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PRZYDATNE KONTAKTY
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.: 47 724 28 85,
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

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

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

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

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

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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Baranowie
ul. Armii Krajowej 49,
96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 30
e-mail: gbpbaranow@onet.eu

Przychodnia dla Zwierząt
Ryszard Tomaszewski
ul. Warszawska 99,
Chylice Kolonia – Jaktorów 96-313
Tel. 602 688 793 / 46 856 47 73

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Baranowie
ul. Armii Krajowej 89,
96-314 Baranów
Tel. 46 856 03 17
e-mail: gops@gmina-baranow.pl

Komenda Powiatowa Policji
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Bartniaka 19
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel.: 47 72 42 901

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

Powiatowy Urząd Pracy
w Grodzisku Mazowieckim
ul. Daleka 11A,
05-825 Grodzisk Mazowiecki
tel. 22 755 55 86
e-mail:
sekretariat@pupgm.internetdsl.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
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NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Przed nami Nowy Rok 2022!

Szanowni Państwo,

Stary rok już za nami. Na podsumowania i oceny jeszcze przyjdzie czas. Wierzę, że plany i Inwestycje, nad
których przygotowaniem pracowaliśmy w minionym roku, w nadchodzących miesiącach uda się zrealizować
z sukcesem.

W Nowym Roku życzę Państwu dużo zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Ufam, że okaże się on dużo lepszy
od tego, który się skończył. Mam nadzieję, że pozwoli na powrót normalności i przyniesie wiele powodów do
radości i satysfakcji.
Drodzy Współmieszkańcy, nie zapominajcie, że każdy sukces wymaga współpracy wszystkich, którzy będą
konsumować jego owoce. Gmina jest naszym wspólnym domem i wspólnym dobrem.

Konstruktywna krytyka jest ważna, ale ważniejsze jest to, aby każdy zadał sobie pytanie, co ja mogę zrobić dla
gminy, żeby żyło się w niej lepiej. Wymagając od samorządu, wymagajmy też od siebie jako Obywatele. Razem
możemy więcej.
Tego życzmy sobie nawzajem przez cały Rok, a nie tylko od Święta.

Wójt Gminy Baranów

Agata Trzop-Szczypiorska

eSeMeSiak
Przypominamy że w Naszej Gminie funkcjonuje system eSeMeSiak. Jest to system
powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS min.: o terminie odbioru odpadów,
informacji o pracy urzędu, jak również o nadzwyczajnych wydarzeniach w Naszej Gminie. Żeby dostawać takie powiadomienia i przypomnienia trzeba się do
systemu zapisać. Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to za pośrednictwem
strony internetowej urzędu. U dołu Strony Głównej znajduje się czerwony kafelek
przenoszący nas na stronę formularza zapisu. Drugi sposób to kontakt telefoniczny
z Urzędem Gminy pod numerem 46 858 13 50.
Tekst: Tomasz Gasik

URZĄD GMINY W BARANOWIE | tel. 46 858 13 50 | e-mail: urzad@gmina-baranow.pl
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INWESTYCJE
MIAS MAZOWSZE wspiera nasze sołectwa

W Gminie Baranów realizowano inwestycje z funduszy sołeckich. Sołectwa budowały chodniki i instalowały nowe oświetlenie oraz wymieniały stare
sodowe oprawy oświetleniowe na nowoczesne i energooszczędne.
W związku z tym:

YY Dobudowano kolejne fragmenty chodnika wzdłuż
drogi gminnej w miejscowości Gole oraz Boża Wola
ul. Parkowa,
YY Zamontowano 19 szt. Lamp solarnych w miejscowości Holendry Baranowskie A, Wyczółki, Baranów przy ul. Spokojnej, Kopiska, Żaby, Regów-Gongolina przy terenie placu zabaw,

YY Wymieniono 45 opraw sodowych na oprawy ledowe w sołectwie Stara i Nowa Pułapina.

Środki na zakup, montaż lamp i opraw ledowych
w przypadku sołectw Holendry Baranowskie A, Wy-

czółki, Żaby, Pułapina Stara, Pułapina Nowa mogły
zostać powiększone nawet do 50% dzięki dotacji jaką
Gmina otrzymała na ten cel w ramach Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAS MAZOWSZE.

Inwestycją również współfinansowaną ze środków
MIAS MAZOWSZE 2021 w wysokości 10 000 zł, była
budowa placu zabaw w miejscowości Regów – w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu w sołectwie
Regów-Gongolina”. Całkowity koszt zadania to 20 000
zł. Mieszkańcy Sołectwa bardzo mocno zaangażowali
się w wykonanie placu zabaw. Samodzielnie go ogrodzili, sami wykonali kosz na śmieci i ławeczki, które
się na nim znajdują. Ciężka praca mieszkańców została nagrodzona drugim miejscem w konkursie: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
2021” oraz 4 000zł dla sołectwa. Mieszkańcy dzięki
nagrodzie doposażą plac zabaw w dodatkowe sprzęty.

OSP Boża Wola udostępni mieszkańcom sale na cele kulturalne

W ramach prac wykonano ściankę działową na całej Publicznej. Dzięki przeprowadzonym pracom mieszszerokości budynku, nowe instalacje elektryczne i te- kańcy Bożej Woli i okolicznych miejscowości będą
letechniczne, podwieszany sufit i nowe oprawy ledo- mogli korzystać z dodatkowych zajęć.
we w części przeznaczonej na filię Gminnej Biblioteki
Modernizacja budynku OSP Osiny

W ramach środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP 2021” w budynku OSP
Osiny udało się wymienić uszkodzoną posadzkę betonową na nową posadzkę żywiczną oraz zamontowano
wyciąg spalin. Wymiana posadzki betonowej na beto4

nowo- żywiczną spowoduje podniesienie wysokości
garażu a tym samym poprawi komfort parkowania
wozu bojowego. Montaż instalacji odprowadzającej
spaliny poprawi bezpieczeństwo przebywających wewnątrz osób i funkcjonalność obiektu.

NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Modernizacja kortów tenisowych w Cegłowie i rewitalizacja terenów wokół
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia In- modernizację kortów tenisowych w miejscowości Cefrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021” wykonano głów i rewitalizację terenów otoczenia wokół kortów.
Prace polegały na:
YY Przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
YY Budowie oświetlenia i monitoringu,
YY Uzupełnieniu ogrodzenia,

YY Montażu ławek i stojaków na rowery,

YY Uzupełnienie i częściowa wymiana nawierzchni
z mączki ceglanej wraz z przyklejeniem linii,

YY Malowanie nowych linii na boisku z nawierzchni
tartanowej,
YY Wykonanie ścianki do tenisa ziemnego,

YY Wykonanie drążka do ćwiczeń i poręczy CROSSFIT.

Całkowita wartość robót wyniosła 114 000 zł i została
sfinansowana częściowo ze środków przeznaczonych
na operację w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE
2021” w kwocie 85 500 zł.

Modernizacja terenów zieleni w Bożej Woli
W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021” wykonano
modernizację terenów zieleni w miejscowości Boża
Wola. W ramach pierwszego etapu przygotowana
została dokumentacja projektowa obejmująca cały
zakres prac wraz z kosztorysami i przedmiarem planowanej inwestycji. Z zakresu rzeczowego udało się

wykonać sadzenie krzewów, bylin na terenie płaskim
z całkowitą zaprawą dołów i wykonaniem obrzeża.
Całkowita wartość robót wynosi 18 018,66 zł brutto
i została sfinansowana częściowo ze środków przeznaczonych na operację w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021 w kwocie 9 009 zł.

Jednostka OSP Baranów dzięki wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
środków Spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Urzędu Gminy i wielu życzliwych sponsorów
zyska nowy lekki specjalny samochód ratownictwa
technicznego z funkcją gaśniczą. Wartość podpisa-

nej umowy wynosi 288 000 zł brutto. Dostawcą samochodu będzie firma PERFEKT. Termin realizacji
zamówienia – 30 czerwca 2022. Zakup nowego samochodu nie byłby możliwy bez bardzo dużego zaangażowania druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Baranowie.

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin. W ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego
o długości 595 m wraz z wykonaniem poboczy. Cała
wartość zamówienia wyniosła 208 590,04 zł. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała dotację w kwo-

cie 100 000 zł ze środków finansowych budżetu
Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu
budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Termin zakończenia prac 18.10.2021.

Nowy Samochód Ratowniczo-Gaśniczy dla OSP Baranów

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Basin

Tekst: Weronika Szałas i Michał Miastowski

URZĄD GMINY W BARANOWIE | tel. 46 858 13 50 | e-mail: urzad@gmina-baranow.pl
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OCHRONA ŚRODOWISKA
Inwentaryzacja źródeł ciepła w gminie Baranów
W okresie 02.08.2021 - 30.10.2021 została przeprowadzona kompleksowa inwentaryzacja źródeł ciepła
we wszystkich nieruchomościach zlokalizowanych
na terenie gminy Baranów. Całkowita kwota poniesionych kosztów na realizację zadania wyniosła
42 066 zł i została w 50% sfinansowana z programu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.
Podstawowym celem realizacji przedmiotowego zadania było zlokalizowanie wszystkich źródeł niskiej
emisji na terenie gminy, w których spalanie odbywa
się w nieefektywny sposób, spalany jest najczęściej
węgiel o złej charakterystyce i niskich parametrach
grzewczych, węgiel brunatny, drewno, które odpowiedzialne są za przekroczenia norm jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego. Odpowiednia diagnoza stanu aktualnego, tj. pozyskanie
informacji odnośnie ilości niskosprawnych kotłów
CO, rodzaju oraz ilości paliwa służącego do zapewnienia komfortu cieplnego, a także planów inwestycyjnych dotyczących wymiany źródła ciepła, pozwoli
na określenie skali problemu oraz dobranie działań
mających na celu poprawę jakości powietrza. Realizacja przedmiotowego zadania stanowiła zatem punkt

wyjścia oraz podstawę do podejmowania kolejnych
działań zmierzających do poprawy jakości powietrza, takich jak: wymiana niskosprawnych kotłów CO,
termomodernizacja budynków, prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej, możliwość skorzystania z dofinansowania do wymiany ogrzewania.
Mieszkańcy naszej gminy w zdecydowanej większości
opalają swoje domy węglem kamiennym 62%, gazem
24%, drewnem i peletem 6,5%, inne ( pompy ciepła,
kotły olejowe, ogrzewanie elektryczne, piece kaflowe,
kozy) stanowią 7,5% ogólnej ilości źródeł ciepła.
Tekst: Jarosław Krasuski

Nowości w programie „Czyste Powietrze” planowane na 2022 r.

Trzecia część programu „Czyste
Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy
dochodzie na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub
1260 zł (dotyczy odpowiednio
gospodarstw wieloosobowych
i jednoosobowych) oraz dla
osób z ustalonym prawem do
zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje – to
najbliższe plany Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2022 r.
w zakresie „Czystego Powietrza”.
Szczegółowe informacje można
uzyskać na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl
Jednocześnie zapraszamy do
Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego „Czyste Powietrze” gdzie mieszkańcy mogą
skorzystać z pomocy doradcy
przy sporządzaniu składaniu
i rozliczaniu wniosku na wymianę źródła ciepła.

Nowe rozkłady jazdy Grodziskich Przewozów Autobusowych

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe rozkłady jazdy autobusów. Linie, które jeżdżą przez gminę Baranów to: 20(Grodzisk Maz. – Jaktorów – Baranów – Kaski), 24(Grodzisk Maz. – Kozery – Chlebnia – Izdebno
Kościelne – Baranów), 25(Grodzisk Maz. – Kozery
Nowe – Izdebno Kościelne – Boża Wola) i 26(Grodzisk
6

Maz. – Żuków – Kłudno Nowe – Karolina – Kaski). Został też zaktualizowany cennik – ceny biletów wynoszą od 1zł do 4zł zależne od strefy, a bilety miesięczne
od 25zł do 100zł. Dokładne zmiany i cennik można
sprawdzić na stronie www.gpa.grodzisk.pl.
Tekst: Tomasz Gasik

NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Medycyna bliżej nas
Jesteśmy w trakcie 4 fali pandemii, zachorowalność
na Covid-19 dorównuje tej sprzed roku. Codziennie przybywa 24 tysiące zgłoszonych zakażonych
i umiera około 600 pacjentów. W naszym rejonie
sparaliżowana jest praca w Szpitalu Zachodnim
i w szpitalu kolejowym w Pruszkowie. W oddziałach Covid są tylko pojedyncze lub brak miejsc dla
chorych. Apelujemy do wszystkich niezaszczepionych aby przyjęli jak najszybciej szczepionkę.
Analiza zdarzeń wyraźnie pokazuje, że zaszczepienie populacji działa. W analogicznym czasie ubiegłego roku ogłoszono lockdown, pozamykano szkoły,
urzędy, kina, teatry, hotele, restauracje, życie zatrzymało się na kilka miesięcy, gospodarka naszego kraju bardzo straciła co napędziło inflację. Wielu
przedsiębiorców poniosło ogromne straty. Aktualnie nie ma lockdown-u a poziom zachorowalności
i zgony przy 50% zaszczepieniu populacji naszego

kraju daje te same statystyki. To pokazuje, że szczepionki działają. Według specjalistów 80% zaszczepionych daje odporność populacyjną przed chorobą.
Covid-19 należy traktować jako nową bardzo groźną chorobę zakaźną, która zagraża ludziom w sferze
zdrowia, bezpieczeństwa ekonomicznego, paraliżu
świadczeń medycznych. Tylko szczepienia mogą
zmień sytuację. Przypomnę tutaj historię walki
z gruźlicą w naszym kraju. Około 2000 roku uznano Polskę za wolną od gruźlicy, uzyskano to dzięki
szczepionce, którą podaje się już w pierwszej dobie
po urodzeniu. Dostępna jest już szczepionka przeciwko Covid-19 dla dzieci od 5 roku życia. W punktach szczepień nie ma kolejek. Zachęcamy wszystkich do jak najszybszego zaszczepienia się aby nie
było 5 fali, a gospodarka naszego kraju mogła podnieść się i placówki medyczne mogły pracować normalnie.

W tym roku mimo trudności w przychodni prowadzimy, oprócz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, badania
profilaktyczne: CHUK - czyli choroby układu krążenia,
program profilaktyki nowotworów macicy, prowadzona jest również rehabilitacja pacjentów po przebytym COVID-19. Prosimy o zgłaszanie się do rejestracji
ze skierowaniem do pracowni fizjoterapii od lekarza
podstawowej opieki zdrowotne z rozpoznaniem “Stan
po Covid-19”. Dodatkowo prowadzimy rehabilitację:
dzieci z wadami postawy, osób z chorobą zwyrodnieniową, z towarzyszącymi chorobami układu krążenia,
płuc (tak zwane CARDIO), osób po urazach, operacjach
układu ruchu i z przewlekłą chorobą zwyrodnieniową.
Zakończyliśmy pierwszą transzę badania pro-

filaktycznego 40 plus i oczekujemy na kolejną .
W tym roku udało się wykonać izolację i ocieplić
fundamenty budynku przychodni. Na przyszły rok
planowany jest remont instalacji klimatyzacji i wentylacji w pomieszczeniach rehabilitacji, modernizacja szamba, wejścia do rehabilitacji, podjazdu
do rehabilitacji wraz z 2 miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych przy rehabilitacji.
Życzymy mieszkańcom Naszej Gminy Dobrego Nowego roku 2022.

Z życia przychodni NZOZ OMEGA w Baranowie

Tekst: Magdalena Piórkowska
Kierownik NZOZ OMEGA w Baranowie
wraz z personelem

Rosnąca odporność w Gminie

Szczepienie przeciw COVID-19 jest jak na razie jedyną skuteczną metodą ochrony przed wirusem
i chorobą. Im więcej nas będzie zaszczepionych tym
większe szanse na zbiorową ochronę. Aby zmotywować i chronić mieszkańców przed zakażaniem
Koronawirusem, Gmina Baranów zadbała o swoich
mieszkańców i włączyła się w promocję szczepień.
Świadomość mieszkańców naszej gminy w sprawie
szczepień zaowocowała i w powiecie grodziskim zajęliśmy drugie miejsce jako gmina wiejska w konkursie „Rosnąca Odporność”. Nasza Gmina została zakwalifikowana do nagrody w wysokości 500 000 zł. Jesteśmy dumni
z postawy i świadomości naszych mieszkańców za co jemy o dalsze szczepienia, rozwagę i rozsądek. Dbajmy
serdecznie dziękujemy. Pomimo tych sukcesów droga o innych tak jak byśmy chcieli żeby ktoś dbał o nas!
do pokonania wirusa jeszcze się nie zakończyła i apeluTekst: Wanda Wójtowicz
URZĄD GMINY W BARANOWIE | tel. 46 858 13 50 | e-mail: urzad@gmina-baranow.pl
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OŚWIATA
Szkoła PODSTAWOWA w Baranowie
Nowy rok szkolny przyniósł remonty w szkole i na terenie otaczającym budynek. Między innymi przed sezonem grzewczym wyremontowano komin kotłowni.
Kaloryfery są ciepłe i dzięki temu wszyscy uczniowie
oraz pracownicy czują się dobrze w murach szkoły.
Wyremontowano również dach na kotłowni. Kolejne
prace remontowe w naszej placówce oświatowej polegają na dostosowaniu pomieszczeń do potrzeb węzła żywieniowego – stołówki. Remont w sekretariacie
i w gabinecie Dyrektora już został zakończony.

Uczniowie naszej Szkoły byli w Teatrze Żydowskim
w Warszawie na spektaklu „Akademia Pana Kleksa”.
Brali też udział w spektaklu muzycznym „Mały Książę” w Teatrze „Garnizon Sztuki” w Warszawie. W drugiej części tej wycieczki uczniowie bawili się w Parku
Trampolin Airo. Nasi najmłodsi uczniowie wyruszyli
również na wycieczkę integracyjną do „Wesołej Zagrody” w Drybusie. Gościli też w Puszczy Mariańskiej.
W lesie grzybków coraz mniej, za to w zerówce mogliśmy podziwiać piękną twórczość dzieci. Wybrali się
Oni na wycieczkę do straży pożarnej w Baranowie,
gdzie zerówkowicze mogli z bliska obejrzeć samochody, sprzęt pożarniczy oraz zwiedzić remizę.
Powróciliśmy do pięknej tradycji naszej szkoły jaką
było wydawanie gazetki szkolnej o nazwie ”Bazgrołek”. W roku 2000 został wydany pierwszy numer
gazetki. Tworzona była ona do 2005 roku. Zostało
wydane łącznie około 50-ciu numerów. Wznawiając
gazetkę mamy nadzieję, że przetrwa ona przez długie
lata zapisując na swoich kartach najważniejsze wydarzenia z życia naszej szkoły. Impulsem do wznowienia
“Bazgrołka” stała się informacja, że Szkoła Podstawowa w Baranowie w przyszłym roku będzie obchodziła
100-lecie powstania. Mamy nadzieję, że reaktywacja
gazetki wpisze się w godne obchody tego wydarzenia.
W dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
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w naszej Szkole o symbolicznej godzinie 11:11 zabrzmiał „Mazurek Dąbrowskiego”. To finał akcja
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła do hymnu”.
Jestem dumny z naszej społeczności szkolnej, która z ogromnym zaangażowaniem włącza się w obchody Narodowego Święta Niepodległości. Dziękuję
wszystkim uczniom i nauczycielom za udział w akcji.
,,Żyję zdrowo i bez uzależnień” to nazwa konkursu,
który odbywał się między 4 października, a 5 listopada na terenie gminy Baranów. Zorganizowany został
przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Baranowie dla uczniów klas I – VIII
ze Szkół Podstawowych z terenu gminy Baranów. Do
konkursu przystąpiła również nasza Szkoła przekazując 27 prac. Prace konkursowe zostały ocenione 30 listopada przez komisję wyłaniając zwycięzców konkursu, którzy wykonali najciekawsze prace.
W dniach od 6 do 8 grudnia br. uczniowie klasy ósmej
pisali próbny egzamin. W Mikołajki (6 grudnia) podczas próbnego egzaminu uczniów zaskoczył Mikołaj,
obdarowując ich słodkim poczęstunkiem. Mamy nadzieję, że ta wizyta wpłynie pozytywnie na wyniki egzaminów próbnych.
Tekst: mgr Roman Kowalski
p. o. Dyrektora
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Szkoła Podstawowa w Bożej Woli
teki andrzejkowej i 61 Centralnego Zlotu Młodzieży
„Palmiry” 2021.

Szkolny wolontariat zorganizował zbiórkę na schronisko „Kudłaci przyjaciele Marty” oraz akcję „Bezpieczna droga do domu – jeżdżę w kasku”. Zwycięzcy
otrzymali od Rejonowej Policji i GOPS-u materiały odblaskowe, a od Rady Rodziców – bon na pizzę dla całej
klasy.

W ramach zwycięskiego projektu Drużyny Sołtysa
„Działaj Lokalnie” zorganizowaliśmy IV Powiatowy
Przegląd Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Patriotycznej, na którym gościliśmy drużyny harcerskie i zespoły z Hufca Błonie, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki
Każdy dzień w naszej szkole jest niezwykły i niepo- oraz szkół z Izdebna Kościelnego i Gól, jak również
wtarzalny. Wśród szczególnych dat warto wymienić: panią Wójt naszej Gminy, burmistrza Błonia, radnych,
Dzień Matematyki, Muzyki, Pluszowego Misia, Dzień sołtysów i wielu mieszkańców.
Praw Dziecka, Dzień Niepodległości, Dzień Katarzyn- Szkoła jest lubianym miejscem, o czym może świadczyć
ki i Łasucha.
fakt, że uczniowie wraz z nauczycielami organizują
W każdym tygodniu odbywają się dodatkowe zajęcia: w niej wieczory filmowe, a nawet nocowanie z nocnychór, sks-y, zapasy, karate, szachy, taniec, plastyka, mi grami terenowymi czy biegiem charytatywnym dla
kodowanie, zbiórki harcerskie, treningi piłkarskie. fundacji „Gdy liczy się czas”. Jesteśmy w trakcie realizaWygraliśmy Stypendium First Lego na zajęcia z pro- cji projektów Aktywna Tablica i Laboratoria Przyszłogramowania. W oddziale przedszkolnym był ma- ści wyposażających szkołę w nowy sprzęt, z którego
giczny Tydzień bez Zabawek. Odbyły się warsztaty profesjonalnie skorzystamy dzięki ukończonym przez
Junior Odkrywca, warsztaty z wykładowcami chemii nauczycieli szkoleniom „Lekcja: Enter”.
z uczelni wyższej, zajęcia profilaktyczne z udzielania
pierwszej pomocy i komunikacji między rówieśnikami. Nauczyciele zorganizowali szereg wycieczek: do
teatrów Kamienica oraz Capitol na spektakle: „Ania
z Zielonego Wzgórza” i „Pinokio” oraz do kina Odeon
w Sochaczewie i Bajka w Błoniu; na warsztaty w Granicy w KPN oraz w Gongolinie. Najmłodsze dzieci pojechały do Krainy Świętego Mikołaja w Kołacinku oraz
dzięki wsparciu Rady Rodziców i Gminy do Labiryntu
pod Warszawą. Nie zabrakło balu bajkowego, dysko-

Przed Bożym Narodzeniem owocnie przeprowadziliśmy akcję „Aniołek dla DPS-u”, w której dzięki ludziom dobrej woli 158 Mieszkańców DPS-u w Bramkach otrzymało paczki świąteczne.

Na Nowy 2022 Rok życzymy wszystkim zdrowia, siły
i pogody ducha. Niech sukcesy dodają skrzydeł, a potknięcia będą tylko lekcją na nowe dni.

Tekst: Justyna Michta
Dyrektor Szkoły
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Zespół Szkolno-przedszkolny w Golach
Jesienne i zimowe miesiące to pracowity okres
w ZSP im. Marii Konopnickiej w Golach. W październiku starsze klasy zwiedziły strefę przemysłową
w miejscowości Pass. Kilka dni później nocowaliśmy
w szkole. Uczniowie spróbowali swoich sił w grze
w szachy oraz warcaby. Turnieje trwały do późna.
Pierwszaki oraz najmłodsze przedszkolaki złożyły
uroczyste ślubowanie. W tak zwanym międzyczasie szkoła przystąpiła do programu mLegitymacja.
16 października, jak co roku, udaliśmy się na Rajd
Pieszy po Kampinosie w ramach wydarzenia Centralny Zlot Młodzieży w PALMIRY 2021, a młodsze
klasy wybrały się na wyprawę do Warszawy ścieżką edukacyjną pt.; „Legendy Warszawskie”. Stolicę
podbijaliśmy jeszcze dwa razy. Najpierw, aby zdobyć odrobinę doświadczenia aktorskiego w Teatrze
Syrena na specjalnych warsztatach, a następnie
udając się na kolejny spacer, tym razem śladami
bohaterów „Kamieni na Szaniec”. Uczniowie mieli
także możliwość rozciągnąć się w parku trampolin.

10

Przez cały listopad braliśmy udział w różnych akcjach o charakterze patriotycznym, aby upamiętnić
tych, którzy walczyli za naszą wolność. Pierwsze
wydarzenie to „Szkoła Pamięta”, był też „BohaterOn
w Twojej Szkole” oraz „Szkoła do Hymnu”. W ramach tych akcji powstawały prace plastyczne, plakaty, odbywały się specjalne lekcje oraz wycieczki.
Przećwiczyliśmy także swoje oratorskie umiejętności w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Nasza
Niepodległa” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w Izdebnie Kościelnym. Mamy się tutaj czym
pochwalić. Pierwsze miejsce w kategorii klas młodszych zajęła Lena Kober z klasy I. Natomiast Piotr
Asendrych, uczeń klasy IV, zajął drugie miejsce w kategorii klas IV - VI. Przedszkolaki także nie marnowały czasu i ćwiczyły swoje kucharskie umiejętności na warsztatach z pieczenia pizzy. Było pysznie!
Uczciliśmy Narodowy Dzień Niepodległości koncertami w szkole oraz w przedszkolu. Były nawet krówki w barwach narodowych. Listopad to także wybo-
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ry kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy. Naszą
szkołę reprezentuje 4 radnych. Świętowaliśmy również Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Forma
fizyczna jest bardzo ważna, dlatego uczestniczyliśmy w projekcie sportowym Fundacji Pho3nix Kids.
Nie zapominajmy także o wróżbach andrzejkowych.
Grudzień to przede wszystkim wspaniałe Jasełka.
W Mikołajki klasy prezentowały utwory podczas
szkolnego wydarzenia pt.: „Świąteczny Układ Taneczny”. Odwiedził nas także Mikołaj. Przekazaliśmy
różne artykuły dla niemowląt podczas zbiórki „Nie
bądź sknera, kup pampera”. Z kolei przedszkolaki zajęły się zwierzętami – zbierały karmę i produkty dla
pupili ze schroniska. Starsi uczniowie w ramach wolontariatu robili porządki na cmentarzu oraz przygotowywali dekoracje świąteczne. Ruszyło także kółko
szachowe – nareszcie! Od grudnia zaczął działać
w naszej szkole sztab WOŚP. Zapraszamy całą Gminę do wspólnych przygotowań do Wielkiego Finału.
Będzie się działo!
Tekst: Zespół ds. Promocji Szkoły
URZĄD GMINY W BARANOWIE | tel. 46 858 13 50 | e-mail: urzad@gmina-baranow.pl
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Szkoła Podstawowa w Kaskach
Jesień w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach obfitowała w wiele atrakcyjnych wydarzeń.
Ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu fotograficznego “Moje najpiękniejsze wakacyjne wspomnienie”. Rada Rodziców przygotowała Święto Pieczonego
Ziemniaka. W klasie I odbyła się ważna uroczystość
– Pasowanie na ucznia. Nasze dziewczęta nie zapomniały o klasowych kolegach i złożyły im życzenia oraz wręczyły upominki z okazji Dnia Chłopaka.
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek
Szkolnych. W ramach realizacji tegorocznego hasła
“Baśnie i legendy z całego świata” zostały przeprowadzone konkursy promujące czytelnictwo. W związku
z działalnością Szkolnego Klubu Ekologów przystąpiliśmy do projektu Ekologiczni sąsiedzi – przygoda
z Feniksem. Klasy 0 – III odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne w Gongolinie i wzięły udział
w realizacji warsztatu Jesienne
wykopki. Obchodziliśmy w naszej
szkole Światowy Dzień Uśmiechu.
Szóstoklasiści przygotowali prelekcję w związku z Dniem Edukacji
Narodowej, którą zaprezentowali
starszym kolegom. Młodsze dzieci obejrzały program artystyczny,
w czasie którego pokazano scenki
z codziennego życia uczniów. Były
też podziękowania dla nauczycieli
i pracowników szkoły. Uczniowie
klas IV – VIII byli na jednodniowej
wyciecze w Toruniu. Gościliśmy
przedstawicieli OSP w Kaskach,
którzy przeprowadzili z uczniami pogadankę na temat udzielania pierwszej pomocy. Dzieci mogły także dokładnie
obejrzeć strażacki samochód ratowniczo-gaśniczy.
W listopadzie odbył się Konkurs Recytatorski Poezji
Religijnej “Usłysz Panie moje słowa” dla uczczenia
Pontyfikatu św. Jana Pawła II. Obchodziliśmy w szkole Dzień Patrona – Orła Białego oraz uczciliśmy 103.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wzięliśmy udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki “Szkoła do hymnu”. 10.11.2021 o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewaliśmy hymn narodowy.
Ósmoklasiści uczestniczyli w Niepodległościowym Rajdzie Kampinoskim – Misja Kampinos. Orły z Kask zajęły
w tej rywalizacji 5 miejsce. W dniach 22 – 26 listopada
zorganizowaliśmy Tydzień Życzliwości. Czas ten przyniósł nie tylko inny kolor każdego dnia, ale również
wiele dobrych uczynków i pozytywnych emocji. Celem
akcji było przypomnienie, że ważne jest to, aby na co
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dzień być dobrym, uprzejmym,
pomocnym dla innych. Odbyły się
andrzejki klasowe. Nasi ósmoklasiści przebrani za wróżki i magów
przygotowali dla młodszych kolegów spotkanie, podczas którego
odsłaniali tajemnice przyszłości.
W dniu 6 grudnia odwiedził naszą
szkołę wyjątkowy, długo oczekiwany gość – Święty Mikołaj. Dzieci
zostały obdarowane słodkościami
zakupionymi przez Radę Rodziców
i podarowanymi przez Panią Wójt.
Klasy 0-III wyjechały do kina Za
Rogiem w Teresinie na projekcję
filmu “Mikołaj i spółka”. Wzięliśmy
udział w akcji charytatywnej Nie
bądź sknera, kup pampera. Tuż
przed przerwą świąteczną zorganizowaliśmy Wigilie klasowe.
Tekst: Aneta Piątek
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CZAS SZYBKO MIJA… W OŚWIACIE RÓWNIEŻ
Rok 2021 już za nami! Był to już drugi rok, który
w znacznej mierze upłynął w cieniu trwającej pandemii COVID-19. Od stycznia do końca maja 2021 praca w szkołach odbywała się w systemie zdalnym lub
hybrydowym z wykorzystaniem technik informatycznych wspomagających kształcenie na odległość. Okres
ten był czasem próby zarówno dla uczniów, rodziców
oraz środowisk szkolnych. Trudno dokonać oceny
tego okresu zawieszenia zajęć, na szczęście druga połowa roku dała namiastkę normalnego trybu, gdyż
zajęcia w szkołach powróciły do stacjonarnej formy.
Mimo trwającej pandemii udało się z środków zewnętrznych uzyskać 341 890 zł dla oświaty z gminy
Baranów. Pozyskaliśmy takie środki jak:
YY 28 000 zł z programu rządowego - Aktywna Tablica 2021 dla Szkoły Podstawowej w Kaskach i Szkoły Podstawowej Bożej Woli,

YY 4 000 zł z programu rządowego – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2021 dla szkolnej biblioteki w Szkole Podstawowej w Baranowie

YY 40 000 zł z środków rezerwy części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół, prowadzonych przez
JST w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – dotyczy adaptacji
poddasza w Szkole Podstawowej w Golach;

YY 210 000 zł z programu rządowego - Laboratoria
Przyszłości – dotyczy wszystkich szkół z gminy Baranów;

YY 18 270 zł z środków subwencji ogólnej na zajęcia
wspomagające dla uczniów z zakresu kształcenia ogólnego - dotyczy wszystkich szkół z gminy Baranów.

Dzięki tym funduszom polepszy się jakość edukacji
w naszej gminie, a także powiększy się stan wyposażenia, urządzeń i zbiorów bibliotecznych w szkołach. Cieszymy się i liczymy, że w kolejnym roku uda się pozyskać tyle samo, a może i więcej dodatkowych funduszy.
Koniec roku obfitował w inwestycje, ponieważ odbył się długo oczekiwany remont – adaptacja części
pomieszczeń dla potrzeb stworzenia węzła żywieniowego, czyli krótko mówiąc chodzi o STOŁÓWKI
dla Szkoły Podstawowej w Baranowie i w Kaskach.
Zakończenie prac budowlano – remontowych odbyło
się 31 grudnia 2021 r. Celem prac było wydzielenie
pomieszczeń, w których uczniowie będą mogli w bezpiecznych, higienicznych i estetycznych warunkach
spożywać posiłki.

A oprócz remontu w środku Szkoła Podstawowa
w Baranowie może pochwalić się nowym placem zabaw sfinansowanym przez Spółkę CPK z kwotę 95
811,55 zł. Ze starego placu zabaw całkowicie usunięto
starą i  zniszczoną nawierzchnię wraz z wysłużonymi
YY 41 620 zł z środków rezerwy części oświatowej urządzeniami. Ich miejsce zajęła całkowicie nowa nasubwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań oświato- wierzchnia, a także piękne, nowe i bezpieczne zabawki w kształcie pojazdów.
wych;
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Gminna Biblioteka Publiczna

się Panie z koła Seniora działającego przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic. W spotkaniu
tym nie chodziło tylko o edukację, lecz przede wszystkim o wspólne spędzenie czasu. Warsztaty to nie tylko
stroiki i lampiony ale również rozmowy i wyjątkowy
czas spędzony razem przy dekorowaniu małych arcydzieł. Wspaniale było widzieć radość uczestniczek
wykonujących swoje ozdoby świąteczne. Na kolejne
spotkanie zaprosiliśmy do Biblioteki rodziny w dniu
10 grudnia. Na warsztatach uczestnicy własnoręcznie
wykonywali świece w słoikach i żarówkowe bombki.
W piątek 08.10.2021 roku w filii w Kaskach odbyła Przepiękne świeczki własnoręcznie zrobione podczas
się ogólnokrajowa akcja Noc Bibliotek. Tegoroczna
edycja nosiła hasło „Czytanie wzmacnia”, a w naszej
bibliotece to wydarzenie było zorganizowane dla
dzieci. Wspólna zabawa zaczęła się o godzinie 17:00
na placu za biblioteka. W celu wzajemnego poznania
się uczestników Nocy Bibliotek odbyły się zabawy
z chustą klanzy i szukaniem kotylionów z imionami
uczestników. W scenariuszu Nocy Bibliotek znalazła
się zabawa „nie upuść piórka”, która okazała się odkryciem roku. Dla naszych najmłodszych przygotowaliśmy również warsztaty plastyczne, podczas których
wykonano wiele oryginalnych, pięknych i ciekawych
zakładek do książek. Po zabawie z piórkiem i warsztatach przyjechała jakże wyczekiwana pizza. Na zakończenie wydarzenia sala konferencyjna w filii w Kaskach zamieniła się w salę kinową, gdzie mogliśmy
obejrzeć film „Operacja: Człowiek w czerni”. Ten familijny kryminał jest ekranizacją popularnej serii książek dla dzieci „Biuro Detektywistyczne nr 2”. Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom za świetną
piątkową zabawę. Okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia jest jednym z najpiękniejszych w roku.
Obowiązkowym elementem tych świąt są ozdoby i dekoracje. Dlatego w Bibliotece w Kaskach zorganizowano cykl warsztatów o tematyce świątecznej. Już 26
listopada 2021 r na warsztatach w Bibliotece spotkały
14
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warsztatów mogą stać się prezentem pod choinkę.
Przy użyciu kleju, sznurka i brokatu przekształciliśmy
bezużyteczne żarówki w piękne bombki bałwanki,
które zawisły na choince. Tradycyjnie w grudniu dekorujemy w bibliotece pierniki. W środę 15 grudnia
w całym budynku roznosił się korzenny, miodowy
zapach. To grupa ,,ochotników” zdobiła pierniczki na

warsztatach. Wszyscy do zadania podeszli w sposób
profesjonalny ponieważ udekorowane ciasteczka to
upominki dla seniorów i zaproszonych gości na spotkanie wigilijne w dniu 17 grudnia 2021 r.
Tekst: Zespół Gminnej Biblioteki Publicznej
w Baranowie
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Baranowski Bon Żłobkowy
Drodzy Rodzice z radością informujemy, że od
przyszłego roku ponownie będzie można ubiegać
się o “Baranowski Bon Żłobkowy”. Tak samo jak
w 2021 r. wnioski będzie można składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie przez
dwa miesiące t.j. w lutym i w sierpniu danego roku.
Rada Gminy Baranów podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia Baranowskiego Bonu Żłobkowego
nie określiła czasu jego obowiązywania w związku z czym rodzice mogą co roku składać wnioski.
Wnioski o bon żłobkowy może złożyć: rodzic, osoba
samotnie wychowująca dzieci, osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej, opiekun prawny i faktyczny
dziecka oraz osoba ucząca się. Wysokość bonu wynosi 200,00 zł w przypadku, gdy dziecko objęte jest
usługami żłobka lub dziennego opiekuna oraz 150,00
zł w przypadku, klubu dziecięcego. Analogicznie jak
w bieżącym roku bon przysługuje, jeżeli spełnione są
łącznie następujące warunki:

YY rodzice zamieszkują na terenie naszej gminy, rozliczają się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku
Mazowieckim ze wskazaniem w zeznaniu rocznym
miejsca zamieszkania na terenie gminy Baranów,
YY oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną
pracę zarobkową,

YY oboje rodzice nie korzystają z urlopu wychowawczego,

YY świadczenie przysługuje również jeżeli jeden z rodziców lub obydwoje rodzice nie są zatrudnieni
i nie wykonują czynnej pracy zawodowej z powodu:
££ciężkiej choroby lub niepełnosprawności;

££kontynuowania nauki w systemie dziennym,
która uniemożliwia sprawowanie opieki nad
dzieckiem;
££odbywania stażu dla osób bezrobotnych;

££pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie przez co rozumie się, dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę
wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te
zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Podjęcie przez Radę Gminy Baranów uchwały w sprawie wprowadzenia Baranowskiego Bonu Żłobkowego przewiduje wsparcie dla rodzin z małymi dziećmi,
ma być zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy oraz
płacenia podatków do gminy Baranów.
Tekst: Bogumiła Jasińska

Paczki żywnościowe
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
w grudniu 2021 r. organizował świąteczne paczki
żywnościowe w ramach wieloletniego, rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu” dla najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy.
Pomoc w takiej formie otrzymały zarówno osoby
samotne, niepełnosprawne jak i rodziny z dziećmi.
Kwalifikowanie osób uprawnionych odbywało się poprzez przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
przez pracownika socjalnego zgodnie z ustawą z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz zgodnie z uchwałą nr IV/19/2019 Rady Gminy Baranów

NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019kryterium dochodowego uprawniającego do korzy- 2023. Każda paczka świąteczna zawierała produkty
stania pomocy społecznej oraz odstąpienia od żąda- żywnościowe o łącznej wartości 200,00 zł.
nia zwrotu wydatków przez osoby objęte rządowym
Tekst: Agata Żukowska
Powołanie Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej

Mając na względzie współpracę międzyinstytucjonalną, wspierając rozwój sektora ekonomii społecznej na
terenie województwa mazowieckiego oraz korzyści
płynące z takiej współpracy dla społeczności lokalnej, w dniu 08.11.2021 r. Wójt Gminy Baranów Agata
Trzop – Szczypiorska w imieniu Gminy Baranów podpisała porozumienie o współpracy z Województwem
Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie
Centrum Polityki Społecznej, reprezentowane przez
p.o. Dyrektora MCPS Aleksandra Kornatowskiego.
Przedmiotem zawartego porozumienia było powołanie lokalnego Rzecznika Ekonomii Społecznej i Solidarnej, co pozwoli Gminie realizować we współpracy
z Samorządem Województwa Mazowieckiego działania wspierające rozwój sektora ekonomii społecznej.
Funkcję
Rzecznika
Ekonomii
Społecznej i Solidarnej w gminie Baranów pełni
Pani Agnieszka Łopata – Kierownik Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
Ekonomia społeczna i solidarna to sfera aktywności
obywatelskiej, która poprzez działalność ekonomiczną i działalność pożytku publicznego służy integracji
zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, tworzeniu miejsc pracy, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej na
rzecz interesu ogólnego oraz rozwojowi lokalnemu.
Jest to działalność o celach głównie społecznych,
w ramach której zyski nie podlegają podziałowi, a są
przeznaczane na te cele na rzecz wspólnoty – w przeciwieństwie do zwykłych przedsiębiorstw, gdzie celem jest maksymalizacja zysku i zwiększenie dochodu
właścicieli. Oznacza to, że ekonomia społeczna i solidarna pozostaje na pograniczu sektora przedsiębiorczości oraz sektora organizacji pozarządowych niedziałających w celu maksymalizacji zysku.
Tekst: Agnieszka Łopata

Po raz kolejny już Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie wytypował cztery najbardziej potrzebujące
osoby i rodziny do Szlachetnej Paczki – ogólnopolskiego projektu organizowanego przez Stowarzyszenie Wiosna, którego celem jest materialna i mentalna
pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W związku z powyższym, tuż przed Świętami

Bożego Narodzenia do wytypowanych przez nas rodzin trafiła pomoc rzeczowa w postaci głównie żywności, artykułów chemicznych, mebli, AGD oraz opału
na zimę. Dziękujemy Wolontariuszom oraz wszystkim
osobom zaangażowanym w pomoc na rzecz Mieszkańców naszej gminy.
Tekst: Barbara Baran

Szlachetna Paczka
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Gminny Konkurs Profilaktyczny „Żyję zdrowo i bez uzależnień”
W okresie 04.10.2021. - 05.11.2021 r. na terenie
££Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej
gminy Baranów odbył się konkurs profilaktyczny dla
w Golach wpłynęły 4 prace
uczniów klas i-VIII ze szkół podstawowych z terenu
££Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kaskach
Gminy Baranów, organizowany przez Gminną Komiwpłynęły 24 prace.
sję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w BaKonkurs przeprowadzony został w trzech kategoranowie. Celem Konkursu było:
riach wiekowych:
££podniesienie świadomości dzieci i młodzie££I kategoria- uczniowie klas I- II – prace wykonaży dotyczącej zagrożeń, jakie niosą za sobą
ne techniką dowolną
    uzależnienia i zachowania ryzykowne,
££II kategoria- uczniowie klas IV-VI rymowanka
££promocja zdrowego stylu życia, przez upolub krótki wierszyk z możliwością wzbogacenia
wszechnianie wzorów i postaw prozdrowotw elementy graficzne
nych,
££III kategoria – uczniowie klas VII-VIII ha££zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań
sło profilaktyczne z elementami graficznymi.
profilaktycznych
Komisja wyłoniła zwycięzców konkursu, którzy
Do konkursu przystąpiły szkoły:
wykonali najciekawsze prace. Wyniki konkursu
££Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Baranoprzekazane zostały do szkół wraz z prezentacją
wie wpłynęło 27 prac,
nagrodzonych prac.
££Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego
w Bożej Woli wpłynęło 14 prac

Tekst: Renata Wójcik

Bądź bezpieczny na drodze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Posterunkiem Policji w Jaktorowie przy
wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie, w listopadzie b.r.
przeprowadził akcję „Bądź bezpieczny na drodze”.
Akcja skierowana była do dzieci ze szkół z terenu
naszej gminy i miała charakter informacyjno - edukacyjny. Celem było przypomnienie uczniom zasad
bezpiecznego korzystania z dróg zwłaszcza porą
jesienną i zimową, gdzie znacznie ograniczona jest
widoczność na drogach a uczniowie często poruszają się bez żadnych oznaczeń. Podczas akcji uczniom
zostały przekazane artykuły odblaskowe, m.in.: kamizelki, worko-plecaki, opaski oraz zawieszki do
plecaków.
Tekst: Agnieszka Łopata
Wsparcie od Koła łowieckiego „Kuropatwa”
Koło łowieckie „Kuropatwa” działające na terenie
gminy Baranów jak co roku przygotowało paczki
świąteczne dla dwóch rodzin wytypowanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku
paczki trafiły do mieszkańców sołectw Stanisławów
i Drybus rozwożone wspólnie przez pracownika
18

GOPS i członka z Koła łowieckiego. Obdarowani byli
wdzięczni za miły świąteczny gest. Składamy serdeczne podziękowania dla Koła Łowieckiego „Kuropatwa”
za okazane serce w tym przedświątecznym czasie.
Tekst: Paulina Nagalska-Piliszek
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RADA GMINY
Rada Gminy BARANÓW
W ostatnim kwartale 2021r. zwołane były trzy sesje
zwyczajne oraz jedna nadzwyczajna, w tematyce zgodnej z planem pracy rady na 2021r.

21 października 2021 r. na XLII sesji - skład Rady został
powiększony o piętnastego radnego – Jarosława Wiązowskiego. Okręg wyborczy nr. 14 po roku czasu został
uzupełniony po śmierci Ś.P. Romana Bodycha. Reprezentant mieszkańców Kask przyjął akt nadania z rąk
wiceprzewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, po
czym złożył przysięgę przed przewodniczącą Rady
Gminy Baranów i wszystkimi obecnymi na sali. Na tym
również posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żaby oraz części Cegłowa.

10 listopada 2021r. odbyła się XLIII Nadzwyczajna
sesja Rady Gminy poświęcona pośmiertnemu nadaniu tytułu Zasłużony dla Gminy Baranów dla Romana
Wojciecha Bodycha. W tym dniu również zrealizowano
inicjatywę zapoczątkowaną przez Stowarzyszenia dla
Rozwoju Kaski i Okolic, poprzez uroczyste odsłonięcie
kamienia i otwarcie skweru im. Romana Wojciecha Bodycha. Trzeba podkreślić, że Roman Bodych za swoje
działania znany był w naszej społeczności, zawsze gotowy do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, za
to poświęcenie pozostanie w naszej pamięci, a my pozostajemy mu wdzięczni.

20 grudnia 2021r podczas XLV sesji Rady Gminy Baranów mieliśmy zaszczyt i przyjemność wręczać gratulacje oraz stypendia i nagrody sportowe dla naszych
młodych mieszkańców, utalentowanych w różnych
dziedzinach sportu, cieszy fakt że z roku na rok grono
się powiększa. Podczas sesji przyjęto uchwałę wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Baranowski Bon
25 listopada 2021r. odbyła się XLIV sesja Rady Gminy
Żłobkowy”, zmiany do statutu Młodzieżowej Rady GmiBaranów, na której to przyjęto uchwałę dotyczącą wyny Baranów, plan pracy komisji rewizyjnej oraz rady na
sokości stawek podatku rolnego oraz wysokość stawek
przyszły rok.
i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów na rok 2022. Przyjęto również program W porządku obrad wszystkich sesji zwyczajnych znajwspółpracy Gminy Baranów z organizacjami pozarzą- dowały się zmiany budżetowe, pozytywnie opiniowadowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku ne przez komisje budżetową, również przyjęte przez
publicznego na rok 2022, zachęcamy do zapoznania, radę. Wszystkie pozycje w porządku są ważne i wymawprowadzono kilka ciekawych zmian m.in. zakres za- gają omówienia oraz pracy, można się z nimi zapoznać
dań publicznych. Podjęto uchwałę ustalającą wynagro- na BIP gminy Baranów w zakładce praca rady, jak rówdzenie Wójta Gminy, dostosowując do obowiązujących nież oglądając transmisje obrad.
Tekst: Rada Gminy Baranów
norm prawnych.
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Młodzieżowa Rada Gminy Wybrana!

19 listopada Gminna Komisja Wyborcza mająca swoją siedzibę w budynku fili Biblioteki Publicznej w Kaskach podała wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy. Sama
gminna komisja powołana została na podstawie
zarządzenia Wójta Gminy Baranów i składała się
z ochotników – uczniów szkół z terenu gminy.
Młodzieżowa Rada Gminy Baranów składa się
z uczniów klas VII i VIII i prezentuje się następująco:
YY 4 uczniów ze szkoły w Golach

YY 2 uczniów ze szkoły w Bożej Woli

YY 4 uczniów ze szkoły w Kaskach

YY 3 uczniów ze szkoły w Baranowie

Łącznie członków MRGB jest 13, a opiekunem
jest
pani
Angelika
Jagaś.
Rada ukonstytuowała się 24 listopada wybierając
przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza na
pierwszym posiedzeniu w Urzędzie Gminy w Baranowie. Świeżo wybrany przewodniczący wziął udział
25 listopada Sesji Rady Gminy Baranów. Został na niej
ciepło powitany i zapewniony o chęci współpracy.
Tekst: Tomasz Gasik

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

W piątek 3 grudnia Pani Wójt wręczyła medale czterem parom z terenu naszej gminy. Są to wyjątkowe
medale i mogą zostać nimi odznaczeni tylko Ci, którzy przeżyli w związku małżeńskim co najmniej 50
lat. Tak długi staż małżeński wymaga od obojga ludzi
wiele pracy i miłości. Odznaczonymi zostali: Jadwiga
i Jan Łuniewscy, Mirosława i Tadeusz Ciołek, Barbara i Mieczysław Lipińscy, Teresa i Jerzy Piasek. Uho20

norowani podkreślają, że przepisem na taki związek
jest miłość, cierpliwość i przyjaźń. Żartobliwie dodają
również, że czasem trzeba czegoś nie dowidzieć lub
nie dosłyszeć, aby dopełnić tego przepisu na udane
małżeństwo. Urząd Gminy w Baranowie z tej okazji
składa najszczersze życzenia zdrowia, pomyślności
oraz wielu wspólnych lat.
Tekst: Tomasz Gasik
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Apel Rady Gminy Baranów
Zgodnie z Uchwałą NR XLV/243/2021 podjętą przez ców oraz naszej Gminy. Utrzymywanie tego stanu
Radę Gminy Baranów na sesji 20 grudnia przekazuje- niepewności od ponad 3 lat wpływa bezpośrednio na
my apel Rady Gminy do Mieszkańców.
komfort życia Mieszkańców, którzy żyją w nieustanUstawa o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, będą- nym stresie o swoją przyszłość, a nadto stanowi przyca podstawą do działań władzy wykonawczej przy czynę zahamowania rozwoju gospodarczego Gminy,
realizacji inwestycji CPK, jak również akty wyko- wynikającego z odpływu Mieszkańców oraz niechęci
nawcze do ww. ustawy, w naszej opinii, są sprzecz- przedsiębiorców do podejmowania nowych przedne z duchem Konstytucji RP oraz jej fundamental- sięwzięć gospodarczych na terenie naszej Gminy.
nymi wartościami – m. in. zaufania obywatela do Pomimo braku decyzji wojewody, a więc w istowładzy, pewności prawa, zasady ochrony własno- cie przy braku jakiegokolwiek oficjalnego dokuści, czy zasady proporcjonalności, a sam proces ich mentu stwierdzającego, że CPK rzeczywiście poprocedowania – sprzeczny z zasadą prawidłowej wstanie na terenie naszej Gminy, doszło już do
legislacji. Nasz niepokój budzą również działania pierwszych dobrowolnych nabyć nieruchomości,
rządu, które w naszej opinii, pozbawione są od- podyktowanych obawą oraz ciągłym stanem niepowiedniego upoważnienia ustawowego, tym sa- pewności, w którym trzymani są nasi Mieszkańcy.
mym są sprzeczne z zasadą legalizmu, a także na- Takie działanie władzy publicznej, polegające na
ruszają zaufanie obywateli do władzy publicznej. pozornie dobrowolnych nabyciach, a w rzeczywiZgodnie z art. 30 ust. 1 i 2 ustawy o CPK, jeżeli ko- stości wymuszonych długotrwałym utrzymywanieczne jest przeprowadzenie badań lub pomiarów niem stanu niepewności, w naszej ocenie, nie pona nieruchomości znajdującej się na terenie naszej winno mieć miejsca w demokratycznym państwie
Gminy w związku z realizacją inwestycji CPK, Inwe- prawa, dlatego wyrażamy przeciw temu silny sprzeciw.
stor może wystąpić o wydanie takiego zezwolenia Ponadto obecne przepisy dotyczące wywłaszczania
do wojewody, jednakże przed tym obowiązany jest nieruchomości, a nawet ich projektowane zmiany,
wystąpić o taką zgodę do właściciela nieruchomo- nie zapewniają odpowiedniej ochrony oraz słuszneści. Tym samym norma prawna wynikająca z ww. go i pełnego odszkodowania, jako że nie biorą pod
przepisów różni się znacząco od stanowiska rządu uwagę kosztów zmiany miejsca zamieszkania, przewyrażonego w piśmie Pełnomocnika ds. CPK z dnia niesienia działalności gospodarczej oraz utraconych
27 października 2021 r., w którym ten stwierdza, korzyści, co w istocie powoduje znaczne pogorszenie
że „zgodnie z treścią rozporządzenia Spółka CPK – sytuacji ekonomicznej właścicieli wywłaszczanych
jako – inwestor otrzymuje dodatkowe uprawnienia nieruchomości oraz przedsiębiorców, których ośroddotyczące badań środowiskowych i lokalizacyjnych kiem działalności jest nasza Gmina. Proponowane
(przede wszystkim: geologicznych, przyrodniczych zmiany do ustawy o gospodarce nieruchomościami,
i archeologicznych) oraz do wejścia na teren nie- przedstawione w projekcie ustawy o zmianie ustawy
ruchomości w celu ich przeprowadzenia”, które to o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych instanowisko istotnie wprowadza naszych Mieszkań- nych ustaw z dnia 7 lipca 2021 roku, są w naszej ocenie
ców w błąd. W praktyce przeprowadzanie badań niezgodne z konstytucyjną zasadą słuszności odszkolub pomiarów odbywa się, zarówno bez decyzji wo- dowania za wywłaszczenia, gdyż ich wprowadzenie
jewody jak i właściciela, wprowadzając go w błąd, skutkować będzie obniżeniem wartości odszkodowań
że obowiązany jest udostępnić swoją nieruchomość. w porównaniu do wcześniejszych zasad obliczania
Pomimo próby podjęcia dialogu z rządem odnośnie wartości odszkodowań i tym samym bezpośrednio nieich działań pozbawionych podstawy prawnej, jego korzystnie wpłyną na sytuację naszych Mieszkańców.
stanowisko oraz działania pozostają niezmienne. Wobec tego, troszcząc się o naszych Mieszkańców,
Naszą niepewność budzi także brak decyzji wojewo- a także przyszłość naszej małej ojczyzny – Gminy
dy w sprawie ustalenia lokalizacji CPK, której wyda- Baranów, zwracamy się z niniejszym apelem o ponie przewiduje art. 38 ust. 1 ustawy o CPK. W związ- moc w tej sprawie oraz wzywamy do zaprzestania
ku z brakiem ww. decyzji do tej pory nie jest pewne, naruszeń praw naszych Mieszkańców przez organy
w którym miejscu powstanie inwestycja, co rodzi władzy publicznej.

wiele pytań odnośnie przyszłości naszych Mieszkań-

Tekst: Rada Gminy Baranów
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ORGANIZACJE
Ochotnicza Straż Pożarna w Kaskach

W
ostatnim
kwartale
roku
szczególnie dużą aktywnością odznaczyła się Młodzieżowa
Drużyna
Pożarnicza,
którą
w naszej jednostce koordynuje dh Daniel Kazimierski. Najmłodsi strażacy uczestniczyli w otwarciu
nowego placu zabaw w Regowie, gdzie prezentowali rówieśnikom swoje umiejętności z zakresu
pożarnictwa. Wraz ze starszymi druhami opowiadali o zawodzie strażaka i zachęcali do wstąpienia
w swoje szeregi podczas spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. W listopadzie członkowie MDP przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w wypadkach
i urazach.

Delegacja druhów z OSP w Kaskach brała udział
w zjeździe Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Baranowie, a także w uroczystości nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baranów” śp.
Romanowi Bodychowi. Nasza jednostka upamiętniła również zmarłego przed rokiem społecznika uczestnicząc w mszy świętej w jego intencji.
22

W 2021 roku, podobnie jak w latach ubiegłych planowaliśmy zorganizować zabawę andrzejkową. Niestabilna sytuacja epidemiczna i duża liczba zakażeń
w naszym regionie zmusiła nas do odwołania imprezy.
Strażacy wraz z orkiestrą zaangażowali się w akcję pomocy dla Rafała Stefankiewicza,
prezentując samochód bojowy i sprzęt ratowniczo-gaśniczy podczas grudniowego kiermaszu,
z którego dochód przeznaczony został na leczenie
poszkodowanego w wypadku mieszkańca Jaktorowa.
Dzięki dotacji z Komendy Głównej PSP dla jednostek OSP zaangażowanych w walkę z pandemią,
środkom własnym, a także funduszom wiejskim
udało się zakupić 12 hełmów strażackich firmy
Rosenbauer, które zapewnią bezpieczeństwo naszym druhom podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.
W ostatnich miesiącach nasi strażacy wielokrotnie
udzielali pomocy podczas kolizji, podtopień, pożarów i innych lokalnych zagrożeń, szczególnie często w zwalczaniu skutków silnego wiatru. Druhowie
dbali również o czystość wokół strażnicy i wykonywali prace porządkowe na terenie obiektów OSP.
W październiku pożegnaliśmy naszego przyjaciela, zawsze służącego pomocą i zaangażowanego strażaka OSP
w Kaskach, śp. dh. Jacka Chmiela.
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Tekst: A. B. Krzemińskie

Ochotnicza Straż Pożarna w Bożej Woli
Okres jesienny rozpoczęliśmy od działań związanych z wichurami, które ponownie przeszły przez
nasz powiat, poprzez wsparcie działań naszą drabiną SD-30. Od października do grona osób uprawnionych do działań ratowniczo-gaśniczych dołączyła grupa pięciu druhów, którzy ukończyli kurs
strażaków – ratowników organizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Grodzisku Mazowieckim. Nasi nowi druhowie mogli już się wykazać podczas ostatnich naszych
interwencji. W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy o regularnym przeglądzie przewodów kominowych oraz systemów wentylacji w budynkach. Zapobiegnie to przykrym
skutkom, czyli pożarom sadz w kominie oraz zatruciom tlenkiem węgla. Przypominamy, że czad
jest to gaz bezwonny, bezbarwny o gęstości zbliżonej do powietrza. Najlepszym rozwiązaniem jest
zakup czujnika tlenku węgla, do czego zachęcamy. Jest to koszt kilkudziesięciu złotych, który może
uratować życie.

Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożej Woli życzą wszystkim mieszkańcom
Szczęśliwego Nowego Roku!
Tekst: Piotr Szałas

Ochotnicza Straż PożarnA w Baranowie
Podczas Gminnych dożynek jednostka uruchomiła
procedurę na pozyskanie środków finansowych na
zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.
Bardzo prosimy o wsparcie na ten cel. Wpłaty można dokonywać na nr konta 50 9304 1012 0007 0045
3000 0010. W październiku w naszej jednostce odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, na którym został
wybrany nowy zarząd:
Prezes – dh Piotr Gonera OSP Boża Wola
Wiceprezes – dh Krystyna Krzemińska OSP Kaski
Wiceprezes – dh Rafał Skrzypczyński OSP Osiny
Sekretarz – dh Monika Śmiecińska OSP Baranów
Członek – dh Michał Lesiński OSP Boża Wola
Członek – dh Mirosław Ordak OSP Osiny
Członek – dh Dariusz Szymańczak
Członek – dh Łukasz Florczak
Członek – dh Artur Stegienko
Członek – dh Zygmunt Kazimierski
Członek – dh Grzegorz Wieczorek
W listopadzie odwiedzili naszą strażnicę najmłodsi
uczniowie Szkoły Podstawowej w Baranowie, którzy
z zainteresowaniem słuchali druha Witolda Stegienko jak opowiada o pracy strażaków podczas akcji
oraz o sprzęcie znajdującym się na wyposażeniu jednostki. Spotkanie zakończyło się małym poczęstunkiem.
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MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA OSP W KASKACH

Miesiące ciężkiej pracy i przygotowań muzyków
z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Kaskach zaowocowały we wrześniu ogromnym sukcesem - wygraną w VII Konkursie na Najlepszą Orkiestrę Dętą
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich pod patronatem
marszałka województwa mazowieckiego. W tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba aż 12
orkiestr. Czek na 8 tysięcy złotych oraz zwycięski tytuł otrzymał nasz zespół. Relację z tego wydarzenia
można zobaczyć na facebookowym profilu orkiestry.
W październiku uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu strażaka z naszej jednostki i przyjaciela orkiestry,
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dh. Jacka Chmiela, a także otworzyliśmy swoim występem zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Baranowie.
W pierwszej połowie listopada uhonorowaliśmy wieloletniego Radnego, Przewodniczącego Rady Gminy
Baranów, śp. Romana Bodycha uczestnicząc w mszy
oraz uroczystościach odsłonięcia kamienia i otwarcia skweru upamiętniającego zmarłego przed rokiem
samorządowca. Rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę świętowaliśmy podczas miejskich
obchodów w Żyrardowie, gdzie odbyły się msza,
przemarsz i apel pamięci przy Pomniku
Nieznanego Żołnierza.
W grudniu nasza orkiestra włączyła się
do akcji zbierania
funduszy na leczenie
i rehabilitację dla Rafała Stefankiewicza,
grając charytatywny koncert podczas
kiermaszu w OSP
w Jaktorowie. Cieszymy się, że po raz
drugi w minionym
roku udało nam się
przekuć nasze talenty
i umiejętności w realną pomoc drugiemu
człowiekowi.
Tekst:
A.B. Krzemińskie

NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

GKS Orion
Wystartować w rozgrywkach ligowych to jedno, jak najlepsze zaprezentowanie drużyny na tle innych
to inna, dużo trudniejsza sprawa.
Po rundzie jesiennej trzeba przyznać, że czas tej cennej nauki został
dobrze wykorzystany. Choć drużynę w większości stanowili nowi
gracze to z każdym spotkaniem
było widać to jak Orion chce grać,
czyli widowiskowo i skutecznie. Tej
skuteczności jeszcze czasem brakowało ale na pewno w żadnym ze
spotkań nie można było odmówić
ambicji i zaangażowania. Wierzymy i mamy wielką nadzieję, że na
wiosnę podopieczni trenera Marcina Wojciechowskiego zaprezentują się z jeszcze lepszej strony niż
widzieliśmy to minionej jesieni.
Warto przytoczyć garść statystyk drużyny seniorskiej Oriona. W rundzie jesiennej możliwość gry
w rozgrywkach ligowych doświadczyło aż 40-tu zawodników. Wśród nich wielu graczy mogło pochwalić się statusem młodzieżowca (osoba poniżej 21-go
roku życia). To z kolei pokazuje w jakim kierunku
ma w przyszłości podążać klub. Mają w nim grać zawodnicy, którzy poprzez ruch i współzawodnictwo
będą mogli zdobywać cenne doświadczenie nie tylko
w aspekcie sportowym ale i w tym ludzkim, rzeczywistym a nie tylko tym stworzonym przez wszechobecne ekrany telefonów, telewizorów czy konsol do gier.
Chcemy także aby nasz klub był postrzegany jako
warty zaufania i chętny do współpracy. Na tym polu
zostaliśmy już dostrzeżeni. Jak wspominaliśmy wcześniej do grona przyjaciół i partnerów Oriona dołączyła Pizzeria Family Pizza z Bramek, która to po
każdym meczu w roli gospodarza dostarczała nam

pyszny posiłek regeneracyjny czy
Kuźnia Narzędzi firma z Baranowa, która ufundowała przepiękne
stroje meczowe oraz sprzęt sportowy. Dodatkowo przyjacielem klubu
z Cegłowa zostało Studio Treningu
Personalnego Kuźnia mieszczące
się w Błoniu przy ulicy Towarowej 23. Kuźnia pozwala naszym
zawodnikom w okresie zimowym
rozwijać swoją tężyznę fizyczną na
zajęciach zarówno w siłowni jak
i grupowych pod okiem wykwalifikowanych trenerów personalnych.
To pokazuje jak bardzo Orion zmienił w ostatnim czasie swoje postrzeganie w lokalnej społeczności.
Nie możemy też zapomnieć o najmłodszych trenujących w naszym klubie. Młodzi adepci pod
okiem certyfikowanych trenerów podnoszą swoje umiejętności, biorą udział w zajęciach, meczach
kontrolnych, a niedługo będą reprezentować nas
i całą Gminę w XXII edycji Turnieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” którego finał
odbędzie się na Stadionie narodowym w Warszawie. Trzymamy oczywiście kciuki za tych najmłodszych i starszych, którzy trenują w naszym klubie.
Wierzymy, że to dopiero początek drogi, drogi, która
sprawi że za kilka miesięcy, może lat GKS Orion będzie
kojarzony jako przyjazny klub, w którym to każdy będzie czuł się jak w rodzinie. Tego życzymy wszystkim
naszym kibicom i sympatykom. Aby w Nowym roku
każdy doświadczył samych dobrych i rodzinnych
chwil. Aby towarzyszyło nam zdrowie i wszystko co
najlepsze. Pamiętajmy, jesteśmy mocni razem!
Tekst: Mirosław Świniarek
Prezes Zarządu GKS Orion
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Wspieramy Przedsiębiorczość
Mazowieckie Regionalne Centrum Mikroorganizmów w Cegłowie
Pragniemy przybliżyć czytelnikom, czym zajmuje się nasza firma. Propagujemy probiotechnologie dla każdego
i w wielu dziedzinach gospodarki. Probiotechnologia to
sposób stosowania wyrobów
naturalnych, wytworzonych na
bazie pożytecznych mikroorganizmów. Odkrywcą i twórcą tej
technologii jest japoński profesor
Terno Higa z uniwersytetu Ryukius na Okinawie, który przez
ponad 40 lat pracował nad połączeniem istniejących mikroorganizmów w konsorcja. Udało mu
się to w łatach 80. ubiegłego wieku i opisał to w książce „Rewolucja w ochronie naszej planety”.
Asystentem w pracach prof. Higi
był Amerykanin Mathew Wood,
który w USA kontynuował badania nad wykorzystaniem tych
konsorcjów w praktyce w swojej
firmie SCD Probiotics. We współpracy z tą firmą powstała w Polsce spółka ProBiotics Polska z siedzibą w Bratuszynie, pow. turecki
woj. wielkopolskie. Spółka ta uruchomiła pierwszą w Europie wytwórnię naturalnych wyrobów,
opartych na kompozycjach pożytecznych mikroorganizmów i zainicjowała utworzenie Instytutu
Technologii Mikrobiologicznych
w Turku, który naukowo wspiera działanie tej spółki.Metody
stosowania naturalnych wyrobów, zawierających konsorcja pożytecznych mikroorganizmów, zwanych popularnie
Emami, propagują w Polsce Regionalne Centra Mikroorganizmów oraz Licencjonowani Doradcy Probiotechnologii. Jesteśmy jednym z 27. centrów działających w naszym
kraju, a nasza działalność polega na bezpłatnym przekazywaniu wiedzy o naturalnych wyrobach, wytwarzanych
przez ProBiotics Polska oraz metodach i sposobach ich stosowania w różnych dziedzinach gospodarki. Prowadzimy
bezpłatne szkolenia na te tematy, wszędzie gdzie chcą nas
słuchać: zebrania sołeckie, spotkania w Kołach Gospodyń
Wiejskich, dla uczestników postów św. Hildegardy oraz
postów według receptury dr Ewy Dąbrowskiej. Jednocześnie organizowane są internetowe szkolenia dla rolników
z zakresu uprawy różnych roślin oraz chowu zwierząt.
Ponadto, każdemu, kto przyjedzie do naszego Centrum,

staramy się przekazywać naszą wiedzę i doświadczenie na interesujące go tematy. Jednocześnie prowadzimy
działalność handlową, polegającą na sprzedaży wyrobów
firmy ProBiotics Polska i innych
naturalnych wyrobów do upraw
ekologicznych, zgodnie z przyjętym przez firmę systemem. Nasze
wyroby mają zastosowanie:
YY
do regeneracji gleby,
YY
w uprawie wszystkich roślin,
YY
do kompostowania odpadów organicznych,
YY
w komunalnych oczyszczalniach ścieków,
YY
w przydomowych oczyszczalniach ścieków i szambach,
YY
w chowie i hodowli zwierząt dla podtrzymania ich dobrostanu,
YY
do fermentacji obornika
i gnojowicy,
YY
do sporządzania kiszonek
i sianokiszonek,
YY
do prania i sprzątania,
YY
do utrzymania higieny osobistej,
YY
dla ochrony naszego zdrowia.

Wszystkie wyroby w naszej ofercie oparte są na konsorcjach pożytecznych-efektywnych mikroorganizmów, które odkrył
i wprowadził do stosowania wspomniany wyżej prof. Teruo Higa. W wielu wyrobach są zawarte wyciągi z ziół, ale
wszystkie są w 100% naturalne, bez dodatków substancji chemicznych i konserwantów. Zapraszamy wszystkich
zainteresowanych do zapoznania się z naszą ofertą. Rozmowa z nami nie musi wiązać się z dokonaniem zakupów - najbardziej zależy nam na upowszechnianiu wiedzy
o probiotechnologii w każdej dziedzinie naszego życia.
Więcej informacji, szczegółów i opinii można znaleźć na
stronie internetowej www.probiotics.pl.
Nasz adres:
Mazowieckie Regionalne
Centrum Mikroorganizmów
Cegłów 29, 96-314 Baranów
Tel.: 728 903 676, 662 095 659

ZAREJESTRUJ SIĘ W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM
Uzyskaj stały rabat 10% na swoje zakupy i wiele innych korzyści!
Polecaj sklep innym i zbieraj punkty!”,
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Kwalifikacja wojskowa
Kwalifikacja wojskowa dla gminy Baranów przeprowadzona została w dniu 2 listopada 2020 r. w siedzibie Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. W tym roku wezwaniu do kwalifikacji wojskowej podlegało 32 mężczyzn – rocznik podstawowy (wszyscy mężczyźni urodzeni w 2002 r.) i 5 osób roczniki starsze,
którzy są mieszkańcami gminy Baranów. Ocena kwalifikacji
polegała na ocenie stanu zdrowia pod kątem ustalenia zdolności do czynnej służby wojskowej w przypadku zagrożenia
zbrojnego państwa. Wszyscy, wezwani do kwalifikacji wojskowej oceniani byli przez przydzielenie odpowiedniej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
YY Kategoria zdolności A, czyli orzeczenie o zdolności do
czynnej służby wojskowej, które oznacza, że osoba
może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej
lub służby w obronie cywilnej, zarówno w czasie pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie). Obecnie nie
ma obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół
wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona została kategoria „A”, jeżeli nie
zgłaszają się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej,
są przenoszone do rezerwy,
YY Kategoria zdolności B, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej przez okres do
24 miesięcy, które oznacza, że aktualny ogólny stan
zdrowia nie pozwala na pełnienie tej służby. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej.

YY Kategoria zdolności D, czyli orzeczenie o niezdolności
do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, które
oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej
z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest
przenoszona do rezerwy,
YY Kategoria zdolności E, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej zarówno w czasie
pokoju, jak i w razie mobilizacji i w czasie wojny. Osoba
taka nie podlega w ogóle obowiązkowi wojskowemu.
Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej określiła powiatowa komisja lekarska, na podstawie przeprowadzonych przez siebie badań lekarskich oraz dokumentacji
medycznej przedstawionej przez osobę poddaną takim badaniom. Powiatowa komisja lekarska wydała orzeczenia
o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej w formie
decyzji administracyjnych.

Tekst: Wanda Wójtowicz
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE BARANÓW

STYCZEŃ 2022
ODPADY ZMIESZANE
GMINA
BARANÓW
BASIN
BOŻA WOLA
BRONISŁAWÓW
BUSZYCE
CEGŁÓW
DRYBUS
GOLE
GONGOLINA
HOLENDRY BARANOWSKIE
KAROLINA
KASKI
KOPISKA
MUROWANIEC
OSINY
PUŁAPINA NOWA / PUŁAPINA STARA
REGÓW
STANISŁAWÓW
STRUMIANY
WYCZÓŁKI
ŻABY

WSZYSTKIE FRAKCJE – PONIEDZIAŁKI

STYCZEŃ
3 / 24
3 / 24
10
3 / 24
10
3 / 24
10
3 / 24
3 / 24
17
3 / 24
3 / 24
17
3 / 24
10
10
10
3 / 24
10
10
10

TRUDNODOSTĘPNE

17

CAŁA GMINA BARANÓW

7

ODPADY ZIELONE I BIODEGRADOWALNE – PIĄTKI

ODPADY SEGREGOWANE – WTORKI

Drybus, Holendry Baranowskie, Kopiska, Baranów,
Stanisławów, Osiny
Kaski, Gongolina, Regów, Buszyce, Wyczółki,
Strumiany, Nowa Pułapina, Stara Pułapina
Żaby, Boża Wola, Bronisławów, Cegłów, Karolina,
Basin, Gole, Murowaniec
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18
25
4
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