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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



3URZĄD GMINY W BARANOWIE  |  tel. 46 858  13 50  |  e-mail: urzad@gmina-baranow.pl

ESEMESIAK

Przypominamy, że w Naszej Gminie funkcjonuje system eSeMeSiak. Jest to system 
powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS m.in. o terminie odbioru odpadów, 
informacji o pracy urzędu, jak rónież o nadzwyczajnych wydarzeniach w Naszej 
Gminie. Żeby dostawać takie powiadomienia i przypomnienia trzeba siuę do 
systemu zapisać.Można to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy to za pośrednic-
twem strony internetowej urzędu. U dołu Strony Głównej znajduje się czerwo-
ny kafelek przenoszący nas na stronę formularza zapisu. Drugi sposób to kon-
takt telefoniczny z Urzędem Gmin y pod numerem 46 858 13 50.

Tekst: Tomasz Gasik

Szanowni Państwo,
Mijający Rok 2022 oraz początek Nowego Roku 2023 skłania do refleksji nad tym co minęło, 

ale  też do satysfakcji z tego to co udało się osiągnąć! 
To również moment by z odwagą spojrzeć w przyszłość z nadzieją 

towarzyszącą każdemu  początkowi.

Życzymy Państwu,
Niech rok 2023 przyniesie Wszystkim zdrowie, pomyślność, nadzieję oraz wiarę, które pomogą 

pokonać wszelkie przeciwności i trudy wynikające z obecnej sytuacji.
Oby nadchodzący czas pozwolił na zakończenie z sukcesem wszelkich podjętych wcześniej 

przedsięwzięć oraz dał początek nowym, ambitnym projektom.

Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Baranów 
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy Baranów
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INWESTYCJE

MODERNIZACJA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW 
– ZAKOńCZENIE NAJWIęKSZEJ INWESTYCJI DROGOWEJ W HISTORII GMINY!

W dniu 22 listopada 2022 r. 
w Urzędzie Gminy, przy obec-
ności projektanta i inspekto-
ra nadzoru został podpisany 
protokół końcowy i odbiór 
prac związanych z inwestycją 
dotyczącą modernizacji dróg 
na terenie Naszej Gminy.

Wykonawcą inwestycji była 
firma: DROGOMEX Sp. z o. o. 
Firma miała na wykonanie 
prac 150 dni od podpisania umowy i wywiązała się 
z tego zobowiązania.

Realizacja projektu obejmowała modernizację 10 od-
cinków dróg gminnych – o łącznej długości ok. 12 km 
w następujących miejscowościach: Żaby, Boża Wola 
ul. Brzozowa, Gole, Karolina (tzw. łącznik), Murowa-
niec/Basin, Kaski ul. Olszowa, ul. Środkowa, ul. Młyń-
ska, Holendry Baranowskie A i B, Kopiska.

Wartość inwestycji: 10 717 777,76 
zł Kwota dofinansowania jaką po-
zyskała Gmina na realizację tego 
zadania: 9 975 000 zł. Pozostała 
kwota 742 777,76 zł to wkład wła-
sny Gminy, co stanowi 6,93 % war-
tości inwestycji.
Zgodnie z warunkami umowy 
w/w drogi są objęte 5 letnią gwa-
rancją Wykonawcy.
Projekt pn.: MODERNIZACJA DRÓG 

GMINNYCH NA TERENIE GMINY BARANÓW uzyskał 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: 
Program Inwestycji Strategicznych.
Modernizacja dróg przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa mieszkańców i zmniejszenia wydatków na 
remonty i utrzymanie bieżące dróg gminnych!

Tekst: Agata Trzop-Szczypiorska                                                                                                                          
Zdjęcia: Paulina Nagalska – Piliszek
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W 2022 r. Gmina Baranów złożyła dwa wnioski na 
zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. W wyniku pozytywne-
go rozpatrzenia wniosków podpisano dwie umowy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego, na następujące zadania:

 Y Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ba-
sin – Etap II

W ramach prowadzonych robót budowlanych wyko-
nana została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z po-
boczami, długości przebudowanego odcinka drogi to 
260,00 m, szer. 5,00 m. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 280 545,34 zł, gmina pozyskała na realiza-
cje tego zadania dotację kwotę 120 000,00 zł z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, reszta środków po-
chodziła z budżetu Gminy Baranów.

 Y Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowo-
ści Żaby

W ramach prowadzonych robót budowlanych wyko-
nana została nowa nawierzchnia asfaltowa wraz z po-

DOTACJE Z URZęDU MARSZAłKOWSKIEGO
boczami, długości przebudowanego odcinka drogi to 
500,00 m, szer. 3,00 m. Wartość wykonanych robót 
wyniosła 241 688,85 zł, gmina pozyskała na realiza-
cje tego zadania dotację kwotę 114 000,00 zł z Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg 
dojazdowych do gruntów rolnych, reszta środków po-
chodziła z budżetu Gminy Baranów.

 Y Bieżące utrzymanie dróg gminnych
Wzmocnienie dróg gminnych destruktem asfaltowym 
i kruszywem kamiennym 
Gmina Baranów w ramach działań związanych z bie-
żącym utrzymaniem dróg dokonała wzmocnienia 
podbudowy dróg gminnych destruktem asfaltowym 
i kruszywem kamiennym w miejscowościach Kaski, 
Kopiska, Holendry Baranowskie A, Holendry Bara-
nowskie B, Murowaniec, Buszyce w ten sposób utwar-
dzone zostało ok, 1,5 km dróg gminnych.

Tekst: Michał Miastowski 

Z okazji 100 rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej Premier ogłosił program „Pod Biało
-Czerwoną”. Jego celem jest sfinansowa-
nie masztów z narodową flagą w każdej 
gminie, która przystąpi do projektu. 
Gmina Baranów oczywiście włączyła się 
do tego programu, uzyskała wymagane 
200 podpisów poparcia i uzyskała środ-
ki na ten cel od Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Gmina na ten cel otrzymała 
8 tys. złotych. Pokryły one zakup i mon-
taż masztu wraz z flagą oraz na tabliczkę 
upamiętniającą. Na miejsce instalacji 11 
metrowego masztu został wybrany plac 
przed Szkołą Podstawową w Baranowie. 
Tym sposobem ikonicznie zostały zaini-
cjowane obchody stulecia szkoły, która 
łączy naszą społeczność, tak jak łączy 
nas wspólna flaga.

Tekst: Tomasz Gasik

BIAłO-CZERWONA NAD BARANOWEM
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Wrzesień to w naszej Gminie czas 
zebrań sołeckich, aby mieszkańcy 
każdej miejscowości mogli wspólnie 
podzielić fundusz sołecki na zadania, 
które będą realizowane w ich rejonie, 
w kolejnym roku budżetowym oraz 
zgłosić problemy, z którymi borykają 
się dane miejscowości.  Zanim jednak rozpoczniemy 
wykonywanie nowych zadań należy podsumować rok 
obecny – czyli fundusz sołecki 2022.
W roku 2022 fundusz sołecki dla Gminy Baranów wy-
nosił 495 712,94 zł, z podziałem na poszczególne so-
łectwa:

 Y Baranów – 35 675,58 zł
 Y Basin – 15 659,56 zł

 Y Boża Wola – 54 801,20 zł
 Y Bronisławów – 20 714,85 zł
 Y Buszyce – 18 248,80 zł
 Y Cegłów/Murowaniec – 18 559,38 zł
 Y Drybus – 20 495, 65 zł
 Y Gole - 21 372,47 zł
 Y Holendry Baranowskie A – 24 002,93 zł
 Y Holendry Baranowskie B – 22 194,49 zł
 Y Karolina – 16 714,37 zł
 Y Kaski – 29 168,79 zł
 Y Kaski-Budki – 30 853, 56 zł
 Y Kopiska – 22 742,50 zł
 Y Nowa Pułapina i Stara Pułapina – 19 564,03 zł

FUNDUSZ SOłECKI
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PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2023

W roku 2022 Gmina Baranów otrzymała dofinanso-
wanie na Zadania których realizacja planowana jest 
w roku 2023: 
1. Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia 
ulicznego na terenie Gminy Baranów 
Inwestycja polegać będzie na budowie nowych linii 
oświetlenia ulicznego oraz wymianie istniejących 
opraw na lampy typu LED na terenie Gminy.
Zrealizowane zadanie wpłynie na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy Baranów oraz zmniej-
szy w przyszłości ponoszone przez Gminę koszty zu-
życia energii. 
Kwota dofinansowania jaką pozyskała Gmina na reali-
zację tego zadania to 2 430 000 zł 
Projekt pn. Budowa lub modernizacja sieci oświe-
tlenia ulicznego na terenie Gminy Baranów uzy-
skał dofinansowanie z Rządowego Funduszu POLSKI 
ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych  
Termin realizacji inwestycji to 2023 rok.
2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w miej-
scowościach Cegłów i Stanisławów wraz z rozbu-
dową sieci wodociągowej na terenie gminy Bara-
nów.
Inwestycja polegać będzie na modernizacji Stacji 
Uzdatniania Wody w Cegłowie oraz Stanisławowie, 
których właścicielem i eksploatatorem jest Gmina 
Baranów. Jest to konieczna ze względu na wyeksplo-

atowanie techniczne instalacji uzdatniania wody i bu-
dynków. Aktualnie eksploatowane obiekty zostały od-
dane do użytkowania w 1996 r. – SUW Cegłów i 2002 
r. SUW Stanisławów. Głównym celem inwestycji jest 
poprawa jakości dostarczanych wód oraz konieczność 
pokrycia zwiększonego zapotrzebowania na wodę na 
cele socjalno-bytowe. 
Kwota dofinansowania jaką pozyskała Gmina na reali-
zację tego zadania to 6 175 000 zł 
Projekt pn. Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowościach Cegłów i Stanisławów wraz 
z rozbudową sieci wodociągowej na terenie gminy 
Baranów uzyskał dofinansowanie z Rządowego Fun-
duszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicz-
nych  
Termin realizacji inwestycji zaplanowany jest na lata 
2023 - 2024.

 Y Osiny – 19 125,62 zł 
 Y Regów, Gongolina – 33 099,92 zł
 Y Stanisławów – 17 000,00 zł
 Y Strumiany- 15 659,56 zł
 Y Wyczółki- 14 851,13 zł
 Y Żaby – 25 208,55 zł

Sołectwa w szczególności realizowały zadania zwią-
zane z budową oświetlenia ulicznego, remontem oraz 
utwardzeniem dróg gminnych oraz kontynuacją bu-
dowy chodników.
Poprzez pozyskanie przez Gminę Baranów dodatko-
wych środków zewnętrznych z Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 
kwota z funduszu sołeckiego została zwiększona 
w następujących miejscowościach: Basin o 10 000zł, 
Holendry Baranowskie B. o 10 000,00 zł oraz Stani-
sławów o 5 500,00 zł.
W programie MAZOWSZE DLA KLIMATU 2022 sołec-
two Boża Wola zwiększyło swój fundusz o kwotę 20 
000,00 zł. Dzięki pozyskanym środkom udało się zre-

alizować zadanie pn. „Zakup i montaż lamp oświetle-
nia ulicznego” co pozwoliło na ustawienie łącznie 18 
lamp solarnych. Prace związane z kontynuacji budo-
wy oraz modernizacji chodników w sołectwach Gole 
i Boża Wola wyniosły łącznie 38 000,00zł. Wykona-
no również remonty i utwardzenia dróg gminnych 
w miejscowościach Buszyce, Cegłów/ Murowaniec, 
Holendry Baranowskie A, Holendry Baranowskie B, 
Karolina, Kaski, Kaski-Budki, Kopiska, Osiny, Regów, 
/Gongolina, Strumiany i Żaby na łączną kwotę 142 
834,21 zł.
Rozdział funduszy sołeckich pozwala na realizację 
najbardziej trafnych inwestycji w poszczególnych 
miejscowościach dzięki wskazaniu konkretnego celu 
przez mieszkańców podczas zebrań sołeckich. Dlate-
go też zachęcamy wszystkich, których dobro swojej 
miejscowości jest ważne do współpracy z Sołtysami 
przy realizacji zadań. Razem możemy więcej! Przed 
nami nowy fundusz sołecki, nowe zadania i mamy na-
dzieję nowe środki zewnętrzne dla kolejnych sołectw.

Tekst: Weronika Szałas
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Mamy nadzieję, że dzięki tym inwestycjom uda nam 
się poprawić komfort życia mieszkańców Gminy Ba-
ranów oraz zmniejszyć wydatki na energię!

3.Budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gim-
nastycznej na terenie Gminy Baranów!
W dniu 2 grudnia 2022 podpisaliśmy Umowę o dofi-
nansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej Zadania Inwestycyjnego w Ramach Pro-
gramu Sportowa Polska - program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury Sportowej – edycja 2022 Przedmio-
tem niniejszej umowy jest dofinansowanie ze środ-
ków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, realizacji 
zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa pierw-
szej pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Golach w następującym za-
kresie rzeczowym: budowa sali gimnastycznej o wymia-
rach areny 16,0 x 29,0 m i wysokości 7,07 m wraz z za-
pleczem sanitarno-szatniowym, magazynami sprzętu 
sportowego i pokojem trenera. Warunkiem niezbędnym 
do dofinansowania zadania jest to, aby obiekt miał cha-

rakter ogólnodostępny dla wszystkich grup wiekowych 
w szczególności dla dzieci i młodzieży. Na realizację za-
dania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 3 820 
800,00 zł. Całkowita wartość inwestycji szacowana jest 
na kwotę 6 000 000 zł. 
Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Golach 
ma na celu poprawienie stanu przyszkolnej infra-
struktury sportowej. 
Sala gimnastyczna powstanie na potrzeby realiza-
cji zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Golach oraz dla lokalnych stowarzy-
szeń sportowych i lokalnej społeczności w celu orga-
nizacji treningów, zajęć sportowych, turniejów oraz 
współzawodnictwa sportowego. Nowy obiekt sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem będzie połączony 
łącznikiem z budynkiem szkoły. 
 Termin realizacji Inwestycji zaplanowany jest na lata 
2023 – 2025.

Tekst: Agata Trzop – Szczypiorska
Zdjęcia: Paulina Nagalska - Piliszek

Gmina Baranów będzie realizowała zadanie pt. „Po-
prawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przej-
ściach dla pieszych w Gminie Baranów”.  w ramach 
inwestycji w infrastrukturę - program operacyjny in-
frastruktura i środowisko 2014 -2020 – priorytet III 
rozwój sieci drogowych TEN-T i transportu.  Gmina 
Baranów złożyła wniosek o dofinansowanie moder-
nizacji trzech przejść dla pieszych na terenie Gminy:
1. Przejście dla pieszych przy oddziale szkolno – 
przedszkolnym Gole / Cegłów
2. Przejście dla pieszych przy szkole podstawowej 
w Kasach 
3. Przejście dla pieszych przy kościele oraz OSP w Ka-
skach. 

POPRAWA BEZPIECZEńSTWA RUCHU DROGOWEGO NA PRZEJśCIACH DLA PIESZYCH 
W GMINIE BARANÓW

Inwestycja będzie polegała na wykonaniu aktywne-
go oznakowania, montażu elementów odblaskowych 
tzw. Kocie oczy oraz zainstalowaniu wyświetlacza 
prędkości. 
Całość inwestycji została wyceniona na kwotę 425 
695,00 PLN z czego udało się uzyskać dofinansowa-
nie w wysokości 361 840,75 PLN.
Inwestycja będzie realizowana w roku 2023.

Tekst: Anita Nowecka
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AKTUALNOŚCI

GALA FINAłOWA KONKURSU ROMANKI - SPOłECZNICY ZłOTEGO SERCA - I EDYCJA

W dniu 2 grudnia 2022 w sali OSP Kaski miał miejsce 
niecodzienna uroczystość 
Finałowa Gala konkursu „Romanki – Społecznicy 
Złotego Serca” - I Edycja.
Były fanfary, nagrody, czerwony dywan i łzy wzrusze-
nia, ale zacznijmy od początku!
Konkurs, ogłoszony w październiku, skierowany był do 
mieszkańców Gminy Baranów, organizacji pozarządo-
wych: Stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, a także Rad Rodziców, Szkół.
Założeniem organizatorów konkursu było ukazanie 
różnorodności aktywności obywatelskiej, docenia-
nie liderów lokalnych i stojących za nimi organizacji, 
podkreślenie dokonań osób działających społecznie, 
docenienie społeczników, zwrócenie uwagi na rolę, 
jaką pełnią osoby działające społecznie: wspierając 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i po-
szczególnych Mieszkańców Gminy
Kandydatów można było zgłaszać do 25.11.2022 w na-
stępujących kategoriach: SUPER RODZIC, OSOBOWOŚĆ 

ROKU, AMBASADOR ŚRODOWISKA LOKALNEGO, SE-
NIOR ROKU ORAZ FIRMA WIELKIEGO SERCA. 

Następnie w dniu 28 listopada br. zebrała się, powo-
łana przez Wójta Gminy Baranów, kapituła konkur-
sowa, która zajęła się analizą zgłoszeń kandydatek 
i kandydatów, dokonała aktu nominacji w poszcze-
gólnych kategoriach oraz wyboru laureatów konkur-
su.

„Organizując to wydarzenie - zależało nam przede 
wszystkim na tym, żeby aktywne osoby, organizacje, 
firmy, które niestrudzenie działają dla innych, a czę-
sto pozostają w cieniu, dostały wyraźny sygnał, że 
to co robią ma gigantyczne znaczenie. To są ludzie, 
którzy działają, nawet jeśli nikt o nich zbyt często nie 
mówi i nie pisze” - mówiła podczas otwarcia Gali Wójt 
Gminy Baranów Agata Trzop-Szczypiorska – „i stąd 
narodził się pomysł naszej imprezy, która, mamy na-
dzieję wpisze się już na stałe do naszego kalendarza 
gminnych imprez. Ta gala – to okazja, żeby podzięko-
wać tym wszystkim, którzy działają na rzecz naszej 
lokalnej społeczności”.
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W kategorii SENIOR ROKU nominacje otrzymali: Ja-
nina Dobrzecka-Kiwior, Feliks Pietraszek, Witold Wa-
siak, nominowani przez Szkołę Podstawową w Bożej 
Woli, OSP Boża Wola i Stowarzyszenie na Rzecz Roz-
woju Kaski i okolic.

W kategorii SUPER RODZIC nominacje otrzyma-
li: Jagoda Kazusek, Anna Żaczkiewicz, Katarzyna 
Szaflarska, nominowani przez Szkołę Podstawową 
w Kaskach, Szkołę Podstawową w Bożej Woli, Szkołę 
Podstawową w Golach.

W kategorii OSOBOWOŚĆ ROKU nominacje otrzymali: 
Mirosława Deliś, Michał Lesiński, Rafał Skrzypczyń-
ski, Krzysztof Jaworucki, Mirosław Świniarek nomi-
nowani przez KGW Gole, OSP Boża Wola, OSP Osiny, 
Stowarzyszenie Zanim Powstanie Lotnisko, GKS Orion 

W kategorii FIRMA ZŁOTEGO SERCA nominacje otrzy-
mali: Kuźnia Narzędzi- Emilia i Kamil Mechoccy, PRY-
MUS Szumacher Wieczorek Sp. J, FENIKS RECYKLING 
Andrzej Kopeć nominowani przez GKS Orion, Szkołę 
Podstawową w Kaskach, Szkołę Podstawową w Bożej 
Woli.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali: Wi-
told Wasiak, Katarzyna Szaflarska, Michał Lesiński, 
Kuźnia Narzędzi - Emilia i Kamil Mechoccy, PRYMUS 
Szumacher Wieczorek Sp. J, FENIKS RECYKLING An-
drzej Kopeć.

Dodatkowo Organizatorzy konkursu przyznali nagro-
dę, w Kategorii którą nazwano OBJAWIENIE ROKU 
– pomysłodawcom i organizatorom sztabu Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Baranów 
(Orkiestra zagrała w Gminie po raz pierwszy w stycz-
niu 2022!). Odebrała ją, w imieniu całego sztabu – An-
gelika Jagaś. 

O oprawę muzyczną Gali zadbali Mieszkańcy naszej 
Gminy – niezwykle utalentowane osoby - Pani Ber-
nadetta Boruszewska - pianistka, organistka. Pracu-
je w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach, jest 
również organistką w Kościele w Izdebnie Kościel-
nym. W duecie skrzypcowym zaprezentowali się Ju-
styna Rudzińska – absolwentka Szkoły Muzycznej II 
stopnia im. F. Chopina w Warszawie, obecnie prowa-
dzi klasę skrzypiec w Szkole Muzycznej w Pułtusku, 
jest członkiem kwartetu smyczkowego BY WAY oraz 
Łukasz Parcheta absolwent Uniwersytetu Muzyczne-
go oraz studiów podyplomowych F.Chopina w War-
szawie w klasie skrzypiec. W duecie specjalnie stwo-
rzonym na tę okazję wystąpili, niezwykle uzdolnieni 
- Justyna Rutkowska – śpiew i Robert Pindor – gitara.    
Gratulujemy wszystkim Nominowanym i Laureatom!  
Życzymy, aby pomoc okazywana Innym codziennie 
dawała radość i satysfakcję!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Gali. Całe wy-
darzenie można obejrzeć na stronie:

 www.gmina-baranow.pl/ 
gala-spolecznicy-zlotego-serca-romanki-2022/

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom i sponso-
rom za wsparcie realizacji imprezy! 

Gala „Romanki – Społecznicy Złotego Serca” 
- I Edycja, została zrealizowana dzięki 

wsparciu finansowemu Przyjaciół Romana Bodycha, 
Urzędu Gminy Baranów, LGD Ziemia Chełmońskiego
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W 2022 r. w gminie Baranów urodziło się i zosta-
ło zameldowanych 58 dzieci – 31 dziewczynek i 27 
chłopców (stan na 13.12.2022). Najchętniej wybie-
ranymi imionami dzieci zameldowanych na terenie 
gminy były wśród dziewczynek: Alicja, Julia, Maja, 
a wśród chłopców Antoni, Nikodem, Igor.  W 2022 r. 
zmarło 58 mieszkańców naszej gminy.

URZĄD STANU CYWILNEGO
Na terenie gminy Baranów zameldowanych jest łącz-
nie 5371 osób. Z czego 2650 stanowią kobiety, a 2721 
mężczyźni.
W 2022 r. na terenie gminy Baranów 20 par zawarło 
związek małżeński.

Tekst: Agnieszka Siodłak

OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 9.08.2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy 
z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Nowela reguluje kwestie dotyczące opróżniania 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków i transportu nieczystości z takich oczyszczalni, 
oraz obowiązków związanych z utrzymaniem czysto-
ści i porządku przez właścicieli nieruchomości, gminy 
i przedsiębiorców prowadzących działalność w zakre-
sie opróżniania oczyszczalni i transportu nieczystości. 
Powodem reform jest brak pełnego dostosowania pol-
skiego porządku prawnego do wymagań tzw. dyrektywy 
ściekowej – dyrektywy Rady 91/271/EWG z 21.05.1991 
r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Ko-
nieczność zmian wynika również z wniosków Najwyż-
szej Izby Kontroli, która wskazała: „na konieczność 
korzystania przez gminy z przewidzianych w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o u.c.p.g. instrumentów za-
pobiegających nieprawidłowemu pozbywaniu się przez 
mieszkańców nieczystości ciekłych, jak też dyscyplinu-
jących do postępowania zgodnego z obowiązującym po-
rządkiem prawnym.
Ustawa wskazuje wzmocnienie narzędzi prawnych 
dla gminy przez wprowadzenie przepisów karnych za 
utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kon-
troli, obejmującej m.in. sprawdzanie dowodów uiszcza-
nia opłat za usługi w zakresie pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz 
umów na te usługi.
Przypominamy, że właściciele nieruchomości zobowią-
zani są dokonać przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa 
sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbior-
nik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone 
w przepisach odrębnych, posiadanie dokumentacji po-
twierdzającej powyższe oraz opróżnianie nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i prze-
pisami odrębnymi. 
Kontrole urzędu gminy! Zgodnie z ustawą kontroli 
podlega m.in. posiadanie umów i dowodów uiszczania 

KONTROLE KORZYSTANIA Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI I ZBIORNIKA NA śCIEKI

opłat za usługi odbioru nieczystości. Do ustawy wpro-
wadzono przepis karny, którego celem ma być ułatwie-
nie pracownikom urzędu przeprowadzania kontroli 
u właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik 
bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomo-
wą oczyszczalnię ścieków. Zgodnie bowiem z tym prze-
pisem: „kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie 
kontroli – podlega karze grzywny”. 
Przewidziano także sankcje dla gmin za niewykonanie 
obowiązku kontroli – gmina podlega karze pieniężnej 
w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł. 
Wydane przed dniem 9 sierpnia 2022 r. zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia upraw-
niają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do 
wykonywania działalności w zakresie opróżniania osad-
ników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ście-
ków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych 
instalacji, pod warunkiem udokumentowania gotowości 
odbioru nieczystości zebranych z osadników w instala-
cjach przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację 
zlewną i zgłoszenia zamiaru prowadzenia w tym zakre-
sie działalności wójtowi przed rozpoczęciem działalno-
ści w zakresie opróżniania osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nie-
czystości ciekłych odebranych z tych instalacji.
W związku z powyższym przedsiębiorca, który za-
mierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania 
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków, od 9 sierpnia 2022 r. musi pisemnie zgłosić do 
urzędu zamiar prowadzenia takiej działalności z załą-
czonym dokumentem potwierdzającym gotowość od-
bioru takich nieczystości przez stację zlewną.
W najbliższym czasie rozpocznie się przyjmowa-
nie oświadczeń – zgłoszeń właścicieli nieruchomości 
w sprawie posiadanych zbiorników na terenie nieru-
chomości w celu zaktualizowania inwentaryzacji zbior-
ników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych. 
O szczegółach będziemy informować.

Tekst: Anna Paduch
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Koniec roku to czas podsumowań i rozli-
czeń, chcemy też podsumować i rozliczyć 
inwestycje na gminną oświatę. Nasze 
szkoły brały udział w wielu projektach 
i dofinansowaniach. Gmina również prze-
znaczyła fundusze na poprawę warunków 
w placówkach oświatowych. W tym roku 
w szkołach w Baranowie i w Kaskach zo-
stało wyremontowane zaplecze gastro-
nomiczne i punkty wydawania oraz spo-
żywania posiłków tak, dostosowane do 
nowoczesnych norm, zapewniając w ten 
sposób dla dzieci opiekę na najwyższym 
możliwym poziomie. Powyższe inwesty-
cje pochłonęły środki w wysokości 172 000 zł.
Ważną inwestycją w szkole w Baranowie było wyre-
montowanie łazienek. Lata swojej świetności miały 
już dawno za sobą i w ostatnim czasie bardziej stra-
szyły archaicznym stanem niż pozwalały na komfor-
towe korzystanie. Czas zmian przypadł na przerwę 
wakacyjną przez co nie był uciążliwy dla uczniów. 
Łazienki zostały gruntownie zmodernizowane, wy-
burzono murowane kabiny, skuto starą glazurę, a tak-
że wymieniono instalację elektryczną i hydrauliczną 

OŚWIATA

ROK 2022 PEłEN INWESTYCJI NA OśWIATę!

oraz wentylację. Po modernizacji aran-
żacja jest nowoczesna i w niczym nie 
przypomina tej sprzed remontu. Gmina 
wydając na ten cel 145 000 zł. zapewniła 
należyty komfort uczniom.
 Dbając o uczniów i wnętrze budynku 
szkoły nie można zapomnieć o tym co na 
zewnątrz. W murach szkoły muszą pa-
nować odpowiednie warunki do nauki, 
a dbając o te mury wymieniliśmy między 
innymi rynny w szkole w Bożej Woli oraz 
w szkole w Baranowie (na ten cel środki 
przekazała również Rada Rodziców z Ba-

ranowa). W tym roku także naprawiliśmy uszkodzony 
przez powalone drzewo dach budynku przedszkola 
w Cegłowie.
Szkoły brały udział w tym roku w Projektach takich 
jak np. Laboratoria Przyszłości oraz program „Ak-
tywna Tablica”. Laboratoria przyszłości wprowadza-
ją nasze szkoły w nowe technologie. Dzięki pozyska-
nym środkom wszystkie nasze szkoły zakupiły m.in. 
drukarki 3D, stacje lutownicze, mikrokontrolery oraz 
zestawy do nagrywania audio-video. Dzięki nim lek-
cje staną się atrakcyjniejsze i bardziej przystępne dla 
uczniów oraz pozwolą pracować na nowoczesnym 
sprzęcie. Aktywne tablice natomiast znalazły swoje 
miejsce w szkole w Kaskach i w szkole w Bożej Woli.  
Takie tablice to bardzo wszechstronne urządzenia 
stające się powoli standardem na zajęciach. Znacznie 
uatrakcyjniają lekcje w szkołach o dodatkowe mate-
riały multimedialne. 
Miejmy nadzieje, że kolejny rok przyniesie jeszcze 
więcej sukcesów. Bo inwestycje w szkoły to inwesty-
cje w naszą przyszłość – w Młodych Mieszkańców Na-
szej Gminy!

Tekst: Tomasz Gasik
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Kiedy cały świat przykryty jest białą śniegową pie-
rzynką, zatrzymujemy się w codziennym biegu – by 
choć na chwilę spojrzeć na ten cud przez okno lub po 
prostu – zwalniamy, bo trzeba jechać ostrożniej.
Ale w szkole ciągle duże tempo. Pracy sporo, pomy-
słów bez liku i stąd tak dynamiczna atmosfera.
W listopadzie szkolny chór Cantiamo per te wystąpił 
w kościele św. Jakuba w Warszawie na Tarchominie. 
Repertuar obejmował pieśni z różnych wieków, dzie-
jów Polski od średniowiecza po współczesność. At-
mosfera koncertu była podniosła i szczególna. Młodzi 
artyści wspaniale zaśpiewali, za co zostali nagrodzeni 
dużymi brawami i zyskali sympatię publiczności.
Również w duchu patriotyzmu odbył się V Przegląd 
Piosenki Harcerskiej i Patriotycznej. W tym roku spo-
tkanie zgromadziło ok 200 osób, w tym mieszkańców 
lokalnej społeczności, harcerzy z Hufca Sochaczew, 
Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki. Głównym organiza-
torem była nasza szkoła, ale udało się tak wspaniale 
dzięki wsparciu Urzędu Gminy Baranów, Urzędu Gmi-
ny Błonie, Sołectwo Bramki, Stowarzyszeniu „Wspól-
ny Cel”, Kołom Gospodyń Wiejskich w Bramkach i Bo-

SZKOłA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W BOŻEJ WOLI

żej Woli oraz Radzie Rodziców przy Szkole w Bożej 
Woli.
W grudniu klasa IIb otrzymała tablet z programu 
MegaMisja. Zadania w programie dzieci realizują od 
września do czerwca pod opieką swojej wychowaw-
czyni. Są to bardzo ciekawe interaktywne zajęcia wy-
korzystujące technologię komputerową.
Kolejny raz rozpoczęliśmy szczytną akcję „Aniołek 
dla DPS-u”. Ludzie dobrego serca przygotowują 160 
paczek dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej 
w Bramkach. To wielkie dzieło pozwala dzielić się 
z drugim człowiekiem; sprawia radość zarówno ob-
darowanym, jak i obdarowującym. Uskrzydla i daje 
nadzieję. Podobny wymiar ma akcja zbierania darów 
dla dziewczynek w DPS w Żbikowie, gdzie każdego 
roku harcerze odwiedzają mieszkanki.
Nasi harcerze pod opieką druhny Anny Sakowskiej 
przywieźli do szkoły Betlejemskie Światełko Pokoju 
i przekazali je do Urzędu Gminy w Baranowie. Można 
je nadal brać ze szkoły w Bożej Woli, będzie też do-
stępne w Kościele w Bramkach. Niech trafi do każde-
go domu i da nadzieję, pokój i miłość na nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy 2023 rok.

Tekst: Justyna Michta Dyrektor Szkoły 
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Choć za oknami pojawił się biały puch, a mróz szczy-
pie w nosy, warto wrócić wspomnieniami do począt-
ków listopada, kiedy to odwiedziły nas panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Golach z niespodziankami 
dla przedszkolaków. Każda z grup otrzymała zabaw-
ki i pomoce dydaktyczne, które zostały zakupione ze 
środków zebranych przez KGW podczas akcji „Wi-
wat Przedszkole”. Również w listopadzie w grupie 
„Smerfów” i „Pszczółek” odbyły się „Warsztaty szy-
cia”, podczas których dzieci uczyły się jak przyszywać 
guziki (oczywiście bezpiecznymi igłami), tworzyły 
poduszeczki sensoryczne i wyszywane dekoracje, ob-
serwowały, jak wygląda szycie na maszynie, poznały 
akcesoria niezbędne do szycia, świetnie się przy tym 
bawiąc i przy okazji ćwicząc sprawność manualną. 
Serdecznie dziękujemy KGW za zaangażowanie i dzia-
łania na rzecz naszej placówki. Przedszkolaki miały 
okazję pomóc Smerfom pokonać złe sny. Wszystko to 
podczas przedstawienia teatralnego „Pierścień Mor-
feusza”, które przygotował dla nas teatr „Blaszany bę-
benek”. Pod koniec miesiąca nasze progi przekroczył 
magik Konrad, który podczas swojego show pokazał 
dzieciom wiele fantastycznych sztuczek, sprawiając, 
że sala co chwilę tętniła śmiechem. 
1 grudnia dzieci z grupy „Tygryski”, „Smerfy” 
i „Pszczółki” wyruszyły na wycieczkę do Krainy Świę-

GMINNE PRZEDSZKOLE W CEGłOWIE

tego Mikołaja w Kołacinku. Podczas wycieczki przed-
szkolaki poznały historię Świętego Mikołaja, uczestni-
czyły w warsztatach tworzenia drewnianych bombek 
i aktywnie słuchały opowieści przy bajkowych chat-
kach. To było doskonałe wprowadzenie w grudniowy 
nastrój. Klimat świąteczny zagościł już na dobre w na-
szym przedszkolu. Zimowe akcenty pojawiły się 
w każdej sali, a na korytarzu stanęła okazała choinka 
podarowana przez pomocników Świętego Mikołaja 
z Urzędu Gminy w Baranowie. 6 grudnia przedszko-
laki, jak co roku, podjęły niezwykle ważnego gościa 
– Świętego Mikołaja, który obdarował maluchy upo-
minkami otrzymując w zamian laurki, uściski i co naj-
ważniejsze – szczere uśmiechy dzieci. Mikołaju, cze-
kamy na Ciebie w przyszłym roku! Świąteczny gwar 
nadal trwa. Gminne Przedszkole 
w Cegłowie wraz z Radą Rodziców przygotowuje się 
na Kiermasz Świąteczny, który odbędzie się w dniach 
19-22 grudnia, a zebrane środki zostaną przekazane 
na zakup klimatyzatora do jednej z sal. 
W związku ze zbliżającymi się Świętami życzymy 
Rodzicom i Przedszkolakom wspaniałych chwil spę-
dzonych w rodzinnym gronie i Szczęśliwego Nowego 
Roku. 

Tekst: Iwona Małecka
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Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Golach 
to miejsce, gdzie m.in. uczy się z wykorzystaniem ak-
tywnych metod, kształtuje się postawy patriotyczne 
uczniów, troszczy się o rozwój kulturalny oraz prowa-
dzi się współpracę ze środowiskiem lokalnym.
W ramach aktywnych metod pracy uczniowie na-
szej szkoły uczestniczyli w wielu wycieczkach m. in. 
do Grodziska Mazowieckiego na przedstawienia te-
atralne oraz warsztaty czytelnicze i z programowa-
nia. Ponadto uczniowie wyjeżdżali w Bieszczady, do 
Warszawy na „Niewidzialną wystawę”, do „Muzeum 
iluzji”, do zespołu Mazowsze w ramach projektu „Kul-
turalna Polska”. Podczas zajęć wykorzystujemy sprzęt 
zakupiony z programu Laboratoria Przyszłości, pod-
czas których uczniowie wydrukowali na drukarce 3D 
bombkę świąteczną. Dużą popularnością wśród dzie-
ci cieszą się cyklicznie prowadzone zajęcia kulinarne. 
W naszej szkole prężnie działa 9 Gromada Zuchowa 
„Strażnicy Lasu”. W ramach rozwijania postaw patrio-
tycznych cała szkoła uczestniczyła w akcji „Szkoła do 
hymnu”, uczniowie brali też udział w 62 Centralnym 
Zlocie Młodzieży „Palmiry” oraz w Rajdzie Niepodle-
głościowym Misja Kampinos. W tych ostatnich wyda-
rzeniach uczestniczyli również nasi absolwenci. W ra-
mach współpracy ze środowiskiem lokalnym panie 
z koła Gospodyń Wiejskich w Golach przeprowadziły 
dla naszych uczniów smakowite i pachnące warsztaty 
z tłoczenia oleju oraz uczyły dzieci szycia na maszy-
nie.
W dniu 10 listopada 2022 r. w naszej szkole odbyła się 
uroczystość otwarcia Izby Pamięci Gminy Baranów 
zlokalizowanej na piętrze szkoły. Przecięcia wstę-
gi dokonały Wójt Gminy Baranów Pani Agata Trzop
-Szczypiorska, Przewodnicząca Rady Gminy Baranów 
Pani Beata Fabisiak, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przed-

SZKOłA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W GOLACH

szkolnego im. Marii Konopnickiej w Golach Pani Doro-
ta Bełza oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Baranowie Pani Bożena Stegienko. W Izbie zgroma-
dzone zostały pamiątki z dawnych lat, np. przedwo-
jenne biurko, stare ławki szkolne, pierwszy w gminie 
telewizor, nożyce do strzyżenia owiec, kołowrotek, 
lampy naftowe, zabytkowe zegary. Szczęśliwcy od-
naleźli się nawet na fotografiach w kronikach szkol-
nych. Podczas uroczystości otwarcia Izby Pamięci nie 
obyło się również bez wspomnień. Podzieliły się nimi, 
m.in. była dyrektor Szkoły Podstawowej w Golach 
Pani Zofia Wit, była nauczycielka tej szkoły Pani Han-
na Oracka, a także zasłużony mieszkaniec Pan Feliks 
Pietraszek. Nie zabrakło także publikacji dotyczących 
Gminy Baranów. Goście mogli skosztować wypieków 
i innych kulinarnych przysmaków przygotowanych 
głównie przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golach, ro-
dziców ze Szkoły Podstawowej w Golach i Szkoły Pod-
stawowej w Kaskach oraz Młodzieżową Radę Gminy 
Baranów. 
Z dużą nadzieją czekamy na budowę sali gimnastycz-
nej. Na wiosnę tego roku Wójt Gminy Baranów Pani 
Agata Trzop-Szczypiorską złożyła wniosek o dofinan-
sowanie inwestycji w ramach programu „Sportowa 
Polska”.  Jest sukces, wniosek został rozpatrzony po-
zytywnie, otrzymana kwota dofinansowania to ponad 
3,8 mln zł!!! Pokolenia dzieci ze Szkoły w Golach cze-
kały na salę prawie 80 lat. 

Tekst i zdjęcia: Zespół ds. promocji Szkoły
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Tegoroczna jesień w naszej szko-
le to czas pełen intensywnej pra-
cy i niespodziewanych wydarzeń. 
Każdy tydzień przynosił sukcesy 
i nowości.
Nasza szkoła dzięki działaniom 
i inicjatywom podejmowanym 
przez nowego dyrektora Pana Pio-
tra Piórkowskiego z tygodnia na ty-
dzień zmieniała swoje oblicze. Choć 
za oknami jesienna aura, w środku 
panowała wiosna.
Kompleksowy remont przepro-
wadzony w sali najmłodszych 
uczniów naszej szkoły, czyli klasy 
„0” – nowe meble, wykładzina oraz 
wyposażenie, nowe szafki na ubra-
nia i buty dla uczniów oraz nowe 
meble do pokoju nauczycielskiego. 
Rozpoczęliśmy również wymianę 
orynnowania na budynkach szko-
ły, hali sportowej oraz biblioteki 
gminnej.
Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się i wsparli działa-
nia oraz inicjatywy podejmowane 
przez pana dyrektora Piotra Piór-
kowskiego.

SZKOłA PODSTAWOWA IM. JANA PAWłA II W BARANOWIE

Szkoła to przede wszystkim uczniowie i nauczyciele, 
ich sumienna codzienna praca zwieńczona sukcesami 
na polu edukacyjnym, sportowym oraz twórczym.
 „Księżniczka nokautu” czyli Maja Kuran z klasy VIII 
b zajęła I miejsce w Pucharze Polski U-13 dziewcząt 
w boksie!!!

Barbara Wiśniewska z klasy II 
i Maja Klupp-Wall z klasy III otrzy-
mały nagrody w VII Ogólnopolskim 
Konkursie Plastycznym „Słowem 
malowane”. W Tychach, w ogólno-
polskim konkursie plastycznym 
wyróżnienia zdobyli: Natalia Wrzo-
chal , Amelia Obierek z klasy VII , Fi-
lip Nowecki z klasy V, Nikola Kuran 
z klasy IV, natomiast praca Agaty 
Rusin z klasy V została zakwalifiko-
wana na wystawę!
Oprócz ogólnopolskich sukcesów, 
trzeba wspomnieć o lokalnych tj. 
konkursie recytatorskim w Izdeb-
nie Kościelnym, gdzie III miejsce za-
jęła uczennica klasy III Maja Klupp 
- Wall w kategorii klas 1-3, w star-
szej kategorii Wiktor Banaszek 
z klasy IV zajął I miejsce, natomiast 
Michał Plewa też z klasy IV dostał 
wyróżnienie. 
Jesień to także wycieczki, impre-
zy szkolne, andrzejki, dyskoteki, 
bale. 

Tekst: Małgorzata Motylewicz, 
Grażyna Przydatek
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W ciągu ostatnich miesięcy w Szkole Podstawowej 
w Kaskach miało miejsce wiele wydarzeń. Uczniowie 
klasy I zostali pasowani na czytelników. Uroczystość 
odbyła się w formie gry terenowej. Pani bibliotekar-
ka, wykorzystując teatrzyk kamishibai, przypomniała 
pierwszakom zasady wypożyczania książek. Szósto-
klasiści pod kierunkiem pedagoga i psychologa przy-
gotowali przedstawienie kukiełkowe Sposób na drę-
czyciela. 
Z okazji 104  rocznicy odzyskania przez Polskę nie-
podległości odbyła się uroczystość poświęcona Oj-
czyźnie, walkom o jej wolność, Występ uwzniośliły 
piękne pieśni patriotyczne w wykonaniu uczniów 
klas: IV, VI, VIII. Ósmoklasiści przygotowali bal an-
drzejkowy. Będąc wróżbitami i wodzirejami, przepo-
wiadali przyszłość i prowadzili taneczny korowód. 
Podczas andrzejek nagrodzono najlepiej przebrane 
osoby. 

SZKOłA PODSTAWOWA IM. ORłA BIAłEGO W KASKACH

W atmosferę Bożego Narodzenia wprowadziły nas 
urokliwe dekoracje świąteczne. 6 grudnia obchodzi-
liśmy Dzień Świątecznego Sweterka oraz Mikołajki. 
Wówczas odwiedzili nas wyjątkowi goście – Pani Wójt 
oraz pracownicy gminy. Zostaliśmy obdarowani słod-
kimi prezentami. 11 grudnia Rada Rodziców zorgani-
zowała w szkole 1. Kiermasz Bożonarodzeniowy, na 
którym gościliśmy mieszkańców Kask i okolic. Można 
było nabyć ręcznie robione dekoracje i ozdoby, a tak-
że wziąć udział w loterii fantowej. Kawiarenka ofe-
rowała domowe wypieki, gorącą kawę i herbatę. Zo-
stała zorganizowana wystawa szkolnych kronik oraz 
przedmiotów dawniej używanych w naszych domach.
Integracji społeczności szkolnej służą wyjazdy. 
W październiku klasy IV – VIII odkrywały, co nowego 
dzieje się w Łodzi.  W czasie spotkania edukacyjnego 
w kinie Helios starsi uczniowie obejrzeli filmy Johnny, 
a młodsi Mój przyjaciel lew. Kolejne punkty programu 
objęły zwiedzanie ogrodu zoologicznego wraz z nowo 
otwartym Orientarium oraz Centrum Nauki i Techni-
ki EC1. W listopadzie odbyła się klasowa wycieczka 
do Warszawy. Szóstoklasiści byli na premierze filmu 
Bella i Sebastian: Nowe pokolenie w Multikinie Zło-
te Tarasy oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej Tro-
piciele historii w Muzeum Narodowym. 5 listopada 
uczniowie klas VI – VIII wzięli udział w kolejnej edycji 
Rajdu Kampinos – Misja Kampinos. Pokonując trasę 
16 km, wykonywali zadania i wykazywali się wie-
dzą przyrodniczą oraz historyczną. W grudniu dzieci 
z oddziału przedszkolnego oraz klas I – III spotkały 
się ze Świętym Mikołajem w Kajetanach. W kolejnej 
edycji konkursu ekologicznego Ekologiczni sąsie-
dzi – przygoda z Feniksem biorą udział klasy I – IV. 
Za nami pierwszy etap turnieju – plakat ekologiczny 
pod hasłem Świat w naszych rękach. Przeprowadzony 
został konkurs Mistrz Pięknego Czytania, adresowany 
do uczniów klas II – VI. Uczestnicy tego wydarzenia 
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czytali fragmenty książek Marii Konopnickiej – pa-
tronki roku 2022. Kolejny konkurs dotyczył wykona-
nia zakładki do książki.  W listopadzie przystąpiliśmy 
do akcji Pozytywna uwaga. Nagradzając wpisem w e-
dzienniku odpowiednie postawy naszych uczniów, 
przełamywaliśmy stereotyp, że uwaga jest tylko nega-
tywna. W grudniu dołączyliśmy do ogólnopolskiego 
projektu społecznego Szlachetna Paczka. Nasi ucznio-
wie przygotowali kartki dla darczyńców, świąteczną 
galerię prac plastycznych oraz wzięli udział w zbiórce 
artykułów spożywczych i środków czystości. 

Ważne wydarzenie – nowoczesna pracownia fonetycz-
na w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Kaskach. 
W minione wakacje w Szkole Podstawowej w Kaskach 
powstała nowoczesna pracownia językowa, wyposa-
żona w ergonomiczne meble, komputer i sprzęt inte-
raktywny. Pracownia językowa InterAktin służyć nam 
będzie nie tylko w doskonaleniu wymowy, ale zapewni 
komfort nauki i pozwoli wszystkim uczniom na zsyn-
chronizowaną pracę w nowoczesnym laboratorium 
językowym. Mamy nadzieję, że wspaniałe warunki na-
uki zachęcą młodzież do większej i bardziej efektyw-
nej pracy, a w konsekwencji doprowadzą do uzyskania 
wysokich wyników na Egzaminie Ósmoklasisty. Funda-
torem naszej nowoczesnej pracowni jest Pan Dariusz 
Szumacher, prezes firmy Dartom, absolwent Szkoły 
w Kaskach.  Nowoczesny sprzęt wymagał odnowienia 
klasopracowni. W celu pozyskania funduszy zwrócili-
śmy się z prośbą do naszych niezawodnych rodziców.  
Dzięki dwóm rodzinom, które pragną pozostać ano-
nimowe, udało się całkowicie odmalować klasę, wy-
cyklinować i polakierować podłogę.  Z pozyskanych 
funduszy udało się również zakupić rolety zaciemnia-
jące i panele korkowe na gazetki do dwóch sal oraz 
odrestaurować drewniany regał. 27 września odbyło 
się uroczyste otwarcie tej pracowni, podczas którego 
gościliśmy Wójta Gminy p. Agatę Trzop -Szczypiorską, 
p. Dariusza Szumacher i p. Grażynę Tober, p. Jagodę Ka-
zusek. Po uroczystym apelu p. Ewa Wysocka zaprezen-
towała możliwości nowoczesnej pracowni językowej.

Tekst i zdjęcia: Aneta Piątek

Grudzień jest miesiącem, gdy czujemy atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. W okresie przed-
świątecznym często sięgamy do tradycji i próbujemy wprowadzić jej elementy do naszego domu. własnoręcz-
ne przygotowując ozdoby świąteczne. Warsztaty bożonarodzeniowe to idealna okazja, aby nie tylko przeżyć 
magię świąt, ale też zintegrować się i miło spędzić czas we wspólnym gronie. 
Cykl warsztatów świątecznych zorganizowały placówki biblioteczne gminy Baranów. Pierwsze warsztaty od-
były się w dniu 5 grudnia w filii w Kaskach.  Farbami akrylowymi uczestnicy warsztatów malowali doniczki do 
stroików. Było miło, zabawnie i kreatywnie. 

W mikołajkowy wieczór nasza biblioteka gościła akto-
rów teatru Blaszany bębenek z Trzebini w premiero-
wym spektaklu pt. Grinch-magia świąt. Fabuła przed-
stawienia opowiadała o perypetiach Pana Grincha, 
który nie lubił świąt Bożego Narodzenia i za wszelką 
cenę stara się ich uniknąć. Przedstawienie było pełne 
humoru, a najmłodsi widzowie aktywnie uczestniczy-
li i współtworzyli akcje. Po spektaklu do uczestników 
spotkania przybył Mikołaj i elf z workiem pełnym 
słodkich prezentów.

W bibliotece w Baranowie w dniu 7 grudnia odbyły 
się warsztaty z tworzenia ozdób choinkowych i kart 
bożonarodzeniowych. Kreatywni uczestnicy warszta-
tów wyczarowywali z patyczków po lodach przepięk-
ne choinki, bombki, gwiazdki, ramki oraz oryginalne 
karty świąteczne. 
A 8 grudnia zawitały do biblioteki w Kaskach anioły. 
Anioły są przy nas od zawsze. Czuwają nad nami we 
dnie i w nocy, czekają na nasze prośby o pomoc. Dlate-
go zrodził się pomysł, aby z okazji Bożego Narodzenia 

MIKOłAJKI W BIBLIOTECE
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zaprosić je do naszych domów. Na warsztatach, po-
wstawały przepiękne makramowe anioły ze sznurka. 
Uczestnicy spotkania tworzyli prawdziwe dzieła sztu-
ki. Każdy z aniołów był piękny i wyjątkowy, a my mo-
gliśmy doświadczyć czegoś nowego i odkryć w sobie 
kolejny talent. 
 W filii w Bożej Woli 8 grudnia zrobiło się artystycz-
nie. Dzieci uczestniczyły w warsztatach bombkowych. 
W trakcie zajęć uczestnicy własnoręcznie malowali 
kolorowe bombki, a następnie dekorując elementami 
świątecznymi i zdobiąc brokatem, nadały im świą-

tecznego blasku. Własnoręcznie wykonana bombki 
z dumą zawisły na choinkach.
Tradycją biblioteki jest, że przed świętami Bożego Na-
rodzenia, organizujemy warsztaty piernikowe,
W ostatnich tygodniach przed świętami w bibliote-
kach było gwarno, świątecznie i pachniało przyprawą 
korzenną. Sprawiły to kolejne warsztaty tym razem 
z piernikiem w roli głównej. Dzieci ozdabiały pier-
niczki według własnej inwencji kolorowym lukrem, 
posypywały różnego kształtu posypkami. Zabawa 
była doskonała. Pierniki są nieodłącznym elementem 
świątecznej atmosfery. To symbol szczęścia i dostat-
ku. Z posypką czy bez zawsze smakują wyjątkowo. 
Wspólna praca zbliża ludzi, daje wiele przyjemności, 
sprawia frajdę dzieciom i dorosłym. Przekonali się 
o tym uczestnicy zajęć zorganizowanych w bibliote-
kach. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
warsztatów, którzy spisali się na medal a także prowa-
dzącym warsztaty Pani Katarzynie Puczyńskiej i Pani 
Grażynie Tober w Kaskach, Pani Małgorzacie Figura 
w Baranowie i Pani Krystynie Mońka  w Bożej Woli. 

Tekst: Bożena Stegienko
Zdjęcia: K.Puczyńska, M.Figura
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

Drodzy Rodzice!
Wzorem ubiegłego roku wnio-
ski o przyznanie Baranowskiego 
Bonu Żłobkowego będzie można 
składać do Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Barano-
wie, tylko przez dwa miesiące, 

w styczniu oraz w sierpniu 2023 r.  Rada Gminy Bara-
nów podejmując uchwałę w sprawie przyjęcia Bara-
nowskiego Bonu Żłobkowego nie określiła czasu jego 
obowiązywania w związku z czym rodzice mogą co 
roku składać wnioski.   

Wnioski o bon żłobkowy może złożyć: rodzic, osoba 
samotnie wychowująca dzieci, osoby pełniące funk-
cję rodziny zastępczej, opiekun prawny i faktyczny 
dziecka oraz osoba ucząca się. Wysokość bonu wy-
nosi 200,00 zł w przypadku, gdy dziecko objęte jest 
usługami żłobka lub dziennego opiekuna oraz 150,00 
zł w przypadku, klubu dziecięcego. Analogicznie jak 
w bieżącym roku bon przysługuje, jeżeli spełnione są 
łącznie następujące warunki:

1. rodzice zamieszkują na terenie naszej gminy, roz-
liczają się w Urzędzie Skarbowym w Grodzisku 
Mazowieckim ze wskazaniem w zeznaniu rocz-
nym miejsca zamieszkania na terenie gminy Ba-
ranów, 

2. oboje rodzice są zatrudnieni lub wykonują inną 
pracę zarobkową,

3. oboje rodzice nie korzystają z urlopu wychowaw-
czego,

4. świadczenie przysługuje również, jeżeli jeden z ro-
dziców lub obydwoje rodzice nie są zatrudnieni 
i nie wykonują czynnej pracy zawodowej z powo-
du:
a) ciężkiej choroby lub niepełnosprawności;
b) kontynuowania nauki w systemie dziennym, 

która uniemożliwia sprawowanie opieki nad 
dzieckiem;

c) odbywania stażu dla osób bezrobotnych;
d) pobytu w instytucji zapewniającej całodobowe 

utrzymanie przez co rozumie się, dom pomocy 
społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowaw-
czy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, 
areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową 
lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają 
nieodpłatnie pełne utrzymanie.

Podjęcie przez Radę Gminy Baranów uchwały w spra-
wie wprowadzenia Baranowskiego Bonu Żłobkowe-
go, ma być zachętą do poszukiwania i podjęcia pracy 
oraz płacenia podatków do gminy Baranów. 

Tekst: Bogumiła Jasińska

BARANOWSKI BON ŻłOBKOWY
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NOWE KRYTERIA DOCHODOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie in-
formuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady  Mini-
strów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowa-
nych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy społecznej od 01 stycznia 2022 
r. uległy zmianie kryteria dochodowe, które wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej  776 zł

- dla osoby w rodzinie 600 zł

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej prawo do 
świadczeń pieniężnych przysługuje przy jednocze-
snym wystąpieniu poza ubóstwem co najmniej jednej 
z wymienionych dysfunkcji:

 Y sieroctwa

 Y bezdomność

 Y bezrobocie

 Y niepełnosprawność

 Y długotrwała lub ciężka choroba

 Y przemoc w rodzinie

 Y potrzeby ochrony macierzyństwa

 Y potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 Y bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowaw-
czych i w prowadzeniu gospodarstwa domowego:

 Y rodzina niepełna

 Y rodzina wielodzietna

 Y trudności w integracji osób, które otrzymały status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 Y trudności w przystosowaniu do życia po opuszcze-
niu zakładu karnego

 Y alkoholizm lub narkomania

 Y klęski  ekologicznej

 Y sytuacji  kryzysowej

W związku z powyższym zmieniły się kryteria upo-
ważniające do korzystania z pomocy.

W ramach programu „ Posiłek w szkole i w domu” jest 
przyznawana pomoc w formie posiłków dla dzieci 

w szkołach i zasiłków celowych na zakup żywności.

Kryteria dochodowe wynoszą:

- dla osoby samotnie gospodarującej 150% z 776 zł 
tj.1164 zł

- dla osoby w rodzinie 150 % tj. 900 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskuje uży-
wane i nowe: meble, odzież, sprzęt AGD, zabawki 
powyższe rzeczy przekazywane są dla najbardziej 
potrzebujących rodzin z terenu naszej gminy oraz 
obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na nasz teren.

Jeżeli chcesz oddać potrzebującym w/w rzeczy możesz 
skontaktować się z pracownikami socjalnymi Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej Tel. 46 880 59 88.

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji „Szlachetna 
Paczka”. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolonta-
riuszy i darczyńców wsparcie rzeczowe w formie pa-
czek żywnościowych otrzymały rodziny najbardziej 
potrzebujące.

Składamy podziękowanie dla Prezesa Koła Łowiec-
kiego „Kuropatwa” Pana Jacka Kaima oraz członków 
koła a szczególnie Panu Ireneuszowi Deliś za prze-
kazanie paczek żywnościowych dla najstarszych i sa-
motnych rodzin z terenu naszej gminy. Paczki zostały 
dostarczone osobiście przez członków koła i pracow-
nika socjalnego.

Ponadto dla osób nieprzekraczających kryterium 
dochodowego, zostały przygotowane paczki żywno-
ściowe. Pomoc rzeczowa skierowana była w formie 
paczek żywnościowych i trafiła do osób samotnych 
i niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Baranowie 
zaprasza do korzystania ze spotkań z terapeutą i psy-
chologiem. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej z problemami związanymi z przemocą, alko-
holem itp.  mogą bezpłatnie zgłaszać się na spotkania 
po wcześniejszym umówieniu się na wizytę, tel. 46 
880 59 88 

Kierownik i Pracownicy GOPS składają serdeczne po-
dziękowania osobom wielkiego serca, które wyrażały 
wolę niesienia pomocy potrzebującym mieszkańcom 
naszej gminy.  

Tekst: Renata Wójcik



22 NASZA GMINA BEZPŁATNY KWARTALNIK INFORMACYJNY GMINY BARANÓW

Dobiega końca czwarty kwartał 2022 roku, w tym okresie 
zwołane były dwie sesje zwyczajne, zgodnie z termina-
rzem i tematyką pracy rady na 2022 r. 

26 października 2022 roku w budynku OSP Baranów odby-
ła się LVI sesja Rady Gminy Baranów, na tym posiedzeniu 
przedstawiono informację o stanie realizacji zadań oświato-
wych w Gminie Baranów w roku szkolnym 2021/2022. In-
formację Przewodniczącej Rady Gminy o złożonych za 2021 
r. oświadczeniach majątkowych radnych i informację Wójt 
Gminy o złożonych za 2021 r. oświadczeniach majątkowych 
pracowników Urzędu Gminy. Podjęto uchwały w tematyce 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy oraz zmian 
budżetowych polegających na zwiększeniu dochodów bieżą-
cych o 3 094 018,57zł (wzrost dochodów w podatku docho-
dowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57 zgod-
nie z decyzją Ministra Finansów), zmniejszenie dochodów 
majątkowych o – 500 000,00zł. Zwiększenie per saldo wydat-
ków budżetu gminy o kwotę 1 944 018,57 m.in. z przezna-
czeniem na pokrycie wkładu własnego dla zadania „Moder-
nizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Cegłów 
i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowych” oraz 
„Budowa lub modernizacja sieci oświetlenia ulicznego na te-
renie Gminy Baranów”. Zwiększono plan wydatków majątko-
wych na realizację zadań: budowa wjazdu z drogi powiatowej 
do Gminnego Przedszkola, przebudowa drogi przez Karolinę 
oraz Żaby. Przeznaczono środki na remont dróg w miejsco-
wościach Drybus, Strumiany, Basin. Wydatki również zwięk-
szyły się w dziale bezpieczeństwo publiczne oraz oświata 
i wychowanie, spowodowane w większości podwyżkami cen 
materiałów, usług, paliw, energii elektrycznej i gazu. Wpro-
wadzono uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 
żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolne-
go na terenie Gminy Baranów na rok 2023. Obniżono średnią 
cenę skupy żyta za okres 11 kwartałów, z kwoty 74,05 zł za 
1 dt do kwoty 57,00 zł za 1 dt. Uchwalono wysokości stawek 
i zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ba-
ranów na rok 2023.Przyjęto uchwałę w sprawie określenia 
przystanków komunikacji na terenie Gminy Baranów oraz 
warunków i zasad korzystania z tych przystanków. Uchwałę 
w sprawie wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości grun-
towych, położonych w obrębie Kaski, która stworzy możli-
wość doprowadzenia stanu prawnego zgodnego ze stanem 
faktycznym. Wprowadzono i przyjęto uchwałę w sprawie 
stanowiska Rady Gminy Baranów dotyczącego przedstawio-
nego Planu Generalnego Lotniska – Port Solidarność na lata 
2022-2060, przedstawiając negatywne stanowisko. Z całą 
treścią uchwały i stanowiska można zapoznać się na stronie 
Gminy Baranów.

LVII sesja Rady Gminy Baranów zwołana na dzień 30 listo-
pada 2022 r., odbyła się w OSP Baranów. Początkowy punkt 
porządku obrad dotyczył zaprzysiężenia na radnego Rady 
Gminy Baranów - Pana Roberta Noweckiego, który będzie 
reprezentował okręg wyborczym nr 5, granice okręgu Basin, 

Osiny, Stanisławów. Radny w obecności władz gminy, rad-
nych, sołtysów oraz mieszkańców gminy oglądających inter-
netową transmisję sesji, złożył uroczyste ślubowanie: „Wier-
ny Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście 
obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, 
mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców.” 
Wiceprzewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Bara-
nowie Barbara Mierzejek wraz z Przewodniczącą Rady Be-
atą Fabisiak oraz z Wiceprzewodniczącym Rady Jackiem 
Ziąbskim pogratulowali nowemu Radnemu objęcia ważnej 
dla społeczności gminy funkcji, życząc powodzenia i owoc-
nej pracy.  Następnie przystąpiono do realizacji uchwalone-
go porządku obrad, podejmując uchwałę dotyczącą zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2025, 
poprzez uporządkowanie zapisów polegających na dostoso-
waniu WPF, w zakresie następujących przedsięwzięć: budo-
wa lub modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Baranów; budowa pierwszej pełnowymiarowej sali gimna-
stycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach;  mo-
dernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowościach Ce-
głów i Stanisławów wraz z rozbudową sieci wodociągowych; 
przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławów 
i Boża Wola; rozbudowa ulicznych sieci kanalizacji w gminie; 
uatrakcyjnienie oferty turystycznej oraz rekreacyjnej gminy 
poprzez zagospodarowanie stawu wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w miejscowości Gole. Konsekwencją powyższe-
go zostały również podjęte zmiany budżetowe na rok 2022. 
Przyjęto Program współpracy Gminy Baranów z organizacja-
mi pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 
działalności pożytku publicznego na 2023 r., po wcześniej-
szym jego poddaniu konsultacji w wyznaczonym terminie. 
Uchwalono uchwalę w sprawie nadania nazwy w miejsco-
wości Kaski, zgodnie z wnioskiem właścicieli. Wprowadzono 
i podjęto kolejną uchwałę w sprawie stanowiska Rady Gminy 
Baranów dotyczącego Planu Generalnego Centralnego Portu 
Komunikacyjnego, w której to wyraża stanowisko na pismo 
z dnia 8.11.2022r spółki CPK Sp. z o.o., które jest odpowiedzią 
na wcześniejszą uchwałę. Rada wyraża stanowisko o niedo-
pełnieniu przez zarząd spółki CPK obowiązków skonsultowa-
nia z Gminą Baranów aktualnej i pełnej treści dokumentacji 
odnoszącej się do Planu Generalnego Lotniska – Port Solidar-
ność na lata 2022-2060, a tym samym brak możliwości skon-
sultowania, z całą dokumentacją można zapoznać się na BIP 
gminy.

Wszystkie pozycje porządku obrad były tematem pracy po-
szczególnych komisji, oczywiście zgodnie z zakresem pracy 
danej komisji. Dokumentacja dostępna jest na BIP Gminy Ba-
ranów. Następne posiedzenie Rady Gminy Baranów zaplano-
wane jest na 21 grudnia 2022 r.

Wielkimi krokami zbliżamy się do zakończenia 2022roku 
i przywitania nowego 2023 roku, dlatego z tej okazji życzy-
my wszystkim Państwu Szczęśliwego Nowego Roku!

Tekst: Rada Gminy Baranów

RADA GMINY
RADA GMINY BARANÓW
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MłODZIEŻOWA RADA GMINY

Młodzieżowa Rada Gminy Baranów ma za sobą bar-
dzo pracowity czas.
Już na początku października odbyły się wybory do 
VII kadencji Młodzieżowej rady Gminy Baranów. Od 
połowy października uczniowie realizowali projekt 
pt: „Patriotą być.” Młodzieżowa Rada Gminy Baranów 
otrzymała środki finansowe w ramach Instrumentu 
„Mazowsze dla Młodzieży” Województwa Mazowiec-
kiego. Dzięki pozyskanym środkom uczniowie mogli 
zrealizować postawione sobie wcześniej cele i zada-
nia. 

Młodzieżowi Radni wzięli udział w Niepodległościo-
wym Rajdzie Kampinoskim- Misja Kampinos zorga-
nizowanym przez Stowarzyszenie „Między Wisłą, 
a Kampinosem”. 
Rajd rozpoczął się wczesnym rankiem, patrol stawił 
się na linii startu o 8.00, a zakończył się po zmroku. 
Uczestnicy mieli do pokonania ponad 17 kilometro-
wą trasę, która rozpoczynała się i kończyła w Wier-
szach. Podczas marszu młodzież zmierzyła się z 72 
pytaniami i zadaniami, których rozwiązanie prowa-
dziło do zwycięstwa. Uczniowie szukali skansenów, 
pomników, cmentarzy wojskowych, gdzie spoczywają 
żołnierze polegli w walkach AK, zapalili pamiątkowy 
znicz w hołdzie poległym. 
W tym roku przypada 80. Rocznica utworzenia Ar-
mii Krajowej, teren, gdzie odbył się Rajd był jednym 
z głównych miejsc walk o niepodległość prowadzo-
nej przez „Krupę Kampinos” AK i mieszkańców. Na 
zakończenie na uczestników czekał rozgrzewający 
posiłek, klimatyczne ognisko z akompaniamentem 

gitarowych dźwięków oraz puchary, nagrody i me-
dale.
W listopadzie w Szkole Podstawowej im. Marii Ko-
nopnickiej w Golach odbyło się otwarcie Izby Pamię-
ci Gminy Baranów. Uczniowie z Młodzieżowej Rady 
Gminy Baranów wzięli udział w tym przedsięwzię-
ciu min. przygotowali biało-czerwone wstążki, witali 
gości, wzięli udział w koncercie patriotycznym. Przy-
gotowali dla najmłodszych uczniów kolorowanki, 
dla starszych krzyżówki, za których wykonanie były 
drobne i słodkie upominki. Można było też przygo-
tować z pomocą uczniów patriotyczną kartkę dla 
Powstańców. Podczas przygotowań do otwarcia Izby 
Pamięci, wspólnych spotkań uczniowie wymienili 
się doświadczeniami, szukali informacji dotyczących 
historii naszej gminy. Podczas uroczystości rozma-
wiali z mieszkańcami, którzy chętnie dzielili się zna-
ną im historią naszego regionu. Podczas spotkania 
ze społecznikiem Panią Małgorzatą Przygoda, która 
poruszyła z uczniami temat patriotyzmu. Czym jest 
patriotyzm? Kto może być patriotą? Uczniowie chęt-
nie dyskutowali i zadawali pytania. Pani Małgorza-
ta wraz z mężem od wielu lat bierze czynny udział 
w życiu naszego regionu. Przez wiele lat pracowała 
w samorządzie terytorialnym, ma ogromną wiedzę, 
którą bardzo chętnie dzieli się z innymi. Uczniowie 
zostali zainspirowani do działania na rzecz naszej 
małej ojczyzny. 
W ostatnim czasie Radni z Młodzieżowej Rady 
Gminy Baranów mieli okazję spotkać się z Pania-
mi z Koła Gospodyń Wiejskich w Golach. Dzięki 
otwartości i zaangażowaniu Pań uczniowie mogli 
spróbować swoich sił kulinarnych, a także poznać 
specyfikę pracy KGW, posłuchać ciekawych historii 
i doświadczeń. 
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Uczniowie z Młodzieżowej rady Gminy Baranów 
wzięli udział w szkoleniach i warsztatach o poniższej 
tematyce:
„Organizowanie działań edukacyjnych dla młodzieżo-
wych radnych” 
„Warsztaty o edukacji obywatelskiej” 
„Szkolenie pt: „Rozwijanie kompetencji merytorycz-
nych i społecznych” 
„Warsztaty społeczne i przywódcze”  
Szkolenia i warsztaty poprowadzili liderzy z fundacji 
Civis Polonus w Warszawie. W ramach współpracy 
zostało przygotowane spotkanie z Młodzieżową Radą 
Gminy w Grodzisku Mazowieckim, podczas którego 
uczniowie dzielili się doświadczeniami, dyskutowali 
na temat lokalnych problemów w gminach. 

W ramach projektu odbyło się szkolenie opiekuna 
Młodzieżowej Rady. Pani Angelika Jagaś doskonaliła 
wiedzę na temat wsparcia młodzieży w działaniach 
i inicjatywach, w zakresie podnoszenia kompetencji 
oraz zdolności przywódczych. 
Uczniowie zaproponowali też zamontowanie tablic 
promujących postawy patriotyczne w społeczności 
lokalnej. W tym celu zostały zamówione tablice, które 
pojawią się Szkołach w Gminie Baranów. Uczniowie 
będą zbierali informacje dotyczące wiedzy uczniów 
na temat społeczności lokalnej (jej plusów, minusów 
oraz potencjału).
Ulotki, plakaty i banery mają charakter informacyj-
ny o działaniach Młodzieżowej Rady Gminy Baranów 
oraz promujący społeczność lokalną.

Tekst: Angelika Jagaś
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NASZE ORGANIZACJE

Gmina Baranów w 2022 roku przystąpiła do projektu o pomoc 
finansową na dwa zadania dla jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z ternu gminy. W ramach zdania „Mazowieckie straż-
nice OSP – 2022” dla OSP Kaski i projektu „OSP-2022” dla OSP 
Boża Wola.

Na zadanie pierwsze otrzymaliśmy pomoc finansową z Urzędu 
Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 27.000, - zł wyłącz-
nie na   wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na moderniza-
cję budynku OSP w zakresie, systemu urządzeń oddymiających 
w dwóch pomieszczeniach garażowych oraz instalacji oświetle-
niowej w budynku strażnicy.

POZYSKANE śRODKI FINANSOWE DLA JEDNOSTEK OSP

Na zadanie drugie „OSP-2022” otrzymaliśmy pomoc fi-
nansową w formie dotacji celowej w łącznej kwocie 
19.999,- zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia i ochro-
ny osobistej strażaków dla jednostki OSP w Bożej Woli
.                                                                                                                                                

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego obejmowała 50% 
kosztów zakupu każdego rodzaju asortymentu.

Zadania zostały zrealizowane.

Tekst: Wanda Wójtowicz 
Zdjęcia: OSP Kaski, OSP Boża Wola

Drugie półrocze okazało się znacznie mniej intensywne pod 
względem naszej działalności operacyjnej niż pierwsze. Co jed-
nak nie oznacza, że nie mieliśmy rąk pełnych pracy. We wrze-
śniu uczestniczyliśmy w Gminnych Dożynkach w Cegłowie. 
Oprócz przygotowania oraz rozdawania grochówki prowadzili-
śmy punkt medyczny oraz z pozostałymi jednostkami z terenu 
naszej gminy zabezpieczaliśmy imprezę pod względem ochrony 
przeciwpożarowej. W tym samym okresie trwały przygotowania 
do ćwiczeń na terenie Szkoły Podstawowej w Bożej Woli, które 
zorganizowaliśmy za zgodą dyrekcji szkoły. W trakcie ćwiczeń, 
których założeniem było zadymienie na ostatniej kondygnacji 
uczniowie mogli przećwiczyć ewakuację. Szkoła w Bożej Woli 
jest największym tego typu obiektem w naszej gminie, dlatego 
też zależy nam na tym, aby takie wydarzenia odbywały się cy-
klicznie. Mamy nadzieję, że to przyczyni się do powiększenia się 
naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, która na koniec roku 
liczyła już ponad 10 osób. Po chwili przerwy znowu ruszyliśmy 
do boju. W dniu 9.10 odbyła się kolejna edycja Biegów Sołtysa 
w naszej miejscowości. Oczywiście jak co roku braliśmy w niej 
czynny udział. Pomagaliśmy zarówno w przygotowaniach jak 
i zabezpieczeniu tego wydarzenia pod względem medycznym. 

Kolejną imprezą, w której uczestniczyliśmy wraz z KGW w Bożej 
Woli, było wspólne odpalenie choinki w dniu 11.12.2022. Impre-
za wywołała wielki entuzjazm wśród mieszkańców Bożej Woli 
i okolic. Tuż przed świętami Bożego Narodzenia postanowiliśmy 
kontynuować rozpoczętą w zeszłym roku akcję zrywania jemio-
ły. Było to jeszcze bardziej przyjemne niż w zeszłym roku, ponie-
waż zrobiliśmy to przy pomocy naszej „nowej” drabiny Man SD-
27. Na chwilę obecną jest to najnowocześniejszy sprzęt tego typu 
w powiecie grodziskim. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom fir-
my Magirus nie dość, że nasza praca stała się dużo bardziej bez-

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOŻEJ WOLI

pieczna, to na dodatek jej komfort wzrósł. Drabina posiada moż-
liwość sterowania z kosza, dzięki temu jesteśmy jeszcze bardziej 
dokładni przy pracach na wysokości.  Posiadanie przez naszą 
jednostkę tak nowoczesnego sprzętu stawia przed nami wiele 
wyzwań, ale równocześnie wyróżnia nas spośród innych OSP. 

W pierwszej edycji Romanek dwóch naszych zasłużonych dru-
hów Feliks Pietraszek oraz Michał Lesiński zostali wyróżnieni 
i nagrodzeni za swoją wieloletnią nienaganną społeczną posta-
wę. Jako strażacy zawsze możemy na nich liczyć. Jesteśmy dum-
ni, że posiadamy w swoim gronie takich ludzi, z których warto 
brać przykład. 

Na sam koniec w imieniu nas wszystkich składamy Państwu 
najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku. Życzymy Pań-
stwu, aby ten rok był spokojny, mniej nieprzewidywalny od po-
przedniego i szczęśliwy dla Nas wszystkich. 

Tekst: Mateusz Wituski
Zdjęcia: OSP Boża Wola
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W dniach 10-13 listopada 2022 roku część naszej Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej wzięła udział w XXIV 
Złazie Niepodległościowym w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Skułach.
Zaś w dniu 27.11.2022 w Komendzie Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim 
odbył się egzamin kończący „Szkolenie podstawowe 
strażaka ratownika OSP”. Pięciu naszych druhów uzy-
skało tytuł „strażaka – ratownika”.
10 grudnia w naszej jednostce odbyło się spotkanie 
Wigilijne dla naszych członków, było to pierwsze ta-
kie spotkanie od wielu lat.  Z myślą o naszej młodzie-
ży zarząd podjął decyzję o wyposażeniu jednej z sal 
w sprzęt sportowo – rekreacyjny tj. stół do bilarda 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE

i ping-ponga, mini piłkarzyki, bilard i cymbergaj oraz 
duży telewizor i kanapę do miłego spędzania razem 
wolnego czasu. W niedzielę po wigilii część druhów 
brała udział w akcji „Szlachetna Paczka” pomagając 
rozwozić paczki dla potrzebujących rodzin.

Tekst: Izabella Stegienko
Zdjęcia: Robert Parol

Czwarty kwartał 2022 roku był bardzo intensywnym 
czasem w życiu naszej jednostki. Zakończyliśmy mo-
dernizację oświetlenia w garażach bojowych oraz za-
montowaliśmy systemy odprowadzania spalin. Prze-
prowadziliśmy zbiórkę elektroodpadów oraz jesienne 
porządki wokół strażnicy. W październiku wzięliśmy 
udział we Mszy św. za naszego śp. dha Jacka Chmiela, 
a 11 listopada zaangażowaliśmy się w lokalne obcho-
dy Narodowego Święta Niepodległości - w nabożeń-
stwo w intencji Ojczyzny oraz złożenie kwiatów przy 
kapliczce. 
29 listopada nasi najmłodsi druhowie wraz z opieku-
nami wzięli udział w uroczystym wręczeniu promes 
dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Komendzie Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie. Środki 
finansowe zostały przeznaczone na zakup umundu-
rowania koszarowego dla wszystkich członków MDP 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KASKACH

i sprzętu niezbędnego do szkolenia młodych straża-
ków. 
Po kilku latach spowodowanej pandemią przerwy 
wróciliśmy do tradycji organizowania balu andrzejko-
wego oraz spotkania opłatkowego w gronie naszych 
strażaków i członków orkiestry. 

Tekst: A.B. Krzemińskie
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W październiku mieliśmy wielką przyjemność uczest-
niczyć w uroczystości zaślubin naszej wieloletniej 
klarnecistki Edyty i jej wybranka Witolda. Rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę świętowa-
liśmy podczas oficjalnych obchodów w Żyrardowie, 
podczas których zapewniliśmy oprawę muzyczną od-
słonięcia Pomnika Józefa Piłsudskiego i Mszy św. w in-
tencji Ojczyzny. Wzięliśmy także udział w przemar-
szu ulicami miasta, w uroczystościach przy pomniku 
i kwaterach żołnierzy na cmentarzu parafialnym oraz 
w akcji “Niepodległa do hymnu”, polegającej na od-
śpiewaniu hymnu państwowego wspólnie z miesz-
kańcami Żyrardowa, licznie zgromadzonymi w tym 
dniu na Placu Jana Pawła II. W grudniu pracowaliśmy 
nad poszerzeniem naszego repertuaru o nowe kolędy 
i piosenki świąteczne, które zaprezentowaliśmy pod-
czas wigilii z druhnami i druhami w OSP w Kaskach. 
Dla szerszej publiczności zagramy je podczas stycz-
niowych koncertów w klimacie bożonarodzeniowym, 
na które już teraz serdecznie zapraszamy. 

Tekst: A.B. Krzemińskie

MłODZIEŻOWA ORKIESTRA DęTA OSP W KASKACH
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Podsumowując 2022 rok, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Barano-
wie może uznać go za owocny 
i udany.
Nasze tegoroczne spotkania roz-
poczęliśmy od wykonania Palmy 
Wielkanocnej.

Wiosna- czyli wielkie sprzątanie Naszej Gminy – i w te 
akcję też licznie i chętnie się zaangażowaliśmy, koń-
cząc wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbas. 
Nie byłoby kolorowo w Baranowie bez naszego Koła, 
więc jak co roku zadbaliśmy o klomby przed Ośrod-
kiem Zdrowia, wokół OSP oraz przy Kościele.
Z Naszymi wypiekami – rogalikami- pięknie reprezen-
towaliśmy się na stoisku podczas „Konkursu orkiestr 
dętych”, który w tym roku odbył się w Kaskach.
Przez długi czas wakacyjny przygotowywaliśmy wie-
niec dożynkowy i układaliśmy scenariusz na nasz wy-
stęp podczas Dożynek Gminnych, które w tym roku 
odbyły się w Cegłowie. 
I tym razem daliśmy z siebie wszystko i możemy to 
uznać za nasz kolejny sukces.
Delegacja naszego Koła pojechała na Dożynki Powia-
towe, które w tym roku odbyły się w Książenicach. 
Nasze Koło wraz ze strażakami z Baranowa przygo-

towało występ z okazji 100-lecia OSP w Baranowie. 
Po występach - KGW wspólnie pozowało do zdjęć 
z liderem zespołu Jorrgus. Jak co roku wykonaliśmy 
wiązanki na Wszystkich Świętych na groby żołnierzy 
pochowanych na cmentarzu w Baranowie. Z okazji 
Święta Niepodległości podczas spotkania 11 listopa-
da odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Nasze przygo-
towania do Świąt rozpoczęliśmy od wykonania stro-
ików i innych ozdób Bożonarodzeniowych, lepiliśmy 
pierogi i gotowaliśmy potrawy wigilijne, aby na Na-
szym Wigilijnym spotkaniu było świątecznie i uroczy-
ście.

WESOŁYCH ŚWIĄT
Tekst: Gabryela Karbowniczek

Zdjęcia: KGW Baranów

KOłO GOSPODYń WIEJSKICH W BARANOWIE
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W dniu 11 grudnia w Bożej Woli 
odbyło się uroczyste Odpalenie 
Choinki. Mieszkańcy i przybyli 
goście zgromadzili się przy cho-
ince, aby wspólnie cieszyć się 
z nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia. Pomysłodawcą im-
prezy był Sołtys Artur Szyma-

niak, który w 2021 r. odpalił choinkę jako pierwszy. 
W tym roku dzięki zaangażowaniu strażaków z OSP, 
Sołtysa i Radnego również możemy pochwalić się 
własnym drzewkiem. Dodatkowe atrakcje zapewniły 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Boża Wola Tworzy-
my z Pasją.

KOłO GOSPODYń WIEJSKICH BOŻA WOLA

Podczas uroczystości była możliwość degustacji po-
traw, ciast oraz własnoręcznie wypiekanego chleba. 
Gospodynie bardzo się postarały, żeby każdy znalazł 
coś dla siebie. Było wspólne dekorowanie piernicz-
ków i kolędowanie, które poprowadziły dzieci ze 
scholii parafialnej w Bramkach. 
Jednym z punktów uroczystości było rozstrzygnięcie 
konkursu na logo dla KGW, które zostało ogłoszone 
w Szkole Podstawowej w Bożej Woli. 
Mamy nadzieję, że w sercach przybyłych gości pozo-
staną miłe wspomnienia z tego spotkania, którymi bę-
dzie można podzielić się przy wigilijnym stole.

Tekst: Sylwia Gonera
Zdjęcia: Przemysław Rudziński
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KOłO GOSPODYń WIEJSKICH GOLE

Koniec roku 2022 upłynął nam pod znakiem wielu 
ciekawych projektów i ich realizacji. Członkowie KGW 
po raz pierwszy zrealizowali warsztaty z prezenta-
cji i tłoczenia oleju dla uczniów Szkoły Podstawowej 
w Golach, z podziałem na młodszych i starszych. Dla 
nas to nowe doświadczenie, wyzwanie, ale i współ-
praca, która niesie za sobą naukę i przyjemność.  Do 
relacji zapraszamy na stronę szkoły Tłoczenie ole-
ju – KGW» » Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Marii 
Konopnickiej w Golach (gole.edu.pl). Na początku li-
stopada zrealizowaliśmy zbiórkę publiczną WIWAT 
PRZEDSZKOLE pod nr 2022/2690/OR, przekazując 
do Gminnego Przedszkola w Cegłowie zakupione za-
bawki i materiały edukacyjne, za kwotę zebraną pod-
czas trwania zbiórki, a mówimy o kwocie 3828,72zł. 
Nasi Przedszkolacy bardzo miło nas przyjęli i podzię-
kowali. Dziękujemy wszystkim za pomoc i zaangażo-
wanie, za wkład pracy oraz zebraną kwotę.  
Natomiast 10 listopada w Szkole Podstawowej im. 
Marii Konopnickiej w Golach odbyło się uroczyste 

otwarcia Izby Pamięci Gminy Baranów „Zacisze Wspo-
mnień”, która mieści się na piętrze szkoły, włączamy 
się w pomoc przy organizacji. Dzień wcześniej spe-
cjalnie na ta okazję wspólnie i przy miłej współpracy 
z młodzieżą z Młodzieżowej Rady Gminy Baranów wy-
piekamy tradycyjne ciasta i ciasteczka. Również w li-
stopadzie realizujemy projekt o nazwie „Po nitkach do 
kłębków” Grant dofinansowany ze środków progra-
mu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Funda-
cji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju 
Filantropii w Polsce oraz Stowarzyszenie Europa i My. 
Patronat: Burmistrz Gminy Grodzisk Mazowiecki. Jako 
pierwsze zrealizowane zadanie w ramach grantu - był 
zakup maszyn do szycia i akcesoriów. Zakupiono 5 
maszyn, zgodnie z umową, z przeznaczeniem dla róż-
nych grup wiekowych i różnych stopni zaawansowa-
nia w szyciu. Kolejnym zadaniem było przeprowadze-
nie warsztatów wprowadzających dla dorosłych, ale 
również dla członków naszego KGW, które odbyły się 
19.11.2022r, tak abyśmy mogły dalej szkolić innych. 
Na naszych pierwszych warsztatach powstały małe 
dzieła, Panie uszyły poduszki, siedziska, ściereczki, 
bieżniki, jak również uczyły się wszywać suwaki. Była 
to nauka bardzo techniczna, precyzyjna oraz odebra-
na pozytywnie u Pań uczestniczących w warsztatach. 
Następnym zadaniem, jak już troszkę nabrałyśmy 
pewności i zasięgnęłyśmy praktyki, były warsztaty 
dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy, przed-
szkolaków z gminnego przedszkola w Cegłowie, dla 2 
najstarszych grup. Dzieci z niecierpliwością czekały 
na udział, zachęcany do relacji zamieszczonej na fb 
przedszkola „KGW w Golach przygotowało dla naszych 
przedszkolaków kolejną niespodziankę! To warsztaty 
szycia dla najmłodszych,  …” Warsztaty krawieckie 
dla najmłodszych»» Zespół Szkolno-Przedszkolny im. 
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Marii Konopnickiej w Golach (gole.edu.pl). Następne 
zadanie to przeprowadzenia warsztatów dla młodzie-
ży, uczestnicy - uczniowie szkoły w Golach, a to opis 
z ich fb „W ostatni wtorek, 22 listopada, klasy IV - VI 
wzięły udział w warsztatach z szycia na maszynie zor-
ganizowanych przez KGW w Golach. Każdy miał moż-
liwość uszycia sobie fantastycznej podusi pod czuj-
nym okiem Pań z KGW. Może okaże się w przyszłości, 
że został obudzony jakiś krawiecki talent”. Relacje 
można obejrzeć na profilu facebook.com/szkołaGole 
post z 24.11.2022 r. 
Z końcem listopada udaje się nam zrealizowaliśmy za-
danie publiczne Województwa Mazowieckiego w ob-
szarze „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych”, zadanie pn. „Wspieranie 
rozwoju gospodyń aktywnych społecznie” pod tytu-
łem „Po spacerze, pomyśl o deserze”.  
4 grudnia gościmy w Gminie Czosnów na Jarmarku 
Świątecznym, dzięki zaproszeniu od Stowarzysze-
nia LGD Ziemia Chełmońskiego mamy możliwość po 
raz pierwszy brać udział w kiermaszu świątecznym. 

Dla nas ciekawe doświadczenie, tak jak ciekawe było 
samo wydarzenie, które łączyło wiele dziedzin, oczy-
wiście w klimacie świątecznym: warsztaty rękodziel-
nicze, animacje, wystawy i degustacja lokalnych pro-
duktów tradycyjnych. 
Rozwijamy się, tworzymy, działamy, nam sprawia to 
przyjemność, zapraszamy do czynnego udziału. Nie 
ukrywamy, że mamy już pomysły na rok 2023, będzie-
my informować na bieżąco. Dziękujemy za wsparcie 
dla naszej organizacji. Na nadchodzący Nowy Rok ży-
czymy samych sukcesów, dotrzymania postanowień 
noworocznych i po prostu -Szczęśliwego Nowego 
Roku!!!  

Tekst i zdjęcia: KGW Gole
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SPORT

Mamy styczeń, czas na krótkie podsumowanie 2022 roku, w na-
szej ocenie roku na plus.

Dla Zarządu i trenerów spokojniejszy od poprzednich. Stabiliza-
cja, zapewniona ciągłość finansowa, pozyskane dotacje z Gminy 
i Ministerstwa Turystyki i Sportu, wsparcie Przyjaciół Sponso-
rów. To wszystko sprawiło, że ani razu nie drżeliśmy o losy Klu-
bu. Wyprostowane tematy z bankiem, Urzędem Skarbowym czy 
zmianą adresu i niedochodzącą korespondencją. W sądzie do-
chodzimy sprawiedliwości, zapada wyczekiwany wyrok w spra-
wie naprawy szkody na rzecz Klubu przez byłą Panią Prezes. 
Udaje nam się zatrzeć wstydliwe momenty z poprzednich lat. 
Powoli odzyskujemy utracone zaufanie.

Staraliśmy się aktywnie uczestniczyć we wszystkich lokalnych 
wydarzeniach: Dożynki, Dzień Sporu, Baranów Cup, itp. Braliśmy 
udział różnych w akcjach charytatywnych, tj. Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy czy Licytacjach na rzecz Potrzebującym. Za-
wsze godnie, zawsze fair play, zawsze promując najwyższe war-
tości.

Pierwszy raz w 22-letniej historii klubu treningi prowadzone 
były aż w pięciu grupach, sekcja piłki nożnej: seniorzy, rocznik 
2010-2012, 2013-2015 oraz 2016-2018 w ramach pilotażowe-
go programu Piłkarskie Przedszkole a także reaktywowana po 
20 latach Szkółka tenisa ziemnego. Miejmy nadzieję, że w przy-
szłym roku będzie nam dane rozwijać się, podejmować nowe 
wyzwania.

ścią się ogląda, która liczy się w rozgrywkach ligowych. Wiele 
dobrych spotkań, passa czterech meczy wygranych z rzędu, taka 
sytuacja miała miejsce tylko raz w historii klubu, 12 lat temu. 
Mogło być pięknie po jesiennej rundzie, ostatnie dwa przegrane 
mecze z liderem i wiceliderem niestety sprawiły, że spadliśmy na 
7 miejsce a do miejsca premiowanego awansem tracimy 6 oczek. 
Wszyscy wierzymy, że wiosną seniorzy jeszcze powalczą.

Drużyny juniorskie również odzyskują blask. Co cieszy na tre-
ningi przychodzi coraz więcej osób. Niestety żadna grupa dzie-
cięca nie brała w tym roku w rozgrywkach ligowych organizo-
wanych przez MZPN. Ubolewamy i mamy nadzieję, że niebawem 
i to się zmieni. Póki co ograniczamy się do treningów, turniejów 
i cyklicznych meczów kontrolnych z innymi Klubami. Trenerzy 
próbują nawiązać kontakt w tym temacie choćby z Turem Jakto-
rów, Pogoń Wiskitki czy Guzovią.

Wiosną młodzi adepci mieli 
możliwość obejrzeć na żywo 
mecz Ekstraklasy pomiędzy 
warszawską Legią i Lechią 
Gdańsk. Bilety otrzymaliśmy 
w ramach obchodów 100-lecia 
MZPN. W listopadzie planowa-
ny był wyjazd na Narodowy 
i udział w ostatnim treningu 
Reprezentacji Polski przed wy-
lotem na Mundial. Ujawniona 
w ostatnich chwili awaria konstrukcji dachu to uniemożliwiła. 
Miejmy nadzieję, że wiosną nam się uda. 

Grudzień to z kolei cykl uroczystości podsumowujących rok. Za-
rząd Oriona reprezentował Stowarzyszenie m in. podczas Wigilii 
Klubów Mazowieckich w Warszawie czy Gali Społecznicy Wiel-
kiego Serca, gdzie odebrał nominację do nagrody w kat. Osobo-
wość Roku. Dziękujemy!

To także czas prezentów. Dla najmłodszych w podgrupach zorga-
nizowane zostały Mikołajki. Otrzymali od Świętego drobne upo-
minki, miejmy nadzieję, że trafił z prezentami.

Podsumowując: dużo się działo, nie wszystko się udało. Ale 
w końcowym rozrachunku… to był niezły rok.

Pragniemy przy okazji podziękować władzom samorządowym 
gminy Baranów, wszystkim sponsorom, trenerom, naszym pod-
opiecznym i ich rodzicom, kibicom oraz wolontariuszom za oka-
zaną pomoc i życzliwość w mijającym 2022 roku.

MOCNI RAZEM!
Tekst i zdjęcia: GKS Orion

ZA NAMI NIEZłY ROK…

W mijającym roku wiele radości dostarczyła nam pierwsza dru-
żyna Oriona, prowadzona przez trenera Marcina Wojciechow-
skiego. W rok po reaktywacji mamy ekipę, którą z przyjemno-
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STOWARZYSZENIA

W ostatnich miesiącach 2022 roku zorganizowaliśmy wiele spo-
tkań dla członków Klubu Seniora z Kask oraz Klubu ,,O Matko”, 
działających przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic. 

Wzięliśmy udział w organizacji uroczystości z okazji 11 listopa-
da, uczestnicząc w mszy świętej, składając kwiaty na placu przy 
kościele i przy kapliczce, a Panie z ,,O Matko!” i ich dzieci uczest-
niczyły w marszu niosąc flagi.

Dalej opiekujemy się sercem na plastikowe nakrętki, które stoi 
przy budynku biblioteki w Kaskach. Wybieramy systematycznie 
zawartość pojemnika i uzyskaną ze sprzedaży kwotą zasilamy 
konto jednej z podopiecznych. Po tym jak szybko zapełnia się 
serce widzimy, że akcja zbierania nakrętek w naszej gminie cie-
szy się dużym zaangażowaniem. Dzięki niej już małe dzieci uczą 
się, że wystarczą dobre chęci i wielkie serce do niesienia pomocy 
potrzebującym. Pamiętajmy, że zbierając nakrętki nie tylko po-
magamy, ale też chronimy nasze środowisko, ułatwiając proces 
recyklingu plastików. 

Z Klubem ,,O Matko!” przygo-
towaliśmy warsztaty plastycz-
no-artystyczne dla dzieci ,,Zrób 
własny Eko- plecak”. Były to 
bardzo kreatywne zajęcia ma-
lowania farbami na tkaninie. 
Piękne, kolorowe Eko- plecaki 
zachwyciły zarówno dzieci jak 
i rodziców.

W listopadzie zgłosiliśmy członka z Klubu Seniora do pierwszej 
edycji konkursu ROMANKI ,,SPOŁECZNICY WIELKIEGO SERCA”. 
Jesteśmy dumni, że nasz kandydat został laureatem w kategorii 
,,SENIOR ROKU”. Serdecznie gratulujemy Panu Witoldowi Wasia-
kowi zasłużonego zwycięstwa.

Grudzień to miesiąc oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. 
Jak co roku zorganizowaliśmy warsztaty świąteczne dla senio-
rów, na których powstały piękne stroiki. Stanowiły one dekora-
cję sali podczas uroczystej Wigilii, przygotowanej dla członków 
Klubu Seniora i zaproszonych przez nich gości.

 Już 3 grudnia mamy z Klubu ,,O Matko!”  wraz ze swoimi dzieć-
mi wspólnie zaczęły świąteczny czas. Było dekorowanie pier-
ników i robienie ozdób choinkowych. Zarówno dzieci jak i ich 
mamy miały szansę dać upust swojej kreatywności, ale przede 
wszystkim, co jest istotą świątecznego czasu, mogły pobyć ra-
zem. Zwieńczeniem wieczoru było uroczyste odpalenie świate-
łek i powieszenie własnoręcznie wykonanych ozdób na choince 
przy chatce Baby Jagi. Na tym właśnie polega Magia Świąt.

 Tekst: Katarzyna Puczyńska, Dorota Wiązowska
Zdjęcia: Grażyna Tober, Katarzyna Puczyńska,

Dorota Wiązowska

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU KASK I OKOLIC
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W listopadzie 2022 roku w świetlicy wiejskiej w Dry-
busie odbyło się spotkanie na temat finansowania 
działań organizacji pozarządowych, które poprowa-
dziła Stanisława Retmaniak – ekspertka ds. rozwoju 
lokalnego z Lokalnego Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej prowadzonego przy Stowarzyszeniu BO-
RIS. Uczestniczyli w nim przedstawiciele i przedsta-
wicielki kół gospodyń wiejskich oraz klubów sporto-

INICJATYWY LOKALNEJ GRUPY DZIAłANIA „ZIEMIA CHEłMOńSKIEGO” W GMINIE BARANÓW

wych z gminy Baranów. Podczas spotkania omówiono 
różne źródła pozyskiwania środków na działalność, 
w tym m.in. z dotacji, zasad prowadzenia odpłatnej 
działalności pożytku publicznego i zbiórek publicz-
nych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i wymiana 
doświadczeń przyczynią się do zwiększenia aktywno-
ści społecznej mieszkańców.
Spotkanie tematyczne zorganizowane zostało w ra-
mach zadania pn. „REAKTYWACJA inicjatyw obywa-
telskich na Ziemi Chełmońskiego” dofinansowanego 
ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Zadanie to dobie-
gło końca, dlate-
go w tym miejscu 
chcielibyśmy po-
dziękować Wójt 
Gminy Baranów 
Pani Agacie Trzo-
p-Szczypiorskiej 
oraz Pani Wie-
sławie Zagrajek 
z KGW w Drybusie 
za pomoc w reali-
zacji działań wspie-
rających organiza-
cje pozarządowe, 
grupy nieformalne 
oraz społecznicz-
ki i społeczników 
z gminy Baranów. 
Kolejną inicjatywą 
jest udział człon-
kiń Koła Gospodyń Wiejskich w Golach w Jarmarku 
Świątecznym w dniu 4 grudnia 2022 roku w Czosno-
wie, zorganizowanym przez Stowarzyszenie „Między 
Wisłą a Kampinosem” w ramach projektu współpra-
cy „Budowanie Marki Lokalnej jako wizytówki pro-
duktów i usług tradycyjnych”. W tym projekcie LGD 
„Ziemia Chełmońskiego” jest partnerem i dlatego 
wraz z zaproszonymi kołami gospodyń wiejskich 
i rękodzielnikami z naszego terenu zaprezentowa-
ne zostały zasoby Ziemi Chełmońskiego. Serdecznie 
dziękujemy Paniom z KGW w Golach za przygotowa-
nie degustacji pysznych świątecznych potraw tra-
dycyjnych, w tym pierogów, barszczu czerwonego, 
bigosu, oleju tłoczonego z rzepaku z chlebkiem oraz 
słodkości.
Projekt współpracy pn. „Budowanie marki lokal-
nej jako wizytówki produktów i usług tradycyjnych” 
(akronim: BeMol) współfinansowany jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przy-
gotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy 
z lokalną grupą działania” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tekst i zdjęcia: LGD „Ziemia Chełmońskiego”
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Od 1 stycznia 2023 r. rozszerzona zostanie 
oferta bezpłatnych przejazdów dla Senio-
rów powyżej 70 roku życia.

Bezpłatne przejazdy będą przysługiwać 
we wszystkich liniach, także w połącze-
niach międzygminnych.

Seniorzy 70+ będą więc mogli BEZPŁAT-
NIE jeździć wszystkimi autobusami GPA 
bez ograniczeń.

Aktualny rozkład jazdy na stronie Grodzi-
skich Przewozów Autobusowych https://
gpa.grodzisk.pl/

BEZPłATNE PRZEJAZDY DLA SENIORÓW 70+

NASZE SOŁECTWA/ NASZE SPOŁECZNOŚCI

W Bożej Woli jak zawsze sporo się działo pod koniec roku, a działa-
nia naszych mieszkańców widać na każdym kroku: 9 października 
– odbyły się w naszej wsi III Biegi przełajowe. Jak co roku, ta lokalna 
impreza sportowo-integracyjna, przyciągnęła wielu zawodników. 
Ten sukces ma wielu ojców. Pomysłodawcą biegów jest Pani Anna 
Żaczkiewicz, która z grupą oddolną Babki Trzy i Drużyną Sołtysa 
zdobyła na trzy edycje zewnętrzne finansowanie. W 2022 roku 
dzięki wspólnym staraniom Pani Renaty Pietraszek, Anny Pąk, Soł-
tysa, Radnego, Pani Wójt biegi wystartowały z nowymi atrakcjami 
takimi jak: Balon, dodatkowe nagrody, popcorn. Jak zawsze orga-
nizatorzy mogli liczyć na wsparcie członków lokalnych organizacji: 
KGW Bramki, KGW Boża Wola, OSP Boża Wola oraz młodych wo-
lontariuszy i Radę Rodziców ze szkoły w Bożej Woli, lokalne sklepy 
i mieszkańców. Uczestnicy popróbowali smaczne ciasta oraz swoj-
skie przekąski. Zdjęcia tego wydarzenia wykonał Pan Przemek Ru-
dziński a nagłośnienie zapewnił Pan Piotr Miśkiewicz z synem. Za 
co serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.   20 listopada 2022 – 
uczestniczyliśmy w V Przeglądzie Piosenki, który odbył się w domu 
kultury w Bramkach. Mieszkańcy Bożej Woli śpiewali oraz poma-
gali sąsiadom z za torów w przygotowaniach. Była piękna muzyka, 
ciekawe występy, liczna publiczność, dostojni goście oraz smaczny 
poczęstunek. Dziękujemy, że mogliśmy tam być. Gratulujemy orga-
nizatorom!

29 listopada 2022r - Bożowolska Młodzieżowa Drużyna Pożarni-
cza, która aktualnie składa się z 10-ciu druhów mieszkańców Bo-
żej Woli otrzymała dotacje celową z MSWiA i PSP. Zdobyte środki 
zostały przyznane na rozwój MDP, zakup umundurowania, sprzętu, 
który będzie wykorzystywany w procesie szkolenia. Jesteśmy dum-
ni z naszej młodzieży, która czynnie uczestniczy jako wolontariu-
sze w lokalnych wydarzeniach. Pan Mariusz Żaczkiewicz opiekun 
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej zaprasza do wstąpienia w sze-
regi MDP.2 grudnia 2022 – nasi mieszkańcy uczestniczyli w I Gali 

Romanki 2022 - Społecznicy złotego serca Gminy Baranów. Z tere-
nu Bożej Woli nagrody otrzymali:  OSOBOWOŚĆ ROKU – Laureat 
- Michał Lesiński, SENIOR ROKU - Feliks Pietraszek oraz Janina Do-
brzecka - Kiwior, SUPER RODZIC - Anna Żaczkiewicz, 

FIRMA WIELKIEGO SERCA – Laureat - Andrzej Kopeć Firma Feniks 
Recykling Sp. z o.o.  Gratulujemy! 

Wyboru społeczników złotego serca z naszego terenu dokonała 
Dyrektor szkoły w Bożej Woli wraz z Radą Rodziców oraz druho-
wie z OSP Boża Wola. Dziękujemy za nominacje i prosimy o konty-
nuację wyróżnień za rok. 9-10 grudnia 2022r – nasi Bożowolanie 
uczestniczyli w Zajdzie Absolwentów Mazowsze Lokalnie. Było to 
spotkanie integrujące realizatorów projektów oraz szkolące spo-
łeczników z nowych funduszy. Zdobyta wiedza i wymiana doświad-
czeń na pewno zaprocentują w przyszłości na naszym terenie. Zdo-
byte przez naszych społeczników fundusze zewnętrzne (granty, 
dotacje) zwiększają potencjał budżetu gminy i sołectwa, są dla nas 
wszystkich nowym przychodem dla Gminy.  Informacja z ostatniej 
chwili: Nasz Super Rodzic, czyli Pani Ania, została wyróżniona i na-
grodzona na Świątecznej Gali w Warszawie na K6 przez Klub pił-
karski Polonia Warszawa S.A. jako Najlepszy Rodzic roku 2022. No 
to zmieniamy barwy        Brawo! w Bożej Woli jest moc.   
Pozdrawiamy 

Tekst: R.Pietraszek, A. Żaczkiewicz. 
Zdjęcia: P.Rudziński, K.Choromański, M.Żaczkiewicz
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