Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

Wiadomości z Kask
i Okolic
„ EU ROP O
Za parę dni wejdziemy do Europy.
MoŜna powiedzieć, Ŝe zrobimy to pochodem pierwszomajowym – bo i
dzień, i przywódcy całkiem jak z przed
lat. Ale to chyba nie takie waŜne, przynajmniej teraz, kiedy wszystko zostało
praktycznie przesądzone.
Warunki są jakie są, a nam nie pozostało nic innego, jak się do nich dostosować. Mam jednak nadzieję, Ŝe i w
tym wypadku, powiedzenie „Polak potrafi” znajdzie swoje potwierdzenie.
Bądźmy więc nie tylko czujni i gotowi,
jak przeczytałem w tytule jednej z gazet
rolniczych, ale teŜ sprytni i odwaŜni.
Jednym słowem nie bójmy się tej Europy. PrzeŜyliśmy juŜ niejeden trudny
okres w dziejach i zawsze udawało nam

WI TAJ

się wyjść obronną ręką, więc i teraz
nie będzie inaczej.
Tyle się mówi o tym, co przyniesie
nam to wejście do Unii. Jedni mówią o
samych plusach, inni wręcz odwrotnie.
Ale jak naprawdę będzie, okaŜe się
dopiero po pierwszym maja, i nie łudźmy się, Ŝe będzie to juŜ drugiego. Jak
juŜ zapewne Państwo zauwaŜyliście,
najwięcej zmian po naszym wejściu do
Unii Europejskiej dotyczyć będzie wsi
i rolnictwa – czyli nas. Pewne procesy
i przekształcenia będą trwały całe miesiące a nawet lata. Na dzień dzisiejszy
niewiele jest pewników. Jednym z nich
są dopłaty obszarowe, czyli następny
krok w drodze do otrzymania tych płatności (pierwszym jest złoŜenie wniosku o nadanie numeru ewidencyjnego).
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Pozwolimy sobie w tym i następnych numerach naszego biuletynu
przybliŜyć te zagadnienia.
Dzisiaj będzie to krótka instrukcja,
jak wypełnić taki wniosek o płatności obszarowe.
Niestety, następnym pewnikiem jaki nas czeka po pierwszym
maja mają być podwyŜki cen, mają
być teŜ obniŜki. Póki co moŜemy się
jeszcze łudzić, Ŝe w końcowym rozliczeniu wyjdzie nam to na dobre
tak, jak całe wejście do UE, czego
Państwu i sobie Ŝyczę.
R

K I L K A W S K A Z Ó W E K ,
J A K W Y P E Ł N I Ć W N I O S E K
 W tabeli I - zakreślamy pole zatytułowane WNIOSEK
 W tabeli II - wpisujemy numer identyfikacyjny swojego
gospodarstwa (jeśli jeszcze go nie mamy to najpierw
musimy złoŜyć wniosek o nadanie tego numeru).
 W tabeli III - wpisujemy swoje dane (nie wpisujemy nic
w rubryce na REGON, chyba Ŝe go posiadamy).
 W tabeli IV - zakreślamy tylko górny kwadrat (nasza
gmina nie zalicza się do gmin o niekorzystnych warunkach gospodarowania).
 W tabeli V - jeśli jest to nasz pierwszy wniosek nie wpisujemy nic.
 W tabeli VII - wpisujemy dane z wypisu z rejestru gruntów i oznaczamy je jako odpowiednie działki rolne.
 W tabeli VIII - musimy ocenić jaką powierzchnię działki zajmuje dana roślina. Rodzaje upraw określamy wielkimi literami alfabetu pisanymi w kolejności,
np. A-Ŝyto, B-pszenica C-kukurydza.
W rubryce 5 tej tabeli - wpisujemy literę R, jeśli jest to
roślina, do której przysługują dopłaty uzupełniające.
Jeśli nie, to nie piszemy nic.

NA KONIEC WSKAZÓWKI
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Lepiej weźmy dwa wnioski, i potraktujmy jeden jako
brudnopis.
Mniejszym błędem jest podanie mniejszej powierzchni niŜ zbyt duŜej. Jeśli róŜnica między powierzchnią
rzeczywistą, a podaną przez nas przekroczy 3% na
niekorzyść Agencji - będą naliczane kary.
ChociaŜ do złoŜenia wniosku nie potrzebna jest umowa dzierŜawy, to potrzebna będzie przy kontroli.
Wnioski składamy w powiatowym biurze ARiMR w
Grodzisku Mazowieckim na ul. Cegielnianej 1
telefon: (022) 734-51-12.
Termin składania wniosków mija 15 czerwca.
Dopłaty przysługują tylko do ziemi będącej w dobrej
kulturze oraz tym, którzy ją rzeczywiście uŜytkują.

Z RADNYM POWIATOWYM ORAZ PREZESEM OCHOTNICZEJ STRAśY
POśARNEJ W KASKACH – ALEKSANDREM KRZEMIŃSKIM ROZMAWIA ANNA
WOJCIECHOWSKA.
Dzień
dobry.
Chciałabym zadać Panu kilka
pytań.
Dzień dobry.
Bardzo chętnie odpowiem na pytania.
Jest Pan jedynym radnym powiatowym z naszej gminy. Czy w takiej
sytuacji trudno jest przeforsować
swoje racje?
- Nie ukrywam, Ŝe jest to trudne.
W pozostałych gminach, przykładem moŜe być Jaktorów,
gdzie wybrano 3 radnych powiatowych, sytuacja przedstawia się lepiej. Rada Powiatowa
składa się z 19 radnych. Ja jestem jedynym radnym pochodzącym ze wsi, który dodatkowo jest rolnikiem oraz straŜakiem. W takiej sytuacji, trudno
jest reprezentować, zarówno
sprawy wiejskie, jak i straŜackie
wśród 18 radych, którzy nie są
związani tak blisko z tymi społecznościami.
Jak stara się Pan pomóc w rozwoju
naszej miejscowości jako radny
powiatowy?
- UwaŜam, Ŝe nasza miejscowość
juŜ zaczęła się rozwijać. Plac
przy Kościele został częściowo
wyremontowany, dalsze prace
będą prowadzone w roku bieŜącym. Niestety, powiat miał za
mało funduszy, nad czym bardzo ubolewam, aby wykonać
zaplanowaną na ubiegły rok,
modernizację skrzyŜowania
Kaski-Baranów-Regów.
W tym roku planowana jest
budowa chodnika, (od szkoły w
kierunku Regowa) wraz z unowocześnieniem skrzyŜowania.
Prócz tego, będzie utwardzana
nawierzchnia miedzy drogą a
straŜnicą. W bieŜącym roku
powiat, planuje zakończyć przebudo wę dro gi GrodziskSiestrzeń. Gdy ta inwestycja
zostanie zakończona, to zgodnie
z planami, w następnym roku w
gminie Baranów, będą nakładane nowe nawierzchnie na drogi.
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W jaki sposób powiat chce zmodernizować nasze skrzyŜowanie?
- Jest to dla mnie bardzo waŜna
sprawa, jednak nie tylko ja decyduję, jak ma wyglądać nasze
skrzyŜowanie. Decyzje podejmie
Rejonowy Zarząd Dróg. UwaŜam, Ŝe niezaleŜnie od podjętej
decyzji, skrzyŜowanie będzie
bezpieczniejsze dla kierowców
niŜ jest teraz. Z rozmów z Panią
Dyrektor Zarządu Dróg – Magdaleną Podleśną – wiem, Ŝe nie będzie to rondo, gdyŜ dysponujemy
zbyt małą powierzchnią, aby ono
powstało. Zakupienie dodatkowych gruntów jest niemoŜliwe,
poniewaŜ wokół skrzyŜowania
znajdują się domy mieszkalne.
Mimo to, jesteśmy na etapie planowania, więc nie mogę zagwarantować, czy będzie to rondo,
czy problem zostanie rozwiązany
w inny sposób.
Kiedy drogi na terenie naszej miejscowości zostaną wyremontowane?
- Na kaŜdej sesji rozmawiamy duŜo o wymianie nawierzchni
dróg . W październiku ubiegłego
roku, sprawdzaliśmy stan dróg
powiatowych. Nie ukrywam, Ŝe
są one w opłakanym stanie.
Szczerze mówiąc, drogi na naszym terenie, nie są jeszcze najgorsze w porównaniu z drogami
powiatowymi, ale cieszyć się teŜ
nie mamy z czego. Pierwszą modernizowaną drogą będzie Szymanów-Kaski-Regów, w późniejszym czasie Kaski-Jaktorów.
Dlaczego w pierwszej kolejności będzie modernizowana droga Szymanów-Kaski-Regów?
- Jest to droga bez ograniczenia
tonaŜu, więc porusza się nią wiele bardzo cięŜkich samochodów.
Podejmowaliśmy kroki w celu
ograniczenia cięŜkich transportów, aby odciąŜyć ową trasę,
jednak
w obecnej sytuacji jest to niemoŜliwe. Droga łącząca się z
innymi powiatami, nie moŜe
mieć takiego ograniczenia. Jednak będziemy starać się, aby zminimalizować ilość cięŜkich transportów na naszych drogach.
Jest Pan Prezesem Ochotniczej Stra-

Ŝy PoŜarnej w Kaskach. Jak zaczęła się Pana przygoda ze straŜą?
- Do straŜy zbliŜyłem się w czasie mojej gry w zespole, który
dał początek, do dziś istniejącej
- Orkiestrze Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej w Kaskach. W 1984 r.
doszło do zarejestrowania orkiestry w Skierniewicach. Od
tego momentu, mogliśmy występować na festiwalach oraz
przeglądach orkiestr.
Od 1987 roku byłem członkiem
Zarządu StraŜy, a prezesem
zostałem 1991 r. Tak zaczął się
mój związek ze StraŜą w Kaskach.
Jakie ma Pan plany na przyszłość?
– Chciałbym zrezygnować ze stanowiska prezesa OSP w Kaskach. Pełnię wiele funkcji,
które czasem bardzo cięŜko jest
pogodzić ze sobą. Jako radny
powiatowy muszę być na bieŜąco w sprawach powiatowych.
Dodatkowo jestem w Komisji
Bezpieczeństwa przy Komendzie Powiatowej Policji oraz
pełnię funkcję wiceprezesa
Zarządu Powiatowego Związku
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych, a takŜe jestem członkiem
Zarządu Wojewódzkiego. Dlatego uwaŜam, Ŝe nadszedł czas
na zmianę prezesa straŜy. Mam
nadzieję, wniesie on wiele nowych pomysłów i rozwiązań.
Oczywiście będę słuŜył radą
oraz pomocą nowemu prezesowi.
Jakie zadania aktualnie realizuje
StraŜ?
- W tej chwili straŜ jest objęta
najwyŜszym stopniem gotowości bojowej. W kaŜdym momencie moŜemy być wezwani
do udzielenia pomocy, na terenie innego powiatu, czy województwa. Jest to spowodowane
najbliŜszym spotkaniem, które
ma się odbyć w Warszawie
oraz obecną porą roku, która
obfituje w wichury, opady
deszczu. Musimy być gotowi
do udzielenia pomocy w kaŜdej
chwili.
Dziękuję za rozmowę.
- Dziękuję bardzo.
Rok 1, Numer 3

P R AW I E W S Z Y S T K O O „ N A S Z E J S Z K O L E ”
KONKURSY … KONKURSY …KONKURSY ...
Wraz z pierwszymi oznakami wiosny, przyroda budzi się do Ŝycia,
świat staje się piękniejszy. RównieŜ w naszej szkole jest barwnie i
kolorowo, a wszystko za sprawą
dekoracji związanej ze Świętami
Wielkanocnymi.
W okresie poprzedzającym
święta Wielkiej Nocy nasi uczniowie brali udział w konkursach
szkolnych i gminnych.
∗ Przed Niedzielą Palmową odbyło się podsumowanie I edycji
gminnego konkursu na
”Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Komisja oceniła 43
palmy przywiezione ze wszystkich szkół z terenu gminy.
W konkursie szkolnym, który
jest organizowany od 5 lat
wzięło udział 60 uczniów wraz
z rodzinami.
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Komisja, której przewodniczył ks. Proboszcz Mirosław Grędziński oceniła 44
palmy.
Zwycięzcami zostali:
Skrzypczyńska Izabela kl. IV a, Radziejewski Damian i Arek kl. „0”, Stegienko Mateusz kl. II a, Zagrajek Dawid kl. II b, Jaskólski Marek kl. IV a i Jaskólska Kasia kl. II a,
Chmiel Agata kl. III b, Sitarska Agnieszka
kl. VI b, Szelachowski Marcin II b, Puczyńska Emilka I b, Magda Szymańczak I a,
Aleksandra Olejniczak II b.
Osoby nagrodzone oraz wszyscy uczestnicy etapu gminnego i szkolnego dostali
upominki ufundowane przez Urząd Gminy
w Baranowie i ks. Proboszcza naszej parafii.
Nagrodzonym gratulujemy.
Fundatorom nagród składamy serdeczne
podziękowania.
ElŜbieta Skrzypczyńska
– organizator konkursu gminnego

N A S Z Y C H

Członkowie OSP Kaski w okresie
przedświątecznym zorganizowali generalne porządki wiosenne w obiektach StraŜy i wokół nich.
Od Wielkiego Piątku wspólnie ze
straŜakami z OSP Osiny adorowali
przy Grobie Pańskim. W adoracji
uczestniczyli dorośli, młodzieŜ i dzieci z MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej.
W procesji i Mszy Rezurekcyjnej
udział wzięli wszyscy członkowie
StraŜy i Orkiestra. Uroczystości w
kościele zakończono paradą oraz
wspólnym śniadaniem, na którym
dzielono się jajkiem. Na śniadaniu
gościli: ks. Proboszcz Mirosław Grędziński, wójt Gminy Andrzej Kolek
oraz członkowie OSP Osiny.
W Drugi Dzień Świąt („Lany
Poniedziałek”) tradycyjnie cztery sekcje wyjechały na polewanie zagród na
terenie swojego działania.
W dniu 14.04.2004r. delegacja
straŜaków uczestniczyła we Mszy św.
W katedrze św. Floriana w
Wiadomości z Kask i Okolic

∗ 5 kwietnia 2004 r. w Zespole Szkół
w Baranowie odbyła się kolejna
edycja konkursu recytatorskiego
„Poezjo … ! Jakie Twe imię … !”
W czasie eliminacji szkolnych 19
marca 2004 r. wyłoniona została 6
osobowa grupa uczniów, która reprezentowała naszą placówkę w
eliminacjach gminnych.
Byli to:
Jola Borowska kl.IV a, Emilia Kiełbus kl.VI a, Patrycja Konarska
kl.Vb, Emilia Laren kl. IV a, Anna
Stanisławska kl. V b, Tomasz Szponder
kl. V b.
Wśród nagrodzonych znalazł się
Tomasz Szponder, który za recytację wiersza „Chrząszcz” J. Brzechwy otrzymał III nagrodę.
Anna Nowak
– organizator konkursu

S T R A ś A K Ó W

Warszawie, a potem w spotkaniu
wielkanocnym z władzami StraŜy.
W najbliŜszym czasie planowany jest
udział:
• 3 maja – Orkiestry w obchodach
„3 maja” w śyrardowie
• 4 maja – straŜaków i Orkiestry w
uroczystym przekazaniu Relikwii
św. Floriana w Bazylice Katedralnej na Pradze, na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego PSP,
Prezesa ZW ZOSPRP Województwa Mazowieckiego i Kapelana
Mazowieckiego StraŜaków
• 15 maja – udział Orkiestry w
obchodach „Wojewódzkiego Dnia
StraŜaka w Warszawie”
• 23 maja, godz. 1100 – występ
MłodzieŜowej Orkiestry Dętej
pod batuta Edwarda Millera w
Filharmonii Narodowej w Warszawie
Zarząd StraŜy
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ZBLIśA SIĘ ROCZNICA!
Rok 2006 będzie dla nas waŜnym rokiem i to MY SAMI powinniśmy o to zadbać. Wtedy właśnie
przypadnie rocznica 600- lecia istnienia naszej parafii. To waŜne wydarzenie nie moŜe przejść bez echa,
więc juŜ dziś chcielibyśmy zacząć
przygotowania.
śyjemy w miejscu, o którym
pisano juŜ w XV wieku. Choć są to
krótkie historyczne zapisy, ale to
właśnie dzięki nim wiemy na pewno, Ŝe Kaski juŜ wtedy istniały. A
skoro w roku 1406 utworzono w
nich parafię, to musiały być duŜą
wsią. Najstarsze dokumenty i wszelkie przekazy historyczne odnośnie
parafii, znajdują się w archiwach
kościelnych, ale i MY zapewne mamy „kawałek historii Kask”.
Spytacie Państwo gdzie?
Myślę, Ŝe przede wszystkim w
rodzinnych albumach, albo na dnie
szuflady z rodzinnymi pamiątkami.
Dlatego zachęcam wszystkich do

przejrzenia starych – trochę juŜ
poŜółkłych – fotografii. MoŜe na
niektórych z nich, gdzieś w dali
widać nasz poprzedni, drewniany
kościółek, który „ Niemcy spalili w
1944 roku. Wtedy teŜ spłonęła
dzwonnica i łaskami słynący obraz
Matki BoŜej Kaskiej, do której
śpiewano pieśń skomponowaną na
przełomie XVII i XVIII wieku"1 .
MoŜe na zdjęciach zobaczymy i tę
dzwonnicę i ten obraz ?
To by było niesamowite przeŜycie.
Na starych fotografiach ukrywa się
wiele ciekawych miejsc. Jeśli je

odnajdziemy, to podzielmy się
tym odkryciem! PokaŜmy to innym! MoŜe uda się NAM wspólnie zorganizować wystawkę „ Z
historii Kask i Okolic” ?
PS. Bardzo prosimy wszystkich
zainteresowanych i będących w
posiadaniu ciekawych, starych
fotografii i innych pamiątek o
kontakt z panią GraŜyną Toberdyrektor Szkoły Podstawowej w
Kaskach.
A.B
1
Ks. G. Kalwarczyk „Dekanat błoński w
archidiecezji warszawskiej” str. 31

JEST CZYŚCIEJ!

APEL DZIECI DO DOROSŁYCH!

Nasza akcja WIELKIE PORZĄDKI zaczęła się juŜ w piątek
2 kwietnia. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kaskach wraz z nauczycielami oczyścili ze śmieci
rowy wzdłuŜ drogi Szymanów –
Regów (od skrzyŜowania Baranów
– Kaski do byłego SKR). Posprzątali papiery (i nie tylko) wokół
sklepu spoŜywczego.
W sobotę zorganizowana grupa
uprzątnęła pobocza wzdłuŜ drogi
Teresin – Kaski (Wygon). Wielu
mieszkańców Kask i Okolic właśnie tego dnia włączyło się do akcji, sprzątając swoje posesje i wokół nich.
Wszystkie nieczystości zostały
zebrane przez specjalnie w tym
dniu zorganizowane pojazdy i wywiezione na składowisko odpadów
w Teresinie.
Jest czyściej i oby było
tak jak najdłuŜej.
A.B

My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaskach zwracamy się z gorącą prośbą do dorosłych mieszkańców Kask i
Okolic o nie zaśmiecanie (zwłaszcza butelkami) rowów
wzdłuŜ naszych dróg. Chcemy idąc do szkoły patrzeć na
zielona trawę, kolorowe kwiaty, a nie na papiery, butelki i
słoiki.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kaskach

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kaskach bardzo dziękuje
Pani Urszuli Brzywczy za worki foliowe, które zostały wykorzystane w akcji WIELKIE PORZĄDKI.
Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
składa serdeczne podziękowanie Pani ElŜbiecie Kowalczyk
z ODR Bielice za wykonanie projektu zagospodarowania
skweru przy placu w Kaskach.

