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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.: 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

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,
Rok 2022 rozpoczął się niezwykle pracowicie. W stycz-
niu b.r. został uchwalony budżet na rok 2022.
Już od stycznia przygotowywaliśmy i złożyliśmy wnio-
ski o dofinansowanie w ramach „Mazowiecki Instru-
ment Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” „MA-
ZOWSZE DLA KLIMATU” i „MAZOWSZE dla Sportu 
2022”. 
Odpowiadając na ogłoszenie Urzędu Marszałkow-
skiego, przygotowaliśmy wnioski do Ogólnopolskie-
go konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. 
W lutym złożyliśmy 2 wnioski w Ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład - „Budowa lub modernizacja sie-
ci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów” 
wniosek na  kwotę 2 700 000 PLN, „Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów i Stani-
sławów wraz z rozbudową sieci wodociągowej na tere-
nie Gminy Baranów” wniosek na 6 500 000 PLN. Ostat-
ni złożony wniosek w pierwszym kwartale to „Budowa 
sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Golach”. Całkowita szacowana wartość inwesty-
cji to 6 000 000 PLN. W ramach Programu Sportowa 
Polska Edycja 2022. Będzie to pierwsza pełnowymia-
rowa sala gimnastyczna w Gminie. W założeniu będzie 
służyć nie tylko uczniom i dzieciom uczęszczającym do 
zespołu szkolno-przedszkolnego, ale będzie ogólnodo-
stępna dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Złożyliśmy pierwsze w tym roku wnioski. „Zasialiśmy”, 
a jakie będą „Zbiory”?. Będziemy informować na bieżą-
co.
Jakie plany na działania inwestycyjne na ten rok? Wspomnę tylko o tych największych: W związku z otrzy-
maniem promesy w listopadzie 2021 na prawie 10 mln PLN w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na 
„Modernizację dróg w gminie Baranów” mamy nadzieję, że pomimo rosnących cen i niestabilnej obecnie sy-
tuacji uda nam się w tym roku wyremontować jak najwięcej dróg w naszej Gminie (przewidziane drogi do 
remontu w sołectwach: Żaby, Boża Wola, Murowaniec, Gole, Karolina, Kaski, Holendry Baranowskie, Kopiska). 
Obecnie również prowadzimy prace projektowe i przetargowe związane z drogami Boża Wola/Bronisławów, 
Cegłów/Karolina (otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokal-
nych).  Rozpoczęliśmy także prace projektowe w związku z planowaną budową kolejnych odcinków kanaliza-
cji w miejscowościach Bronisławów i Boża Wola (w 2021 otrzymaliśmy środki na ten cel ok. 1 800 000 PLN do 
zrealizowania w latach 2021 – 2024).
Szanowni Państwo, ale nie samą pracą żyjmy! Mamy nadzieję, że wirus, który jest w odwrocie, da nam szansę 
na powrót do spotkań, imprez  i szeroko pojętej integracji. Zapraszamy do zapoznania się, skorzystania i wzię-
cia czynnego udziału w zaplanowanych przez nas imprezach Gminnych!
Życzę Państwu, życzę Nam Wszystkim, aby nadchodząca wiosna wlała w nasze serca nadzieję na lepsze jutro, 
normalność i stabilizację. Życzę zdrowia i uśmiechu na co dzień.
Bądźmy razem i jednoczmy siły w tych trudnych czasach.
Zapraszam do lektury Naszej Gminy!

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop – Szczypiorska
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INWESTYCJE

WNIOSKI O DOFINASOWANIE 

Urząd Gminy w Baranowie w I kwartale b.r. złożył 
wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach 
następujących programów pomocowych:
1. „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2022”. W tegorocznej edycji udział wzięły 
trzy sołectwa z terenu naszej Gminy. Sołectwo Basin, 
Holendry Baranowskie B i Stanisławów „Zakup i mon-
taż lamp oświetlenia ulicznego”. Głównym celem tego 
programu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
danych  sołectw poprzez udzielanie wsparcia finanso-
wego gminom, realizującym zadania istotne dla spo-
łeczności lokalnej. 
2. Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do 
Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022 na za-

danie pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Boża Wola”. 
3. Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej Mazowsze 2022, złożony wniosek dotyczy 
modernizacji boiska sportowego w miejscowości Ce-
głów – etap II. 
4. Wniosek w zakresie budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych na przebudowę 
drogi wewnętrznej w miejscowości Żaby oraz przebu-
dowę drogi gminnej w miejscowości Basin – etap III. 
5. Wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład na wykonanie infrastruktury elektroenergetycz-
nej i oświetleniowej. Inwestycja dotyczy budowy no-
wych linii oświetlenia ulicznego oraz wymianie istnie-
jących opraw na lampy typu LED w miejscowościach 
leżących w Gminie Baranów.
6. Wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski 
Ład na wykonanie infrastruktury wodno-kanalizacyj-
nej. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejsco-
wości Cegłów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci 
wodociągowej na terenie Gminy Baranów. 
7. Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infra-
struktury Sportowej Edycja 2022 – złożono wniosek 
na zadanie pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Ze-
spole Szkolno-Przedszkolnym w Golach”.

Tekst: Weronika Szałas

Dwa sołectwa z terenu Gminy Baranów Cegłów/Mu-
rowaniec oraz Regów-Gongolina zostały zgłoszone do 
konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – V 
edycja. Sołectwo Cegłów/Murowaniec w ramach inwe-
stycji zakup i montaż urządzeń siłowni stacjonarnej do 
wyposażenia Gminnego Boiska Sportowego w Cegło-
wie. Regów-Gongolina w ramach realizacji pomysłu 
utworzenia placu zabaw.  Konkurs skierowany był do 

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

wszystkich sołectw, które realizowały projekty finan-
sowe ze środków wyodrębnionych w ramach fundu-
szu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił 
wkład własny. Szczegółowym celem konkursu jest ak-
tywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania 
inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. So-
łectwom życzymy powodzenia i oczekujemy na wyniki!

Tekst: Weronika Szałas 
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Istnieje możliwość zgłaszania awarii oświetlenia uliczne-
go poprzez stronę internetową Gminy Baranów. 
1. www.gmina-baranow.pl
2. Zakładka MIESZKANIEC 
3. Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego 
4. Wypełnij zgłoszenie
5. Wyślij zgłoszenie 
Dziękujemy za zgłoszenia!

Tekst: Weronika Szałas

ZGŁOSZENIE AWARII 
OŚWIETLENIA ULICZNEGO 

Zachęcamy do składania wniosków o wydanie Karty 
Mieszkańca Gminy Baranów. Wniosek należy złożyć 
w sekretariacie Gminy Baranów lub mailowo (skan 
lub uzupełniony elektronicznie pdf) na adres kar-
ta@gmina-baranow.pl. W przypadku wniosku prze-
słanego elektronicznie, odbiór kart możliwy jest 
wyłącznie osobiście. Istnieje możliwość pobrania 
wniosku ze strony www.gmina-baranow.pl. Wydru-
kowane wnioski są również dostępne w sekretaria-
cie Urzędu.
W 2022 roku z Kartą Mieszkańca można korzystać z 
następujących zniżek: 

 Y Centrum Kultury w Błoniu (kino, imprezy kultural-
ne, zajęcia dla dzieci i młodzieży) – 20% zniżki od 
obowiązujących cen biletów

KARTA MIESZKAŃCA GMINY BARANÓW

 Y Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (basen, sauna 
i squash) – 8% zniżki od obowiązujących cen bile-
tów

 Y Centrum Kultury w Grodzisku Mazowieckim (ofer-
ta kina) – 20% zniżki od obowiązujących cen bile-
tów

 Y Centrum Kultury w Żyrardowie (oferta kina) – 20% 
zniżki od obowiązujących cen biletów

 Y Pływalnia „WODNIK 2000″ w Grodzisku Mazo-
wieckim – 20% zniżki od obowiązujących cen bi-
letów wstępu

 Y „AQUA Żyrardów” Sp. Z o.o. (pływalnia, lodowisko) – 
20% zniżki od obowiązujących cen biletów wstępu.

Tekst: Weronika Szałas
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Gmina Baranów przygotowała wniosek do Minister-
stwa Rozwoju i Technologii, aby wziąć udział w kon-
kursie „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na 
lata 2009-2032”, w którym nasza gmina może skorzy-
stać z dofinansowania na aktualizację inwentaryzacji 
wyrobów zawierających azbest. W związku ze zbliża-
jącym się ostatecznym terminem usunięcia wszelkich 
wyrobów azbestowych z terenu kraju (wg Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki z dn. 13 grudnia 2010 r.), 
korzystne dla Gminy jest jak najszybsze rozpoznanie 
sytuacji w tym zakresie (poprzez rzetelną inwentary-

KONKURS AZBEST 2022

zację) oraz sporządzenie Programu Usuwania Azbe-
stu wraz z harmonogramem działań. Dzięki temu 
możliwe będzie optymalne rozplanowanie ponoszo-
nych kosztów na nadchodzące lata oraz dofinanso-
wania demontażu i utylizacji z WFOŚiGW. Planowany 
całkowity koszt zadania wyniesie 21 000 zł brutto, 
dofinansowanie Ministerstwa Rozwoju i Technolo-
gii (76,67%) 16 100 zł brutto, wkład własny Gminy 
(23,33%) 4 900 zł brutto.

Tekst: Jarosław Krasuski

POLSKI ŁAD

Gmina Baranów w ramach złożonego wniosku o dofi-
nansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład na infra-
strukturę drogową otrzymała dofinansowanie na zada-

nie pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy 
Baranów”. Kwota dotacji wynosi 9 975 000,00 PLN. 

Tekst: Michał Miastowski
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DEKLARACjE DO CENTRALNEj EWIDENCjI EMISYjNOŚCI BUDYNKÓW

W dniu 15.03.2022 r. z inicjatywy Wójt Gminy Bara-
nów Agata Trzop-Szczypiorskiej i Przewodniczącej 
Rady Gminy Beaty Fabisiak odbyło się spotkanie Rad-
nych, Sołtysów i Rad sołeckich gminy Baranów. Na 
spotkanie zostali zaproszeni  przedstawiciele Rady 
Społecznej ds. CPK ze strony gminy Baranów, pre-
zes Stowarzyszenia, ZANIM POWSTANIE LOTNISKO 
- CPK, mecenas dr Marcin Leśny i Elżbieta Rablin – 
Schubert z Kancelarii Prawnej Leśny i Wspólnicy oraz 
Mirosław Ochojski reprezentujący Fundację IN LEGIS.
Wójt Gminy Agata Trzop-Szczypiorska przekazała 
najistotniejsze informacje ze spotkania z 10 lutego 
2022 r. z przedstawicielem Rządu ds. CPK Marcinem 
Horałą. m. in. o potrzebie spotkania przedstawicie-
li Spółki i strony Rządowej z Mieszkańcami w celu 
prezentacji projektu oraz udzielenia odpowiedzi na 
nurtujące pytania. Podczas spotkania z Ministrem Ho-
rałą Samorządowcy gmin Baranów, Wiskitki i Teresin 
przedstawili swoją krytyczną opinię dotyczącą kon-
taktów przedstawicieli Spółki z mieszkańcami z te-
renów objętych rezerwacją pod przyszły port komu-
nikacyjny. Od 4 lat warunki wykupu gruntów, sposób 
wywłaszczania i możliwość otrzymania nieruchomo-
ści zamiennych, formy rekompensat i odszkodowań 
za utracone korzyści nie są znane. Nie wiadomo także 
o sposobach udzielania odszkodowań samorządom 

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYjNY – Z PUNKTU WIDZENIA GMINY (I KWARTAŁ 2022)

za zajęte pod CPK tereny, drogi, infrastrukturę linio-
wą, budynki i budowle wzniesione z budżetów gmin 
i programów unijnych. 
Wójt podsumowała wnioski i sugestie ze spotkań, ja-
kie odbyły się w lutym i marcu z Radnymi, Sołtysami 
i Mieszkańcami. Spotkania te miały na celu poznanie 
potrzeb i oczekiwań mieszkańców związanych z pla-
nowanymi spotkaniami z przedstawicielami spółki. 
Mieszkańcy podkreślają, iż wciąż od przeszło 4 lat 
zadawane są pytania, na które nie otrzymują odpo-
wiedzi. Obawiają się, że zorganizowane spotkanie  
będzie kolejnym, które posłuży spółce CPK do celów 
statystycznych i medialnych, że odbyło się kolejne 
„owocne” spotkanie z mieszkańcami, które nie wnie-
sie żadnych wartości merytorycznych. Domagają się 
konkretnych  odpowiedzi na konkretnie zadawane 
pytania. 
W związku z tym, w imieniu Mieszkańców w dniu 
8.03.2022 r. został wysłany list do Pełnomocnika Rzą-
du ds. CPK z 16  najczęściej zadawanymi pytaniami. 
Pytaniami, na które mieszkańcy domagają się odpo-
wiedzi przed jakimkolwiek spotkaniem z przedsta-
wicielami Spółki (pełna treść listu na stronie inter-
netowej w menu CPK → Bieżące dokumenty → List 
wysłany do Pełnomocnika Rządu ds. CPK z oczekiwa-
niem odpowiedzi na zaległe pytania stawiane przez 

Do tej pory tylko 461 właścicieli budynków mieszkal-
nych, obiektów usługowych oraz innych budynków 
i lokali niemieszkalnych z terenu naszej gminy prze-
kazało informację o sposobie ich ogrzewania. Złoże-
nie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków jest obowiązkowe w nieprzekraczalnym 
terminie do 30 czerwca 2022 r.
Deklaracje, można składać online, bezpośrednio 
w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem 
naszego urzędu gminy. Zapraszamy również do od-
wiedzenia strony https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow, na któ-
rej znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, 
wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z od-
powiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).
Celem stworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków jest poprawa jakości powietrza, poprzez 
likwidację ich głównej przyczyny, tj. emisji substan-
cji powodujących smog. Dzięki szczegółowym danym 
o budynkach CEEB będzie ważnym narzędziem wspie-
rającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie 
również miejscem, gdzie dostępne będą informacje na 

temat wszystkich programów finansowania wymiany 
pieców. Jak narzędzie dla organów administracji cen-
tralnej i samorządowej będzie stanowił podstawę re-
alizacji polityki niskoemisyjnej oraz bazę danych, na 
podstawie której gmina będzie mogła wnioskować 
o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Tekst: Jarosław Krasuski
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Mieszkańców od 2017 r.). (do dnia 
03.04.2022 bez odpowiedzi – przyp. 
Red.)
Podczas spotkania również Przedstawi-
ciele Rady Społecznej przekazali aktu-
alne informacje na temat dialogu z CPK, 
a w zasadzie jego brakiem w ostatnim 
kwartale br. po tym, jak grudniowe 
(16.12.2021) spotkanie z przedstawi-
cielami Spółki nie doszło do skutku.
Następnie zaprezentowane zostały in-
formacje na temat inicjatyw ustawo-
dawczych Pełnomocnika Rządu ds. CPK 
tzn. Ustawa O Usprawnieniu Procesu 
Inwestycyjnego Centralnego Portu Ko-
munikacyjnego oraz Nowelizacja Usta-
wy o Gospodarce Nieruchomościami 
– szansach i zagrożeniach dla Miesz-
kańców. „Projektodawca zamierza zli-
kwidować przedmiotową zasadę korzyści, co więcej 
nakazuje rzeczoznawcom określającym wartość od-
szkodowania ignorować przeznaczenie na cel publicz-
ny, nawet jeśli takowe wynika z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Doprowadziłoby 
to do zmniejszenia ustalanych odszkodowań o 80-
90%” - to fragment apelu fundacji In Legis zwracają-
cy uwagę na proponowane zmiany w ustawie, które 
pogorszyłyby w znaczący sposób trudną już sytuację 
osób wywłaszczonych. (Pełna treść Apelu fundacji In 
legis znajduje się w menu CPK → Bieżące dokumenty 
→ Apel Fundacja INLEGIS).

Informacje o zagrożeniach związanych z proponowa-
nymi zmianami legislacyjnymi zostały również wy-
słane przez Urząd Gminy do wszystkich naszych Po-
słanek i Posłów reprezentujących Okręg Wyborczy nr 
20 – Warszawa w którego obrębie znajduje się Gmina 
Baranów, z prośbą o pomoc naszym Mieszkańcom 
w niniejszej sprawie.
Podczas spotkania w dniu 15.03.2022 omówiono rów-
nież najczęstsze problemy, pytania i obawy mieszkań-
ców, niektóre z nich np. związane  z wchodzeniem na 
prywatne grunty przedstawicieli firm działających na 
zlecenie CPK – (tylko za zgodą właściciela), postojem 

pojazdów na poboczach dróg, 
medialne przekazy itp. (Analizy 
Prawne dotyczące odpowiedzi 
na poruszane zagadnienia  znaj-
dują się w menu CPK → Bieżące 
dokumenty → Analiza prawna 
dotycząca skutków związanych 
z postojem pojazdów na poboczu 
drogi gminnej).
Uczestnicy spotkania zgodzili się, 
iż ważne są bezpośrednie spotka-
nia, służące wymianie informa-
cji, odpowiadające na aktualne 
potrzeby i obawy mieszkańców. 
Dialog, a nie medialny monolog 
spółki.
Dziękujemy wszystkim za obec-
ność i konstruktywne spotka-
nie.

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop – Szczypiorska
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OŚWIATA

„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”...
Jan Paweł II

SZKOŁA PODSTAWOWA W BARANOWIE

Styczeń był miesiącem nagród. W II Ogólnopolskim 
Konkursie na prezentację multimedialną „Chrzest 
Polski” praca naszej uczennicy z klasy VIII zakwalifi-
kowała się do II etapu. Uczniowie naszej szkoły brali 
udział w XXX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
Tychy 2021 „Witaj, gwiazdko złota” organizowany 
w ramach XXXI Tyskich Wieczorów Kolędowych or-
ganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 
im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Prace troj-
ga uczniów z naszej szkoły zostały zauważone. Nasi 
uczniowie uczestniczyli w VII Ogólnopolskim Konkur-
sie Plastycznym „Słowem malowane” organizowanym 
przez Miejską Bibliotekę Pedagogiczną w Lidzbar-
ku Warmińskim. Dwoje uczniów: z Oddziału Przed-
szkolnego oraz z klasy IV zdobyło nagrody rzeczowe. 
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Baranowie przyznała nagrody rzeczowe dla 
27 uczestników konkursu „Żyję zdrowo i bez uzależ-
nień”, które zostały wręczone uczniom naszej Szkoły: 
w I kategorii za 3 miejsce;   w III kategorii za 1 i 3 miej-
sce oraz jedno wyróżnienie. 
Tuż przed zimową przerwą w naszej Szkole ucznio-
wie wzięli udział w konkursie profilaktycznym „Wolni 
od uzależnień i bezpieczni w ferie”, za który otrzymali 
nagrody w formie gier planszowych ufundowanych 
przez GOPS w ramach Narodowego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  

W XI Edycji Festiwalu Piosenki Zimowej, uczeń Od-
działu Przedszkolnego zajął III miejsce. 

Przeprowadzony został Szkolny Konkurs Ortograficz-
ny „Mistrz Ortografii” skierowany do uczniów klas IV 
– VIII. Rywalizację o tytuł mistrzowski prowadzono 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy IV – VI oraz 

klasy VII – VIII. Uczestnicy pisali dyktanda. Po spraw-
dzeniu prac najlepiej w potyczkach ortograficznych 
w kategorii klas IV -VI poradziła sobie i została Mi-
strzem Ortografii uczennica z klasy VI. Drugie miejsce 
zajęła również uczennica z tej klasy.  Na trzecim miej-
scu uplasowała się uczennica z klasy IV – ej. Wśród 
uczniów klas VII – VIII tytuł Mistrza Ortografii 2022 
zajęła uczennica z klasy VIII. Drugie miejsce zajął 
uczeń z klasy VIII, a trzecie uczennica również z klasy 
VIII.

25 lutego dotarły do Szkoły dyplomy dla uczniów, 
którzy brali udział w XLII Międzynarodowych Spo-
tkaniach Artystycznych Dzieci i Młodzieży w Toruniu. 
Prace uczniów uczestniczą w wystawie pokonkurso-
wej w Muzeum Okręgowym w Toruniu.  
Już po raz trzeci obchodziliśmy Dzień Matematy-
ki w naszej szkole. Wybieraliśmy „Mistrza Tabliczki 
Mnożenia”. Do konkursu zgłosiło się dużo chętnych 
osób. 
Informuję, że aż 7 uczennic z naszej Szkoły otrzymało 
nagrodę za udział w konkursie plastycznym z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wrę-
czenie nagród miało miejsce 14 marca. 
Nasi uczniowie zostali zauważeni w Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Rzeka – dziedzictwo natury, 
kultury i tradycji” organizowanym przez Dom Kultury 
w Łapach.

Zespół ds. promocji Szkoły:
p. o. Dyrektora Roman Kowalski i polonista

Pani Grażyna Przydatek
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SZKOŁA PODSTAWOWA W BOżEj WOLI

Semestr rozpoczęliśmy od Święta Patrona. Aby przy-
bliżyć Jego sylwetkę, poloniści zorganizowali konkurs 
„Nasz patron – ks. Jan Twardowski”. To ważne, aby 
każdy uczeń znał patrona swojej szkoły.
W II semestrze nauczyciele zorganizowali szereg cie-
kawych zajęć. Podczas warsztatów „Zdrowe słodycze” 
dzieci wykonały: kulki mocy, batoniki oraz fit nutellę, 
wykorzystując do tego celu tylko zdrowe składniki. 
Kolejne warsztaty to „Junior Odkrywca” – ulubiona 
zabawa w małego biologa i chemika. Gościliśmy też 
w szkole prawdziwe sowy, które przybyły ze swoim 
opiekunem i treserem. Natomiast ósmoklasiści bra-
li udział w warsztatach teatralnych. Pracowali nad 
emisją głosu, mową ciała, dykcją oraz przedstawie-
niem scenek z wykorzystaniem elementów dramy. 
Brali również udział w prelekcji prowadzonej przez 
studentkę Wydziału Medycznego. Zadawali pytania, 
oglądali książki z zakresu biologii i anatomii człowie-
ka. Wiele osób wybiera się na profil biol. – chem.
Kto kocha robić zdjęcia, mógł wziąć udział w szkol-
nym konkursie fotograficznym. Zgłoszone prace wy-
szły naprawdę profesjonalne i pokazały, że czytać  
można wszędzie. Pierwszą nagrodą był głośnik, kolej-
ne to książki o fotografowaniu, notesy i słodycze.
Nauczyciele zorganizowali wiele wycieczek: do teatru 
Kamienica na spektakl pt.: „Tytus, Romek i A’Tomek, 
czyli jak zostać artystą”; do Błonia na film „Wiki i jej 
sekret” oraz do pobliskiej restauracji; do Teatru Buf-
fo na musical „Piotruś Pan”; na wystawę NASA Di-
scovery; do kina w Grodzisku Maz., do Escape Room 
i Ogrodu Saskiego, a nawet na Niewidzialną Wystawę 
pozwalającą odkrywać świat innymi zmysłami niż 
wzrok. Samorząd Uczniowski zorganizował Kolorowy 

Tydzień – codziennie obowiązywał inny kolor odzieży 
oraz „Dzień bez plecaka” - śmiechu było co niemiara!
Zgłosiliśmy się do akcji „Wszystkie dzieci zbierają 
elektrośmieci”. Dzięki zaangażowaniu uczniów i ro-
dziców zebraliśmy 1280 kg, za co szkoła otrzymała 
bon na 192 złote do wydania na pomoce naukowe.
Tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie zgłosiliśmy 
się do akcji „Paczka na Kresy”. Okoliczności sprawiły, 
iż pomogliśmy Ukraińcom przybywających do Polski. 
Do akcji włączyło się bardzo dużo osób. 
Nieprzerwanie odbywają się zajęcia dodatkowe: tań-
ce, ceramika, szachy, zapasy, karate. Wznowiliśmy 
kolejną turę SKS;  FC Boża Wola organizuje treningi 
w piłkę nożną.
Pracujemy bardzo intensywnie i efektywnie.

Tekst: Justyna Michta
Dyrektor Szkoły w Bożej Woli
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Kalendarz wydarzeń Szkoły w Golach w ostatnich mie-
siącach jak zawsze pękał w szwach. Ledwo zaczął się 
Nowy Rok, a już ruszyły przygotowania do Wielkiego 
Finału WOŚP w Cegłowie. Sztab imprezy składający 
się z kilku nauczycieli szkoły pod przewodnictwem p. 
Katarzyny Szaflarskiej, jednej z naszych mam, działał 
bardzo prężnie. Chociaż pogoda popsuła nam trochę 
szyki, to i tak pobiegliśmy w pierwszym w naaszej Gmi-
nie „Biegu Przeciwko Cukrzycy”, działała kawiarenka, 
odbyło się kilka występów i licytacji. Wysłaliśmy także 
„Światełko do Nieba”. Wszystko udało się dzięki wspar-
ciu i pomocy ogromnej grupy wspaniałych mieszkań-
ców Gminy oraz wielu innych osób spoza niej. Nie-
zastąpieni okazali się także wolontariusze ze szkół, 
pracownicy Gminy z Panią Wójt na czele i strażacy ze 
wszystkich oddziałów OSP w Gminie.

Ferie to doskonały czas na remonty. Pracownicy zakła-
du usług komunalnych z gminy docieplili strych szkoły. 
Zostały także zakupione i zamontowane klimatyzato-
ry – dwa ze środków przeznaczonych przez sołectwa 
Basin, Karolina, Cegłów i Murowaniec. Kolejne dwa 
sfinansowane w całości zostały przez rodzica jednego 
z uczniów p. Leszka Mirkowicza.

Zaraz po przerwie świętowaliśmy Dzień Babci i Dziad-
ka. Odbył się także Bal Karnawałowy oraz Tłusty 
Czwartek w polskiej odsłonie i Dzień Naleśnika w an-
gielskiej. Najstarsza klasa zajęła się organizacją Dnia 
Dzikiej Przyrody, a wcześniej 1 marca – także Dniem 
Pamięci Żołnierzy wyklętych.

Nawet nawałnica nie mogła nam w niczym przeszko-
dzić. Chociaż zostało zniszczonych kilka bardzo starych 

drzew, to jednak dzięki pomocy OSP udało się zażegnać 
te problemy. Pan policjant z Grodziska Mazowieckie-
go przeprowadził pogadankę profilaktyczną na temat 
bezpieczeństwa w sieci oraz odpowiedzialności kar-
nej nieletnich. Odwiedziło nas mobilne „Laboratorium 
Magii” z warsztatami, które w ciekawy sposób wytłu-
maczyły i przedstawiły zjawiska z zakresu fizyki, bio-
logii i chemii. Było jak na lekcji eliksirów u profesora 
Snape’a w Hogwarcie. Klasa IV w bajkowych strojach 
zaprosiła do świata baśni swoich młodszych kolegów. 
Samorząd natomiast uczcił Dzień Kobiet i Mężczyzn 
w niekonwencjonalny sposób, zamiast kwiatków i sło-
dyczy częstował warzywami i owocami. Potem był 
jeszcze dzień Świętego Patryka w odcieniach zieleni 
i słów kilka o Irlandii. 21 marca przywitaliśmy wiosnę 
tradycyjnie, przywdziewając ubrania w określonych 
w klasach kolorach. Dodatkowo dołożyliśmy jeszcze 
skarpety nie do pary, by uczcić Dzień Osób z Zespołem 
Downa. W kolejnym dniu pierwsze skrzypce zagrała 
woda, bo 22 marca to Światowy Dzień Wody. 
Z tej okazji wszystkie klasy wzięły udział w konkursie 
szkolnym na najciekawszą gazetkę klasową. Zwycięska 
klasa – pierwszaki – w nagrodę pojechała do kina. 
W ostatnich dniach marca ruszyliśmy na szkolne wy-
cieczki. Klasy I-III wybrały się podmiejskim autobusem 
do Grodziska Mazowieckiego na zwiedzanie siedziby 
Radia Bogoria oraz na seans filmowy do Centrum Kul-
tury. Starsi pociągiem wyruszyli do Warszawy. Jedna 
tura odwiedziła Muzeum Techniki w PKiN, a druga Stu-
dio Buffo. W tak zwanym międzyczasie przybyły do nas 
także dzieci z Ukrainy. Takie to nasze szkolne życie.

Tekst: Katarzyna Łażewska

SZKOŁA PODSTAWOWA W GOLACh
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SZKOŁA PODSTAWOWA W KASKACh

W styczniu z okazji Dnia Babci i Dziadka dzieci 
z oddziału przedszkolnego przygotowały występ 
artystyczny, laurki i prezenty. To święto rozbudzi-
ło ogromne, radosne emocje. Niestety, w tym roku 
nie mogliśmy gościć seniorów w naszej szkole. Uro-
czystość została nagrana i przesłana do obejrzenia 
w domu. 
Dzięki wsparciu finansowemu Rady  Rodziców został 
zakupiony sprzęt laboratoryjny oraz odczynniki che-
miczne. Uczniowie starszych klas szkoły podstawowej 
mogą teraz przeprowadzać doświadczenia i rozwijać 
swoją wiedzę chemiczną. 
W czasie karnawału odbyły się bale, podczas których 
każdy uczestnik mógł wcielić się w ulubioną postać 
z baśni, książki, filmu. Zabawy przy muzyce dostar-
czyły dzieciom wiele radości. 
24 lutego br. rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukra-
inę. Wszyscy solidaryzujemy się z naszymi sąsiadami. 
Aby wspomóc uchodźców z Ukrainy, włączyliśmy się 
w zbiórkę darów: artykułów spożywczych, środków 
higieny, medykamentów, ubrań. W klasach zostały 
przeprowadzone pogadanki dotyczące sytuacji w tym 
ogarniętym wojną kraju. Nasi uczniowie wykonali go-
łębie pokoju i flagę Ukrainy. 

W lutym zakończył się konkurs plastyczny „Zimowe 
zabawy na śniegu” popularyzujący ruch na świeżym 
powietrzu. Artyści z klas 0 – III wykazali się kreatyw-
nością i wrażliwością. 

Nasza szkoła uczestniczyła w projekcie ekologicznym 
„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Zebraliśmy 
922 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicz-
nego. Za zgromadzone elektroodpady otrzymaliśmy 
bon w wysokości 138 zł. Pieniądze zostaną wykorzy-
stane na cele szkolne. 

Piękno małej ojczyzny stało się inspiracją do zor-
ganizowania szkolnego konkursu fotograficznego 
„W moim obiektywie – uroki Kask i okolic zimą”. 
Warunkiem udziału w konkursie  było wykonanie 
zdjęcia przedstawiającego ciekawe miejsce, obiekt 
lub element przyrody. Chcieliśmy w ten sposób roz-
powszechnić ideę fotografowania oraz zachęcić na-
szych uczniów do aktywnej formy spędzania wolne-
go czasu. 
Uzasadnieniu i wzmocnieniu postaw zobowiązują-
cych do niepalenia posłużyły zajęcia profilaktycz-
ne. By pokazać i uświadomić zagrożenia wynikające 
z palenia papierosów czwarto- i szóstoklasiści przy-
gotowali przedstawienie pacynkowe „Papieros to 
nie to”. 
W dniach 21 – 25 marca zorganizowany został kon-
kurs matematyczny pod hasłem „Umiesz liczyć, licz 
na siebie”. Uczniowie klas III – VIII wykazywali się 
znajomością tabliczki mnożenia. Jesteśmy przekona-
ni, że udział w turnieju pozwolił uczestnikom czerpać 
radość z odkrywania tajników matematyki. Warto za-
uważyć także, że szkolne schody rozweseliły koloro-
we naklejki z tabliczką mnożenia.
15 marca został ogłoszony Gminny Konkurs na Palmę 
i Stroik Wielkanocny.

Tekst: Aneta Piątek
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PRZEDSZKOLE W CEGŁOWIE

Pierwsze miesiące 2022 roku to aktywny czas dla 
przedszkolaków z ZSP im. M. Konopnickiej w Golach. 
24 stycznia obchodziliśmy Dzień Bez Opakowań Fo-
liowych, podczas którego dzieci poznały sposoby na 
ograniczenie zużycia plastiku oraz twórczego wyko-
rzystania opakowań, które już posiadamy. W lutym 
odbyła się XI edycja Festiwalu Piosenki Zimowej. Jury 
w składzie p. Malwina Misiak, p. Justyna Rudzińska, p. 
Piotr Czajkowski dokonało przeglądu zgłoszeń i wy-
łoniło laureatów. 
W ramach obchodów Dnia Dinozaura najmłodsze 
przedszkolaki stworzyły dinozaura z materiałów re-
cyklingowych i dowiedziały się co nieco o życiu tych 
prehistorycznych stworzeń. W marcu przyszedł czas 

na obchody Światowego Dnia Dzikiej Przyrody. Dzieci 
poznały, czym jest fauna i flora, co robi leśniczy, jakie 
zwierzęta można spotkać na leśnym szlaku, a także 
czym jest wścieklizna. Powstała makieta i plakaty 
dotyczące dzikiej przyrody. Dzieci z Oddziału Przed-
szkolnego wzięły udział w projekcie „8 kobiet na 
Dzień Kobiet”, poznając sylwetki wybitnych kobiet 
znanych na całym świecie. Przedszkolaki włączyły 
się również w akcję wsparcia Ukrainy. Wraz z nauczy-
cielkami tworzyły laurki, które trafiły do ukraińskich 
rodzin oczekujących na narodziny potomstwa. Warto 
wspomnieć o obchodach Światowego Dnia Matema-
tyki, podczas którego dzieci zgłębiały tajniki królo-
wej nauk – liczyły, ważyły, mierzyły, rozpoznawały 
figury geometryczne i kodowały. Zerówiaki w ramach 
projektu „Zabawa sztuką” poznały sylwetkę malarza 
Jaspera Johnsa oraz przykłady jego prac inspirowa-
ne matematyką, stworzyły też własne, „matema-
tyczne” obrazy. 21 marca przedszkolaki w barwnych 
strojach powitały wiosnę, maszerując w kolorowym 
orszaku. Tego dnia przedszkolaki założyły różnoko-
lorowe skarpetki na znak wsparcia i tolerancji osób 
z Zespołem Downa. W przedszkolnym kalendarzu 
nie zabrakło miejsca na obchody Światowego Dnia 
Wody – ubrane na niebiesko maluchy uczestniczyły 
w zabawach i eksperymentach z wodą w roli głównej. 
Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że  woda to źró-
dło życia i nie należy jej marnować. Zapraszamy do 
obserwowania naszego przedszkola w mediach spo-
łecznościowych. W ostatnim czasie na Facebooku po-
wstała strona Gminne Przedszkole w Cegłowie, gdzie 
zamieszczamy relacje z życia przedszkola. 

Tekst: Monika Malesa,
Iwona Małecka

Ruszył nowy 2022 rok i nabiera coraz większego 
rozpędu.  Szkoły zakończyły pierwszy semestr roku 
szkolnego 2021/2022, a  najlepsi otrzymali stypendia 
za wysokie wyniki w nauce. Łącznie 17 uczniów  z ca-
łego terenu Gminy Baranów w tym:

 Y ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Barano-
wie - 2 uczniów;

 Y ze Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach 
– 2 uczniów;

 Y ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskie-
go w Bożej Woli – 7 uczniów;

 Y ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Go-
lach – 6 uczniów.

OŚWIATA

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Gmina Baranów otrzymała dodatkowe środki z re-
zerwy części oświatowej subwencji ogólnej na do-
datkowe zajęcia specjalistyczne w zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, które ruszą w szko-
łach od kwietnia 2022. Cieszymy się i na pewno 
wszystkie otrzymane godziny zostaną wykorzysta-
ne.
A na koniec coś optymistycznego szczególnie dla Na-
szych uczniów za niecałe 11 tygodni będą wakacje.
Zapraszam do zapoznania się z artykułami z Naszych 
placówek oświatowych.

Tekst: Martyna Adamczyk
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BIBLIOTEKA GMINNA

Od 31 stycznia do 3 lutego w filii w Kaskach odbyły się 
Ferie z Biblioteką. Cztery dni warsztatów były zorga-
nizowane dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. W ponie-
działek 31 stycznia odbyły się zajęcia literackie – były 
zgadywanki i krzyżówki, 01 lutego odbyły się zajęcia 
plastyczne, na których mali uczestnicy zrobili swoje 
bałwanki w słoiczkach. W środę 02 lutego odbyły się 
zajęcia „tańcowała igła z nitką”, na których powstały 
walentynkowe poduszeczki. Ostatniego dnia Ferii z Bi-
blioteką odbyły się zajęcia z eksperymentami (z wodą, 
z papierem, balonem i ciągnącymi się slimami). 

Spotkanie z Jackiem Komudą 
i Maciejem Jurewiczem 

18 marca w filii w Kaskach odbyło się spotkanie autor-
skie z zawodowym pisarzem i historykiem – Jackiem 
Komudą i reżyserem Maciejem Jurewiczem. Jacek Ko-
muda jest autorem siedemnastu książek i specjalizuje 
się w dziejach Rzeczypospolitej szlacheckiej. Na spo-
tkaniu obejrzeliśmy odcinek pilotażowy serialu „Dia-
beł Łańcucki”, który wyreżyserował Maciej Jurewicz. 
Maciej Jurewicz jest reżyserem i scenarzystą, ma rów-
nież 15-letnie doświadczenie w tworzeniu gier np. 
Wiedźmin (The Witcher). Serial jest wyreżyserowany 
na podstawie książki Jacka Komudy o tym samym ty-
tule. Uczestnicy spotkania, po projekcji filmu,  prze-
prowadzili dyskusje z jego twórcami. Przypominamy 
o możliwości złożenia propozycji zakupu tytułów 
książek. Czekamy na państwa propozycje. 

Tekst: Dominika Ostrowska

FERIE Z BIBLIOTEKą



16 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Bara-
nowie informują,  iż w ramach Punktu Konsultacyjno
-Informacyjnego, w każdy poniedziałek w godzinach 
17.00 – 19.00  w budynku GOPS Baranów, przyjmuje 
psycholog/ psychoterapeuta ds. uzależnień. Terapeuta 
udziela wszelkich informacji, dotyczących prawnych 
i terapeutycznych zagadnień dotyczących leczenia uza-
leżnień, jak również motywuje i wspiera osoby uzależ-
nione do podjęcia leczenia odwykowego, jak również 
osoby zamieszkujące z osobą uzależnioną. Ponadto 
na nieodpłatnie  świadczona jest również pomoc psy-

chologa (indywidualna i grupowa) dla uczniów z grup 
ryzyka oraz rodziców dzieci potrzebujących wsparcia. 
Wsparcie jest głównie kierowane do rodzin z proble-
mami alkoholowymi, problemem przemocy, zagro-
żonych uzależnieniem od alkoholu, środków odurza-
jących, substancji psychotropowych, z zaburzeniami 
zachowania, przeżywającymi problemy wewnętrzne. 
Spotkania odbywają się w każdą środę i czwartek w Bi-
bliotece Publicznej w Kaskach od godziny 16.00 do 
18.00.  Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bez-
pośrednio do punktu w w/wym. godzinach.

Tekst: Agnieszka Łopata

PUNKT KONSULTACYjNY I PSYChOLOG DLA MIESZKAŃCÓW GMINY BARANÓW

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ma za zadanie 
m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 
następnie podejmowanie działań w środowisku za-
grożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź 
podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą lub/i problemami współistniejącymi. 
Dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie opracowy-
wany jest  i realizowany indywidualnych plan pomocy 
i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych 
rodzinach. 

GMINNY ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

(Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, powołując 
do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania 
problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony 
zdrowia i organizacji pozarządowych. W skład zespo-
łu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy są-
dowi, jak również prokuratorzy oraz przedstawicie-
le instytucji działających na rzecz przeciwdziałania 
przemocy. Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu 
zapewnia ośrodek pomocy społecznej). 

Tekst: Agnieszka Łopata

Do zadań Komisji należy w szczególności: 

 Y Inicjowanie, współpraca przy opracowaniu, opi-
niowanie Gminnego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych

 Y Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami 
rady gminy w sprawie – liczby punktów sprzedaży 
oraz zasad ich usytuowania,

 Y Podejmowanie czynności zmierzających do orze-
czenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej 
od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w za-
kładzie lecznictwa odwykowego

 Y Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osoby 
uzależnionej od alkoholu, zmierzających do podej-
mowania przez nich leczenia współuzależnienia.

 Y Współpraca ze stowarzyszeniami działającymi na 
terenie gminy w zakresie realizacji zadań wynika-
jących z gminnego programu rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych.

GMINNA KOMISjA ROZWIąZYWANIA PROBLEMÓW ALKOhOLOWYCh

Procedura zgłoszenia do postępowania zmierzające-
go do podjęcia leczenia odwykowego: 

 Y Pisemny wniosek o wszczęcie postępowania zmie-
rzającego do orzeczenia obowiązku poddania się 
leczeniu odwykowemu przez osobę uzależnioną 
od alkoholu. (Wniosek może złożyć każdy – czło-
nek rodziny, sąsiad, instytucja (GOPS, szkoła, za-
kład pracy, Prokuratura, Policja).

 Y Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, przeprowadzają rozmowę 
z osobą zgłaszającą wniosek oraz zbierają informa-
cje w środowisku na temat osoby uzależnionej.

 Y Po zgromadzeniu informacji Komisja wzywa osobę, 
której dotyczy wniosek na rozmowę motywacyjną, 
jeżeli wszystkie źródła potwierdzają występowa-
nie problemu alkoholowego, a osoba nie wyrazi 
chęci dobrowolnego podjęcia leczenia, sprawa kie-
rowana jest do Sądu Rejonowego,

 Y Sąd po przebadaniu osoby uzależnionej przez bie-
głych sądowych rozpatruje wniosek, wydając po-
stanowienie w przedmiocie uzależnienia.

Tekst: Agnieszka Łopata
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie in-
formuje, iż Gmina Baranów pozyskała środki finanso-
we na realizację rządowego Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Solidarno-
ściowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnospraw-
nych „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 
Program kierowany jest do członków rodzin lub 
opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci 
doraźnej, czasowej przerwy w sprawowanie bezpo-
średniej opieki nad dzieckiem z orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub osobą o znacznym stopniu 
niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa ma za 
zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów 
poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach, 
lub zapewnienie czasowego zastępstwa w sytuacji, 
gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli 
wykonywać swoich obowiązków. Członkowie rodzin, 
opiekunowie muszą podporządkować swój dzienny 
rozkład zajęć wykonywaniu czynności związanych 
z opieką i pomocą, co najczęściej oznacza życie w wa-
runkach ciągłego obciążenia psychofizycznego. Wie-

PROGRAM „OPIEKA WYTChNIENIOWA” – EDYCjA NA 2022 ROK WSPÓŁFINANSOWANY 
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

le osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu 
społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdro-
wie czy też inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje 
z indywidualnych aspiracji. 
Program zapewnia wsparcie z zakresu usługi opieki 
wytchnieniowej. W gminie Baranów Program będzie 
realizowany w formie świadczenia usługi opieki wy-
tchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu 
zamieszkania osoby niepełnosprawnej oraz w ramach 
pobytu całodobowego. W godzinach realizacji usługi 
opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne 
formy pomocy usługowej, tj. usługi opiekuńcze. Czło-
nek rodziny nie ponosi opłaty za usługę przyznaną 
w ramach Programu. 
Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barano-
wie ze środków finansowych w 100% przekazanych 
przez Wojewodę Mazowieckiego. Łączna kwota pozy-
skanych środków wynosi 71 808,00 tys. zł 

Tekst: Agnieszka Łopata

Od rosyjskiej inwazji na Ukrainę 24 lutego 2022 r. 
wielu z nas nie może myśleć o niczym innym, jak tylko 
o ludziach, dzieciach, którzy obudzili się w kraju ogar-
niętym wojną.
Polskie władze zapewnili, że obywatele Ukrainy ucie-
kający przed konfliktem zbroj-
nym zostali wpuszczeni do Pol-
ski. 
Nasza gmina a szczególnie 
Ochotnicze Straże Pożarne 
nie pozostały obojętne na los 
przybywających uchodźców. 
Uruchomiono zbiórki mające  
zapewnić wsparcie naszym są-
siadom w tych trudnych dniach.
Mieszkańcy naszej gminy bardzo ofiarnie przekazy-
wali artykuły pierwszej potrzeby  taki jak art. spo-
żywcze, art. higieny osobistej, art. potrzebne do za-
kwaterowania i wyżywienia.
Druhowie naszych jednostek OSP pracownicy GOPS 
w Baranowie i dyrektorzy naszych szkół zaangażowa-
li się na wysokich obrotach, aby przyjmować dary od 
mieszkańców.
Na obecną chwilę w budynkach Ochotniczych Stra-
żach Pożarnych schronienie znalazło ok. 40 osób.

Oprócz naszych jednostek OSP także mieszkańcy wy-
szli naprzeciw i z otwartym sercem zdecydowali się 
przyjmować gości z kraju objętego wojną.
Ochotnicze Straże Pożarne zajmują się organizacją 
miejsc docelowego pobytu i pozyskiwaniu żywności.

Uważamy, że dzięki dobrze zor-
ganizowanej  współpracy nasze 
działania będziemy w stanie po-
godzić je z naszymi podstawo-
wymi obowiązkami.
Szczerze dziękujemy wszystkim 
zaangażowanym w niesienie po-
mocy, jesteśmy pod ogromnym 

wrażeniem zarówno jednostek, jak i mieszkańców Gmi-
ny Baranów, którzy z wielkim sercem i empatią podcho-
dzą do osób uciekających z dotkniętej wojną Ukrainy.
Wielkie dzięki
Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Baranowie 
można składać wnioski o nadanie nr PESEL dla osób 
z Ukrainy, także osoby fizyczne mogą składać wnioski 
o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowa-
nia i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym 
na terenie RP w związku z działaniami wojennymi.

Tekst: Wanda Wójtowicz

POMOC OBYWATELOM UKRAINY
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W pierwszym kwartale 2022 r. zwołane były trzy sesje 
zwyczajne oraz jedna nadzwyczajna, w tematyce zgod-
nej z planem pracy rady na 2022r.
12 stycznia 2022 r. odbyła się XLVI sesja Rady Gminy Ba-
ranów, na tym posiedzeniu podjęto uchwały dotyczące 
spraw bardzo ważnych dla Gminy Baranów, a mianowi-
cie uchwała budżetowa na 2022 r. Projekt budżetu prze-
kazany do Rady 15 listopada 2021, przed podjęciem 
był omawiany, analizowany przez komisję budżetową 
oraz na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji rady 
gminy w dniu 5.01.2022 r. Budżet dostosowywany do 
bieżących potrzeb, wniosków i propozycji urzędu oraz 
głosów radnych, wszyscy razem są odpowiedzialni za 
uchwalone zapisy, które dotyczą całej GMINY BARA-
NÓW, choć jego wysokość nas nie zachwyca.
Kolejnym ważnym tematem było podjęcie uchwały na 
temacie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi na okres od 1.02.2022-31.01.2023 
r. Wartości przetargowe są bezlitosne, temat bardzo 
szczegółowo został omówiony na wspólnym posiedze-
niu komisji rady w dniu 5.01.2022 r. Ostatecznie radni 
zadecydowali o obniżeniu wartości opłaty dla mieszkań-
ców do kwoty 30 zł za osobę zamieszkującą daną nieru-
chomość. Wskazać należy, że najniższa wartość przetar-
gowa na jednego mieszkańca opiewała na kwotę 33zł, 
następne na 35zł. Komisja Rolnictwa, Mienia Komunal-
nego i Ochrony Środowiska przekazała wnioski i uwagi 
na ten temat, które zostały odczytane na sesji oraz dołą-
czone do protokołu sesji. 4 lutego 2022r. zwołano XLVII 
Nadzwyczajna sesja Rady Gminy Baranów, na wniosek 
radnych,  na której podjęto dwie bardzo ważne uchwały 
dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego:

 Y  uchwała nr XLVII/249/2022 w sprawie stanowiska 
Rady Gminy Baranów dotyczącego planowanych 
przebiegów linii kolejowych na terenie gminy Bara-
nów, w której to wyraża stanowczy sprzeciw wobec 
wszystkich przedstawianych przebiegów linii kole-
jowych na terenie gminy Baranów, załącznikiem do 
uchwały są protesty 21 sołectw naszej gminy odno-
szących się do przebiegu linii kolejowych. Stanowiska 
również w podobnym tonie podjęła Pani Wójt, Rada 
Społeczna ds. CPK, Stowarzyszenie „Zanim Powstanie 
Lotnisko CPK”  wszystkie sołectwa naszej gminy, stano-
wiska zostały odczytanie w dniu sesji oraz opublikowane 
na stronie Gminy Baranów.

 Y  drugą istotną uchwałą jest podjęcie stanowiska doty-
czącego udostępnienia nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Baranów w celu przeprowadzania 

RADA GMINY BARANÓW

badań lub pomiarów niezbędnych do przygotowania 
i realizacji inwestycji CPK. Radni jednogłośnie podjęli 
decyzję o niewyrażeniu zgody na udostępnianie w żad-
nej możliwej formie nieruchomości stanowiących wła-
sność Gminy Baranów, popierając w ten sposób rów-
nież Państwa prywatne działania w tym temacie.

23 lutego 2022r. odbyła się XLVIII sesja Rady Gminy Ba-
ranów, na której przyjęto uchwałę w sprawie realizacji 
Programu „Opieka Wytchnieniowa” edycja 2022, uchwa-
łę określającą szczegółowe warunki przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, uchwa-
łę w sprawie przyjęcia do realizacji Programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na 2022r. oraz uchwałę dotyczącą 
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowe-
go nauczycieli. Wszystkie uchwały przeanalizowane na 
komisji oświaty, kultury i sportu pod przewodnictwem 
Pana Jana Ciołka, uzyskały pozytywne opinie. Przyjęto 
również program opieki nad zwierzętami bezdomny-
mi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na ternie 
gminy Baranów. Podjęto uchwałę w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentów dla członków OSP uczestni-
czących w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu, w pełni poparta przez radnych. 
W tym miejscu dziękowaliśmy i dziękujemy za społecz-
ną i pełną poświęcenia pracę na rzecz naszej gminy 
i mieszkańców, bo ostatnie miesiące pokazały nam tę 
nieocenioną wartość. Zatwierdzono również plan pracy 
stałych komisji Rady Gminy Baranów na 2022 r., który 
można odnaleźć na BIP gminy w zakładce praca rady 
oraz harmonogramu pracy komisji na cały rok. 
Na 30 marca 2022r planowana jest XLIX sesji Rady Gmi-
ny Baranów zachęcamy do śledzenia transmisji, jak i do 
bezpośredniego udziału. Projekty uchwał zamieszczane 
są na BIP gminy, w planie jest podjęcie uchwał dotyczą-
cych planów zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści miejscowości Karolina, Kaski, fragmentu miejscowości 
Bożej Woli. Przedstawionych będzie kilka sprawozdań 
w tematyce: realizacji gminnego programu wspierania 
rodziny na terenie Gminy Baranów za 2021r., sprawozda-
nia wszystkich komisji Rady Gminy. Wybór wiceprzewod-
niczącego rady gminy, w związku z rezygnacją z mandatu 
Radnego, który pełnij wskazaną funkcję.
Wszystkie pozycje w porządku obrad Rady Gminy są 
ważne i wymagają omówienia oraz pracy, można się 
z nimi zapoznać na bip gminy Baranów w zakładce pra-
ca rady, jak również oglądając transmisje obrad.
Zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Naszej Gminy.

Tekst : Rada Gminy Baranów

RADA GMINY
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12 marca 2022 roku w miejscowości Kaski, a dokładnie na terenie skweru 
im. Romana Wojciecha Bodycha, na którym znajduje się kamień upamięt-
niający osobę Śp. Romana Wojciecha Bodycha, dokonano wmurowania 
kapsuły czasu. Działania rozpoczęte 10 listopada 2021roku, w którym 
to dniu wręczono pośmiertnie tytuł „Zasłużony dla Gminy Baranów” dla 
Romana Wojciecha Bodycha oraz otworzono skwer jego imienia na placu 
przy Kościele w Kaskach. Wmurowanie kapsuły czasu jest zwieńczeniem 
inicjatywy rozpoczętej przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask 
i Okolic. W skromnej uroczystości wzięła udział rodzina uhonorowane-
go, przedstawiciele władz samorządowych, stowarzyszenia, przyjaciele 
oraz mieszkańcy. Serce kapsuły czasu tworzy: wniosek stowarzyszenia 
o utworzenie skweru i nadanie mu nazwy „Skwer im. Romana Bodycha” 
z podpisami popierających mieszkańców, uchwały Rady Gminy, wniosek 
oraz kopia aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Baranów”, przypin-
kę z herbem Gminy Baranów oraz przypinkę z logo Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Kask i Okolic, dysk przenośny z nagraniem z nadzwyczaj-
nej sesji  z dnia 10.11.2021 r., są to dokumenty i przedmioty przeznaczo-
ne dla przyszłych pokoleń. Serce kapsuły czasu nie powstałoby gdyby nie 
wkład pracy na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”, w której postać Romana 
Bodycha wykazała się na wielu płaszczyznach m.in. społecznika, samo-
rządowca, inicjatora wielu działań, jednego z założycieli Stowarzyszenia. 
Historia tworzy się na naszych oczach, kolejne pokolenia otrzymają takie 
małe uśpione muzeum.

Tekst: Rada Gminy

KAPSUŁA CZASU

1 FINAŁ WOŚP ZA NAMI! UDAŁO SIę! 

Zebraliśmy: 19 494,66 zł! Mieszkańcy Gminy Bara-
nów mają wielkie serca! 
Ten Finał będziemy pamiętać długo nie tylko dlatego, 
że był to nasz pierwszy finał, ale również ze względu 
na ekstremalne warunki atmosferyczne. Niestety – ze 
względów bezpieczeństwa – w dniu Finału, odwołali-
śmy naszą główną imprezę, czyli koncert w plenerze 
wraz z towarzyszącymi atrakcjami. Co nie znaczy, że 

to nie był udany dzień! Już od wczesnych godzin po-
rannych, na ulicach naszej gminy kwestowało 9 wo-
lontariuszy. A co się działo w sztabie, czyli w Szkole 
w Golach?
Od godziny 9 wydawaliśmy pakiety startowe dla 
uczestników 1 Biegu Baranów „Policz się z cukrzycą”. 
Otwarta również została cukierenka WOŚP, w której 
sprzedawaliśmy wspaniałe wypieki, słodkości i słone 
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NASZE ORGANIZACJE

Najstarsi druhowie nie pamiętają tak intensywnego 
okresu, jak początek 2022 roku. W styczniu i lutym 
nasz powiat nawiedziły ogromne nawałnice. W związ-
ku z tym, że nasz samochód SD - 30 Magirus na tą 
chwilę jest jedyną drabiną w powiecie grodziskim, 
mieliśmy pełne ręce roboty przy usuwaniu skutków 
wichur. Do końca lutego interweniowaliśmy 145 razy. 
Najwięcej zdarzeń dotyczyło połamanych drzew, ze-
rwanych linii energetycznych oraz uszkodzonych bu-
dynków.
Z końcem lutego wydawałoby się, że nadeszła chwila 
spokoju, jednak nasi strażacy nie mogli przejść obo-
jętnie obok tragedii, która aktualnie ma miejsce za 
naszą wschodnią granicą. W związku z tym zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożej Woli podjął de-
cyzję o utworzeniu miejsca do przyjęcia uchodźców 
z Ukrainy. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie 
podziękować mieszkańcom Bożej Woli i okolic, za ich 
nieocenioną pomoc w organizacji punktu oraz dostar-
czaniu niezbędnych rzeczy do utworzenia tego miej-
sca, zaczynając od łóżek, a kończąc na podstawowych 
produktach spożywczych. Bez Was nie dalibyśmy 
rady.

OSP BOżA WOLA

przekąski. O godzinie 11 przyjechała do nas Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Kask, która pod batutą Pana 
Adama Czajkowskiego zagrała dla nas wyjątkowy 
i kolorowy koncert.
O godzinie 13.15 – rozgrzewką na boisku w Cegłowie 
– rozpoczęliśmy 1. Bieg Baranów WOŚP. Było napraw-
dę zimno, wietrznie i deszczowo. Dlatego jesteśmy peł-
ni podziwu dla uczestników, a w szczególności dla tych 
najmłodszych. Na mecie czekały na wszystkich biegaczy 
pamiątkowe medale. W biegu wzięło udział 88 osób i do 
naszej puszki biegowej, dzięki Wam trafiło 3 368,10 zł! 
W świetlicy na boisku, u cudownych Pań Koła Gospo-
dyń wiejskich w Golach, można było wypić gorący 

napój, zjeść przekąskę oraz zakupić rękodzieła Go-
spodyń. Tuż obok boiska – czekały kiełbaski z grilla 
i grochówka.
Piłkarzy również pogoda nie przeraziła i o godzinie 
14.30 rozegrany został mecz lokalnej drużyny GKS 
Orion Cegłów – z ukraińskimi zawodnikami FK Nagel. 
W sztabie równolegle odbywały się występy dzieci 
z gminnych szkół, tańce i śpiewy wolontariuszy i tak 
do godziny 20 z uśmiechami na twarzy spędzaliśmy 
czas. O godzinie 20 pod szkołą spotkaliśmy się na 
symbolicznym „Światełku do nieba” ze strażackimi 
jednostkami gminnymi: OSP Kaski, OSP Baranów, OSP 
Boża Wola i OSP Osiny. Było głośno! Straże uruchomi-
ły sygnały alarmowe w pojazdach. Następnie tłumnie 
odśpiewaliśmy „Sto Lat” i zjedliśmy pyszny tort uro-
dzinowy. To był piękny i bardzo wzruszający dzień. 
Bardzo dziękujemy wszystkim za ten wspaniały 
dzień! Czekamy na następny finał! 

Szczegóły rozliczenia 30 Finału WOŚP #6416:
 Y Kwota zebrana w puszkach: 17 104,16 zł
 Y eSkarbonka: 510 zł
 Y Aukcje Allegro: 1 880,50 zł

Tekst: Sztab WOŚP 6416 
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Zostając w temacie pomocy Ukrainie, nie sposób tutaj 
nie wspomnieć o dużym projekcie pod nazwą „Wspar-
cie Ochotniczego Pożarnictwa na Ziemi Lwowskiej”, 
do którego aktywnie się włączyliśmy. Akcja ta miała 
na celu doposażenie w sprzęt oraz samochody gaśni-
cze nowo tworzące się jednostki OSP na terenie Ukra-
iny. W związku z tą inicjatywą nasi druhowie podjęli 
decyzję o przekazaniu samochodu GCBA Jelcz 5/32 
do OSP Czernewe w Obwodzie Lwowskim. Dnia 19 
marca druh Michał Lesiński oraz druh Piotr Gonera 
wyruszyli na przejście graniczne w Medyce, aby tam 
spotkać się z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy i wrę-
czyć im kluczyki do ich nowego samochodu. Dodat-
kowo przed wyjazdem zebraliśmy sprzęt pożarniczy 
oraz zorganizowaliśmy zbiórkę na zakup opatrunków 
i narzędzi medycznych. Udało nam się zebrać kwotę 
ponad 5000 złotych. Na koniec chcielibyśmy jesz-
cze raz podziękować wszystkim darczyńcom, którzy 
wspomogli nas w tym przedsięwzięciu.  A OSP Boża 

Pierwsze miesiące 2022 roku były czasem inten-
sywnej pracy dla członków OSP w Kaskach. Liczne 
wichury, które przechodziły przez powiat grodziski 
w styczniu i lutym, wymogły na druhach wzmożoną 
aktywność w usuwaniu zagrożeń, takich jak powalo-
ne drzewa, uszkodzone dachy i budynki oraz zerwane 
linie energetyczne. Wielogodzinna służba i wysiłek 
strażaków umożliwiły mieszkańcom sąsiednich miej-
scowości szybszy powrót do naruszonych domów, 
a także wznowienie dostaw energii elektrycznej. Re-
prezentanci naszej jednostki uczestniczyli w zebra-
niach sprawozdawczych OSP z terenu gminy oraz 
w powiatowym Zjeździe ZOSP RP, podczas którego 
wybrano nowy zarząd na pięcioletnią kadencję, a na-
czelnik naszej jednostki został mianowany na Wice-
prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Na początku 

OChOTNICZA STRAż POżARNA W KASKACh

roku ochotnicy wzięli udział w 30. Finale WOŚP, za-
bezpieczali bieg charytatywny oraz kwestowali na 
rzecz okulistyki dziecięcej z ramienia Sztabu Gole. 
Najmłodsi członkowie OSP w Kaskach wraz ze swoim 
opiekunem - dhem Danielem Kazimierskim poświę-
cili wiele czasu na przeprowadzenie zbiórek szko-
leniowych, które miały na celu poszerzenie wiedzy 
i zdobycie nowych umiejętności przez członków Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. Włożony trud rychło 
przyniósł rezultaty podczas Ogólnopolskiego Turnie-
ju Wiedzy Pożarniczej. Młodzi adepci sztuki pożarni-
czej osiągnęli wysokie lokaty zarówno w gminnych, 
jak i powiatowych etapach OTWP. Strażacy z Kask 
okazali wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów 
przekazując umundurowanie bojowe oraz zapew-
niając Ukraińcom transport do miejsc tymczasowe-

Wola nie zwalnia tempa i aktywnie działa tam, gdzie 
jest to potrzebne. 

Tekst: dh Mateusz Wituski
dh Piotr Gonera
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go pobytu. W ostatnich miesiącach druhowie wielo-
krotnie udzielali pomocy podczas kolizji, podtopień, 
pożarów i innych lokalnych zagrożeń, a szczególnie 
często zostawali zadysponowani do płonących łąk, 
których podpalanie jest zagrożeniem dla mieszkań-
ców, ich nieruchomości oraz całego ekosystemu. Wraz 
z nadejściem wiosny druhny i druhowie podjęli się 
prac porządkowych wokół strażnicy i w budynkach 
należących do jednostki. Dzięki uprzejmości Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej 
Straży Pożarnej jednostce udało się pozyskać bojowy 
samochód marki VOLVO, który posłuży do ratowania 
życia i mienia. 9 kwietnia ochotnicy planują podsu-
mować trudny i pracowity rok 2021 podczas zebrania 
sprawozdawczego. 

Tekst: Beata Krzemińska

Strażaków wspierajmy, elktrosprzęt oddajmy! To ak-
cja która rozpocznie się od 19 i potrwa do 23 kwietnia 
polegająca na zbiórce elektroodpadów. Odpady tego 
typu można dostarczyć na plac przed strażą w Osi-
nach. Sprzęty, które można zostawiać to np.: telewizo-
ry, monitory, drukarki, komputery, lodówki, kuchenki, 
telefony, elektronarzędzia itp. Ostatniego dnia zbiórki 

OChOTNICZA STRAż POżARNA OSINY

jest przewidziany mobilny odbiór elektrosprzętów. 
Prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z koor-
dynatorem akcji (602552963) i umówienie odbioru 
sprzętu. W zamian za zebrane elektroodpady strażacy 
otrzymają fundusze na zakup sprzętu.

Tekst: dh Hanna Bogucka

Rok 2022 rozpoczęliśmy w świątecznej atmosferze 
dźwięków kolęd i pastorałek, które wybrzmiały pod-
czas naszego koncertu w Kościele św. Piotra i Pawła 
w Kaskach. Dzięki współpracy ze Sztabem Gole i na-

MŁODZIEżOWA ORKIESTRA DęTA OSP W KASKACh

graniu Hymnu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy wsparliśmy styczniowy 30. Finał WOŚP, z którego 
środki przeznaczono na zapewnienie najwyższych 
standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
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W dniu 2.04.2022 w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej w Baranowie odbył się turniej piłki siatko-
wej drużyn cztero-osobowych w kategorii OPEN. Za-
rejestrowanych w turnieju zostało pięć drużyn w tym 
– zgodnie z regulaminem – dwie drużyny mieszane. 
Grano systemem każdy z każdym do dwóch wygra-
nych setów.
Udział wzięły (kolejność wg wywalczonego miejsca):
1.CEGŁA TEAM (Norbert i Krystian Ceglińscy, Ma-
ciej Wożniak, Bogdan Żygadło, Bartek Górski, Kacper 
Samborski)
2.TYTANI  (Katarzyna Wójcik, Katarzyna Denderska, 
Mariusz Wojtyniak, Marcin Jurczak)

TURNIEj DRUżYN CZTERO-OSOBOWYCh W SIATKÓWKę

3.HOLENDRY TEAM (Dawid, Damian i Paweł Dzwo-
nek, Mateusz Kierzkowski)
4.ZAWODOWI AMATORZY (Dariusz Maruszak, Jacek 
Zarychta, Tomasz Kamut, Adrian Zieliński)
5.F.C. PO NALEWCE ( Zuzanna Ziomek, Wiktoria Sta-
rosz, Damian Górski, Jakub Parol, Bartek Żygadło ,Se-
bastian Kowalczyk)
Turniej sędziował Andrzej Ciesielski oraz Młodzieżo-
wa Rada Gminy. Nagrody oraz Pamiątkowe Puchary 
Wręczała Agata Trzop- Szczypiorska Wójt Gminy Ba-
ranów.

Animator Sportu i Kultury
Robert Błaszczyk

SPORT

W lutym towarzyszyliśmy naszemu tubiście, Macie-
jowi podczas zawarcia związku małżeńskiego, a na 
początku marca zostaliśmy zaproszeni na rodzinną 
uroczystość naszych przyjaciół z Fundacji Anteris – 
Państwa Krystyny i Jerzego Pieścików, którzy od kilku 
lat wspierają działalność orkiestry. Mieliśmy przy-
jemność zapewnić oprawę Mszy św. oraz zagrać kon-
cert dla gospodarzy i ich gości, którzy świetnie bawili 
się przy akompaniamencie naszej muzyki. 25 marca 
uczestniczyliśmy w koncercie organizowanym przez 
Filię Państwowej Szkoły Muzycznej  im. I.J. Paderew-
skiego w Żyrardowie, która od ośmiu lat działa przy 
naszej jednostce OSP. W planach na najbliższe tygo-
dnie mamy intensywne przygotowania do zbliżają-
cych się letnich festiwali i przeglądów orkiestr.

Tekst: Krzemińska
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wiście pod czujnym okiem wykwalifikowanej kadry 
trenerskiej.
Warto też wspomnieć, że nasz Klub od początku roku 
mocno zaangażował się w różnego rodzaju akcje cha-
rytatywne. W styczniu graliśmy dla WOŚP a marcu 
przyłączyliśmy się do akcji #PolskaPiłkaDlaUKRAINY 
zainicjowanej przez PZPN i portal Łączy nas piłka. Po-
magamy Uchodźcom, organizując bezpłatne zajęcia 
dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. 
Jak widać „życie” w Orionie szybko płynie a czas w nim 
jest wypełniony w sposób, gdzie nikt nie może narze-
kać na nudę. Liczymy, że najbliższej wiosny wszyst-
kie nasze drużyny przyniosą nam sporo radości i bę-
dziemy mogli być dumni z NASZEGO Oriona. Piszemy 
NASZEGO, bo to klub MÓJ i TWÓJ. Wszyscy przecież 
jesteśmy... MOCNI RAZEM!!!

Tekst: Mirosław Świniarek

Kilka miesięcy rozbratu z piłką w ligowym w wydaniu 
naszej drużyny seniorskiej dobiega końca. Przez kilka 
miesięcy pod okiem trenera Marcina Wojciechowskie-
go seniorzy szlifowali formę, aby jak najlepiej przygo-
tować się do rozgrywek o mistrzostwo B-klasy w run-
dzie wiosennej. Treningi odbywały się na naszych 
gminnych obiektach sportowych a także w zaprzyjaź-
nionej siłowni Kuźnia w Błoniu. Od stycznia pierwsza 
drużyna Oriona rozegrała 7 spotkań kontrolnych. Choć 
wynik w nich nie jest najważniejszy to mógłby być 
w kilku meczach lepszy, bilans 2-1-4. Pewnym wytłu-
maczeniem może być fakt, że dołączyło do nas wielu 
zawodników, którzy musieli się zgrać z resztą zespołu. 
Liczymy, że począwszy od pierwszego meczu ligowego 
podopieczni trenera Wojciechowskiego „odpalą” i będą 
sukcesywnie zdobywać punkty pozwalające awanso-
wać na wyższe miejsce w ligowej tabeli.
W młodszych grupach też sporo się działo. Rozegra-
no kilka spotkań kontrolnych. Podopieczni Mariusza 
Gontarczyka wzięli udział m in. w turnieju o Puchar 
Tymbarka. Nie brakowało walki, emocji i wzruszeń.  
Dla chłopców był to ostatni turniej pod wodzą tego 
Trenera.  W połowie marca opiekę nad grupą starsza-
ków przejął Tomasz Pindor. Trenerowi Mariuszowi 
życzymy powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej 
a Trenerowi Tomkowi życzymy spełnienia własnych 
celów i założeń. 
Wiosna to też czas, kiedy tradycyjnie prowadzimy na-
bór uzupełniający do szkółki piłkarskiej Oriona. Za-
praszamy wszystkie chętne dzieciaki w wieku od 7 
do 13 lat na nasze treningi. Aktywność na świeżym 
powietrzu, praca w zespole to same plusy. Gwaran-
tujemy doskonałą atmosferę i świetną zabawę, oczy-

GKS ORION
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My tu nie piszemy o tym co planujemy, tylko piszemy 
o tym co już udało nam się realnie osiągnąć. 
Nowy Rok rozpoczęliśmy udziałem w Noworocznym 
Turnieju Futsalowym w Żyrardowie. Nasza szkolna 
drużyna U-14 FC Boża Wola prowadzona przez tre-
nera Mariusza Żaczkiewicza, składająca się głównie 
z uczniów klas 6-8 zdobyła I miejsce. 
Najlepszym strzelcem turnieju okazał się jeden z na-
szych zawodników mieszkaniec Bożej Woli, kapitan 
Drużyny U-14, który zdobył indywidualną statuetkę. 
W lutym nasze Powiatowe biegi przełajowe o puchar 
sołtysa Bożej Woli zostały nominowane przez Stowa-
rzyszenie Europa I 
My oraz Kapitułę Nagrody „Żurawie Powiatu Grodzi-
skiego” do Konkursu w kategorii Wydarzenie Spo-
łeczne Roku 2021. Na Gali w Grodzisku Mazowieckim 
nasi przedstawiciele odebrali wyróżnienie.  
Biegi okazały się ogromnym sukcesem w naszej Gmi-
nie i Powiecie. Dlaczego ? Ponieważ II edycja w porów-
naniu z I edycją, która odbyła się rok wcześniej bardzo 
się rozbudowała i przerosła oczekiwania uczestników 
i organizatorów. Impreza trwała aż dwa dni, udział 
w nich wzięło ok. 300 uczestników od lat 5-ciu do 
75-ciu. Pierwszego dnia biegi miały charakter szkol-
ny, gdzie rywalizowały dzieciaki z powiatowych szkół 
podstawowych. Tą część zawodów organizowała 
szkoła podstawowa w Bożej Woli ze wsparciem OSP 
Boża Wola oraz grupy nieformalnej która realizowała 
cały projekt, czyli Drużyny Sołtysa. 
Drugiego dnia biegi miały charakter pikniku rodzin-
nego i organizowane były w całości przez Drużynę 
Sołtysa ze wsparciem strażaków. Udział dla każdego 
mieszkańca i przybysza był bezpłatny. Zawodnicy, ro-
dzice i kibice mieli do dyspozycji wodę do picia, batony 

FC BOżA WOLA – NASZE REALNE DZIAŁANIA I SUKCESY!

energetyczne, ciasta domowej roboty które przygoto-
wały mamy z Rady Rodziców, ciepły poczęstunek np. 
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pierogi przygotowane przez  Koło 
Gospodyń Wiejskich w Bramkach. 
W trakcie biegów zorganizowana 
była również zbiórka charytatyw-
na na rzecz potrzebującej rodziny 
z okolicy. Dodatkowo dzięki zgło-
szeniu naszych biegów do Wykazu 
zawodów wiedzy, artystycznych 
i sportowych prowadzonego przez 
Kuratorium Oświaty, każde zdoby-
te miejsce na podium przez ucznia 
z klas 4-8 kwalifikuje się do wpisu 
na świadectwo szkolne jako szcze-
gólne osiągnięcie. Daje to pod-
stawę do dodatkowych punktów 
przy rekrutacji do szkoły średniej. 
Każdy uczestnik otrzymał Dyplom 
i Medal, a zawodnicy którzy zdo-
byli miejsce na podium otrzymali 
puchary. Było to bardzo dobrze 
przygotowane sportowo-integra-
cyjne wydarzenie społeczne, któ-
re na wielu płaszczyznach zazna-
czyło swoją obecność w Powiecie 
Grodziskim. Co ważne, wydarze-
nie to w 80% finansowane było 
ze środków pozyskanych z dotacji 
zewnętrznej i prywatnych spon-
sorów, resztę środków przekazał 
(FC Bożej Woli i Drużynie Sołtysa) 
po raz pierwszy w historii Urząd 
Gminy Baranów.  
W marcu dwie nasze Drużyny 
U-10 oraz U-12 brały udział z po-
wiatowych eliminacjach Turnieju 
Tymbarka. Chłopcy pokazali się 
z bardzo dobrej strony ponieważ 
w mocno obsadzonym turnieju 
rozgrywanym na boiskach „Po-
goni” w Grodzisku Mazowieckim, 
zajęli wysokie II oraz III miejsce. 

Trenerzy prowadzący drużyny 
Mariusz Żaczkiewicz oraz Artur 
Szymaniak włożyli dużo pracy, 
aby przeprowadzić zimowe tre-
ningi przygotowujące oraz aby 
po pandemii zebrać komplet za-
wodników. Warto było, ponieważ, 
młodzi piłkarze z Drużyny U-12 
– uczniowie z klas 4-6, wywalczy-
li dla siebie dyplom, który upraw-
nia do wpisania na świadectwie 
szkolnym szczególnego osiągnię-
cia. Wszystko dzięki podjętym 
działaniom przez FC Boża Wola 
na początku 2021 roku w zakresie 
dokonania zgłoszenia przez szko-
ły tego Turnieju do Kuratorium 
Oświaty.  
Aktualnie na boisku oraz na Sali 
gimnastycznej w Szkole Podsta-
wowej w Bożej Woli prowadzimy 
bezpłatne zajęcia piłkarskie dla 
dzieci w wieku od lat 5 do 12. Za-
praszamy polskie oraz ukraińskie 
dzieci co wtorek w godz. 17.30-
19.00. Pierwszy międzynarodowy, 
integracyjny trening mamy już za 
sobą. Dzieciaki były mega zado-
wolone. 
Tyle zdziałaliśmy charytatyw-
nie w naszej Gminie dla innych 
w I kwartale. A Wy ??? 
Pozdrawiamy: Zespół FC Boża 
Wola i Drużyna Sołtysa

Mariusz Żaczkiewicz, 
Artur Szymaniak,

Renata Pietraszek, 
Anna Żaczkiewicz.

Info/foto: Anna Żaczkiewicz, 
Renata Pietraszek.
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Wspieramy przedsiębiorczość

Kolejna część naszego cyklu o wspieraniu przedsię-
biorczości będzie poświęcona Kuźni Narzędzi i Panu 
Kamilowi Mechockiemu.
Kuźnia.Narzędzi, jako firma powstała w 2017 roku. Od 
2021 roku  świadczymy usługi w formie stacjonarnej 
sprzedaży, lecz nasze doświadczenie jest dużo dłuż-
sze. Kompleksowo obsługujemy małe, średnie oraz 
duże przedsiębiorstwa z wielu branż m.in.: branży 
przemysłowej, budowalnej, rzemieślniczej, samocho-
dowej i ogrodniczej. Dzięki zdobytemu doświadczeniu 
i wiedzy ugruntowanej wieloletnią pracą z klientem 
Kuźnia stała się godnym zaufania partnerem oferują-
cym pełną gamę możliwości w zakresie indywidual-
nego doboru właściwego narzędzia. Oferowane w na-
szym sklepie produkty przeznaczone są zarówno dla 
profesjonalistów, jak i domowych majsterkowiczów. 

Zapewniamy fachowe doradztwo na każdym etapie 
realizacji zamówienia. Wychodząc na przeciw ocze-
kiwaniom lokalnych klientów, nieustannie poszerza-
my asortyment produktów z działu „dom i ogród”, jak 
również artykułów BHP. Posiadamy w sprzedaży na-
siona, ziemię ogrodową, doniczki, opryskiwacze oraz 
niezbędne narzędzia do pielęgnacji ogrodu. 

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony zdrowia 
w miejscu pracy oferujemy również obuwie i odzież 
roboczą, okulary i hełmy ochronne oraz gaśnice i ap-
teczki.
Z naszego asortymentu może skorzystać zarówno fir-
ma budowlana, jak i domowy majsterkowicz. Do za-
oferowania mamy elektronarzędzia renomowanych 
marek, narzędzia ręczne najwyższej jakości, narzę-
dzia pomiarowe, narzędzia pneumatyczne, asorty-
ment z techniki zamocowań tj. śruby, kołki, jak rów-
nież kotwy chemiczne, chemię budowlaną, artykuły 
malarskie i artykuły metalowe.

Zawsze staramy się, żeby nasz klient otrzymał to, co 
jest mu najbardziej potrzebne, więc największy na-
cisk kładziemy zawsze na fachowe doradztwo i rze-
telność. Zapraszamy do odwiedzenia nas w Barano-
wie przy ul. Armii Krajowej 91 (obok Urzędu Gminy) 
lub skontaktowania się mailowo: kamilmechocki@
wp.pl, lub telefonicznie: 798 020 108.

Tekst: Kamil Mechocki
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