
Wydanie 4/2022



2 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

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 Państwo,
Za nami już wakacje, minął czas urlopów i letniego 
wypoczynku.  
Dzieci wróciły do szkół a My wszyscy do naszych co-
dziennych prac i zajęć. 
Okres wakacji staraliśmy się wykorzystać maksymal-
nie do przeprowadzenia zaplanowanych inwestycji: 
remontów w szkołach, realizacji funduszy sołeckich, 
inwestycji drogowych. Cieszymy się, że remonty po-
zwoliły nam przystosować nasze 2 szkoły podstawo-
we w Kaskach i Baranowie do wydawania posiłków 
uczniom. Jednocześnie nastąpił gruntowny remont 
łazienek w szkole w Baranowie.  Zdajemy sobie wszy-
scy sprawę, że prace budowlane w starych budynkach 
potrafią zaskakiwać budżet, ponieważ niejednokrot-
nie okazuje się, że koszty są o wiele wyższe niż pier-
wotnie zakładano.  Ale udało się! Kolejne zadania 
dotyczące remontów w naszych szkołach będziemy 
planować w przyszłorocznym budżecie. 
W realizacji funduszy sołeckich skupiliśmy się przede 
wszystkim na chodnikach i na oświetleniu. Dzięki po-
zyskanym dodatkowym środkom z Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach MIAS Mazowsze i Mazowsze dla 
Klimatu, na terenie naszej gminy mogliśmy ustawić 
22 nowe lampy solarne. 
Inwestycja drogowa związana z modernizacją 10 dróg gminnych realizowana jest zgodnie z harmonogramem. 
Wykonawca ma czas do 6 listopada na wywiązanie się z umowy, ale jak przekonuje, prawdopodobnie nastąpi 
to wcześniej.  

Cieszę się, że również w tym roku udało nam się wspólnie zorganizować Nasze Dożynki Gminne. W tym roku, 
miały miejsce w Cegłowie. To nasza impreza, Mieszkańców naszej Gminy. Ważne jest, że wspólnie chcemy 
i potrafimy celebrować to nasze święto.
Pragnę podziękować Wszystkim osobom prywatnym i organizacjom, które pomogły nam w zorganizowaniu 
i upiększeniu tego święta. Dbali również o nasze zdrowie, porządek, nasze bezpieczeństwo i bezawaryjny po-
wrót do domu, po zabawie.
Już teraz Wszystkich Nas zapraszam na przyszłoroczne Dożynki do Baranowa!

Szanowni Państwo, wrzesień to bardzo intensywny i pracowity czas. To czas spotkań sołeckich, czas podejmo-
wania decyzji przez mieszkańców, na jakie działania/inwestycje chcą przeznaczyć fundusze sołeckie w kolej-
nym roku. 
 Bardzo dziękuję Wszystkim Państwu Sołtyskom i Sołtysom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w nie-
malże wszystkich 21 zebraniach sołeckich. Za gościnność i merytoryczne dyskusje.
Zebrania sołeckie to najlepszy czas i miejsce, aby spotkać się z Mieszkańcami naszej Gminy. Wiemy, że proble-
mów i bolączek w naszej gminie jest dużo, ale z satysfakcją mogę stwierdzić, że powoli i sukcesywnie realizu-
jemy zgłaszane przez mieszkańców postulaty i inicjatywy.

Wójt Gminy Baranów
Agata Trzop-Szczypiorska
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INWESTYCJE

Dzięki niezbędnym środkom zabezpieczonym w budżecie Gminy możliwe 
było przeprowadzenie gruntownego remontu łazienek w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Baranowie. Wykonane prace obejmowały m.in.: 
roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe – demontaż skrzydeł drzwiowych, 
skucie płytek podłogowych oraz ściennych, demontaż starych urządzeń 
sanitarnych. Obecne łazienki zostały wyposażone w nowe urządzenia 
– umywalki warz z podajnikami na mydło, kabiny dostosowane do naj-
młodszych uczniów oraz lustra nad umywalkami. Pomalowano ściany i su-
fit, ułożono nowe płytki ceramiczne na podłogach i ścianach. Wykonano 
nową wentylację mechaniczną. 
 Wartość wykonanych prac wyniosła 145 140,00 zł i w całości została po-
kryta z budżetu Gminy.

Tekst: Anita Nowecka 

REMONT ŁAZIENEK W SZKOLE W BARANOWIE

Od lipca br. na terenie Gminy Baranów trwa moderniza-
cja dróg gminnych w następujących miejscowościach:
1. Kaski ul. Środkowa;
2. Kaski ul. Młyńska;
3. Kaski ul. Olszowa;
4. Holendry Baranowskie;
5. Cegłów - Gole;
6. Żaby - Cegłów;
7. Karolina – Kłudno
8. Kopiska;
9. Boża Wola ul. Brzozowa;

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW

10. Cegłów- Murowaniec 
 Zakres prac obejmuje remont nawierzchni wraz 
z wykonaniem poboczy. Łączna długość zmodernizo-
wanych dróg to ok 12 km. 
Cała inwestycja opiewa na kwotę 10 717 777,76 zł 
z czego kwota 9 975 000,00 zł pochodzi z programu 
Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 
Strategicznych, natomiast wkład własny Gminy Ba-
ranów to kwota 742 777,76 zł. Planowany termin za-
kończenia prac - koniec października 2022 r. Jest to 
jedna z największych inwestycji drogowych polegają-
ca na modernizacji dróg Gminnych. 

Tekst: Anita Nowecka
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III kwartał działań inwestycyjnych w Gminie Bara-
nów to przede wszystkim okres realizacji funduszy 
sołeckich. Nasze Sołectwa postawiły głównie na bu-
dowę chodników oraz budowę nowego oświetlenia 
ulicznego. W związku z tym: 

 Y Dobudowano kolejny fragment chodnika wzdłuż 
drogi gminnej w miejscowości Gole

 Y Nastąpił dalszy etap realizacji projektu zagospoda-
rowania terenu przy OSP Boża Wola poprzez wy-
budowanie ścieżki – teren użyczony gminie przez 
OSP na cele kultury.

 Y Przeprowadzono modernizację chodnika wzdłuż 
drogi gminnej w miejscowości Boża Wola. 

 Y Zamontowano 4 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Basin

 Y Zamontowano 2 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Stanisławów

 Y Zamontowano 4 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie B

FUNDUSZ SOŁECKI

 Y Zamontowano 2 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Holendry Baranowskie A

 Y Zamontowano 2 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Baranów 

 Y Zamontowano 8 szt. lamp solarnych oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Boża Wola 

Środki na zakup i montaż lamp solarnych w miejsco-
wościach Basin, Stanisławów i Holendry Baranow-
skie B zostały powiększone dzięki pozyskanej dota-
cji przez Gminę Baranów w ramach   Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw MIAST MAZOWSZE 
2022. 
Fundusz sołecki sołectwa Boża Wola przeznaczony na 
zadanie pn. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicz-
nego w miejscowości Boża Wola został powiększo-
ny dzięki pozyskanej dotacji przez Gminę w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do 
Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022. 

Tekst: Weronika Szałas

Istnieje możliwość zgłaszania awarii oświetlenia 
ulicznego poprzez stronę internetową Gminy Bara-
nów.
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
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AKTUALNOŚCI

W ostatnią niedzielę sierpnia - 28.08.2022 święto-
waliśmy Gminne Dożynki. W tym roku miały miejsce 
w Cegłowie.
Rozpoczęły się barwnym korowodem spod Gminnego 
Przedszkola, który ruszył w kierunku ołtarza polo-
wego. Barwny korowód, prowadziła młodzieżowa or-
kiestra dęta OSP Kaski, a zaraz za nią strażacy, poczty 
sztandarowe, delegacje z wieńcami dożynkowymi, 
starostowie, władze gminy, zaproszeni goście i miesz-
kańcy. Podczas uroczystej mszy świętej przy ołtarzu 
polowym, Rolnicy i Zaproszeni Goście modlili się za 
pomyślność i dziękowali za tegoroczne zbiory. 
Wójt Gminy Baranów Agata Trzop-Szczypiorska, jako 
gospodarz przywitała zaproszonych gości, rolników 
i wszystkich mieszkańców Gminy i wygłosiła prze-
mówienie. Przemówienia okolicznościowe wygłosili 
również zaproszeni Goście: p. Dorota Stalińska - Rad-
na Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Marek 
Wieżbicki - Starosta Powiatu Grodziskiego, Genowefa 
Wacławek – reprezentująca Mazowiecki Ośrodek Do-
radztwa Rolniczego. Starostami tegorocznych Doży-
nek Gminnych byli: Pani Irena Bagińska i Pan Marek 
Praski.
Po mszy świętej i poświęceniu chleba i wieńców, na-
stąpiło uroczyste dzielenie się chlebem. Starostowie 
wręczyli chleby przedstawicielom 21 sołectw, którzy 
dzielili się z pozostałymi gośćmi. Pod sceną prezen-
towały się wspaniałe wieńce dożynkowe wykonane 
przez mieszkańców naszych 15 sołectw. To piękny 
symbol pielęgnowanej od lat w naszej gminie tradycji.
W drugiej części gminnego święta plonów przyszedł 
czas na występy artystyczne. Na scenie zaprezento-

DOżYNKI W NASZEJ GMINIE BARANÓW - CEGŁÓW 2022

wały się: Młodzieżowa Orkiestra OSP Kaski, Koło Go-
spodyń Wiejskich z Baranowa, Zespół Drzewiczanki 
i Mawilena. W przerwie pomiędzy występami Wójt 
Gminy Baranów Agata Trzop-Szczypiorska w towa-
rzystwie Przewodniczącej Rady Gminy Baranów Be-
aty Fabisiak wręczyły wyróżnienia i podziękowania 
wszystkim uczestnikom zawodów sportowych, kon-
kursów dożynkowych oraz gratulacje sołectwom za 
wspaniałe wieńce dożynkowe.
Na scenie zaprezentował również swój cudowny wo-
kal Ryszard Wagner, do tańca poderwał wszystkich 
zespół Bravo. Ukoronowaniem wieczoru był występ 
Don Vasyla z Zespołem Cygańskim



7URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

Wszelkie atrakcje dla dzieci, koncerty i potańcówka 
sprawiły, że tegoroczne Dożynki w Cegłowie przebie-
gały w jedności i radosnej atmosferze.
Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w przygotowanie tegorocznej 
imprezy. W sposób szczególny pragniemy podzię-
kować Starostom tegorocznych dożynek, pocztom 
sztandarowym, księżom, strażom OSP, kołom KGW, 
delegacjom i przedstawicielom sołectw, stowarzysze-
niom, oraz Wszystkim Państwu, którzy przyjęliście 
zaproszenie na Dożynki Gminne 2022. 
Za okazaną pomoc dziękujemy naszym oddanym 
przyjaciołom i sponsorom, dzięki którym plany i po-
mysły udało się zmaterializować i wprowadzić w czyn, 
co sprawiło, że Gminne Dożynki w Cegłowie miały 
wspaniałą oprawę, niepowtarzalny klimat i charakter.
Nie mamy wątpliwości, że dzięki wspólnemu wysił-
kowi tegoroczne Dożynki stały się znakomitą okazją 
do podziękowania za cały rok pracy Rolników oraz do 
radosnego świętowania.
Nasi tegoroczni sponsorzy:
1. Pan Andrzej Kopeć Firma FENIKS RECYKLING 
Sp.z.o.o.
2. Pan Sławomir Dominik Firma DONOROL
3. Państwo Kamil i Emilia Mechoccy Kuźnia Narzędzi
4. Państwo Beata i Dariusz Fabisiak 
5. Państwo Grzegorz i Joanna Fabisiak

6. Pan Marek Praski
7. Pan Albin Tkacz Firma RALMET
8. Państwo Iwona i Jarosław Oraccy
9. Pan Zbigniew i Wojciech Światlak
10. Państwo Agnieszka i Robert Grzesik
11. Państwo Zofia i Witold Wit 
12. Państwo Agnieszka i Emil Wiśniewscy
13. Państwo Bożena i Sławomir   Rutkowscy 
14. Pani Maria i Wanda Szymańczak
15. Pani Joanna Zimochocka 
16. Pani Hanna Bogucka
17. Państwo Grzegorz i Mirosława Nowakowscy
18. Pan Paweł Huchla 
19. Pan Tadeusz Proczek Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Grodzisku Maz.
20. Pan Daniel Jaworski Suszarnia Warzyw Jaworski
21. Pan Tomasz Barański Firma AGATOM
22. Pan Adam i Przemysław Adamski Usługi Elek-
tryczne
23. Firma „JARPER” Sp. z o. o. 
Serdecznie dziękuję

Agata Trzop-Szczypiorska
Wójt Gminy Baranów
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W czwartek 22 września w przepięknych okoliczno-
ściach przyrody i wspaniałym Domu Pracy Twórczej 
„Reymontówka” w Chlewiskach, rozstrzygnęliśmy 
zmagania laureatów wojewódzkiego etapu konkur-
su AgroLiga 2022. Zgromadzonych powitał Sławomir 
Piotrowski - dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego - organizator gali. 
„W tej edycji nasza komisja konkursowa, oprócz Pań-
stwa dokonań biznesowych i gospodarczych, pochy-
liła się nad wartościami szczególnymi: nad pomocą 
i użytecznością firm i rolników dla społeczności lo-
kalnych, dla rozwoju tych, jak mawiamy małych „Oj-
czyzn”. Nad dzieleniem się z innymi, działaniem pro 
bono, nad kreatywnym i aktywnym braniem udziału 
we wszystkim, co dotyczy mieszkańców danego re-
gionu” - powiedział m.in gospodarz spotkania. 
Marek Błaszczyk - dyrektor Domu Pracy Twórczej 
w Chlewiskach, przybliżył krótko historię tego miej-
sca, które już po śmierci Reymonta kupiła i rozbudo-
wała żona noblisty Aurelia.  
Historię AgroLigi, jej miejsca w dziejach Polski, zwy-
cięzców poszczególnych edycji opowiedział Wojciech 
Pysiak - przewodniczący Krajowej Kapituły Konkur-
sowej i wiceprezydent Agrobiznesklubu. 
Bohaterów spotkania rolników i przedsiębiorców 
uczestniczących w tegorocznej edycji, ich gospodar-
stwa, ich zmagania, konsekwencje w działaniu, upór, 
dążenie do innowacyjnych rozwiązań i kreatywność - 
poznaliśmy dzięki filmowi przygotowanemu podczas 
spotkań w gospodarstwach i firmach.  
Zanim przystąpiliśmy do rozdania nagród, galę 
uświetnili swoim występem kabaretowym aktorzy 
serialu Ranczo: Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester 

KONKURS AGROLIGA 2022 ETAP WOJEWÓDZKI

Maciejewski i Dariusz Szweda, czyli kabaret KAŁA-
MASZ.  
A potem były wzruszenia, emocje i oklaski. Na scenę 
wkraczali kolejni laureaci i odbierali nagrody od in-
stytucji samorządowych, od firm i darczyńców. 
W kategorii ROLNICY wicemistrzami województwa 
mazowieckiego zostali Magdalena i Paweł Cupriak 
prowadzący 3 ha plantację borówki w Starej Pułapi-
nie oraz kwiatów w Ożarowie Mazowieckim.  
Nagrody dla wicemistrzów ufundowali: Oddział Te-
renowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Po-
wiat Grodzisk Mazowiecki oraz Warszawski Zachod-
ni, gmina Baranów, gmina Ożarów Mazowiecki.

Tekst: Jarosław Przepiórkowski
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Jak co roku w okresie wakacyjnym dzieci z naszej 
gminy miały możliwość wzięcia udziału w zajęciach 
wyjazdowych organizowanych przez Gminę Baranów 
oraz korzystały z ofert Biura Turystycznego w ramach 
wyjazdów komercyjnych.

Największym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców 
cieszyła się oferta Wakacyjnych Zajęć z Animatorem, 
z której skorzystało 70 dzieci. 

Zajęcia prowadzono w dwóch grupach w następują-
cych terminach: 8.08.-12.08 oraz 16.08.-22.08.2022 r.

Dzieci w ramach przygotowanego programu uczest-
niczyły w zajęciach:

- turystyki kwalifikowanej i edukacyjnej (rajd rowero-
wy Granica w Kampinoskim Parku Narodowym wraz 
licznymi atrakcjami) 

 AKCJA    LATO  2022  W  GMINIE  BARANÓW

- sport i rekreacja (nauka pływania oraz zabawy 
w wodzie)
- edukacja, animacja oraz rekreacja (pokazy sokolnic-
twa, park linowy, dmuchańce, mini zoo, zajęcia tere-
nowe, artystyczne).
- rejs Żeglugą Wyszogrodzką po rzece Wiśle w Płocku
Zajęcia przeprowadzono z wykorzystaniem gminne-
go autokaru oraz transportu firmy zewnętrznej AGA
-TOM pana Tomasza Barańskiego.
Dzieci były pod opieką kadry pedagogicznej.
Wójt Gminy Baranów pani Agata Trzop-Szczypiorska 
dziękuje wszystkim którzy przyczynili się i pomo-
gli w organizacji letniej akcji wakacyjnej dla naszych 
dzieci.

Tekst: Robert Błaszczyk
Zdjęcia: Angelika Jagaś
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Przełom jesieni i zimy 
to czas, kiedy rozpo-
czyna się sezon grzew-
czy, a co za tym idzie 
– wzrasta liczba zatruć 
tlenkiem węgla. 

Doświadczenia ostatnich lat pokazują, jak wielkie nie-
bezpieczeństwo grozi nam ze strony wadliwie działa-
jących, źle podłączonych, nieczyszczonych niespraw-
nych lub nieostrożnie eksploatowanych urządzeń 
grzewczych. 

Zaniedbania w zakresie czyszczenia i przeglądów 
okresowych stanu technicznego przewodów komino-
wych (spalinowych, dymnych, wentylacyjnych) mogą 

UWAżAJMY NA TLENEK WĘGLA – „CICHEGO ZABÓJCĘ” 

być przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla 
(zwanym potocznie czadem). 
Apeluję do wszystkich mieszkańców naszej Gminy 
o przezorność w korzystaniu z urządzeń grzewczych 
i dołożenia wszelkich starań w celu czyszczenia prze-
wodów kominowych mających wyeliminować nega-
tywne zjawiska związane z ogrzewaniem budynków.
Jednocześnie zachęcam do przeprowadzenia stosow-
nych kontroli i przeglądów systemów instalacji grzew-
czych najlepiej przez fachowców oraz zastosowanie 
domowej czujki alarmowej wykrywającej tlenek węgla.
Wyrażam nadzieję, że takie działania pozwolą zapo-
biec wypadkom tego typu.

Tekst: Wanda Wójtowicz

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Rady 
Gminy Baranów Wojewoda Mazowiecki zarządze-
niem z dnia 18 sierpnia 2022 r. zarządził powtórzenie 
wyborów uzupełniających do rady Gminy Baranów 
w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 5 (Basin, 
Osiny, Stanisławów).

Wojewoda wyznaczył datę wyborów na dzień 6 listo-
pada 2022 r.

Zgodnie z postanowieniem Nr 105/2022 Komisa-
rza Wyborczego w Warszawie II z dn. 13.09.2022 r. 
zostało przyjęte zawiadomienie o utworzeniu Komi-
tetu Wyborczego Wyborców pod nazwą KOMITET 
WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA BARANOWA 
w celu zgłaszania kandydatów na radnego w wybo-
rach uzupełniających do Rady Gminy Baranów zarzą-
dzonych na dzień 6 listopada 2022 r. 

Tekst: Wanda Wójtowicz

WYBORY UZUPEŁNIAJąCE DO RADY GMINY BARANÓW

Każdy mieszkaniec gminy Baranów, który:
 Y rozlicza podatek dochodowy w Urzędzie Skar-
bowym w Grodzisku Mazowieckim i deklaruje 
w swoim zeznaniu podatkowym, że jego miejscem 
stałego zamieszkania jest gmina Baranów,

 Y jest rolnikiem posiadającym gospodarstwo rolne 
na terenie gminy Baranów

 Y jest członkiem rodzin tych osób nieuzyskujący do-
chodów lub osiągający dochód nieopodatkowany, 
których miejscem stałego zamieszkania jest gmina 
Baranów, czyli współmałżonek i dzieci (bądź oso-
by będące pod opieką prawną) do ukończenia 18. 
roku życia, zaś kontynuujący naukę do 26. roku ży-
cia. 

 Y rolnik posiadający gospodarstwo rolne na terenie 
gminy Baranów

Wniosek o wydanie KMGB należy złożyć w sekreta-
riacie Gminy Baranów lub mailowo (skan lub uzu-
pełniony elektronicznie pdf) na adres karta@gmi-
na-baranow.pl. W przypadku wniosku przesłanego 
elektronicznie, odbiór kart możliwy jest wyłącznie 

osobiście. Istnieje możliwość pobrania wniosku ze 
strony www.gmina-baranow.pl. Wydrukowane wnio-
ski są również dostępne w sekretariacie Urzędu.
W 2022 roku obowiązują następujące oferty:

 Y Centrum Kultury w Błoniu (imprezy kulturalne, za-
jęcia dla dzieci i młodzieży) 20% zniżki na zajęcia 
dla dzieci i młodzieży

 Y Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu (imprezy kul-
turalne, zajęcia dla dzieci i młodzieży) 8% zniżki 
od obowiązujących cen biletów

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

 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 bile-
tów wstępu

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

Tekst: Weronika Szałas

KARTA MIESZKAŃCA GMINY BARANÓW  
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OŚWIATA

Drugi   tydzień   września   w   naszym   przedszkolu   
poświęciliśmy   zdrowiu   obchodząc „Tydzień   dla   
profilaktyki   chorób zakaźnych”. Taka kampania to 
świetny sposób na uświadomienie dzieciom potrzeby 
dbania o zdrowie swoje i bliskich oraz kształtowanie 
umiejętności niezbędnych do jego ochrony. Robiliśmy 
doświadczenia, prace plastyczne, było dużo zabawy 
i nowych ciekawych informacji. Wiedza o zdrowiu 
i sposobach dbania o nie to podstawa do trwałej zmia-
ny postaw wśród dzieci. 
W   przedszkolnym   kalendarzu   pojawił   się   także   
Dzień   Kropki, podczas   którego   czytaliśmy   „Krop-
kę”   P.H.Reynolds’a rozmawialiśmy o naszych pa-
sjach i mocnych stronach. Świetną zabawą okazała się 
także lektura interaktywnej książki „Naciśnij mnie” 
H.Tulleta. Maluchy stworzyły zakropkowane „dzieła 
sztuki” udowadniając tym samym, że aby stworzyć 
coś ciekawego wystarczy nawet mały punkt zwany 
kropką. Wrzesień to dobry moment na przypomnie-
nie przedszkolakom kodeksu drogowego, tym razem 
zrobili to aktorzy z teatru Blaszany Bębenek, którzy 

GMINNE PRZEDSZKOLE W CEGŁOWIE

odwiedzili przedszkole ze spektaklem „Smerfuj bez-
piecznie”. Dzieci dowiedziały się jak należy właści-
wie przechodzić przez jezdnię, rozpoznawały znaki 
drogowe, śpiewały i tańczyły razem ze Smerfami. Tę 
lekcję bezpieczeństwa na pewno zapamiętają na dłu-
go. Kolejnym punktem wrześniowych wyzwań był 
udział w międzynarodowej akcji „Migamy Jabłuszko”, 
do której dołączyła grupa Tygrysków. Dzieci używa-
jąc elementów języka migowego pokazywały i śpie-
wały piosenkę pt. „Jabłuszko rumiane”.   Wszystko 
to z   okazji Międzynarodowego Dnia Języków Migo-
wych oraz w celu podniesienia świadomości na temat 
osiągnięć i problemów osób głuchych lub niedosły-
szących. W październiku na przedszkolaków czeka 
jeszcze więcej atrakcji, między innymi wycieczka do 
Grodziska Mazowieckiego na spektakl „Plastusiowy 
Pamiętnik”. Tymczasem zabieramy się za tworzenie 
jesiennych kącików i dekoracji. Po więcej zdjęć i re-
lacji zapraszamy na naszego Facebooka – Gminne 
Przedszkole w Cegłowie.

 Tekst: Monika Malesa
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Nowy rok szkolny to kolejne wyzwania, niespodzian-
ki i przygody. Możemy do tego dodać także troszeczkę 
nauki. Tym razem zaczęliśmy od wyzwania, którym 
było poznanie możliwości nowych szkolnych sprzę-
tów pozyskanych w ramach rządowego programu 
„Laboratoria Przyszłości”. Nasza szkoła uzyskała 
dofinansowanie w wysokości 30 tys. złotych na za-
kup określonego sprzętu. Wiemy już jak obsługiwać 
drukarkę 3D, która zajęła dostojne miejsce w sali na 
piętrze. Z kolei prace na technice na pewno nabiorą 
nowych kolorów, ze względu na stół warsztatowy 
z prawdziwego zdarzenia, który pojawił się w sali 
nr 1. Wióry będą leciały na zajęciach! Poszerzyły się 
również możliwości naszej kuchni, została odremon-
towana i przystosowana do prowadzenia zajęć. Teraz 
możemy wreszcie upiec pierniczki we własnym pie-
karniku, a przy blacie zmieści się cała klasa. 

Wrzesień to także miesiąc, kiedy rozmawialiśmy 
o chorobach zakaźnych w ramach Tygodnia Profilak-
tyki. Dzięki odwiedzinom gości z Przychodni Lekar-
skiej w Golach nic, co związane z chorobami, zarazka-
mi oraz higieną nie jest nam teraz obce. 

Jeśli zaś chodzi o rekreację, wycieczki i ogólnie pojętą 
turystykę, to tego nigdy u nas nie brakuje. 12 wrze-
śnia klasy I-III wybrały się do Muzeum Domków, La-

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH

lek, Gier i Zabawek w Warszawie, gdzie czekała na 
nich gra oraz spacer po Starym Mieście. Lekcja muze-
alna odbyła się w ramach projektu pt.: „Z klasą w Mu-
zeum”, a wstęp do rzeczonego muzeum był bezpłat-
ny. Kolejnym punktem była także wesoła integracja 
w sali zabaw „Kolorado”. Klasa VII, jak brygada Sher-
locka Holmesa, zmierzyła się z tajemnicami pokoju 
zagadek w stolicy. Klasa IV wstąpiła na Niewidzialną 
Wystawę. Dobrze, że coś tam jednak zobaczyli. A nasi 
najstarsi uczniowie postanowili odwiedzić najdalsze 
zakątki Bieszczad. Ta wycieczka to nagroda za wygra-
ną w konkursie ekologicznym z zeszłego roku.
Na zakończenie takie małe wisienki na torcie. Nasi 
uczniowie uzyskali wspaniałe wyniki na majowym 
egzaminie ósmoklasisty: język polski – 70,83%, mate-
matyka – 77,33%. Gratulujemy.
W naszej szkole nareszcie zaczęła działać gromada 
zuchowa. Nosimy dumną nazwę 9 Gromada Zuchowa 
„Strażnicy Lasu”. Należą tutaj dzielne druhny i druho-
wie z klas I-III. Dopiero zaczynamy swoją przygodę 
z ZHP, ale Hufiec Jaktorów przyjął nas bardzo ciepło. 
Nasze zbiórki odbywają się w środy po lekcjach. Oj bę-
dzie się u nas działo w tym roku!
Wyniki egzaminu ósmoklasisty z mają 2022 r. 

Tekst: Katarzyna Łażewska

Rok szkolny 2022/2023 rozpoczął się w Szkole Pod-
stawowej w Baranowie bardzo uroczyście. Rada pe-
dagogiczna, uczniowie i rodzice powitali nowego 
Dyrektora Szkoły - pana Piotra Piórkowskiego. Dy-
rektor miłymi słowami zwrócił się przede wszystkim              
do uczniów, zachęcając ich do nauki oraz podjęcia no-
wych wyzwań w nadchodzącym roku szkolnym. 
Po wakacyjnych remontach było nam miło wrócić do 
czystych sal lekcyjnych i nowoczesnych, lśniących ła-
zienek. Pomieszczenia te zostały pomalowane, a gla-
zura i terakota wymienione na nowe. Przestronne, 
jasne pomieszczenia cieszą oko i zapewniają wygodę.
Równie ważnym wydarzeniem są pierwsze w tym 
roku szkolnym sukcesy naszych uczennic, które 16 
września 2022 roku uczestniczyły w wernisażu XLIII 
Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzie-
ci i Młodzieży ,,Moja Przygoda w Muzeum”. Wystawa 
odbyła się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Spo-
śród dzieci z różnych krajów świata - Słowenii, Łotwy, 
Argentyny, Singapuru czy Słowacji, nagrody otrzyma-
ły dwie nasze uczennice – Zofia Fałkowska z klasy V 
oraz Zofia Słomczyńska z klasy VII.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE

Pierwszy miesiąc nauki to niezwykle ważny czas 
dla uczniów, którzy dopiero rozpoczynają przygo-
dę ze szkołą, dlatego pasowaniu na ucznia klasy,,0” 
towarzyszył podniosły, uroczysty nastrój.  Dzień ten 
uświetniło przedstawienie dla klas I-III z okazji Dnia 
Przedszkolaka. Dzieci przygotowały krótki występ, 
na który złożyły się wierszyki, piosenki i taniec. Na 
zakończenie tej uroczystości Pan Dyrektor wręczył 
przedszkolakom drobne upominki i dyplomy.
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Wrzesień minął spokojnie, ale aktywnie pod wzglę-
dem sportowym.
Dnia 22 września odbył się Powiatowy Turniej Piłki 
Nożnej Baranów CUP. Udział w nim wzięli uczniowie 
ze Szkół Podstawowych w Baranowie, Kaskach, Go-
lach, Bożej Woli i Jaktorowie. Gości powitali Wójt Gmi-
ny Baranów - Agata Trzop - Szczypiorska, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Baranowie – Piotr Piórkowski 
oraz animator sportu – Robert Błaszczyk. Turniej ro-
zegrano na szkolnym Orliku. Nasi reprezentanci zajęli 
III miejsce, uhonorowane pucharem. 
Innowacją w bieżącym roku szkolnym jest Sekcja 
Wrotkarska, na którą zaprasza    UKS Sparta. Treningi 
obejmują roczniki 2013, 2014, 2015, 2016. Miejscem 
spotkań jest Szkoła Podstawowa w Baranowie. Start 
odbył się 22.09.2022. 
Ponadto dzieci w każdy poniedziałek mogą skorzy-
stać z zajęć tanecznych. Planowane są również zajęcia 
z ceramiki. Chętnych zapraszamy już dziś!
Wzorem poprzednich lat prowadzone są zajęcia SKS 
dla uczniów klas II - III, IV - V.                 

Wkrótce odbędzie się Święto Pieczonego Ziemniaka. 
Kładziemy nacisk na edukację prozdrowotną, ekolo-
giczną i działania na rzecz naszego środowiska. Nie 
zapominamy o wycieczkach krajoznawczych oraz wy-
jazdach do teatru i kina.
Ten rok zapowiada się bardzo aktywnie.

Tekst: Małgorzata Motylewicz,  Grażyna Przydatek

NOWOCZESNA 
PRACOWNIA

W naszej szkole, dzięki wsparciu finansowemu so-
łectw, została wyremontowana klasa fizyczno-che-
miczna. Pracownię wyposażono w nowoczesny 
sprzęt, m.in. drukarkę 3 D z akcesoriami, aparat fo-
tograficzny, zestaw do programowania i robotyki. Na 
zakup urządzeń do klasy przeznaczono środki finan-
sowe z projektu Laboratoria Przyszłości.

14 września br. odbyła się wycieczka do Warszawy. 
Uczniowie klas II i IV zwiedzili Muzeum Domków La-
lek, Gier i Zabawek oraz wysłuchali lekcji muzealnej. 
Następnie udali się do Manufaktury Cukierków, gdzie 
uczestniczyli w warsztatach kręcenia lizaków. Były to 
magiczne, wyjątkowe i pyszne chwile. 
 W tym roku realizowana jest w naszej szkole innowa-
cja pedagogiczna pod hasłem: Język obcy nie musi być 
obcy – ekologia po angielsku. Znakomitą okazją do 
inauguracji tego przedsięwzięcia był udział ósmokla-
sistów w warsztatach językowych zorganizowanych 
w ramach projektu Euroweek – szkoła liderów w dol-
nośląskim Międzygórzu. Uczniowie mieli możliwość 
doskonalić swoje umiejętności językowe, uczyć się li-
derowania, pracy w grupie i współzawodnictwa oraz 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ORŁA BIAŁEGO W KASKACH
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publicznego występowania. Uczestnicy warsztatów 
poznawali problemy współczesnego świata – również 
z zakresu ekologii. W trakcie wyjazdu nie zabrakło 
czasu na integrację i poznanie rówieśników z innych 
części Polski. 

20 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Z tej okazji zostały zorganizowane 
atrakcyjne gry i zabawy, a na koniec dzieci otrzymały 
dyplomy i lizaki. 

Pierwszy dzień astronomicznej jesieni klasy III i IV 
spędziły na Lekcji przyrody w terenie. Podczas gry 
terenowej dzieci rozwijały umiejętność określania 
kierunków geograficznych, nauczyły się wyznaczania 
azymutów, a podczas realizacji kolejnych zadań po-
znawały tajemnice Układu Słonecznego, kształtowały 
zdolność liderowania oraz pracy w grupie. Wspólne 
pokonywanie trudności oraz doskonała zabawa przy-
czyniły się do integracji uczniów. 

Tekst: Aneta Piątek

Już mija miesiąc od rozpoczęcia roku szkolnego 
2022/2023. Wszyscy cieszą się, że obowiązuje nauka 
stacjonarna, a nie zdalna. Pani dyrektor na inaugu-
racji roku szkolnego ogłosiła uczniom, że „nie wolno 
złościć i denerwować pedagogów, bo dobry nauczy-
ciel to gatunek wymierający i należy go szanować”.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOżEJ WOLI

Wrzesień powitaliśmy wyjazdem na obóz językowy 
Euroweek. W ciągu 5 dni 40-osobowa grupa uczniów 
porozumiewała się po angielsku z wolontariuszami 
z różnych stron świata. Rozpoczęliśmy też realizację 
Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego - wycieczki za 1 zł. Z wyjazdu skorzystali 
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już uczniowie klas IIb i IIIb – zwiedzający Państwo-
we Muzeum Etnograficzne, wkrótce do Teatru Dra-
matycznego w Płocku pojadą VII- i VIII – klasiści na 
spektakl „Miarka za miarkę”;  oddział przedszkolny 
i IIb na spektakl „Kopciuszek”, a  IIa, IIIa i IIIb uda-
dzą się do Teatru Polskiego w Warszawie na spektakl 
„Ferdynand Wspaniały”.
Z dobrym humorem i apetytem odbyło się Święto Pie-
czonego Ziemniaka, w którym wzięli udział harcerze, 
zuchy oraz przyjaciele ZHP. Były tradycyjne śpiewan-
ki przy gitarze, kiełbaski i oczywiście ziemniaczki pie-
czone w popiele. Natomiast dusze artystyczne mogły 
się wykazać podczas XII Pleneru Malarskiego na Gli-
niankach w Błoniu. Co roku bierzemy udział w tym 
wydarzeniu i spod pędzli wychodzą coraz piękniejsze 
prace malarskie.
23 września została przeprowadzona próbna ewa-
kuacja na wypadek pożaru w budynku szkoły. Akcja 

została przeprowadzona bardzo sprawnie, wszyscy 
uczniowie oraz pracownicy szkoły opuścili budynek 
szkoły zgodnie z planem ewakuacji. Dzięki zaanga-
żowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej z Bożej Woli 
przedstawiono symulację ewentualnych zagrożeń, ja-
kie towarzyszą w takich sytuacjach. Było zadymienie 
budynku oraz symulowana akcja ratownicza. Ucznio-
wie mogli obejrzeć sprzęt strażacki oraz dowiedzieć 
się więcej o jego wykorzystaniu.
Aktualnie przygotowujemy się do Mistrzostw Powia-
tu Grodziskiego w Biegach Sztafetowych. Pani Wójt 
złożyła wniosek do programu „Sportowo Kulturalnie 
Lokalnie” Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej 
na budowę bieżni przy Szkole w Bożej Woli. Jeśli się 
uda, będziemy mieli lepsze warunki do trenowania 
biegów, w których uczniowie odnoszą duże sukcesy. 
Udajemy się też na Rajd Palmiry oraz na zawody za-
paśnicze do Łodzi.
Niech rok szkolny 2022/2023 będzie dla wszystkich 
udany, satysfakcjonujący i owocny.

Tekst: Dyrektor Szkoły Justyna Michta
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BIBLIOTEKA GMINNA

Wakacyjne zajęcia biblioteczne dla dzieci już za nami. 
Dla wszystkich chętnych dzieci przygotowaliśmy 
w dniach 28 czerwca, 13, 20 i 28 lipca pokazy spekta-
kli w wykonaniu teatru Blaszany Bębenek: Z muzyką 
wśród zwierząt, Żółta Ciżemka, Szkoła Pana Kleksa. 
Teatr Maska wystawił przedstawienie Baśń dla ma-
łych łakomczuszków. Były to spektakle profilaktycz-
no- interaktywne, które cieszyły się bardzo dużym za-
interesowaniem, ponieważ dzieci brały w nich czynny 
udział. Zabawne perypetie teatralnych bohaterów 
wywoływały salwy śmiechu zarówno u małych wi-
dzów, jak i ich opiekunów. 
Przedstawienia sfinansowano z Funduszy Gminnej 
Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych.
Wakacyjne warsztatowe spotkania dla dzieci oby-
wały się w placówkach bibliotecznych naszej gminy. 
Kreatywne czwartki to zajęcia, które miały miejsce 
w bibliotece w Kaskach. Uczestnicy zajęć wzięli udział 
w zabawach literackich z wykorzystaniem teatrzyku 
Kamishibai. Zrobili kosze do segregacji śmieci, kolo-
rowe motyle do ozdoby okna i inne piękne, plastyczne 
prace. Były też się warsztaty kulinarne, gdzie mali ku-
charze upiekli gofry.
Biblioteka w Baranowie przygotowała plastyczno-li-
terackie Malownicze wtorki, na których czytano opo-
wiadania o zwierzętach, wykonywano prace plastycz-
ne i rozwiązywano łamigłówki.

WAKACJE W BIBLIOTECE

Letnie środy w Bożej Woli to czytanie bajek, pozna-
wanie mieszkańców lasu oraz zajęcia plastyczno-ar-
tystyczne, na których nie zabrakło inwencji twórczej.
W tegorocznych Dożynkach, które odbyły się 28 
sierpnia w Cegłowie, czynnie brała udział Biblioteka. 
Gminna Biblioteka i Młodzieżowa Rada Gminy, przy-
gotowały atrakcje dla dzieci. Wśród atrakcji były zaję-
cia plastyczne, samodzielne wykonanie biżuterii dzie-
cięcej, loteria, warkoczyki, tatuaże, malowanie buzi. 
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W sobotę 3 września br. na pla-
cu przy tężni w Kaskach odbyło 
się Narodowe Czytanie 2022. Wy-
darzenie zostało zorganizowane 
przez Gminną Bibliotekę Publiczną 
-Filia w Kaskach.
Lekturą tegorocznego Narodowe-
go Czytania były „Ballady i roman-
se” Adama Mickiewicza - tomik 
poezji, który zapoczątkował epokę 
romantyzmu w literaturze polskiej 
a w tym roku przypada 200 rocz-
nica jego publikacji. To była jede-
nasta edycja akcji, zainicjowana 
przez Parę prezydencką w Roku 
Romantyzmu. Wspólne czytanie 
zostało zainaugurowane odczyta-

NARODOWE CZYTANIE

niem Listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, a następnie 
ballady romantyczne w scenerii tężni  czytali: Agata 
Trzop – Szczypiorska Wójt Gminy Baranów, Beata Fa-
bisiak Przewodnicząca Rady Gminy, Agnieszka Łopa-
ta Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Baranowie, Anna Sadoś Dyrektor Zespołu Szkół im. 
Orła Białego w Kaskach. Bożena Stegienko-Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie, Grażyna 
Tober Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kask 
i Okolic, Katarzyna Puczyńska starszy bibliotekarz Bi-
blioteki w Kaskach.
Składamy podziękowanie naszym Gościom, Uczestni-
kom i Lektorom.
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W dniu 03 września w bibliotece odbyło się podsumo-
wanie i wyłonienie laureatów wakacyjnego konkursu 
fotograficznego „Boża Wola i Okolice w obiektywie, 
zorganizowanego przez bibliotekę i Fundacje Cemex.
Komisja w składzie : Agata Trzop –Szczypiorska –
Wójt Gminy Baranów, Beata Fabisiak Przewodnicząca 
Rady Gminy Baranów, Grażyna Tober Prezes Stowa-
rzyszenia na Rzecz Rozwoju Kaski Okolic, Katarzyna 
Puczyńska bibliotekarz.
Komisja postanowiła nagrodzić:
I miejsce – Kacper Choromański zdjęcie-Zagroda 
wiejska
I miejsce – Barbara Lesińska zdjęcie -Słoneczniki

PODSUMOWANIE WAKACYJNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

II miejsce – Dominik Lesiński zdjęcie Mgła
III miejsce Katarzyna Choromańska zdjęcie -Ścieżka
Wyróżnienie – Jerzy Wołochowicz zdjęcie- Zachód 
słońca
Wyróżnienie – Julia Choromańska zdjęcie- Brzoza
Laureatom składamy Gratulacje.
Nagrodzone prace można oglądać w Bibliotece w Bo-
żej Woli.

I miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce WyróżnienieWyróżnienie
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W piątek (09.09) nastąpiło oficjalne otwarcie biblio-
teki w Bożej Woli połączone z zakończeniem projektu 
,,Historia zapisana w kadrze”. Filia została przeniesio-
na do przestronnego pomieszczenia w budynku OSP. 
Uroczystość zainaugurowana została symbolicznym 
przecięciem wstęgi przez Agatę Trzop -Szczypiorską, 
Krystynę Mońka i Michała Lesińskiego. Obecni byli 
także radni, sołtysi, pracownicy biblioteki 
i mieszkańcy. Następnie Pani Sylwia Gonera zaprezen-
towała projekt sfinansowany z Fundacji Cemex. Lau-
reaci konkursu fotograficznego otrzymali nagrody. Na 
zakończenie uroczystość uświetnił występ Pana Janka 
Stokowskiego. 

Tekst: Bożena Stegienko

UROCZYSTE OTWARCIE 
BIBLIOTEKI W BOżEJ WOLI
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

W dniu 09.09.2022 
przy okazji uroczystego 
otwarcia Filii Gminnej 
Biblioteki w Bożej Woli, 
odbyło się podsumowa-
nie projektu „Historia 
zapisana w kadrze”

Projekt obejmował dwa etapy. W pierwszej części 
zorganizowano zbiórkę archiwalnych fotografii Bo-
żej Woli i okolic. W kolejnym etapie został ogłoszo-
ny konkurs, w którym mieszkańcy mogli nadsyłać 
zdjęcia przedstawiające obecny krajobraz pobliskich 
miejscowości. Zebrane fotografie posłużyły do stwo-
rzenia wystawy, którą można oglądać w Bibliotece 
w Bożej Woli.
Projekt został zrealizowany w ramach wolonta-
riatu pracowniczego Fundacji Cemex „Budujemy 
Przyszłość”. W ramach konkursu dla wolontariuszy 
pracownica firmy Cemex (mieszkanka Bożej Woli) 
otrzymała dotację, która umożliwiła sfinansowanie 
podjętej inicjatywy. W projekt zaangażowali się tak-

HISTORIA ZAPISANA W KADRZE

że inni pracownicy firmy, którzy przyjechali do Bożej 
Woli i zamontowali system wystawienniczy do ekspo-
zycji zdjęć. Tworzenie wystawy aktywnie wspierali 
opiekunowie Biblioteki, strażacy z OSP oraz miesz-
kańcy. 
Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Biblioteki 
i obejrzenia wystawy.

Tekst: Sylwia Gonera

Dożywianie dzieci odbywa się 
w szkołach w ramach wieloletnie-
go rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu na lata 2019-
2023”, którego koszt w 60% pokry-
wany jest ze środków budżetu pań-
stwa.
Pomoc w formie dożywiania dzie-
ci w szkole przysługuje rodzinom, 
w których dochód netto w przeliczeniu na osobę 
w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł co stanowi 
150% sumy kwot kryterium dochodowego na osobę 
w rodzinie, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o po-
mocy społecznej.
W przypadku ubiegania się o pomoc w formie doży-
wiania dzieci w szkole należy w siedzibie Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Baranowie złożyć wniosek.
 Do wniosku w zależności od posiadanych dochodów 
należy dołączyć:

 Y dokumenty potwierdzające wysokość dochodów 
netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia 
wniosku (zaświadczenie od pracodawcy, decyzja 
lub odcinek od renty, decyzja lub odcinek od eme-
rytury), świadczenia rodzinne inne dochody;

DOżYWIANIE DZIECI W SZKOLE

 Y zaświadczenie o posiadaniu go-
spodarstwa rolnego z Urzędu Gminy, 
w której znajduje się gospodarstwo;

 Y w przypadku, gdy w rodzinie 
są osoby niepełnosprawne lub dłu-
gotrwale chore aktualne orzeczenie 
o stopniu niepełnosprawności;

 Y Nadal realizowana jest pomoc 
dla osób objętych Programem Ope-

racyjnym Pomoc Żywnościowa,  która kierowana 
jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich 
dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie od-
powiednich produktów żywnościowych (posił-
ków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej 
liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej 
sytuacji (określonej przesłankami z art. 7 ustawy 
o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów 
odniesionych do procentowej wartości odpowied-
niego kryterium dochodowego określonego w tej 
ustawie), stanowiąc systematyczne wsparcie.

W/w pomoc udzielana jest w postaci artykułów spo-
żywczych, które są przekazywane osobom najbardziej 
potrzebującym bezpłatnie.

Tekst: Renata Wójcik
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RADA GMINY

Trzeci kwartał roku 2022 już za nami, w którym 
zwołane były dwie sesje zwyczajne, zgodnie z ter-
minarzem i tematyką pracy rady na 2022 r. 

Informujemy, iż w dniu 30.06.2022roku w wyniku 
pisemnego zrzeczenia się mandatu radnego z okrę-
gu wyborczego nr 2 z funkcji tej zrezygnował Pan 
Jan Ciołek. Pełnił funkcję radnego, przewodniczą-
cego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz czło-
nek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W związku 
z powyższym wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Baranów w okręgu wyborczym nr 2 zarządzono na 
dzień 2 października, niestety nie zostały przepro-
wadzone z powodu braku zawiadomień o utworze-
niu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandy-
data na radnego. Wybory uzupełniające w okręgu 
nr 2 zostaną powtórzone między 6 a 9 miesiącem, 
licząc od dnia 2 października 2022 r. Zwracamy 
się z gorącą prośbą do mieszkańców okręgu nr 2 
o podjęcie za wczas działań w tym kierunku, głów-
nie w celu Państwa reprezentowania.

31 sierpnia 2022 roku w budynku OSP Baranów 
odbyła się LIV sesja Rady Gminy Baranów, na tym 
posiedzeniu przedstawiono sprawozdanie z przygo-
towania placówek oświatowych w Gminie Baranów 
do nowego roku szkolnego. Podjęto uchwały w te-
matyce zmian budżetowych m.in. zwiększenie wy-
datków majątkowych o 68 404zł na realizację zada-
nia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 
Basin”, zwiększenie wydatków bieżących na zakup 
opału, gazu i energii związanych z utrzymaniem ko-
munalnego zasobu gminy, placówek oświatowych, 
wynikających z wzrostu cen. Zwiększono dochody 
(wydatki) decyzją Ministra Finansów o subwencję 
w wysokości 100 401zł na realizację zadań oświato-
wych związanych z zatrudnieniem nauczycieli peda-
gogów, psychologów, logopedów od 1 września 2022 
r., a co za tym idzie podjęto uchwałę określającą ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pe-
dagogów specjalnych zatrudnionych w placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina Baranów. Wprowadzono uchwałę w spra-
wie zmian regulaminu dotyczącego niektórych zasad 
wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych. Przyjęto uchwałę w sprawie 
zmian w regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Baranów. Na funkcję Przewod-
niczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 

RADA GMINY BARANÓW

31 sierpnia 2022 r., wybrany z składu osobowego 
tejże komisji, został Pan Mariusz Żaczkiewicz.
LV sesja Rady Gminy Baranów zwołana na dzień 
28 września 2022 r., odbyła się w OSP Boża Wola. 
Znaczący czas porządku obrad zajęła informacja 
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Baranów, 
informacji o kształtowaniu się WPF oraz planu fi-
nansowego samorządowych instytucji kultury za 
I półrocze 2022roku.  Podjęto uchwały w temacie 
zmian zapisów  budżetowych na 2022r., a miano-
wicie wprowadzono środki na realizację zadania 
wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r 
o dodatku węglowym na kwotę  4 481 370zł, rów-
nież zwiększono dochody o 31 400zł w ramach 
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 
w związku z zmianami w zakresie średniego wyna-
grodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów 
i nauczycieli kontraktowych oraz zwiększenie do-
chodu z związku z przyznanym dofinansowaniem 
z budżetu Marszałka Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowsze dla Młodzieży” na kwotę 15 
120zł. Wydatki zwiększono o 525 000zł  na dofi-
nansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudo-
wa drogi gminnej w miejscowościach Bronisławów 
i Boża Wola”. Uporządkowano zapisy klasyfikacji 
budżetowej w związku z koniecznością dostosowa-
nia do obowiązujących przepisów. Wprowadzono 
zmiany w funduszach sołeckich, zgodnie z uchwała-
mi poszczególnych sołectw. Podjęto uchwałę w te-
matyce udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu 
Grodziskiego na dofinansowanie kosztów udziału 
osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Baranów 
w warsztatach terapii zajęciowej z Grodzisku Ma-
zowieckim. Uchwałą nr LV/298/2022 powołano do 
składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Radnego 
Stefana Sadoś.
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Baranów 
w okręgu wyborczym nr 5, granice okręgu Basin, 
Osiny, Stanisławów, zgodnie z zarządzenie Wojewo-
dy Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2022 r. wy-
znacza się na dzień 6 listopada 2022roku.
Każdorazowo wszystkie pozycje porządku obrad 
były tematem pracy poszczególnych komisji, oczy-
wiście zgodnie z zakresem pracy danej komisji. Do-
kumentacja dostępna jest na BIP Gminy Baranów. 
Następne posiedzenie Rady Gminy Baranów zgod-
nie z harmonogramem zaplanowane jest na 26 paź-
dziernika 2022 r.

Tekst: Rada Gminy Baranów
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NASZE ORGANIZACJE

W dniu 10 września 2022 roku nasza jednostka wzię-
ła udział w Powiatowych Zawodach Sportowo Pożar-
niczych Ochotniczych Straży Pożarnych, zorganizowa-
nych na boisku sportowym w Chlebni. Do rywalizacji 
przystąpiło 11 spośród 13 jednostek OSP w dwóch 
kategoriach męskich (grupa A) i żeńskich (grupa C). 
Zawody rozegrane zostały w dwóch konkurencjach tj. 
w sztafecie pożarniczej oraz w ćwiczeniu bojowym.

Z dumą informujemy, że Nasza Jednostka kolejny raz 
w historii wywalczyła I miejsce zarówno w kategorii 
męskiej jak i żeńskiej, tym samym kwalifikując się do 
zawodów strefowych, które odbędą się 15.10.2022 
roku w Wieniawie pow. przysuski.

18 września 2022 miało miejsce kolejne historyczne 
wydarzenie, ponieważ tego dnia obchodziliśmy jubile-
usz 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Baranowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świę-
tą w Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Ba-
ranowie. Po ceremonii w kościele obył się uroczysty 

przemarsz Pocztów Sztandarowych, Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Kask oraz Kompanii strażackiej na 
teren Naszej strażnicy. Dowódca Uroczystości Druh 
Witold Stegienko złożył meldunek Prezesowi Zarzą-
du Oddziału Powiatowego ZOSP RP Druhowi Piotrowi 
Galińskiemu o gotowości do apelu. Prezes OSP Druh 
Dariusz Szymańczak przywitał zaproszonych Gości, 
następnie Duhna sekretarz Monika Śmiecińska od-
czytała historię naszej jednostki. Podczas obchodów 
zostały wręczone medale dla Duhen i Druhów „Za za-
sługi dla pożarnictwa” i odznaka „Strażak Wzorowy” 
oraz odznaczenia „Za wysługę lat”.  Kolejnym niezwy-
kle ważnym wydarzeniem było uroczyste pożegnanie 
dotychczasowego sztandaru oraz poświęcenie i prze-
kazanie nowego, ufundowanego w dowód wdzięcz-
ności przez społeczeństwo gminy Baranów na czele 
z Przewodniczącą Rady Gminy Baranów Panią Beatą 
Fabisiak.  W trakcie części oficjalnej poświęciliśmy 
dwa nowe samochody: ratowniczo-gaśniczy Ford 
Transit  oraz ratowniczo-techniczny z funkcją gaśni-

OCHOTNICZA STRAż POżARNA W BARANOWIE 
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czą Man TGE 4x4. Na zakończenie części oficjalnej 
głos zabrali zaproszeni Goście, kierując do Nas wiele 
słów uznania, gratulacji i życzeń na nasze lata działal-
ności.  Następnie rozpoczęły się pokazy artystyczne 
dla mieszkańców Gminy, m.in. koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z Kask, na scenie również można było 
zobaczyć występ Koła Gospodyń Wiejskich z Barano-
wa oraz koncert Ryszarda Wagnera – finalisty The Vo-
ice Senior, zaś Gwiazdami Wieczoru były zespoły Fe-
aky Boys i Jorgus. Dla wszystkich mieszkańców była 
przygotowana pyszna grochówka strażacka a dodat-
kowo dla najmłodszych kolorowe dmuchańce. Dzię-
kujemy wszystkim za udział w uroczystości, a także 
za pomoc w organizacji tak ogromnego wydarzenia. 

Tekst: Izabella Stegienko
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Z przyjemnością informujemy o zakończeniu prac re-
montowych świetlicy przy OSP Osiny. Remont odbył 
się na przełomie sierpnia i września tego roku. Prace 
remontowe sfinansowane zostały ze środków wła-
snych OSP oraz dzięki wsparciu finansowym miesz-
kańców i Urzędu Gminy w Baranowie. Remont polegał 
na dociepleniu i wymianie sufitu świetlicy, położeniu 
nowych paneli na podłogę, zakupie nowych żyrandoli 
oraz uszyciu nowych i zamontowaniu nowych karni-
szy. Dziękujemy za wsparcie przy realizacji naszej in-
westycji. 

Tekst: Hanna Bogucka

OCHOTNICZA STRAż POżARNA W OSINACH

Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kaskach wzięli udział w gminnym święcie plonów 
w Cegłowie, podczas którego zadbali o bezpieczeń-
stwo uczestników wydarzenia. Delegacje naszych 
ochotników reprezentowały OSP w Kaskach na ob-
chodach jubileuszów powstania jednostek w Żelecho-
wie, Nowym Drzewiczu i Baranowie. Mieliśmy także 
przyjemność towarzyszyć w uroczystościach zaślubin 
naszej druhny Angeliki, druha Mateusza i druha Ma-
riusza. W lipcu odprowadziliśmy na miejsce wieczne-

OCHOTNICZA STRAż POżARNA W KASKACH

go spoczynku wieloletniego członka OSP w Kaskach - 
druha Henryka Banaszka. Dokonaliśmy modernizacji 
pomieszczeń garażowych i samochodów bojowych 
dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego oraz zaku-
piliśmy materiały i wyposażenie do działań bojowych 
sfinansowane przez KSRG. Dziękujemy sołectwom 
Strumiany, Kaski, Kaski-Budki i Regów - Gongolina, 
które przekazały środki z funduszu wiejskiego na 
działalność straży i rozwój orkiestry.

Tekst: Beata Krzemińska
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Najważniejszym wydarzeniem w trzecim kwartale 
roku dla naszej społeczności muzyków Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Ka-
skach był wyjazd na obóz szkoleniowo-wypoczyn-
kowy do Przysietnicy. Codzienne próby i ćwiczenia 
indywidualne pozwoliły nam na doskonalenie umie-
jętności muzycznych, a wspólne gry, zabawy i roz-
grywki sportowe - na zintegrowanie się. Mieliśmy 
okazję zwiedzić Muzeum Budownictwa 
Ludowego w Sanoku oraz podziwiać Jezioro Solińskie 
z pokładu statku i podczas przejazdu kolejką linową. 
Czas odpoczynku zwieńczyły występy naszej orkie-
stry oraz zespołów taneczno-wokalnych z Ukrainy 
i wspólne ognisko. W okresie letnim uczestniczyliśmy 
w uroczystościach zawarcia małżeństwa przez nasze-
go trębacza, Mateusza, wieloletnią flecistkę - Natalię, 
a także przez druhnę Angelikę i druha Mariusza z na-
szej OSP. Zapewniliśmy również oprawę muzyczną 
podczas Gminnych Dożynek w Cegłowie 

MŁODZIEżOWA ORKIESTRA DĘTA OSP W KASKACH

i obchodów stulecia istnienia OSP w Baranowie. We 
wrześniu kolejny rok szkolny rozpoczęli uczniowie 
działającej przy naszej straży szkoły muzycznej, a or-
kiestra wróciła do regularnych prób. 

Tekst: Anna Krzemińska
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W tym roku kalendarzowym nasze Koło po raz pierw-
szy gości na łamach kwartalnika Nasza Gmina. Z wiel-
ką przyjemnością przedstawiamy co udało się wyko-
nać i zorganizować, nie ukrywamy, że dzięki zapałowi 
do pracy członków KGW. Z początkiem czerwca, w wy-
jątkowy dzień dla nas wszystkich, podczas pikniku 
WIWAT RODZINA w Cegłowie rozpoczęliśmy zbiórkę 
publiczną zarejestrowaną pod nr 2022/2690/OR do 
puszek stacjonarnych. Celem zbiórki WIWAT PRZED-
SZKOLE było zebranie środków na zakup zabawek 
i materiałów edukacyjnych do Gminnego Przedszkola 
w Cegłowie, zbiórka zakończyła się 15.09.2022 r., je-
steśmy na etapie sprawozdawczości i rozliczania oraz 
realizacji naszego celu. Dziękujemy wszystkim za za-
angażowanie i wsparcie naszej oddolnej inicjatywy, 
którą realizowaliśmy wszędzie tam, gdzie mogliśmy 
wziąć udział, a które wymieniamy poniżej. Piknik ro-
dziny dnia 4 czerwca 2022 r. w Cegłowie, serwując 
słodkości, gofry, kawę, herbatę. KGW obok Ciebie na 
IX konkursie na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej Sie-
ci Obszarów Wiejskich w województwie mazowiec-
kim w Kaskach dnia 12.06.2022 r., prezentując swoją 
działalność oraz specjały – tłoczony olej. 
Włączając się w organizację i obsługę dożynek gmin-
nych w Cegłowie dnia 28.08.2022 r. Na zakończenie 
zbiórki organizujemy kiermasz odzieży dziecięcej 
dnia 10.09.2022r w ramach akcji dajemy ubraniom 
drugie życie, a środki zebrane przeznaczaliśmy na po-
czet zbiórki.
Koła Gospodyń Wiejskich w Golach jest w trakcie re-
alizacji zadania publicznego pod tytułem „Po space-
rze pomyśl o deserze” w obszarze „Działalność wspo-
magająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, 
zadanie pod nazwą” Wspieranie gospodyń aktywnych 
społecznie” na kwotę 7000zł.

W ostatnich dniach września prezydium KGW Gole 
podpisało umowę na pozyskaną dotację w konkursie 
grantowym „Działaj Lokalnie 2022”, wnioskowana 
kwota 5200zł. Projekt o nazwie „Po nitkach do kłęb-
ków” zakłada przeprowadzenie warsztatów dla dzie-
ci, młodzieży i dorosłych z szycia np. wielorazowych 
worków na produkty, toreb na zakupy, siedzisk dla 
dzieci, przyszycie guzika, wszycie suwaka.  Warsztaty 
z szycia są nie tylko okazją do wykonania własnych, 
wielorazowych produktów na zakupy, dają możliwość 
przekonania uczestników, że szycie i naprawa ubrań 
leżą w zasięgu ich możliwości. Szycie staje się powo-
li zapomnianą dla większości czynnością, a przecież 
podstawowe w tej dziedzinie umiejętności wystar-
czają do dokonywania drobnych poprawek i naprawy 
odzieży, a co za tym idzie przedłużenia jej użytkowa-
nia i ograniczeniu odpadów. Szycie jest też doskona-
łą techniką ćwiczenia koordynacji ruchowej u dzieci. 
Wreszcie może być pierwszym krokiem w stronę po-
zyskania nowych umiejętności zawodowych i życio-
wych dla ludzi zagrożonych bądź już wykluczonych 
społecznie. 
Członkowie KGW Gole spotykają się systematycznie, 
rozwijają swoje pasje oraz realizują pomysły. Szko-
limy się, aby naszą wiedzę poszerzać, przekazywać 
i zaszczepiać pasję w młodszych pokoleniach. Dzięki 
wsparciu ODR oddział Bielice przedstawiciele KGW 
Gole wzięli udział w warsztatach z pieczenia chleba. 

Tekst: Beata Fabisiak

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W GOLACH
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Bożowolanie to bardzo 
ciekawa społeczność, 
gdzie „starzy-rdzenni 
tubylcy” wymieszali się 
z „nowymi mieszkań-
cami”. Dzięki tej różno-
rodności mamy poten-
cjał, który w ostatnim 
czasie został świetnie 
wykorzystany na rzecz 
naszej wsi. 
Sporo się działo w Bo-
żej Woli. Działania 

mieszkańców, sołtysa, radnych, wójta widać na każ-
dym kroku: 

 Y 4 oraz 10 sierpnia 2022 – w sali w OSP odbyły się 
spotkania założycielskie Koła Gospodyń Wiejskich 
Boża Wola „Tworzymy z pasją”. Powołanie Koła 
było możliwe dzięki zaangażowaniu kilkunastu 
kobiet, mieszkanek Bożej Woli oraz Pana Sołtysa. 
Jesteśmy dumni, że mamy na naszym terenie nową 
organizację, czyli własne KGW. 

 Y 28 sierpnia 2022 – odbyły się Dożynki Gminne 
w Cegłowie. Przedstawiciele naszej społeczno-
ści, sołtys, radni oraz członkinie nowo powstałe-
go Koła Gospodyń czynnie brali udział i dostojnie 

UWAGA! NOWy dZIAł W NASZyM BIUlETyNIE! 
Zapraszamy Nasze Sołectwa do zaprezentowania się na łamach Naszej Gminnej Gazety!

NASZE SOŁECTWA/ NASZE SPOŁECZNOŚCI

BOżA WOLA

reprezentowali naszą wieś. Nasz piękny wieniec – 
dożynkowa panna, wyróżniał się na tle innych. 

 Y 16 września 2022 – obyło się zebranie sołeckie 
wsi Boża Wola. W sprawie przeznaczenia środ-
ków z funduszu sołeckiego na 2023 rok, rada so-
łecka, sołtys oraz mieszkańcy podjęli decyzję o ich 
przeznaczeniu m.in. na: zakup kolejnych koszy na 
śmieci, wykonanie wiaty rowerowej przy stacji 
PKP, dofinansowanie działania nowo powstałe-
go KGW Boża Wola „Tworzymy z pasją”, wsparcie 
strażaków z OSP Boża Wola, organizacja lokalnych 
imprez sportowo-integracyjnych, dofinansowanie 
projektu realizowanego przez Urzędu Gminy w za-
kresie wymiany latarni na energooszczędne (tzw. 
ledowe). Warto zauważyć, iż część w/w wydatków 
zaplanowanych na 2023 rok jest kontynuacją dzia-
łań zrealizowanych w ostatnim czasie w Bożej Woli 
tj.: zakup i montaż na 3-ech ulicach oświetlenia 
solarnego, koszy na śmieci, rynien w szkole pod-
stawowej, naprawa kostki brukowej, naprawa ul. 
Irysowej, remont ul. Brzozowej. Współpraca w tym 
zakresie Urzędu Gminy i Sołectwa dała widoczne 
rezultaty.    

 Y 22 września 2022 – nasi młodzi mieszkańcy, 
uczniowie klas VIII ze szkoły w Bożej Woli, zdoby-
li Vice Mistrzostwo w Powiatowym Turnieju Pił-
ki Nożnej Baranów Cup. Jak wiemy Boża Wola to 
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skarbnica piłkarskich talentów i znów mamy na 
to potwierdzenie. Pamiętajmy, że o talenty trzeba 
dbać i się nimi chwalić. Na uwagę zasługuje fakt, iż 
dzięki działaniom mieszkańców Bożej Woli, każdy 
medalowy uczestnik tego powiatowego turnieju 
ma prawo do otrzymania dodatkowych punktów 
liczonych przy rekrutacji do szkół średnich. Turniej 
wpisany jest na listę zawodów sportowych w Kura-
torium Oświaty, dlatego na podstawie dyplomów 
oraz wpisu na świadectwo kończące VIII klasę jest 
to tzw. szczególne osiągnięcie ucznia.  Skład meda-
lowej drużyny z Bożej Woli: Kacper Choromański, 
Kevin Lorek, Bartek Pietraszek, Antek Wiśniewski, 

Filip Bogusz, Janek Wasiota, Jan Ćwiek.  Brawo dla 
naszych chłopców. Gratulujemy!

 Y 8-9 października – zaplanowane mamy III powiato-
we Biegi o Puchar Sołtysa Bożej Woli. Jest to lokalna 
impreza sportowo-integracyjna, która co roku przy-
ciąga licznie naszych mieszkańców oraz biegaczy 
z powiatu i województwa. Nasze Biegi są również 
wpisane jako zawody sportowe na liście w Kurato-
riom Oświaty, więc warto brać w nich udział.  

Pozdrawiamy z Bożej Woli
Tekst: A.Żaczkiewicz, A.Szymaniak, R.Pietraszek

Zdjęcia: A.Szymaniak, J.Michta, A.Żaczkiewicz
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Tym hasłem pragniemy zachęcić dzieci i młodzież do 
większej aktywności fizycznej. Według badań aż 80 
% dzieci w Polsce prowadzi siedzący tryb życia i nie 
uprawia sportu. Mamy wrażenie, że w naszej gminie 
wygląda to jeszcze słabiej.
A przecież każda aktywność, niesie szereg korzyści. 
Na przykład trenowanie piłki nożnej, spotkania z ró-
wieśnikami po szkole redukują stres, uczą zespołowo-
ści, dyscypliny. Poprawiają kondycję i wydolność, har-
tują ducha. Można wymieniać bez końca…  Po prostu 
czujemy się lepiej.
Pamiętajmy, brak ruchu, jakiejkolwiek aktywności 
doprowadza do wielu schorzeń, złego samopoczucia, 
obniża się nasza odporność.
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu 
Gminy Baranów i okolicznych miejscowości na or-
ganizowane przez nas zajęcia sportowe. W jesiennej 
ofercie treningi piłkarskie oraz szkółka tenisa. Każdy 
na pewno znajdzie coś dla siebie.

GKS ORION: ZAGRAJ O FORMĘ W REALU NIE W NECIE!

Przedstawiamy harmonogram obowiązujący od 5 
września:

 Y Sekcja piłki nożnej
- Seniorzy: wtorki i czwartki, godz. 19:30-21:00 bo-
isko w Cegłowie, trener Marcin Wojciechowski tel. 
510-599-364;
- Rocznik 2010/2012: wtorki i czwartki, godz. 18:00-
19:30 orlik w Baranowie, trener Tomasz Pindor tel. 
536-941-230;
- Rocznik 2013/2015, poniedziałki i środy, godz. 
17:00-18:30 orlik w Baranowie, trener Robert Ste-
gienka tel. 608-485-338.

 Y Sekcja tenisa ziemnego 
- Dzieci w wieku szkolnym: soboty, godz. 9:00-10:00 
korty w Cegłowie, instruktor Tomasz Minkowski, tel. 
786-976-979.

do zobaczenia w realu, na BOISKU!
MOCNI RAZEM!

Tekst i zdjęcia: GKS Orion

SPORT
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STOWARZYSZENIA

LGD „Ziemia Chełmońskiego” przygotowuje Lokalną 
Strategię Rozwoju 
W Lokalnej Grupie Działania „Ziemia Chełmońskie-
go” trwają prace związane z opracowaniem Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, która jest do-
kumentem umożliwiającym ubieganie się przez LGD 
o środki finansowe w nowej perspektywie finanso-
wej przeznaczone na rozwój gmin. Z dofinansowania 
będą mogli korzystać m.in. osoby planujące podjęcie 
działalności gospodarczej, przedsiębiorcy, organiza-
cje pozarządowe, gminy.
W każdej z gmin z obszaru LGD przeprowadzono spo-
tkania konsultacyjne. Na podstawie zebranych infor-
macji i wniosków m.in. w zakresie analizy mocnych 

i słabych stron, potencjału, potrzeb, kierunków roz-
woju gmin oraz wydatkowania środków w kolejnych 
latach, powstanie projekt Lokalnej Strategii Rozwoju, 
który zostanie ogłoszony do konsultacji.   
W gminie Baranów spotkanie konsultacyjne odbyło 
się 6 października w Filii Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Kaskach. Uczestnikom dziękujemy za włączenie 
się w proces budowy LSR, co z pewnością ułatwi opra-
cowanie jej założeń adekwatnie do potrzeb mieszkań-
ców, wpływając w kolejnych latach na rozwój i zwięk-
szenie jakości życia na obszarach wiejskich.
Więcej informacji na stronie LGD: www.ziemiachel-
monskiego.pl w zakładce „Wsparcie przygotowaw-
cze”

W dniu 6.10.2022, 
w Gongolina - 
Rozwój i Wypo-
czynek, nastąpiło 
oficjalne otwarcie 

nowo powstałej strzelnicy sportowej kulowej, na wol-
nym powietrzu. Uroczystego przecięcia wstęgi doko-
nała Pani Wójt, Agata Trzop - Szczypiorska, w obec-
ności zaproszonych gości. Uczestnicy otwarcia mieli 

WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

INAUGURACJA NOWEJ STRZELNICY SPORTOWEJ

szansę użyć broni, z udziałem medalisty olimpijskie-
go w strzelaniu Pana Jerzego Greszkiewicza.

Gongolina 45/47
96-314 Baranów

tel. +48 781 983 734
tel. +48 601 616 565

email: biuro@gongolina.pl
Tekst i zdjęcia: Adrianna Łasica - Wójcik
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HARMONOGRAM ZAJĘć NA BOISKU ORLIK W TERMINIE 01.10.2022 – 30.04.2023

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota/ 
Niedziela

15:00 – 16:30
Boisko szkoły  
Podstawowej  

w Kaskach
Robert Błaszczyk

Zajęcia rekre-
acyjne

15:00 – 18:00
Zajęcia  

indywidualne

15:00 – 17:00
Zajęcia  

indywidualne

15:00 – 18:00
Zajęcia  

indywidualne

15:00 – 18:00
Zajęcia  

indywidualne

Zgodnie
z harmonogramem 

imprez

17:00 – 18:30
GKS ORION

Robert Stegienka

18:00 – 19:30
GKS ORION

Tomasz Pindor

17:00 – 18:30
GKS ORION

Robert Stegienka

18:00 – 19:30
GKS ORION

Tomasz Pindor

19:00 – 21:00
Mieszkańcy Gmi-

ny Baranów
Tomasz Pindor

19:30 – 21:00
GKS ORION  

Seniorzy
M. Wojciechow-

ski

19:00 – 21:00
Mieszkańcy Gmi-

ny Baranów
Adrian Konarski

19:30 – 21:00
GKS ORION

Seniorzy
M. Wojciechow-

ski

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota/ 
Niedziela

15:00 – 16:30
Sala szkoły

Podstawowej
w Kaskach

Robert Błaszczyk
Zajęcia rekreacyjne

18:00- 19:30
Sala 

gimnastyczna
Szkoły

Podstawowej
w Baranowie

GKS Orion  
Tomasz Pindor

17:00 – 18:30
Sala gimnastyczna 

Szkoły 
Podstawowej 
w Baranowie

GKS ORION
Robert Stegienka

18:00 
–19:30

GKS ORION
Tomasz 
Pindor

19:00 - 21:00
Siatkówka

Szymon 
Piątkowski

Zgodnie 
z harmo- 

nogramem 
imprez

17:00 – 18:30
Sala gimnastyczna 

Szkoły 
Podstawowej 
w Baranowie

GKS ORION
Robert Stegienka

18:30 - 21:00
Tenis stołowy,  

Siatkówka
Robert Błaszczyk

16:00 – 17:00
Sala gimnastyczna 

Szkoły 
Podstawowej 
w Bożej Woli 
Mini Zapasy

Szymon Piątkowski

17:00 – 18:30 
Zapasy

Szymon Piątkowski

16:00 – 17:00
Sala gimnastyczna 

Szkoły 
Podstawowej 
w Bożej Woli 
Mini Zapasy

Szymon  
Piątkowski

17:00 – 18:30 
Zapasy
Szymon  

Piątkowski

HARMONOGRAM ZAJĘć NA SALACH SPORTOWYCH GMINY BARANÓW 
W TERMINIE 01.10.2022 – 30.04.2023


