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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

Czynne:
poniedziałki – 14:00 - 20:00

wtorek - piątek – 9:00 - 15:00

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. 46 880 59 88

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 Mieszkańcy,

29 czerwca 2022 odbyła się sesja 
Rady Gminy Baranów, podczas 
której Radni pozytywnie oceni-
li moją pracę głosując niemalże 
jednomyślnie za udzieleniem mi 
wotum zaufania i absolutorium 
za rok 2021.
Dziękuję Radzie za dialog i do-
brą współpracę bez których nie 
udałoby się zrealizować zaplano-
wanych w tym trudnym „pande-
micznym” roku przedsięwzięć. 
Bez ciężkiej pracy i oddania pra-
cowników Urzędu Gminy, do-
brych relacji z sołtysami ten suk-
ces nie zostałby osiągnięty. Za co 
składam serdeczne podziękowa-
nia.  
Dziękuję Mieszkańcom Naszej 
Gminy za wsparcie, które nie-
ustająco napędza mnie do dzia-
łania.
Przed nami czas wakacji i urlopów! To czas wypoczynku dla naszych młodych Mieszkańców, Nauczycieli i na 
pewno oddechu dla Rodziców. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w zakończeniu roku w naszych szkołach, 
móc osobiście pogratulować i wręczyć stypendia najzdolniejszym Uczniom. Poziom w naszych „małych, wiej-
skich” szkołach podstawowych jest wysoki, potwierdziły to również tegoroczne wyniki egzaminów ósmokla-
sistów. 
Bardzo dziękuję Dyrektorom Szkół, Radom Pedagogicznym, Pracownikom jednostek edukacyjnych w naszej 
Gminie, jak również Wszystkim Rodzicom za ten nasz wspólny rok szkolny. Za ciężką pracę, pomoc i wsparcie 
każdej ze stron. 
Podczas wakacji, gdy nasze szkoły będą puste wierzę, że uda się zrealizować plany inwestycyjne zaplanowane 
na ten czas. Przede wszystkim zaplanowaliśmy na ten okres remont łazienek szkolnych w Baranowie oraz 
remont dachu przedszkola w Cegłowie. 
Wakacje to również czas realizacji, chyba jednej z dotychczas największych (jednorazowo) w ciągu ostatnich 
kilku lat, inwestycji w naszej gminie - modernizacji dróg gminnych. Stan naszych dróg do chyba największa 
nasza bolączka, cieszę się, że udało nam się pozyskać środki zewnętrzne i dzięki temu móc konsekwentnie 
sprawiać aby po naszych drogach gminnych można było „normalnie” się poruszać. 
Ponadto udało nam się zdobyć dodatkowe środki z Budżetu Województwa Mazowieckiego, na  remont kolej-
nych dróg, w czasie wakacji przygotujemy dokumentację do przetargów.
Szanowni Państwo, zdaję sobie sprawę z uciążliwości komunikacyjnych jakie niosą za sobą wszelkie prace 
remontowe na drogach proszę zatem o cierpliwość i wyrozumiałość.
Życzę Państwu przede wszystkim zdrowych i bezpiecznych wakacji. 
I już teraz, pozwalam sobie zaprosić wszystkich do wzięcia udziału w naszych Wspólnych Gminnych Dożyn-
kach, które w tym roku odbędą się w Cegłowie 28 sierpnia 2022. 

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska
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INWESTYCJE

Z początkiem wakacji rusza długo wyczeki-
wana inwestycja! W dniu 09 czerwca 2022 r. 
w Urzędzie Gminy w Baranowie została pod-
pisana umowa na realizację Inwestycji związa-
nej z modernizacją dróg na terenie Naszej Gminy. 
Wykonawcą inwestycji jest: DROGOMEX Sp. z o.o., 
z siedzibą w Pruszkowie. Realizacja projektu obejmo-
wać będzie modernizację łącznie ok. 12 km odcinków 
dróg gminnych w miejscowościach: Żaby, Boża Wola 
ul. Brzozowa, Gole, Karolina (tzw. łącznik), Murowa-
niec/Basin, Kaski ul. Olszowa, ul. Środkowa, ul. Młyń-
ska, Holendry Baranowskie, Kopiska.

Wartość inwestycji: 10 717 777,76 zł Kwota dofi-
nansowania jaką pozyskała Gmina na realizację 
tego zadania: 9 975 000 zł!

Projekt pn.: MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA 
TERENIE GMINY BARANÓW uzyskał dofinansowanie 
z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwe-
stycji Strategicznych.

Zgodnie z warunkami umowy Wykonawca ma 150 
dni od momentu podpisania umowy na wykonanie 
prac.

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW

BUDYNEK KOMUNALNY

Tuż z początkiem roku rozpoczęliśmy remont komi-
nów na budynku komunalnym Kaski ul. Królewska. 
Prace polegały na rozbiórce istniejących kominów do 
poziomu płaszczyzny dachu, wymurowaniu nowych 
kominów w odpowiedniej wysokości z cegły klinkie-
rowej pełnej oraz zamontowaniu kratek wentylacyj-
nych i obróbek blacharskich. 
Wykonano również kompleksową wymianę orynno-
wania z obu stron budynku. Zadania realizowano pod 
kontrolą Inspektora Nadzoru. Wartość wykonania za-
dań wyniosła 28 290,00 zł.

Gmina Baranów otrzymała dofinasowania w ramach 
programów:
1. „ Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MA-
ZOWSZE 2022” 
2.  „Mazowiecki Instrument Wsparcia Adaptacji do 
Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022”

WSPARCIE FINANSOWE DLA NASZYCH SOŁECTW

W ramach wymienionych działań złożono czte-
ry wnioski, na które pozyskano dotację w kwocie 
45 500,00 zł dzięki którym zostaną zrealizowana  za-
dania pn. „Zakup i montaż lamp oświetlenia uliczne-
go” w poszczególnych sołectwach:

 Y Sołectwo Basin
 Y Sołectwo Boża Wola

 Y Sołectwo Holendry Bara-
nowskie B

 Y Sołectwo Stanisławów
Głównym celem otrzyma-
nych wsparć finansowych 
to zaspokajanie potrzeb 
mieszkańców sołectw po-
przez udzielanie przez wo-
jewództwo mazowieckie 
wsparcia finansowego gmi-
nom, realizującym zadania 
istotne dla społeczności lo-
kalnej.



5URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

APEL WÓJTA DO MIESZKAŃCÓW GMINY BARANÓW

Wójt Gminy Baranów zwraca się z ogromną prośbą do 
wszystkich odbiorców wody z terenu Gminy Baranów 
o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne 
korzystanie z wody z gminnej sieci wodociągowej.
Proszę o rozważne użytkowanie wody pitnej z sieci 
i ograniczenie wykorzystywania wody do innych ce-
lów niż socjalno-bytowych.

W ostatnich dniach zużycie wody jest kilkukrotnie 
większe, co powoduje, że urządzenia wodociągowe 
szczególnie w godzinach zwiększonego poboru mogą 
nie wystarczyć do zaspokojenia potrzeb wszystkich 
odbiorców wody obsługiwanych przez stację wodo-
ciągowe z terenu Gminy Baranów.
W szczególności od godziny 18:00 do 24:00 proszę 
o nie podlewanie wodą z gminnej sieci wodociągo-
wej działek, terenów rekreacyjnych, trawników oraz 
ograniczenie podlewania ogródków przydomowych 
i napełniania basenów. Pobór wody do napełniania 
basenu czy podlewania ogródka może spowodować, 
że w danym momencie innym zabraknie jej do celów 
bytowo-socjalnych w gospodarstwach domowych.
Jeszcze raz proszę mieszkańców o zrozumienie za-
istniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyż-
szej prośby. Jednocześnie informuję, że w przypadku 
gdy mieszkańcy nie będą stosować się do tych zasad, 
może nastąpić pogorszenie się jakości wody, spadki 
ciśnienia, a nawet występować mogą przerwy w do-
stawie wody.

 Y Poprawa i budowa chodnika w miejscowości Boża 
Wola przy ul. Parkowej

 Y Zrealizowano kolejny etap projektu „Zagospodaro-
wanie terenu rekreacyjnego w Bożej Woli – teren 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

 Y Powstał dalszy odcinek chodnika w sołectwie Gole 
Zadania inwestycyjne realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego przyczynią się do zwiększenia bezpie-
czeństwa poruszających się tam pieszych oraz popra-
wią wizerunek sołectw.

BUDOWA I POPRAWA CHODNIKÓW PRZY DROGACH GMINNYCH

W ramach konserwacji oświetlenia ulicznego na te-
renie Gminy Baranów wykonano wymianę opraw 
oświetlenia ulicznego na nowe, energooszczędne 
typu LED. W ramach tegorocznych zadań wymienio-
nych zostało około 35 opraw oświetleniowych w No-
wej i Starej Pułapinie oraz Regowie. 

Dodatkowe lampy na istniejących słupach zostały 
zamontowane w sołectwie Gole, Kaski, Kaski-Budki 
i Wyczółki.

Tekst: Weronika Szałas

WYMIANA I DODATKOWE OPRAWY OŚWIETLENIA ULICZNEGO
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Gmina Baranów zakończyła i rozliczyła przedsię-
wzięcie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki 
i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawo-
zach i typu Big Bag” finansowane  przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. W ramach zrealizowanego projektu 
odebrano do utylizacji 59,83 Mg odpadów  z naszej 
gminy, refundacja z NFOŚiGW wyniosła 29 440 zł.
Dla rolników indywidualnych  utylizacja folii maso-
wo wykorzystywanych w produkcji rolnej jest dużym 
problemem, ze względu na bardzo wysokie koszty 
odbioru i utylizacji. Dlatego administracja central-
na poprzez samorząd wspiera polskie gospodarstwa 
finalizując usunięcie odpadów, które zostały nagro-
madzone w gospodarstwach rolniczych ze względu 
na problemy organizacyjne i ekonomiczne związane 
z ich zagospodarowaniem.

ZAKOŃCZONY PROJEKT ODBIORU FOLII ROLNICZYCH

Dzień Ziemi był obchodzony w naszej gminie w dniach 
22-23 kwietnia. W ramach obchodzonego   Dnia Ziemi 
w naszych szkołach odbyły się pokazy sadzenia drzew 
i pogadanki o ochronie środowiska w celu poszerzania 
świadomości proekologicznej wśród uczniów. W 21 
sołectwach mieszkańcy posprzątali swoje miejsco-
wości, w zamian otrzymali sadzonki drzew. Drzewa 
posadzone  zostały  przez mieszkańców na własnych 
posesjach  oraz na działkach gminnych, wzbogaca-
jąc tym samym miejscowe środowisko przyrodnicze. 
Zainicjowana akcja ma na celu edukowanie i podno-
szenie świadomości przyrodniczej naszych mieszkań-
ców. Sadzonki Modrzewia, Buka i Graba w ilości 1000 
szt, gmina otrzymała od Nadleśnictwa Radziwiłłów.  

Tekst: Jarosław Krasuski

DZIEŃ ZIEMI
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Całe wydarzenie odbyło się pod patronatem Woje-
wództwa Mazowieckiego – Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, a głów-
nym organizatorem imprezy – Partnerem przedsię-
wzięcia, była Gmina Baranów. 
12 czerwca 2022r. w Kaskach odbył się IX konkurs 
na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów 
Wiejskich w województwie mazowieckim. Miejsce to 
zostało wybrane nieprzypadkowo, bowiem w roku 
ubiegłym tytuł „ Najlepszej Orkiestry Dętej KSOW na 
Mazowszu” trafił w ręce Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej OSP Kaski. 
 Do konkursu przystąpiło 13 orkiestr z różnych stron 
Mazowsza. Wszystkie  zaprezentowały się od jak naj-
lepszej strony, jednak tytuł „ Najlepszej Orkiestry 
Dętej KSOW na Mazowszu ” mógł przypaść tylko jed-
nej. Okazała się nią Miejska Orkiestra Dęta Modera-
to z Warki. To właśnie oni otrzymali nagrodę główną 
w postaci 10.000 zł ufundowaną przez Krajową Sieć 

Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. 
Kolejnymi laureatami konkursu była Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Krzynowłogi Małej oraz Gminna Or-
kiestra Dęta ze Staroźreb, które równorzędnie zajęły 
II miejsce. Na III miejscu wyłoniły się Orkiestra Dęta 
OSP Łukomie oraz Orkiestra Dęta OSP Błędów. 

IX Konkurs na najlepszą  orkiestrę dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w miejscowości Kaski gmina Baranów. 

MIEJSKA ORKIESTRA DęTA MODERATO Z WARKI 
- „NAJLEPSZą ORKIESTRą DęTą KSOW NA MAZOWSZU”
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Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 
Kampania „KSOW i KGW obok siebie” to nowy pro-
jekt Urzędu Marszałkowskiego pomagający promo-
wać Koła Gospodyń Wiejskich. Podczas Konkursu na 
najlepszą orkiestrę dętą KSOW mogliśmy zobaczyć 
i poznać 3 Koła Gospodyń Wiejskich które prężnie 
działają w naszej Gminie: KGW Baranów, KGW Drybus 
i KGW Gole.  Pod wspólnym namiotem Członkinie na-
szych Kół opowiadały i prezentowały produkty lokal-
ne, regionalne, rękodzieło. Udowodniły, że KGW to nie 
relikt przeszłości i wyłącznie kulinaria. To  synonim 
kreatywności, aktywności i gospodarności.
Nasze Panie przygotowały również upominki dla 
wszystkich członków Jury, gości specjalnych i nagro-
dzonych strażaków.
Imprezą towarzyszącą temu muzycznemu wydarze-
niu był piknik strażacki podczas którego członkowie 

naszych wspaniałych Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Baranowa, Bożej Woli, Kaski i Osin mogli zaprezen-
tować swój sprzęt strażacki oraz swoje osiągnięcia. 
Dzięki takim prezentacjom i pokazom, mamy nadzie-
ję, iż kolejne pokolenie młodych ludzi wstąpi w sze-
regi Ochotników. Spośród swojego grona Strażacy 
wytypowali po jednej osobie z każdej jednostki, któ-
rej w szczególny sposób chcieli podziękować za zaan-
gażowanie w prace na rzecz lokalnej społeczności. Te 
osoby (1 druhna i 3 druhów) zostały zaproszone na 
scenę i wręczono im statuetki oraz upominki. Było za-
skoczenie, emocje i łzy wzruszenia!  
 Dziękujemy wszystkim współorganizatorom wyda-
rzenia za pomoc w przygotowaniach.  Dzięki wspólne-
mu zaangażowaniu mogliśmy godnie reprezentować 
Naszą Gminę, promować jej walory, a także pokazać, 
że „Małe jest Wielkie”.

Tekst: Anita Nowecka
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Z okazji Dnia Dziecka, w Cegłowie został zorganizo-
wany Piknik Rodzinny pod hasłem Wiwat Rodzina ! 
Boisko i tereny do niego przyległe okazały się świet-
nym miejscem na zorganizowanie tak wesołego wy-
darzenia, a trzeba przyznać, że zarówno pogoda, jak 
i mieszkańcy dopisali. Każdy mógł tu znaleźć coś dla 
siebie, było wiele atrakcji, sportowych, artystycznych 
i rozrywkowych. Największym powodzeniem naj-
młodszych uczestników cieszyły się dmuchańce. Na 
fanów sportu czekały gry i zabawy, ćwiczenia na ma-
cie zapaśniczej, konkursy piłkarskie i sprawnościowe 
oraz strzelanie z łuku. Dla amatorów intelektualnej 

WIWAT RODZINA!

rozrywki czekały szachy, warcaby oraz inne gry plan-
szowe. Całość rozpoczęła się o godzinie 11. Przyby-
łych przywitała Pani Wójt, Przewodnicząca Rady Gmi-
ny Baranów oraz Gminny Animator Sportu, który tego 
dnia wcielił się w rolę konferansjera. Koło Gospodyń 
Wiejskich z Gól na swoim stoisku częstowało przygo-
towanymi przez siebie specjałami, zbierając datki na 
zabawki i materiały edukacyjne dla przedszkola w Ce-
głowie. O doznania artystyczne zadbały przedstawie-
niem dzieci ze szkoły w Golach. Wystąpili również 
profesjonalni tancerze, którzy zachwycili nas odtań-
czonym m.in. Tangiem, Fokstrotem czy Quickstepem. 
Zaśpiewała dla nas również Patrycja Gosk, uczestnicz-
ka konkursu wokalnego „Wygraj swoją szansę”. Każdy, 
kto w międzyczasie zgłodniał lub potrzebował pilnie 
lodów dla ochłody, mógł skorzystać z oferty obecnych 
na imprezie food trucków. Dla laureatów konkursów 
organizowanych w trakcie imprezy przygotowaliśmy 
liczne upominki i gminne gadżety. Ten rodzinnie spę-
dzany czas umilał muzyką DJ, a o bezpieczeństwo jak 
zawsze dbali niezawodni strażacy jednostek OSP z na-
szej Gminy. W takich warunkach zabawa mogła być 
tylko dobra albo bardzo dobra i zostawiła ona miłe 
wspomnienia na długi czas.

Tekst: Tomasz Gasik
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W dniu 3 lipca 2022r. odbył się Rodzinny Piknik so-
łectwa Regów-Gongolina. Mieszkańcy oraz sąsiedzi 
z pobliskich miejscowości tłumnie stawili się na placu 
zabaw w Regowie. Na naszych najmłodszych czeka-
ło wiele atrakcji. Dmuchańce, balony, wata cukrowa, 
gry i zabawy, tatuaże, malowanie twarzy, napoje, sło-
dyczy oraz przepyszne wypieki naszych mieszkanek. 
Dla każdego coś ulubionego! W tym dniu gościliśmy 
również strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaskach. Dzieci mogły zobaczyć wozy strażackie 
i pokazy przygotowane przez naszych wspaniałych 
druhów, za które bardzo serdecznie dziękujemy. Wie-
logodzinna zabawa bardzo spodobała się wszystkim 
obecnym. Dowodem na to były uśmiechy na twarzach 
wszystkich gości. Na zakończenie czekał gorący po-
częstunek w postaci kiełbasek z grilla. Cała impreza 
sfinansowana została ze środków funduszu sołeckie-
go oraz dobrej woli sponsorów. Z tej okazji pragniemy 

PIKNIK W REGOWIE

pragniemy serdecznie podziękować Panu Tomaszowi 
Muniakowi za sfinansowanie „dmuchańców”, Gminie 
Baranów za liczne nagrody i gadżety dla dzieci, firmie 
Bakoma oraz Panu Grzegorzowi Krukowi. Za zorgani-
zowanie pikniku należą się ogromne podziękowania 
naszemu Sołtysowi Panu Sławomirowi Łasica, Panu 
Jackowi Puczyńskiemu oraz Panu Waldemarowi Gosk 
za użyczenie prądu do dmuchańcy. Pani Bożenie Koło-
sowskiej za opiekę medyczną i pomiar ciśnienia krwi, 
glukozy, tętna i saturacji. Pani Jagodzie Kazusek, Do-
rocie Mochalskiej, Katarzynie Puczyńskiej, Paulinie 
Kierzkowskiej i Monice Poleckiej za pomoc zaangażo-
wanie i pomoc przy organizacji pikniku rodzinnego. 
Niedziela upłynęła aktywnie w świetnej atmosferze. 
Całe wydarzenie było czynem społecznym, do któ-
rego zapraszamy wszystkich mieszkańców w przy-
szłym roku. 

Sołectwo: Regów-Gongolina 
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OŚWIATA

Zbliżający się koniec roku szkolnego to czas wysta-
wiania ocen końcowo-rocznych uczniom z naszych 
szkół. Wśród nich znaleźli się również tacy, którzy do 
nauki przyłożyli się wyjątkowo starannie. Ta staran-
ność zaowocowała świetnymi wynikami na koniec 
roku szkolnego i została uhonorowana stypendium 
Wójta Gminy Baranów za wysokie wyniki w nauce. 
Każdy uczeń, który uzyskał średnią 5,5 dla klas IV – VI 

i zachowanie bardzo dobre lub wzorowe, oraz uczeń 
klas VII-VIII ze średnią 5,3 oraz wymienionym wcze-
śniej zachowaniem, może się starać o to stypendium. 
W jego imieniu wniosek do Wójta składają rodzice/
prawni opiekunowie lub dyrektor szkoły do której, 
uczęszcza. Rok szkolny 2021/2022 z takim wyróżnie-
niem zakończyło 42 uczniów. 

STYPENDIA ZA WYSOKIE WYNIKI W NAUCE

Wszystkim wyróżnionym uczniom serdecznie gratu-
lujemy i dziękujemy za ciężką pracę w minionym roku 
szkolnym. Korzystajcie z wakacyjnego wypoczynku. 

Złożone wnioski o stypendium Uczniowie klas IV – VI 
ze średnią 5,5

Uczniowie klas VII – VIII 
ze średnią 5,3

 Y Szkoła Podstawowa w  Barano-
wie: 6 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Bożej 
Woli: 16 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Golach: 
13 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Kaskach: 
7 uczniów.

 Y Szkoła Podstawowa w  Barano-
wie: 2 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w Bożej 
Woli: 7 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Golach: 
8 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Kaskach: 
3 uczniów.

 Y  Szkoła Podstawowa w Barano-
wie: 4 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Bożej 
Woli: 9 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Golach: 
5 uczniów,

 Y Szkoła Podstawowa w  Kaskach: 
4 uczniów.

Życzymy powodzenia w roku szkolnym 2022/2023! 
Będziemy za was trzymać kciuki!

Tekst: Tomasz Gasik

Czerwiec jest w szkole miesiącem podsumowania 
i plonów w nauce. Nadszedł czas upragnionych i za-
służonych wakacji. W tym roku szkolnym – po zwycię-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOżEJ WOLI

skiej walce z pandemią – życie szkolne wraca na swo-
je tory i dynamicznie zaznacza się na kartach historii. 
A co się działo?



12 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Od września odbyło się 37 wycieczek krajoznaw-
czych, Były to w większości wycieczki 1-dniowe: do 
teatrów i do kin, do Zoo, na Farmę Iluzji,  ale również 
rajd 2-dniowy z motywem Hobbita oraz 2 wycieczki 
3-dniowe do Krakowa, Wieliczki i Energylandii. Cykl 
10 wyjazdów na basen do Żyrardowa w ramach pro-
jektu „Umiem pływać”.
Zamówiliśmy 21 warsztatów – edukacyjnych, pro-
filaktycznych oraz artystycznych: na temat życia ga-
dów, sów, fascynującego życia pszczół, „Junior Od-
krywca - Kosmos”, „Zdrowe słodycze”, warsztaty 
z psychologiem – radzenie sobie z emocjami, spotka-
nie z terapeutą – profilaktyka uzależnień, warsztaty 
profilaktyczne „Co mną kieruje? Czyli o sile emocji”, 
„Ja w konflikcie” i „Postaw się agresji” „Lajkuję, nie 
hejtuję” , pierwsza pomoc przedmedyczna, zajęcia 
o promieniotwórczości i atomach, udział w warszta-
tach z komunikacji personalnej; bezpiecznie i zdrowo 
podczas wakacji; były warsztaty integrujące klasy, 
spotkanie z policjantem; lekcja ze specjalistą z In-
stytutu Badawczego Leśnictwa w ramach obchodów 
Dnia Ziemi - „Jak prawidłowo sadzić drzewa”;, odbyły 
się też warsztaty teatralne, wykonywania ozdób i de-
koracji; warsztaty świecowe oraz zajęcia w mobilnym 
planetarium z Centrum Nauki Kopernik.
Odbyły się w szkole 3 nocowania z akcjami charyta-
tywnymi, 2 wieczory filmowe, 5 wyjść poza szkołę 
w celach edukacyjnych, pikniki klasowe, odwiedzi-
ny w Domu Pomocy Społecznej w Bramkach, wyjazd 
z darami do schroniska dla zwierząt.
Bardzo aktywnie funkcjonował Samorząd Uczniowski 
oraz Szkolny Wolontariat. Uczniowie wraz z nauczy-
cielami oraz rodzicami zorganizowali wiele pozy-

tywnych akcji i eventów z okazji: Dnia Muzyki, Dnia 
Patrona, Dnia Praw Dziecka, Bezpiecznego Internetu, 
Dnia Języka Ojczystego i Dnia Matematyki,  Dnia bez 
Plecaka, Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, Dnia Kropki i Plu-
szowego Misia. Odbył się bal postaci z bajek, bal cha-
rytatywny ze zbiórką darów dla dzieci z Ukrainy oraz 
na koniec – bal ósmoklasisty.
Nasi uczniowie sprawdzali swoje umiejętności oraz 
wiedzę w kilkudziesięciu konkursach i zawodach 
sportowych. Sięgnęli po tytuł laureatów konkursów 
ogólnopolskich oraz stanęli na podium m. in. w Mię-
dzypowiatowych Mistrzostwach Szkolnego Związku 
Sportowego w Lekkiej Atletyce. 
To był dynamiczny, pracowity i owocny rok szkolny. 
Dyrektor Szkoły składa serdeczne podziękowanie Na-
uczycielom za wspaniałą współpracę oraz Rodzicom 
za ogromne zaangażowanie. Uczniom życzy bezpiecz-
nych i cudownych wakacji.

Tekst: Justyna Michta
Dyrektor Szkoły w Bożej Woli
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Ostatnie miesiące roku szkolnego obfitowały w Szko-
le w Golach w różne wydarzenia. W kwietniu ko-
niecznie trzeba zwrócić uwagę na Gminny konkurs 
recytatorski „Słowem Malowane”. W tym roku świę-
towaliśmy już XX edycję, której tematem przewodnim 
była ekologia. W słownych potyczkach wzięło udział 
25 uczniów ze szkół naszej gminy. W kategorii klas 0 
– III pierwsze i trzecie miejsce zajęli uczniowie naszej 
szkoły – Mikołaj Michalak z kl. III oraz Lena Kober z kl. 
I. W kategorii klas VII – VIII także stanęliśmy na po-
dium – Amelia Gugała i Oliwia Gugała zajęły I miejsce 
ex aequo. W międzyczasie zajęliśmy się dalej ekologią 
– klasa III założyła mini ogródek, a z okazji Dnia Zie-
mi sadziliśmy drzewa w naszym szkolnym ogrodzie 
razem z Urzędem Gminy. Obchodziliśmy także Świa-
towy Dzień Zdrowia. Klasa V przygotowywała pyszne 
koktajle i częstowała uczniów owocami i warzywami. 
Było pysznie! Na koniec miesiąca szkoła zamieniła się 
w Kawiarenkę Językową. Zamawialiśmy drobne prze-
kąski i napoje po angielsku. Organizacją wydarzenia 
zajęła się kl. VI.
W maju trochę nas poniosło po świecie – to okres 
wycieczkowy. Młodsze klasy wybrały się na 2-dnio-
we zwiedzanie Wrocławia – odwiedziły zwierzęta 
w Afrykarium oraz Hydropolis. Znalazły także mnó-
stwo krasnali. Natomiast autobus podmiejski zawiózł 
nasze najstarsze grupy do Centrum Kultury w Gro-
dzisku Mazowieckim. Obejrzeliśmy tam adaptację 
„Dziadów” Adama Mickiewicza. Klasa VIII po egzami-
nie, tak dla relaksu, odwiedziła Warszawę i Łazienki 
Królewskie. Już dawno tam nie byliśmy. Dzień Dziecka 
został uczczony wyjazdem do Sopotu. Dzięki darmo-
wym przejazdom PKP ruszyliśmy na podbój Pomorza. 
Z kolei starsze klasy ćwiczyły umysły w trakcie szkol-
nej edycji konkursu „Główka Pracuje”. Gra terenowa 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH

dostarczyła wszystkim wielu emocji. Koło teatralne 
z kl. III wystawiło przedstawienie pt.: „Baśniowy Am-
baras” dla przedszkolaków z Gminnego Przedszkola. 
Kryje się w tej grupie mnóstwo aktorskich talentów. 
W czerwcu 4-osobowa grupa śmiałków z kl. VIII wy-
brała się pociągiem na Ogólnopolski Turniej Wiedzy 
„Pierwsza Pomoc” do Nowej Rudy. Odbyła się także 
3-dniowa wycieczka do Krakowa i Ojcowskiego Par-
ku Narodowego. Pomiędzy wycieczkami uczennica 
kl. VIII – Zofia Danielewicz zajęła 3 miejsce w Ogól-
nopolskim konkursie geograficznym „Morza i Lądy”.  
Zakończenie roku szkolnego przyszło jakoś tak nie-
spodziewanie, ale to nie przeszkodziło w osiągnięciu 
wysokich wyników w nauce. Aż 13 osób otrzymało 
stypendium Wójta Gminy, a 31 uczniów ukończyło ten 
rok z wyróżnieniem. Gratulujemy sukcesów!
Na zakończenie chcemy też wspomnieć, że została 
u nas założona gromada zuchowa. Będziemy działać 
od września jako 9 Próbna Gromada Zuchowa „Straż-
nicy Lasu”. Jeśli ktoś ma ochotę zacząć przygodę z zu-
chami, to zapraszamy!

Tekst: Katarzyna Łażewska
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W ciągu ostatnich trzech miesięcy w Szkole Podsta-
wowej im. Orła Białego w Kaskach miało miejsce wie-
le ciekawych wydarzeń. Rada Rodziców sfinansowała 
zajęcia astronomiczne. Podczas seansu w mobilnym 
planetarium dzieci zostały zabrane do najdalszych 
zakątków kosmosu, a później uczestniczyły w warsz-
tatach astronomicznych. Zajęcia o tematyce kosmicz-
nej przygotowane przez Centrum Edukacyjne Planeta 
Nauka były bardzo interesujące. 
Nasi uczniowie zapoznali się z tradycjami i zwyczaja-
mi regionu, biorąc udział w warsztatach z wycinanki 
łowickiej. Zainspirowani sztuką ludową tworzyli wła-
sne ozdoby z papieru. 
Z kolei popularyzacji wiedzy na temat uzależnień 
i cyberprzemocy posłużyły warsztaty profilaktyczne. 
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zagadnie-
niami uzależnień od telefonu komórkowego, interne-
tu, gier komputerowych i portali społecznościowych. 
Rozmawiali ze szkoleniowcem o hejtowaniu w sieci 
oraz o projekcie #StopMowieNienawiści.
Klasa II wprowadziła społeczność szkolną w atmosfe-
rę Świąt Wielkanocnych. Dzieci przebrane za pisanki, 
kurczaczki, baranka i zajączka, recytując i śpiewając, 
przypomniały zwyczaje wielkanocne. Na zakończe-
nie odbył się słodki poczęstunek i rozdanie nagród 
wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie na „Pal-
mę i stroik 2022”. 
Nasi uczniowie wzięli udział: w „Dniu bez plecaka”, 
projekcie edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy”, 
„Światowym Dniu Świadomości Autyzmu”. O tym, jak 
ważne jest bezpieczeństwo, uświadamialiśmy dzieci 
podczas „Mazowieckiego Tygodnia Bezpieczeństwa” 
w dniach 13-20 maja br. Uczniowie z klas IV, V, VII 
przygotowali przedstawienie pacynkowe „Czerwony 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KASKACH

Kapturek”. Spektakl poruszał zagadnienia związane 
z koniecznością zachowania ostrożności w kontak-
tach z obcymi osobami. 
W naszej szkole zorganizowany został Gminny Dzień 
Ekologii. Wzięli w nim udział uczniowie, którzy posze-
rzali wiedzę z zakresu ochrony środowiska, uczest-
nicząc w projekcie „Ekologiczni sąsiedzi – Przygoda 
z Feniksem”. Pomysłodawcą i sponsorem tego przed-
sięwzięcia była firma Feniks Recykling. Po zakończe-
niu rywalizacji, wręczono nagrody zwycięskim druży-
nom z poszczególnych szkół - czeki na 5000 złotych.
1 czerwca świętowaliśmy Szkolny Dzień Dziecka. 
W grach i zabawach sportowych wzięli udział ucznio-
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wie, rodzice i nauczyciele. Dzieci miały możliwość 
wypróbować swoje umiejętności wokalne w karaoke 
oraz razem zatańczyć. Na zakończenie odbył się Festi-
wal Kolorów. 
Zorganizowane zostały wycieczki. Starsze klasy po-
jechały do Warszawy – VI – VIII do parku trampolin 

„Stacja Grawitacja”; IV, V, VII – zwiedziły Łazienki Kró-
lewskie, obejrzały film animowany „To nie wypanda” 
i bawiły się w Centrum Aktywnej Rozrywki AIRO, 
a młodsi uczniowie z klas – I – IV wyjechali do Oblę-
gorka, Chęcin, Skarżyska-Kamiennej. 
14 czerwca w sali widowiskowej Ośrodka Kultury AR-
SUS w Warszawie odbył się konkurs piosenki „Wygraj 
szansę”. Wśród występujących uczestników z całej 
Polski była także uczennica naszej szkoły, która wy-
grała gminny etap tego konkursu. 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się 
w piątek 24 czerwca. Za pilność w nauce zostali nagro-
dzeni najlepsi uczniowie, a tym, którzy mieli najwyższą 
średnią wręczono stypendia Wójta Gminy Baranów. 
Szczególnie wzruszającym momentem było pożegna-
nie Pani Marii Kopaszewskiej, która w tym roku prze-
szła na emeryturę. Rozstaliśmy się ze wspaniałym pe-
dagogiem, nauczycielem, bibliotekarzem. Dziękujemy 
za okazaną dobroć i wspólnie spędzone lata!

Tekst: Aneta Piątek

Wiosenne dni minęły w naszym przedszkolu bar-
dzo aktywnie. Na początku kwietnia obchodziliśmy 
Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Dzieci ubra-
ne na niebiesko uczestniczyły w zajęciach o toleran-
cji i tworzyły plakaty na znak solidarności z osobami 
z autyzmem.  Również w kwietniu przedszkolaki od-
krywały najbliższą okolicę. Pierwszą wycieczką naj-
młodszych dzieci była wizyta w Filii Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Kaskach, gdzie Panie bibliotekarki 
czytały bajki z teatrzyku Kamishibai, a potem prze-
prowadziły warsztaty biblioteczne, na których dzie-
ci stworzyły zakładki. Na koniec spotkania maluchy 
otrzymały karty biblioteczne i wyprawki czytelnicze. 
Następnie przyszedł czas na eko projekty – uczestni-

GMINNE PRZEDSZKOLE W CEGŁOWIE

czyliśmy w ogólnopolskiej kampanii „Przytul się do 
drzewa”, Światowym Dniu Ziemi, podczas którego  
przedszkolaki dowiedziały się jak dbać o naszą pla-
netę oszczędzając wodę i prąd. W ramach Światowe-
go Dnia Ochrony Środowiska i we współpracy z firmą 
W. Legutko braliśmy udział w akcji #ZDROWOROSA. 
Dzieci otrzymały małe zestawy ogrodnika – doniczki 
i ziemię a następnie posiały swój własny koper, któ-
ry sumiennie pielęgnowały oczekując na pierwsze 
zbiory. Natomiast Światowy Dzień Zdrowia uczcili-
śmy porcją warzyw i owoców, a także rozmowami 
o tym, co to znaczy zdrowa dieta i dlaczego warto 
jeść zdrowo. W oczekiwaniu na Święta Wielkanoc-
ne zorganizowaliśmy warsztaty, podczas których 
przedszkolaki wraz z rodzicami tworzyły ozdoby na 
stół wielkanocny oraz wielkanocne palmy. Maj roz-
poczęliśmy wizytą 
w szkole, gdzie mogliśmy podziwiać aktorskie ta-
lenty starszych kolegów z grupy teatralnej w przed-
stawieniu pt. „Baśniowy bałagan”. Również w maju 
obchodziliśmy Dzień Patronki – Marii Konopnickiej. 
Podczas gry terenowej dzieci miały okazję poznać 
twórczość i ciekawostki z  jej życia. Na mecie zma-
gań przedszkolaków czekała wytworna dama w ka-
peluszu, która do złudzenia przypominała Marię 
Konopnicką. Czerwiec przyniósł kolejne pozytywne 
emocje. W Dniu Dziecka, dzięki uprzejmości Komen-
danta Powiatowego Policji w Grodzisku Mazowiec-
kim odwiedzili nas policjanci Pan Marcin Durzyń-
ski i Pan Dariusz Kurowski. Policjanci opowiedzieli 
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o swojej pracy i obdarowali dzieci upominkami. Nie 
obyło się bez prezentacji policyjnego motocykla 
i specjalistycznego radiowozu do obsługi wypadków 
drogowych, co wzbudziło ogromne zainteresowanie 
szczególnie wśród chłopców. Kolejną niespodzianką 
tego dnia był występ rodziców naszych przedszko-
laków, którzy na czele z Panią Bernardettą Boru-
szewską pokazali swe niezwykłe aktorskie talenty 
w teatrzyku pod tytułem „Bajka o smoku żarłoku”. 
Emocje po występie przedszkolaki studziły lodami, 
które były prezentem od Rady Rodziców. Kończący 
się rok przedszkolny obfitował także w wycieczki. 
Najstarsze grupy odwiedziły Mediatekę, warszaw-
skie Zoo, zaś grupy najmłodsze park rozrywki Pepe-
land w Dziekanowie Nowym. Na zakończenie przy-
gody z przedszkolem zerówiaki zajrzały do Szkoły 
Podstawowej w Golach, gdzie niektóre z nich od 
września rozpoczną swoją przygodę z nauką. Zwień-
czeniem roku przedszkolnego były występy przed-
szkolaków. Wśród widowni nie zabrakło  Pani Wójt, 
Przewodniczącej Rady Gminy oraz Radnych. Dzień 
ten obfitował we wzruszenia, szczególnie wśród 
dzieci, które zakończyły edukację w naszym przed-

szkolu. Życzymy Wam wielu sukcesów i radości z od-
krywania świata.

Tekst: Monika Malesa
Iwona Małecka

Za nami rok wspólnej pracy i pełnienia przeze mnie obo-
wiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Baranowie. Dziękuję Wszystkim za nieustającą gotowość 
do współpracy ze mną, a także za wszelki poniesiony trud 
i wysiłek podjęty na rzecz naszej Szkoły i dobru nam po-
wierzonym dzieciom i młodzieży. Był to wyjątkowo trudny 
rok. Rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła różnym 
przeszkodom i wyzwaniom. Przeszliśmy wspólnie wiele 
remontów, które pozwoliły nam na lepsze funkcjonowanie. 
Dziękuję wszystkim, którzy wspomagali działanie Szkoły 
w tym dość trudnym czasie: ,,Człowiek jest wielki nie przez 
to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” – Jan Paweł II. 

Gratuluję wszystkim Uczniom otrzymującym promocję do 
następnej klasy, a w sposób szczególny tym, którzy zawalczy-
li (6 Uczniów) o najwyższą średnią i uzyskali stypendia Wójt 
Gminy Baranów. 

Każdy Uczeń jest niepowtarzalnym, wyjątkowym i warto-
ściowym człowiekiem o nieograniczonych możliwościach! 
Niech to przesłanie towarzyszy Im każdego dnia, daje siłę 
i pozwala uwierzyć w siebie. 

Był to szczególny rok dla najstarszych uczniów – ósmoklasi-
stów, którzy po 8 latach opuszczają mury tej Szkoły. Dziesię-
cioro z nich z egzaminu ósmoklasisty uzyskało 90 procent lub 
więcej i to nie tylko z jednego przedmiotu, ale często z dwóch. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE
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W maju, dokładnie w dniach od 8 do 15 maja trwał 
ogólnopolski Tydzień Bibliotek. 9 maja pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie mieli oka-
zję uczestniczyć w Konferencji Bibliotecznej w Me-
diatece w Grodzisku Mazowieckim, a dla czytelników 
zostały przygotowane dwa konkursy na bibliotecznej 
Facebookowej stronie. Biblioteka w Baranowie oraz 
filia w Kaskach miały okazje gościć najmłodszych 
mieszkańców gminy z sąsiednich szkół. W bibliotece 
w Baranowie odbyły się zajęcia literackie oraz zabawa 
w kalambury, a w filii w Kaskach dzieci wzięły udział 
w zajęciach literacko-plastycznych i zrobiły własne 

BIBLIOTEKA GMINNA

zakładki, zwiedziły tereny biblioteki oraz wysłuchały 
bajek. 
Do 31 sierpnia 2022 roku trwa konkurs fotograficzny 
„Boża Wola i okolice w obiektywie”, serdecznie zachę-
camy do wzięcia udziału. Od 28 czerwca zaczęły się 
Wakacje w Bibliotece. Tę wakacyjną przygodę otwo-
rzyło przedstawienie teatralne Alicja w Krainie Cza-
rów w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek. Na każde 
przedstawienie jest wstęp wolny. Więcej informacji 
znajduje się na plakacie.

Tekst: Dominika Ostrowska 

Szczególne podziękowania za rok szkolny należą się Gro-
nu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za włożony 
trud, za życzliwość i troskę o kształcenie właściwych po-
staw naszych dzieci i młodzieży oraz za wszelkie inicjaty-
wy, które przyczyniły się do budowania pozytywnego wi-
zerunku naszej szkoły w środowisku lokalnym. 

Nasi Uczniowie w roku szkolnym 2021 / 2022 brali udział 
w wielu konkursach, głównie plastycznych i to często 
o szerokim zasięgu (MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLA-
STYCZNY „ PENTEL”  W JAPONII – 1 złoty medal i 3 srebr-
ne; REGIONALNY KONKURS PLASTYCZNY  „Typy war-
szawskie XXI wieku” – 3 pierwsze miejsca i wyróżnienia;  
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Słowem malo-
wane” – nagrody; OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZ-
NY „Witaj, gwiazdko złota” – nagroda i wyróżnienia; OGÓL-
NOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „Rzeka - dziedzictwo 
natury, tradycji, kultury” – III miejsce i wyróżnienia; OGÓL-
NOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY  „ Rodzina Życia i Mi-
łości” – nagroda; Powiatowy Konkurs Plastyczno-Histo-
ryczny „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” – I miejsce i wyróżnienia; 
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne czary mary” 
– nagrody i wyróżnienia; Powiatowy Konkurs Plastyczny 

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM” – nagrody i wyróżnienia; 
Rejonowy Konkurs Plastyczny „BEZPIECZNIE NA WSI” – 3 
pierwsze miejsca i wyróżnienie; DIECEZJALNY KONKURS 
PLASTYCZNO-BIBLIJNY  „EWANGELIA WG ŚWIĘTEGO ŁU-
KASZA” – wyróżnienia). 

Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, 
ogromnie dziękuję. 

Przed nami zasłużone wakacje –  czas na odpoczynek, od-
sapnięcie od codzienności i nabrania sił do kolejnych wy-
zwań i dalszej posługi. Niech takie będą wakacje – zasłużo-
nym wypoczynkiem i okazją do regeneracji sił, ale i okazją 
do spotkań z najbliższymi. Życzę wszystkim bezpiecznego, 
spokojnego i udanego wypoczynku. Dbajcie o siebie, na-
bierajcie sił do dalszej nauki i pracy, bo wierzę, że po waka-
cjach wrócimy do wspólnej nauki. Wracajcie uśmiechnięci 
i szczęśliwi. Do zobaczenia po wakacjach! 

 „Bogactwem człowieka są uśmiech, przyjazny gest, po-
godne słowo” i takiego bogactwa życzę nam wszystkim jak 
najwięcej..

Tekst: p. o. Dyrektora. Roman Kowalski
i zespół do spraw promocji Szkoły
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W dniu 31 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach przy ul. 
Królewskiej 56, 96-314 Kaski odbyło się posiedzenie 
doraźnej Komisji Sejmiku Województwa Mazowieckie-
go ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komu-
nikacyjnego, pod przewodnictwem pana Marcina Pod-
sędka. Głównym tematem posiedzenia była informacja 

dotycząca działań CPK i związanych z nimi skutków 
dla mieszkańców Gmin Baranów, Wiskitki, Teresin, 
Jaktorów. Na posiedzenie Komisji zostali zaprosze-
ni samorządowcy z naszej Gminy, gmin sąsiednich 
oraz Mieszkańcy. Eksperci wypowiadali się na temat 
planów i projektów związanych z CPK. Jak projekt tej 
inwestycji oceniają eksperci w dziedzinach transpor-

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY

CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – Z PUNKTU WIDZENIA GMINY  (II KWARTAŁ 2022)
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tu lotniczego, linii kolejowych, nieruchomości oraz 
ochrony środowiska? Radni podkreślali iż budowa nie 
może odbywać się kosztem mieszkańców i dewastacji 
środowiska naturalnego. Było to pierwsze wyjazdo-
we posiedzenie Komisji w naszej Gminie, jednak jak 
zapowiadają członkowie Komisji, nie ostatnie, kolejne 
prawdopodobnie odbędzie się we wrześniu.
Cieszy fakt, że Władze Województwa dostrzegły pro-
blemy Gminy i chcą nas wspierać w tej nierównej wal-
ce o naszą przyszłość. 
Obecnie prowadzone są rozmowy na temat wsparcia 
naszych mieszkańców poprzez zaproponowanie po-
mocy prawnej i psychologicznej. 
10 czerwca 2022 odbył się protest Naszych Miesz-
kańców – zorganizowany i zgłoszony przez Stowa-
rzyszenie Zanim Powstanie Lotnisko – w godz. 17-19 
w Baranowie. Protest miał na celu zwrócenie uwagi 
na stosunek mieszkańców do Inwestycji i jakie nega-
tywne skutki na inwestycja przyniesie naszym Miesz-
kańcom.
14 czerwca 2022 spółka CPK, zaprezentowała on line 
mieszkańcom projekt lotniska- wariant inwestorski 
wraz z uwzględnieniem inwestycji kolejowych, dro-
gowych, linii KV itp. informując jednocześnie o za-
miarze składania wniosku o  decyzję środowiskową. 
Spółka ogłosiła również dobrowolne konsultację dla 
mieszkańców, prezentowanych planów inwestycji, 
w terminie 15 – 30 czerwca 2022.
Gmina wzięła udział w konsultacjach (pełny tekst 
wniosku dostępny jest na stronie internetowej gmi-

na-baranow.pl) zwracając uwagę na wiele nieprawi-
dłowości. Przede wszystkim tak krótki termin nawet 
dobrowolnych konsultacji w tak ważnej sprawie jest 
niedopuszczalny. 
Gmina wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszyst-
kich przedstawionych linii kolejowych. Z zaprezen-
towanych dokumentów wynika wiele niewiadomych, 
nikt nie miał możliwości zapoznania się z uzasad-
nieniem przebiegu tras, uzasadnieniem ich ilości nie 
mówiąc już o ich wiarygodnej dokumentacji projek-
towej. 
Planowane działania inwestora w związku z CPK i in-
westycjami towarzyszącymi będzie wiązało się z ko-
niecznością wysiedleń wielu mieszkańców podczas 
gdy do tej pory nie opracowano mechanizmu, który 
zapewniałby odpowiednia ochronę dla osób wywłasz-
czanych, zwracając im koszty wywłaszczenia nieru-
chomości, utraconych korzyści, w sposób pozwalający 
n a rozpoczęcie im godnego życia gdzie indziej.  
Do wniosku zostały również dołączone pytania mię-
dzy innymi dotyczące badań i analiz związanych z od-
prowadzaniem i dostarczaniem wód, przebiegu linii 
elektroenergetycznych czy dróg.
Nie wiemy, czy nasze uwagi i pytania zostaną wzię-
te pod uwagę przez decydentów jednak nie możemy 
ustawać w walce - zwracać uwagi na nieprawidłowo-
ści związane z realizacja tego projektu, zadawać trud-
ne może czasami pytania, walczyć o dobro Naszych 
Mieszkańców.

Tekst: Agata Trzop-Szczypiorska

Posiedzenie doraźnej komisji ds. planowanej budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego należy składać 
do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie 
ul. Armii Krajowej 89. W przypadku gdy, głównym źró-
dłem ogrzewania jest kocioł na paliwa stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, 
kuchnia węglowa lub piec węglowy na paliwo stałe zasi-
lane węglem lub paliwami węglopochodnymi wpisane do 
centralnej ewidencji emisyjności budynków, przysługuje 
podwyższony dodatek osłonowy w wysokości:

500 zł w skali roku dla gospodarstwa jednoosobowego,

750 zł w skali roku dla gospodarstwa 2-3 osobowego,

1 062,50 zł w skali roku dla gospodarstwa 4-5 osobowego, 

1 437,50 zł w skali roku dla gospodarstwa powyżej 6 osób.

Podstawowy dodatek osłonowy przysługuje w następują-
cych wysokościach:

400 zł w skali roku dla gospodarstwa jednoosobowego,

600 zł w skali roku dla gospodarstwa 2-3 osobowego,

850 zł w skali roku dla gospodarstwa 4-5 osobowego, 

DODATEK OSŁONOWY

1 150 zł w skali roku dla gospodarstwa powyżej 6 osób.

Dodatek osłonowy przysługuje osobie w gospodarstwie do-
mowym jednoosobowym w którym wysokość dochodu nie 
przekracza kwoty 2 100 zł netto miesięcznie na osobę oraz 
osobie w gospodarstwie wieloosobowym wysokość kryterium 
dochodowego wynosi 1 500 zł netto miesięcznie na osobę. 

Jedna osoba może wchodzić tylko w skład jednego gospo-
darstwa domowego. Przez jednoosobowe gospodarstwo 
domowe rozumie się: osobę samotnie zamieszkującą i go-
spodarującą oraz w przypadku gospodarstw wielooso-
bowych osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozo-
stające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące. 

Jednocześnie przypominamy Mieszkańcom Gminy Bara-
nów, iż termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku 
osłonowego upływa z dniem 31 października 2022r. W ta-
kim przypadku wypłata zostanie zrealizowana jednorazo-
wo do 2 grudnia 2022r. Wnioski składane po 31 paździer-
nika 2022r. pozostaną bez rozpatrzenia. Do końca czerwca 
wpłynęło 406 wniosków o dodatek osłonowy.

Tekst: Bogumiła Jasińska

Uprzejmie informujemy, iż od 1 do 31 sierpnia 2022r. można 
składać wnioski o przyznanie świadczenia „Baranowski Bon 
Żłobkowy” na okres od 1 września do 31 grudnia 2022r. Bon 
żłobkowy przyznawany jest w celu częściowego pokrycia 
kosztów opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 1 roku 

BARANOWSKI BON żŁOBKOWY

życia do dnia objęcia dziecka wychowaniem przedszkolnym, 
nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w któ-
rym dziecko ukończy 3 rok życia. Wnioski do pobrania na 
stronie Gminy Baranów lub w GOPS w Baranowie.

Tekst: Bogumiła Jasińska

W dniu 04 czerwca 2022 r. odbył się Piknik Rodzinny w Ce-
głowie. Podczas Pikniku znalazło się również miejsce dla 
Mobilnego Punktu Profilaktycznego, utworzonego w ramach 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Baranowie. Członkowie Komisji przekazywali Mieszkań-
com Gminy ulotki z hasłami profilaktycznymi, np. na temat 
bezpieczeństwa w Internecie, stop hejtowi, życia bez dopala-

czy. Celem Punktu jest prowadzenie  profilaktyki oraz promo-
cji zdrowego trybu życia, której adresatami są głównie dzieci 
i młodzież z terenu gminy Baranów. Podczas Pikniku  rozda-
wane były gadżety odblaskowe, m.in. opaski, czapki z dasz-
kiem, zawieszki do plecaka oraz lizaki i woda. 

Tekst: Agnieszka Łopata

GMINNA KOMISJA ROZWIąZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Od 1 lipca 2022r. do 30 listopada 2022r. w ramach progra-
mu „Dobry start” można wnioskować o 300 zł na wyprawkę 
szkolną dla każdego uczącego się dziecka. Wnioski rodzice 
i opiekunowie składają tylko drogą elektroniczną. Świadcze-
nie „Dobry start” przysługuje raz w roku na każde uczące się 
w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku osób 
z niepełnosprawnościami - do 24 lat. W ramach programu 
rodzice - bez względu na dochody - mogą otrzymać jednora-
zowo 300 zł np. na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów 
potrzebnych uczniom i pozostałego wyposażenia niezbędne-
go dzieciom uczącym się w szkołach podstawowych, liceach, 
szkołach policealnych i w innych placówkach edukacyjnych.

NABÓR DO PROGRAMU „DOBRY START”

„Wnioski można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną - za po-
średnictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE 
ZUS), portalu Emp@tia lub przez bankowość elektroniczną. 
Każda osoba, która złoży wniosek o świadczenie z programu 
Dobry Start (także przez bankowość elektroniczną lub por-
tal Emp@tia), znajdzie wszystkie informacje na temat tego 
wniosku i jego obsługi na portalu PUE ZUS (status obsługi 
wniosku, szczegółowe informacje o świadczeniu).

Wnioski o przyznanie tego świadczenia należy składać 
wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Tekst: Bogumiła Jasińska
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Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie na teryto-
rium Rzeczypospolitej  Polskiej w okresie od 24.02.2022 
r. i deklarują zamiar pozostawania na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz zostali wpisani do rejestru PESEL 
przyznano pomoc w postaci :

1. Jednorazowego świadczenia pieniężnego na osobę 
z przeznaczeniem na utrzymanie, w szczególności na po-
krycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki hi-
gieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe :  147 osobom 
w kwocie łącznej  44 100,00 zł.

2. Świadczeń z pomocy społecznej :

POMOC OBYWATELOM UKRAINY

 - świadczenia pieniężnego - zasiłku celowego dla jednej 
rodziny na kwotę  180,00 zł.

 - świadczenia niepieniężnego -  w postaci obiadu dla 26 
dzieci w szkole przez 60 dni kalendarzowych.

Druhowie naszych jednostek OSP, pracownicy GOPS w Ba-
ranowie i pracownicy naszych szkół byli zaangażowani 
w zbieraniu  darów od mieszkańców.

Bardzo dziękujemy wszystkim za otwarte serca i zaanga-
żowanie w niesieniu pomocy osobom uciekającym z do-
tkniętej wojną Ukrainy.

Tekst: Wanda Wójtowicz, Renata Wójcik, Barbara Baran

RADA GMINY

Drugi kwartał roku 2022 praktycznie już za nami, rozpo-
czyna się okres przerwy wakacyjnej. W mijającym kwar-
tale zwołane były trzy sesje zwyczajne, zgodnie z termi-
narzem i tematyką pracy rady na 2022r. oraz jedna sesja 
nadzwyczajna.

Informujemy, iż w wyniku wyborów na funkcję wice-
przewodniczącego Rady Gminy w dniu 30 marca 2022r. 
podczas XLIX sesji, wybrany w wyborach tajnych został 
Pan Jacek Ziąbski, reprezentujący okręg wyborczy nr 3. 
Natomiast nowym kandydatem z ramienia Rady Gminy 
Baranów  do Rady Społecznej  Samodzielnego Specjali-
stycznego Szpitala Zachodniego im. Jana Pawła II w Gro-
dzisku Mazowieckim wybrany został radny Jarosław 
Wiązowski.

L Nadzwyczajna sesja Rady Gminy zwołana na dzień 12 
kwietnia 2022r. na wniosek Wójt Gminy dotyczyła głów-
nie tematu zmian zapisów uchwały budżetowej na 2022r., 
a mianowicie umożliwienia świadczenie przez gminę po-
mocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym do wprowadzenia do bu-
dżetu gminy na bieżąco, przyznanych środków od dyspo-
nentów zewnętrznych na realizację tych zadań.

27 kwietnia 2022 roku w budynku OSP Baranów odbyła się 
LI sesja Rady Gminy Baranów, na tym posiedzeniu przed-
stawione zostały liczne sprawozdania, dotyczące działal-
ności za 2021 rok m.in.:  Komisariatu Policji w Jaktorowie, 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy, Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Spółki Wodnej, 
Gminnej Biblioteki Publicznej. Podsumowano program 
współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 
oraz Pani Kierownik GOPS przedstawiła ocenę zasobów 
pomocy społecznej. Podjęto uchwały w tematyce uchwa-
lenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 
gminy. Przyjęto uchwałę w sprawie nabycia do zasobu 
gminnego nieruchomości oraz dwie uchwały wymagające 
zmian technicznych, a które były wcześniej podjęte. Wpro-

wadzono uchwały w sprawie złożonych i rozpatrzonych 
skarg, które następnie przekazano według właściwości.

25 maja 2022 roku zrealizowany został porządek obrad LII 
sesja Rady Gminy Baranów, który zawierał uchwały dotyczą-
ce zmian WPF oraz budżetowych na 2022r., związane głów-
nie z zwiększeniem środków przeznaczonych na utrzymanie 
dróg gminnych oraz pozyskanych dofinansowań. Podjęto 
uchwałę w sprawie pomocy rzeczowej dla Powiatu Grodzi-
skiego w postaci dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
na budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1507 
w miejscowości Cegłów wraz z przebudową skrzyżowania 
z drogą gminną nr 150114W. oraz dwie uchwały wymagające 
zmian technicznych, a które były wcześniej podjęte.

29 czerwca 2022 roku odbyła się  LIII sesja Rady Gminy 
Baranów. Projekty uchwał i porządek obrad zwyczajowo 
udostępniony został na bip gminy. Tematyka obrad Rady 
była szeroka - został przedstawiony Raport o Stanie Gminy 
Baranów za 2021r., podjęto uchwały: w sprawie wotum za-
ufania dla Wójta Gminy Baranów, zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Baranów za 2021r., w sprawie udzielenia 
Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 
2021r. Kolejne projekty uchwał dotyczyły zasad wynajmo-
wania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zaso-
bu Gminy Baranów oraz uchwały powiązanej, dotyczącej 
zmiany stawki opłat centralnego ogrzewania dla tych loka-
li. Pod obrady wprowadzone zostały również uchwała do-
tycząca zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz ści-
śle powiązanej, zmiany uchwały budżetowej na rok 2022. 
Obradowaliśmy również w sprawie wyrażenia zgody na 
wykorzystanie herbu Gminy Baranów.

Każdorazowo wszystkie pozycje porządku obrad były te-
matem pracy poszczególnych komisji, oczywiście zgodnie 
z zakresem pracy danej komisji.

Życzymy spokojnych i bezpiecznych WAKACJI.

Rada Gminy Baranów

RADA GMINY
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NASZE ORGANIZACJE

Rok 2022 zaczął się dla naszej Jednostki bardzo inten-
sywnie i pracowicie. W związku z konfliktem zbroj-
nym oraz działaniami wojennymi na Ukrainie Zarząd 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie podjął na-
tychmiastową decyzję o relokacji uchodźców szukają-
cych pomocy w naszym kraju. Przy pełnej mobilizacji 
Naszych Druhów w jeden dzień zostały przygotowane 
dwa pomieszczenia w Strażnicy OSP. Na apel w me-
diach społecznościowych mieszkańcy Gminy oraz 
ludzie z sąsiednich miejscowości zaczęli dostarczać 
do naszej straży: żywność, środki czystości i higieny 
osobistej, odzież i obuwie. Natomiast dla dzieci zo-
stały zgromadzone pampersy, mokre chusteczki, ko-
smetyki dla niemowląt a także kaszki, zupki, mleka 
modyfikowane oraz ubranka i zabawki. Od lutego do 
początku czerwca schronienie znalazło u nas ponad 
90 ukraińskich uchodźców z terenów, na których to-
czą się walki. Głównie były to kobiety i dzieci.
 Bardzo dziękujemy mieszkańcom za tak liczny odzew 
i okazane serce oraz bezinteresowną chęć niesienia 
pomocy. 
W marcu bieżącego roku odbyło się Walne Zebranie 
Sprawozdawcze OSP w Baranowie. Z dumą komuni-
kujemy, że Zarząd OSP uzyskał absolutorium. Zostały 

OSP BARANÓW

wręczone podziękowania dla Druhów z największą 
liczbą godzin wypracowanych podczas akcji ratowni-
czo-gaśniczych, dla Druhów MDP za udział w OTWP 
Młodzież Zapobiega Pożarom. W związku z przej-
ściem na emeryturę podziękowania i wyróżnienia 
za włożony trud i chęć niesienia pomocy otrzymało 
dwóch Naszych Druhów.
W Święta Wielkanocne Jednostka brała udział w Ad-
oracji Grobu Pańskiego i Mszy Rezurekcyjnej. Trady-
cyjnie spotkaliśmy się na śniadaniu Wielkanocnym 
przygotowanym przez naszych Druhów.  Nareszcie po 
dwóch latach przerwy w Lany Poniedziałek Druhowie 
z Jednostki wyjechali z życzeniami świątecznymi do 
Mieszkańców z terenu naszego działania.
Czerwiec to także praca na rzecz lokalnej społecz-
ności z terenu Gminy.  Podczas Dnia Rodziny zorga-
nizowanego na boisku w Cegłowie nasi Druhowie 
byli odpowiedzialni za całe nagłośnienie uroczy-
stości.  Pomagaliśmy zabezpieczać teren, na którym 
odbywał się Przegląd Orkiestr Dętych organizowa-
ny w Kaskach.  Braliśmy także udział w zabezpie-
czeniu X Rajdu Rowerowego w Osinach. Jednostka 
OSP uczestniczyła ćwiczeniach Kompani Obwodo-
wej „Grodzisk” przeprowadzonych w miejscowości 
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Pass. Przed nami kolejne cele i kolejne wyzwania. 
18 września 2022 roku OSP w Baranowie będzie ob-
chodziła uroczystość 100-lecia powstania Jednostki. 
Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich miesz-

kańców i sympatyków naszej Straży do wspólnego 
świętowania.

Tekst: Monika Śmiecińska
Iza Stegienko

Na początku kwietnia strażacy z Kask zorganizowali 
zebranie sprawozdawcze za rok 2021, podczas któ-
rego Komendant Wojewódzki nadbryg. Jarosław No-
wosielski uroczyście przekazał długo wyczekiwany 
przez ochotników ciężki wóz bojowy marki VOLVO, 
a ksiądz proboszcz Krzysztof Bańkowski dokonał po-
święcenia samochodu. W poniedziałek wielkanocny, 
po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 
strażacy odwiedzili mieszkańców rejonu operacyjne-
go oraz sympatyków jednostki, tradycyjnie polewając 
ich posesje wodą. 12 czerwca druhowie wraz z mu-
zykami z Młodzieżowej Orkiestry Dętej przygotowali 
IX Konkurs na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, a druhny odpowiadały za wyda-
wanie posiłków dla wszystkich uczestników festiwa-

lu. Tydzień później ochotnicy uczestniczyli w zlocie 
rowerowym w Osinach, a także przygotowali ołtarz 
na procesję Bożego Ciała. Druhny i druhowie ugoto-
wali i wydawali grochówkę dla trzystu gości uczest-
niczących w obchodach Dnia Strażaka w Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Warszawie. W ostatnim czasie 
strażacy wzięli udział w ćwiczeniach szkoleniowych 
na terenie biogazowni w Kaskach, aby usprawnić 
działania podczas akcji ratowniczo - gaśniczych. 25 
czerwca druhowie uczestniczyli w uroczystości zaślu-
bin Arka - strażaka z jednostki w Kaskach. Ochotnicy 
kontynuują działalność bojową wyjeżdżając do poża-
rów, podtopień i innych lokalnych zagrożeń, służąc 
pomocą zawsze kiedy zostaną wezwani.

Tekst: Beata Krzemińska

OSP W KASKACH
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Ostatnie miesiące były bardzo pracowitym czasem 
dla muzyków z Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
w Kaskach. W kwietniu wzięliśmy udział w zebra-
niu sprawozdawczym naszej jednostki za rok 2021, 
a także graliśmy podczas mszy i procesji rezurekcyj-
nej. Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego PSP 
nadbryg. Jarosława Nowosielskiego uświetniliśmy 
swoją obecnością obchody 40-lecia Parafii św. Piotra 
Apostoła w Ciechanowie oraz 25-lecie konsekracji 
Kościoła pw. Chrystusa Miłosiernego, gdzie graliśmy 
podczas Mszy Świętej, procesji oraz zaprezentowali-
śmy kilka marszy z naszego repertuaru. W maju wraz 
z ochotnikami z gminy Jadów świętowaliśmy Dzień 
Strażaka. Wzięliśmy też udział w Festiwalu Munduro-
wych Orkiestr Dętych w Grodzisku Mazowieckim zor-
ganizowanym w ramach obchodów pięćsetlecia mia-
sta. Czerwiec rozpoczęliśmy koncertem w Ogrodzie 
Saskim podczas strażackiego festynu rodzinnego zor-

MŁODZIEżOWA ORKIESTRA DęTA OSP W KASKACH

ganizowanego przez Komendę Miejska PSP, następnie 
wystąpiliśmy podczas XXII Mazowieckiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych w warszawskim Ursusie. Jako laureat 
zeszłorocznej edycji konkursu na najlepszą orkiestrę 
dętą Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, 12 czerwca 
gościliśmy w Kaskach trzynaście zespołów, które ry-
walizowały prezentując swoje umiejętności na scenie 
na terenie wokół tężni. Muzycy z Kask występowali 
pozakonkursowo i dostali gromkie brawa od zgro-
madzonej publiczności. W kolejną sobotę czerwca 
wzięliśmy udział w wojewódzkim zjeździe ZOSP RP 
w Błoniu. 25 czerwca uczestniczyliśmy w uroczysto-
ści zaślubin naszego trębacza Arka, a dzień później 
uświetniliśmy swoją obecnością Mszę Świętą, pod-
czas której biskup Piotr Jarecki udzielił sakramentu 
bierzmowania młodzieży z Kask i okolic.

Tekst: Beata Krzemińska

OSP OSINY

X Zlot rowerowy odbył się 19 czerwca. Tego dnia wy-
startowali rowerzyści z Baranowa, Kask i Bożej Woli 
żeby wspólnie spotkać się przy straży w Osinach. Tam 
na przyjezdnych czekały konkursy z nagrodami, food 
trucki i dmuchaće. Czas umilał DJ, który po części kon-
kursowej poprowadził zabawą i tańce „na dechach”.
Prezentujemy laureatów konkursów:
Konkurs rodzinny „Jedziemy na wakacje”
Brało udział 6 rodzin – 2 rodziców 2 dzieci.

1 miejsce rodzina Pankewicz
2 miejsce rodzina Parol
3 miejsce rodzina Michalak
4 miejsce rodzina Stefańscy
5 miejsce rodzina Noweccy
6 miejsce rodzina Bodych
Udział również brała rodzina VIP i występowała 
poza konkursem i składała się z: radnych – Agniesz-



28 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

ki Wiśniewskiej, przewodnicząca Beata Fabisiak, 
sołtys wsi Osiny – Tomasz Śnieg, oraz gość specjal-
ny, reprezentant Polski w piłce nożnej – Władysław 
Żmuda.
Konkurs strażacki: 1 miejsce OSP Kaski, 2 miejsce OSP 
Boża Wola, 3 miejsce OSP Baranów, 4 miejsce OSP Osi-
ny. Nagrody dla straży ufundowało OSP Osiny.
Losowania

0-6 lat
Biegowy rowerek ufundowany przez sołtysa wsi Osi-
ny Tomasza Śniega – wylosowała Agata Lesińska z Bo-
żej Woli.
Hulajnogę ufundowaną przez Radę Gminy wylosowa-
ła Julia Nowecka, która wyruszyła z grupą z Barano-
wa.

7 lat – 15 lat
Hulajnogę ufundowaną przez Radę Gminy wylosował 
Sebastian Fabisiak, który wystartował z Bożej Woli
Nagrodę główną – rower – ufundowany przez Gminę 
Baranów wylosował uczestnik zlotu startujący z Ba-
ranowa – Hubert Ciołek.

Rozdano 43 nagrody pocieszenia dla dzieci biorących 
udział w obu kategoriach wiekowych. Fundatorami 
nagród była Rada Gminy w Baranowie.
Książki z autografem Władysław Żmudy wylosowali: 
Aleksandra Florczak i Robert Pindor z Baranowa.
Nagrodę dla najstarszego uczestnika i uczestniczki 
zlotu – pana Stefana Zimochockiego (Start Baranów), 
pani Ewy Celińskiej (start Boża Wola) wręczyli Staro-
sta Powiatu Grodziskiego Marek Wieżbicki oraz Rad-
ny Powiatu Aleksander Krzemiński.
Dla najmłodszych uczestniczki i uczestnika – Agaty 
Lesińskiej (Bożą Wola) i Antoniego Stegienka (Bara-
nów)
W zlocie więło udział 231 osób:
- 86 startowało z Baranowa
- 74 startowało z Bożej Woli
- 71 startowało z Kask

Tekst: Hanna Bogucka
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Po intensywnym początku roku związanym z nawał-
nicami które przeszły przez nasz kraj nadeszła „chwi-
la” spokoju. Wolny czas postanowiliśmy wykorzystać 

na doskonalenie naszych umiejętności. Przeprowa-
dziliśmy kilka zbiórek, na których szkoliliśmy się z za-
kresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, 

OSP BOżA WOLA
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 W ramach projektu w naszej gminie stanęły cztery 
pojemniki - serca na plastikowe nakrętki.
 Jest to odpowiedź na sugestie mieszkańców co do ta-
kiej formy niesienia pomocy osobom najbardziej jej 
potrzebujących.
Po omówieniu szczegółów projektu z Panią Wójt Sto-
warzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic zgłosiło 
zbiórkę publiczną ,,Dar Serca”. Rada Gminy zajęła się 
jego promocją, a Urząd Gminy nadzorował wykonanie
 i ustawienie pojemników w wyznaczonych miejscach 
.
Akcja zbierania plastikowych nakrętek to przede 
wszystkim podanie pomocnej dłoni potrzebującym, 
ale ma również ważny wymiar ekologiczny i eduka-
cyjny. Będą ją wspierać także nauczyciele i bibliote-
karze umieszczając w swoich placówkach informacje 
o zbiórce oraz jej szczytnych celach. To również  do-
skonała okazja, aby zachęcić dzieci do włączenia się 
w inicjatywy społeczne, porozmawiać z nimi o pomo-
cy, ale też o zanieczyszczonym środowisku, wykorzy-
staniu plastików, recyklingu i ochronie naszej planety. 
Dziękujemy darczyńcom za przekazane środki finan-
sowe i wszystkim, którzy pomogli przy realizacji pro-
jektu.
Zachęcamy do zbiórki i wspierania w ten sposób osób 
w trudnej sytuacji życiowej. 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KASK I OKOLIC  
- PROJEKT ,,DAR SERCA”- KOLEJNYM KROKIEM W POMAGANIU

Pierwszą podopieczną jest Maja Rysiak z Kask, dla 
której zbieramy nakrętki do serca stojącego przy bu-
dynku biblioteki w Kaskach.

Tekst: Katarzyna Puczyńska
Grażyna Tober

ratownictwa drogowego, wysokościowego oraz tak-
tyki działań gaśniczych przy pożarach wewnętrznych. 
W trakcie spotkań mogliśmy wykorzystać nowo pozy-
skany sprzęt, który udało się pozyskać dzięki wspar-
ciu z funduszów sołeckich z miejscowości: Boża Wola, 
Bronisławów, Żaby, Gole, Cegłów/Murowaniec, Karo-
lina. W tym miejscu pragniemy jeszcze raz podzięko-
wać sołtysom, a przede wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy we wspólnym głosowaniu rok temu przekazali na 
naszą jednostkę znaczne środki. 
Tegoroczna wiosna ukazała sens działań prewen-
cyjnych oraz uświadamiania mieszkańców na temat 
wypalania traw. Mimo wysokiej temperatury oraz ni-
skiej wilgotności które sprzyjają powstawaniu poża-
rów nieużytków spośród 30 wyjazdów alarmowych, 
w których uczestniczyliśmy w drugim kwartale, tylko 
kilka z nich dotyczyło pożarów traw. Łącznie, na ko-
niec czerwca braliśmy udział w 175 zdarzeniach. 
Oprócz działalności operacyjnej, uczestniczyliśmy 
w różnych imprezach organizowanych dla mieszkań-

ców oraz w świętach parafialnych. Jak co roku wierni 
tradycji, czuwaliśmy przy grobie Pana Jezusa oraz bra-
liśmy udział w rezurekcji. W Wielki Poniedziałek, po 
przerwie związanej z pandemią wyruszyliśmy dwoma 
wozami bojowymi i zadbaliśmy aby Śmigus-dyngus był 
naprawdę mokry. Przy okazji dziękujemy wszystkim za 
otrzymane datki, zostaną one w pełni zagospodarowa-
ne na działalność operacyjną naszej OSP. 
W czerwcu braliśmy czynny udział w imprezach or-
ganizowanych przez Urząd Gminy w Baranowie tj. 
utworzyliśmy punkt medyczny na Gminnym Dniu 
Dziecka w Cegłowie oraz na Ogólnopolskim Przeglą-
dzie Orkiestr w Kaskach. Zabezpieczaliśmy trasę Zlo-
tu Rowerowego w Osinach z Bożej Woli, mimo wyso-
kiej temperatury wszystkim uczestnikom udało się 
bezpiecznie dojechać do mety.  
Na sam koniec pragniemy życzyć Wam wszystkim 
bezpiecznych i miło spędzonych wakacji. 

Tekst: Mateusz Wituski
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” realizuje zadanie pn. „REAKTYWA-
CJA inicjatyw obywatelskich na Ziemi Chełmońskie-
go”, w ramach którego przedstawiciele organizacji 
pozarządowych (członkowie, pracownicy i wolonta-
riusze, m.in. stowarzyszeń, fundacji, KGW) i grup nie-
formalnych oraz osoby zainteresowane rozpoczęciem 
aktywności społecznej z powiatu grodziskiego, so-
chaczewskiego i żyrardowskiego do końca 2022 roku 
mogą:

 Y skorzystać z nieodpłatnego doradztwa  w obszarze 
działalności obywatelskiej; oferujemy porady księ-
gowe, prawne , a także związane z zarządzaniem 

organizacją i projektami świadczone przez specja-
listów; 

 Y wziąć udział w spotkaniach o tematyce związanej 
z trzecim sektorem.

W ramach zadania powstaną też filmy edukacyjne 
promujące różne formy aktywności społecznej miesz-
kańców na Ziemi Chełmońskiego.
Zapraszamy do udziału w projekcie.
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z bu-
dżetu Województwa Mazowieckiego

Tekst: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Ziemia Chełmońskiego”

STOWARZYSZENIE LGD ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO
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SPORT

Piłka nożna to nasz sport narodowy i na pewno po wie-
loma względami jest wyjątkowy. Postać Roberta Lewan-
dowskiego dała nadzieję milionom dzieci i ich rodziców, 
że warto trenować piłkę nożną. Na stadionie narodowym 
my Polacy potrafimy podczas meczów się zjednoczyć i ki-
bicować swoim. To budujące bo widać, że gramy do jednej 
bramki. 

A mnie najbardziej zawsze interesowało jak wygląda nasza 
polska amatorska i juniorska piłka nożna. Zanim dzieciak 
stanie się zawodnikiem i piłkarzem to długa droga przed 
nim. Wiele wyrzeczeń jego i jego rodziców, wiele godzin 
spędzonych na boisku. Po 10 latach gry w piłkę nożną, na 
każdym etapie od żaka do seniora, nadal nie mogę się na-
dziwić, że praktycznie o wszystkim decyduje trener i klub. 
A zawodnik ma być po prostu dobry. Prócz typowej techni-
ki piłkarskiej czyli gry nogami, piłkarz powinien być szyb-
ki, dość wysoki, gibki, świetny motorycznie, dobrze zbudo-
wany. I najlepiej aby do poziomu mistrzowskiego doszedł 
jak najwcześniej samodzielnie, ciężką pracą lub dzięki ta-
lentowi z jakim się urodził. Trener jest ważny w życiu za-
wodnika na początkowym etapie wyszkolenia. Jak trafi się 
na dobrego mentora, nauczyciela, który chce i umie poka-
zać i nauczyć to ma się szczęście. W wieku 6-8 lat piłka to 
zabawa, ale widać już pewne predyspozycje dziecka. Jedni 
wolą gole strzelać, inni wolą się kiwać, jeszcze inni wolą 
bronić. W wieku 12 lat kiedy zaczyna się gra pozycjami 
i zawodnik wchodzi na większe boisko, to najczęściej tre-
ner ostatecznie decyduje na jakiej pozycji wystawi zawod-
nika w meczu. Oczywiście preferencje dziecka czy prośby 
rodzica mogą być brane pod uwagę, ale z moich obserwa-
cji wynika, że najczęściej decyduje o tym ktoś inny. Znam 
osobiście wielu kolegów, którzy zrezygnowali z gry w piłkę 
nożną z powodu nakazywania grania im na obronie, kiedy 
oni chcieli grać na ataku czy w pomocy i gole strzelać.

Przeciętny zawodnik ma trudno, jest jednym z wielu 
w drużynie i w klubie. Musi ostro trenować, starać się, nie 
narzekać, nie dyskutować. To tylko niektórzy mają łatwiej 
bo są tzw. „talentami”.  W jednej 15-20 osobowej drużynie 
w danym roczniku, takich talentów jest może dwóch czy 

trzech i to Oni mają łatwiej, bo zawsze wychodzą w pierw-
szym składzie, grają pełne mecze, na pozycji na jakiej chcą. 
Reszta dobrych zawodników musi ostro trenować aby 
utrzymać się w drużynie czy lidze. Przejście z gry dziecię-
cej na Orliku na pełnowymiarowe trawiaste boisko ligo-
we, to bardzo duże wyzwanie. Gra głową, górne podania, 
dośrodkowania, mocne strzały, gra bark bark to jest to co 
od 14/15 latka się wymaga. I tak jest w każdym profesjo-
nalnym Klubie czy Akademii. Kilka razy zmieniałem klub, 
więc wiem, że tak jest wszędzie. 

Najmilej wspominam początek swojej piłkarskiej przygo-
dy kiedy na luzie, bez spiny grałem po prostu na boiskach 
Bożej Woli, Baranowa czy Cegłowa. To była świetna za-
bawa z kumplami ze szkoły, kiedy mój tata był trenerem 
a mama kierownikiem lokalnych drużyn najpierw Oriona 
Cegłów a potem FC Bożej Woli. Ale zachciało mi się rozwi-
nąć skrzydła i iść dalej. Przez kilka lat grałem na boiskach 
w Grodzisku Mazowieckim i w Pruszkowie, a teraz gram 
w Warszawie. 

Na stadionie narodowym kibice mogą krzyczeć co popad-
nie, śmiać się, płakać, przeklinać, modlić się itp. I każdy 
to rozumie, bo to są emocje. Jak reprezentacja wygrywa 
to wszyscy ich kochają, jak przegrywa to zaczyna się hejt. 
W seniorskiej piłce na każdym poziomie rozgrywek jest 
podobnie, czyli kibicowanie to normalność. Co ciekawe, 
na meczach dzieci i młodzieży, rodzice powinni być ra-
czej cicho. Nie można komentować, nie można krzyknąć, 
nie można pochwalić swojego dziecka czy nawet drużyny 

FC BOżA WOLA - CZY PIŁKA NOżNA TO SPORT WYJąTKOWY?!
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GKS ORION - Z NADZIEJą I OPTYMIZMEM PATRZEć W PRZYSZŁOŚć…

„Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco…” 
Słowa tej znanej piosenki w pełni oddają to czego do-
świadczyliśmy w przeciągu ostatniego roku, kiedy to 
została reaktywowana pierwsza drużyna Oriona Ce-
głów.  W czerwcu ubiegłego oku jak już wiemy Prezes 
Oriona wraz z trenerem Marcinem Wojciechowskim 
postanowili przywrócić do życia pierwszy zespół. 
Początki były obiecujące, ale i niełatwe. Pierwsze tre-
ningi, w których udział brało kilkadziesiąt osób dla 
których w większości były to pierwsze kroki stawiane 
w piłce seniorskiej i ogólnie w grze na dużym boisku. 
Pierwsze gry kontrolne, zgłaszanie zawodników, wy-
ścig z czasem, aby na pierwszy mecz wszystko było 
dopięte na ostatni guzik. Udało się, wystartowaliśmy! 
Kolejnym etapem była mozolna budowa drużyny pod 
kątem organizacyjnym jak i sportowym. A jak wiemy 
budowa drużyna to nieustanny proces, którego nie da 
się przyśpieszyć. W końcu pierwsza wygrana, pierw-
sza radość, że podążamy w dobrym kierunku. Były też 

i zakręty, kiedy to zobaczyliśmy, ile nam brakuje do 
drużyn, które od lat występują w rozgrywkach ligo-
wych...

Przez ten rok jednak krok po kroku dążyliśmy do tego, 
aby ten klub rozwijał się na każdej płaszczyźnie. To 
nie byłoby możliwe na pewno bez wsparcia naszych 
przyjaciół, naszych sponsorów, którzy z dobrego ser-
ca wspomagali nas w różnorakiej formie. To te firmy 
i osoby pokazały, że sport naprawdę może łączyć a ra-
zem można wiele osiągnąć. Family Pizza po każdym 
domowym meczu dostarczała naszym zawodnikiem 
porcję potrzebnych kalorii w postaci pizzy. Firma Pm.
serwis24 ufundowała nowe piłki, Kuźnia Narzędzi 
oraz KG Fabisiak cudowne stroje a w najbliższym cza-
sie obiecali także nowe dresy.

To wszystko sprawiło, że o naszym klubie zaczęło 
być głośno w okolicy. Byliśmy i jesteśmy postrzegani 

swojego dziecka. Rodzice mogą klaskać po dobrej akcji, ale 
też poprawnie jest klaskać i dla jednej i drugiej drużyny, 
aby dzieciom przykro nie było. Osobiście nigdy się nie spo-
tkałem, aby w innym sporcie z udziałem dzieci, rodzic nie 
mógł głośno kibicować swojemu dziecku. To dbanie o to 
aby było po równo, sprawia, że Ci naprawdę dobrzy, zdolni 
i wygrywający nie są doceniani. 

Dla mnie to zawsze było zaskakujące, kiedy moi rodzice 
byli w euforii po strzelonym przeze mnie golu, bili mi bra-
wo na trybunach, a cała reszta rodziców i trenerzy patrzy-
li się na nich ze zdziwieniem. Ale moi rodzice są odważni 
i kibicują mi zawsze szczerze i tak jak należy. Młodzi za-
wodnicy na boisku po strzelonym golu mogą bez problemu 

zrobić tzw. cieszynkę, głośno się śmiać, podlecieć do siebie 
i się powyściskać. Dlaczego więc rodzice tych zawodników 
siedzący na trybunach powinni siedzieć w ciszy ? Ja uwa-
żam, że rodzic powinien móc okazać emocje i uczucia jak 
jest dumny ze swojego dziecka. Piłka nożna w tym temacie 
rządzi się swoimi prawami. Dlatego warto pamiętać, że nie 
samą piłką człowiek żyje.

Rodzicu zanim wyślesz swoje dziecko do profesjonalnego 
klubu czy akademii piłkarskiej zastanów się czy to sport 
dobry dla Twojego dziecka i Ciebie. Czy jesteś gotów na 
wyrzeczenia, wydatki, dodatkowe treningi, ciężką indy-
widulaną pracę bez zapewnienia, że coś z tego wyjdzie. 
Zdrowie psychiczne prócz fizycznego też jest ważne. Inne 
sporty drużynowe czy indywidualne, choć docelowo i za-
wodowo są mniej opłacane niż piłka nożna, moim zdaniem 
są spokojniejsze i zdrowsze dla dzieci i ich rodziców. Piłka 
nożna to sport wyjątkowy bo nasz narodowy i bardzo wy-
magający. Piłkarz to dla wielu zawód marzeń, dla mnie też. 
Jeśli zaś piłka za dużo zaczyna wymagać, nie dając wiele 
w zamian warto czasami odpuścić, zrobić przerwę, wpleść 
w swoje życie również inne sporty. Polecam tu choćby bie-
gi przełajowe czy lekkoatletykę, czyli królową sportów.

Tekst: Michał Żaczkiewicz – piłkarz 
Zdjęcia: FC Boża Wola.
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Kwalifikacja wojskowa dla gminy Baranów przepro-
wadzona została w dniu 07.06.2022 r. w siedzibie Ko-
mendy Powiatowej PSP w Grodzisku Mazowieckim 
ul. Żydowska 7. W tym roku wezwaniu do kwalifika-
cji wojskowej podlegało 28 mężczyzn – rocznik pod-
stawowy (wszyscy mężczyźni urodzeni w 2003 r.) i 6 
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 wojsko-
wej oceniani byli przez przydzielenie odpowiedniej 
kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. 
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
w 2022 r. podlegali także :
1. mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, któ-
rzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służby wojskowej,
2. osoby urodzone w latach 2001-2002, które:
a) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze 
względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności 
upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatową komisję lekarską 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 

ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdol-
ności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, 
i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakoń-
czeniem kwalifikacji wojskowej,
3. kobiety urodzone w latach 1998-2002, posia-
dające kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych 
kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 
2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach 
medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych albo będące studentkami lub absol-
wentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 
2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawa-
nych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji woj-
skowej (Dz. U. poz. 944),
4. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca 
roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, 
jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do 
czynnej służy wojskowej.

Tekst: Wanda Wójtowicz

OBRONA CYWILNA

KWALIFIKACJA WOJSKOWA

jako godni zaufania pasjonaci, dla których liczy się 
sport i dobra zabawa, zabawa na boisku, na którym 
to jest miejsce dla każdego chętnego, tego małe-
go i dużego bez względu na swoje pochodzenie itp. 
Potwierdzeniem tych słów jest fakt, że w Orionie 
w ostatnim sezonie wystąpiło w pierwszym zespole 
ponad 50 osób! 
Jeżeli chodzi o wynik sportowy to na pewno można 
było osiągnąć jeszcze więcej. Każdy nasz mecz jest 
cenną lekcją, z której wyciągamy wnioski na przy-
szłość. Jesteśmy ambitni, chcemy się rozwijać. Dlate-
go wierzymy, że w kolejnym sezonie, który wystartuje 
pod koniec sierpnia będziemy jeszcze silniejsi a kibice 
Oriona będą mieli jeszcze więcej powodów do radości 
niż to miało miejsce w minionym sezonie. 
  Mówiąc o pierwszym zespole nie możemy zapominać 
o naszej młodzieży. W Cegłowie pod okiem wykwa-
lifikowanej kadry szkoleniowej swoje umiejętności 
podnoszą dzieci, które trenują piłkę nożną oraz tenis 
ziemny w komfortowych warunkach. Biorą udział 
w szeregu gier czy też turniejów a i w miarę możliwo-

ści dopingują swoich idoli z trybun na meczach cho-
ciażby warszawskiej Legii. 
W Cegłowie niewątpliwie w najbliższym czasie ry-
sują się ciekawe perspektywy. Wierzymy, że ten klub 
będzie chlubą nas wszystkich, nas mieszkańców 
i wszystkich tych którym los GKS-u nie jest obojętny. 
Dziękujemy, że jesteście z nami! Wierzymy i mamy 
nadzieję, że najbliższy sezon będzie jeszcze lepszy. Już 
teraz zapraszamy na nasze mecze.
Pamiętajcie, możemy być MOCNI… ale tylko RAZEM!!!

Tekst i zdjęcia: GKS Orion
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