportowy dzięki różnym dotacjom są bezpłat-
ne. Seniorzy są zgłoszeni do rozgrywek MZPN, nowo 
utworzona drużyna liczy ponad 40 osób, w połowie 
to młodzieżowcy. Mamy za sobą już kilka spotkań 
ligowych, cieszy fakt że z meczu na mecz reprezen-
tujemy coraz wyższy poziom. Grupy dziecięce i mło-
dzieżowe przeszły delikatną przebudowę, trenujemy 
w większych trzy rocznikowych grupach. Mimo iż 
chłopcy nie są zgłoszeni do rozgrywek MZPN stara-
my się grać sparingi z klubami lokalnymi, brać udział 
w różnych turniejach. Zgłosiliśmy obie grupy do XXII 
Edycji „z podwórka na stadion” o puchar Tymbarka. 
Liczymy na świetną przygodę bo o to tak naprawdę 
chodzi w grupach dziecięcych. Odchodzi się od wy-
wierania presji na dzieciach. MZPN i PZPN już pracują 
nad pomysłem aby w zawodach dzieci do lat 12 nie 
było tabel a wynik meczu był sprawą drugorzędną. 
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W październiku być może uda się zorganizować wy-
jazd dla najmłodszych do Warszawy na Stadion Legii 
na trening reprezentacji Polski podczas zgrupowania 
kadry. Byłaby to świetna okazja podpatrzyć swoich 
idoli podczas treningu. W kwietniu przyszłego roku 
w ramach akcji 100-lecie MZPN najmłodsi pojadą na 
Łazienkowską na jeden z meczy Legii 02.04 z Lechią 
Gdańsk lub 16.04 z Piastem Gliwice. Mamy zarezer-
wowane bilety. Miejmy nadzieję że nic nie pokrzyżuje 
naszych planów. Bardzo liczymy że te akcje zachęcą 
dzieci i młodzież do wstępowania do Oriona. Zapra-
szamy na nasze treningi. Cały czas prowadzimy nabór 
uzupełniający dla roczników 2008/2014. Zachęcamy 
również do kibicowania naszym drużynom i do śle-
dzenia nas na bieżąco na FB.
Oczywiście dołączę do grona osób, zachęcając do 
udziału w zajęciach klubu GKS ORION dzieci z na-

szych gminnych szkół i nie tylko. Na zakończenie 
naszej rozmowy chciałem zapytać, czego panu 
życzyć w pana życiu osobistym, ale także zawodo-
wym i sportowym?
M.Ś. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam dwóch 
synów cudowną żonę. Piłka to moja pasja od naj-
młodszych lat. Praca w klubie to w 100% wolonta-
riat. Chciałbym aby klub nasz wrócił do czasów kiedy 
w klubie trenowało i grało ponad 100 zawodników 
w kilku kategoriach wiekowych oraz żeby otaczało 
nas liczne grono pomocnych i życzliwych ludzi.
Dziękuje za rozmowę. W dobie pandemii i tego 
trudnego czasu pragnę życzyć wszystkim Wam 
zdrowia i wszelkiej pomyślności na gruncie rodzi-
ny, pracy zawodowej i działalności sportowej.

Tekst: Robert Błaszczyk

Jak każda gmina w Polsce tak i gmina Baranów chce 
dbać o swoich mieszkańców. Włączyliśmy się oczy-
wiście w akcję promocji szczepień żeby zmotywować 
i uchronić mieszkańców gminy przed zakażeniem Ko-
ronawirusem. Bądź jeśli nawet pomimo zaszczepie-
nia osoba zachoruje aby cała choroba miała jak naj 
łagodniejszy przebieg. Chcieliśmy też ułatwić miesz-
kańcom dostęp do szczepionki w tym celu zorganizo-
waliśmy dwa punkty dodatkowych szczepień. Jeden 
z nich funkcjonował w trakcie dożynek w budynku Bi-
blioteki Gminnej w Kaskach. Drugi punkt był czynny 

szczepienie w gMinie

w Urzędzie Gminy w Baranowie w dniu 24 września. 
Ze szczepienia w dodatkowych punktach postanowiło 
skorzystać w sumie 46 osób. Szczepienie jest jak na 
razie jedyną skuteczną metodą ochrony przed wiru-
sem i chorobą. Im więcej nas będzie zaszczepionych 
tym bardziej będziemy chronieni w myśl odporności 
stadnej. Wtedy nawet Ci nieliczni – sceptyczni szcze-
pieniom – będą chronieni przez nas odpowiedzial-
nych zaszczepionych.

Tekst: Tomasz Gasik
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W okresie powa-
kacyjnym zwoła-
ne były dwie sesje 
zwyczajne, w zakre-
sie tematyki zgod-
nej z planem pra-
cy rady na 2021r. 
W sierpniu odbyła 
się XL sesja, na któ-
rej wszyscy mogli-
śmy zapoznać się 

z przygotowaniem placówek oświatowych w naszej 
gminie do nowego roku szkolnego, dzięki rzeczo-
wym wypowiedziom Państwa Dyrektorów. Taka ko-
munikacja jest potrzebna, abyśmy mieli informacje 
z pierwszej ręki, która sprawuje nadzór i opiekę nad 
daną placówką. Natomiast dnia 30 września odbyła 

z pracy raDy gMiny Baranów

się XLI sesja, która miała większy zakres, poczynając 
od informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 
Baranów za I półrocze 2021roku, informacji o złożo-
nych oświadczeniach majątkowych zgodnie z ustawą 
o samorządzie gminnym. Kolejnym istotnym punktem 
pracy rady i komisji stałych gminy było uchwalenie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie gminy Baranów, który ma wejść od nowego roku. 
Zostało wprowadzonych kilka zmian, a następnie po-
zytywnie zaopiniowany. W porządku obrad obydwu 
sesji znajdowały się zmiany budżetowe, pozytywnie 
opiniowane przez komisje budżetową i przez radę. 
Wszystkie pozycje w porządku obrad są ważne i wy-
magają omówienia oraz pracy, można się z nimi zapo-
znać na BIP gminy Baranów w zakładce praca rady, 
jak również oglądając transmisje obrad. 

Tekst: Rada Gminy Baranów

Drodzy mieszkańcy, serdecznie dziękujemy wam za 
udział w Spisie Powszechnym i gratulujemy wspania-
łego wyniku. W spisie powszechnym spisywane były 
mieszkania, na terenie naszej gminy udało się spisać 
100% mieszkań i domów! Jest to wynik powyżej śred-
niej dla całego województwa Mazowieckiego które 
wynosi 95%. Oznacza to że naprawdę wzięliśmy so-
bie do serce potrzebę udziału w spisie i wykazaliśmy 
się troską o własne „jutro”. Spis Powszechny odbywa 

naroDowy spis powszechny

się raz na 10 lat i dzięki zebranym danym rządzący 
będą mogli podejmować świadome decyzje wiedząc 
jaki jest przekrój naszego społeczeństwa. Będzie 
można lepiej zarządzać takimi obszarami jak: służba 
zdrowia, edukacja, budownictwo, transport, drogi pu-
bliczne i wiele innych. Dziękujemy jeszcze raz wszyst-
kim Mieszkańcom za pomoc w tym ważnym przedsię-
wzięciu. 

Tekst: Tomasz Gasik
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Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” wspól-
nie z LGD „Zielone Sąsiedztwo” w maju br. rozpoczęło 
realizację projektu współpracy pn. „Kluby Inteligencji 
Finansowej”, którego celem jest wzmocnienie kapitału 
społecznego przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie przedsiębiorczości, kształtowanie 
postaw przedsiębiorczych głównie wśród młodzieży, 
a także integracja i aktywizacja społeczna na obszarze 
objętym przez Partnerskie LGD. 
Działania realizowane w ramach projektu obejmują 
m.in. warsztaty z edukacji finansowej dla młodych 
mieszkańców z wykorzystaniem gry planszowej EU-
ROCASH, które odbywają się w gminach objętych 
działaniem LGD i każda z grup uczestniczy w dwóch 
spotkaniach. Młodzież z Gminy Baranów korzystając 
z uprzejmości gospodarza terenu, tj. Filii Gminnej Bi-
blioteki Publicznej spotkała się pierwszy raz w upalne 
czerwcowe popołudnie przy tężni w Kaskach. Uczest-
nicy spotkania pod okiem trenera mieli okazję poznać 
zasady i uwolnić swój finansowy talent podczas gry 
EUROCASH. Jest to planszowa gra edukacyjna dosto-
sowana do naszej rzeczywistości pod względem zasad 
prowadzenia działalności gospodarczej, która uczy 
poprzez działanie, powtarzalność i interakcję z in-
nymi graczami. Uczestnicy spotkania zdecydowanie 
potwierdzili, że zagadnienia ekonomiczno-finansowe 
omówione przy okazji losowej sytuacji na planszy gry 
okazały się łatwe do przyswojenia. Młodzież miała 
szansę bez ponoszenia odpowiedzialności finanso-
wych, wcielić się w rolę biznesmena, posiadacza nie-
ruchomości czy gry do organizacji kolejnych spotkań. 
W dniach 28-30 sierpnia br. w ramach projektu od-
była się  wizyta  studyjna na Pojezierze Mazurskie. 
LGD reprezentowali członkowie stowarzyszenia, 
pracownicy biura oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, samorzą-
dowcy, a także przedsiębiorcy i mieszkańcy zain-
teresowani podjęciem działalności gospodarczej. 
W ramach wizyty obyło się spotkanie z przedstawi-
cielami Lokalnej Grupy Rybackiej „Wielkie Jeziora 
Mazurskie” w Ogonkach oraz Związku Stowarzyszeń 

projekt współpracy kluBy inteligencji finansowej na zieMi chełMońskiego

LGD9 na którym omówiono proces wdrażania Lokal-
nej Strategii Rozwoju w zakresie rozwoju przedsię-
biorczości. Przedstawicielki organizacji opowiedzia-
ły o ciekawych projektach realizowanych nie tylko ze 
środków PROW, ale także z innych źródeł, np. Fun-
duszu Inicjatyw Obywatelskich. Wyjątkową atrakcją 
dla uczestników wyjazdu była możliwość przepły-
nięcia  jedynego w Europie wodnego questu „Nad 
Świętym Jeziorem” do którego  wykorzystywany jest 
houseboat o nazwie „Questboat”, który to projekt jest 
zrealizowany przez LGR w ramach projektu współ-
pracy. Podczas wizyty studyjnej odbyły się także 
spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami i organiza-
cjami pozarządowymi,  którzy pozyskali dofinanso-
wanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, w tym m.in. na działalność związaną 
z prowadzeniem restauracji, pensjonatu, usług tury-
stycznych czy edukacją. Udział w wizycie studyjnej 
pozwolił nie tylko na poznanie „dobrych praktyk” 
w obszarze przedsiębiorczości, ale również integra-
cję uczestników i wymianę doświadczeń, które mogą 
przyczynić się do realizacji wspólnych inicjatyw na 
Ziemi Chełmońskiego.

Tekst i zdjęcia: LGD „Ziemia Chełmońskiego”
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WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

W naszym cyklu wpie-
ramy przedsiębiorców 
z naszej gminy, chcemy 
pokazać, że zaraz obok 
nas funkcjonują różnego 
rodzaju firmy i przed-
siębiorcy. W tym wyda-
niu przedstawiamy pań-
stwu Panią Agnieszkę 
Rzymkę i jej kilka słów 
o sobie i o swojej dzia-
łalności.
„Absolwentka studiów 
podyplomowych na Wy-
dziale Malarstwa i Ry-
sunku Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. Do 
końca lipca 2021 roku 
można było obejrzeć kil-
ka prac na wystawie dy-
plomowej ASP.
Tworzę oryginalne ob-
razy, w charakterystycz-
nym i niepowtarzalnym 
stylu. Pełne kolorów, do-
brej energii i optymizmu. 
Maluję farbami akrylo-
wymi na płótnach ba-
wełnianych i lnianych. 
Wszystkie obrazy są za-
bezpieczone wysokiej ja-
kości werniksem i sygno-
wane. Mają zamalowane 
boki, więc są gotowe do 
zawieszenia.
Do każdego obrazu do-
łączam certyfikat auten-
tyczności.
Obrazy doskonale odnaj-
dą się w różnych prze-
strzeniach domu lub biu-
ra, jako odważny akcent 
kolorystyczny. Pasują 
zarówno do wnętrz kla-
sycznych, jak i nowocze-
snych. Niektóre z nich 
będą też świetnie wyglą-
dać w pokojach dziecię-
cych. 



27URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

Jeżeli podoba Ci się moja stylistyka i chcesz, aby obraz o takim charakterze ozdobił Twoje wnętrze lub chcesz 
sprawić prezent komuś bliskiemu, to oferuję kilka możliwości:”

 Y Oryginalny obraz z dostępnej kolekcji
 Y Wydruk Fine Art na wysokiej jakości papierze artystycznym
 Y  Namalowanie obrazu stworzonego specjalnie dla Ciebie
 Y  Voucher prezentowy

Na hasło „Gmina Baranów” oferuję 10% rabat na zakup oryginalnego obrazu. 
Zapraszam!
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