0 5 CZERWCA 2 0 0 5

S t o w a r z y s z e n i e n a R z e c z R o z w o j u K a s k i O k o l i c R O K 2 , N U ME R 1 3

Wiadomości z Kask
i Okolic
II RODZINNY FESTYN
W KASKACH
JuŜ po raz drugi Szkoła Podstawowa w Kaskach
oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic zapraszają Państwa do uczestnictwa w Festynie Rodzinnym,
który rozpocznie się 5 czerwca 2005 r. o godzinie 13:30
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Proponujemy następujące atrakcje:
pokaz ratownictwa medycznego
koncert MłodzieŜowej Orkiestry Dętej OSP Kaski
występy dzieci
loterię fantową
kiermasze
zawody sportowe i wiele, wiele innych atrakcji
Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy
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W dniu 8 maja 2005r. OSP Osiny świętowała 40lecie istnienia. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 12:00
mszą św. celebrowana przez ks. Mirosława Grędzinskiego.
StraŜacy specjalnie na tą uroczystość kupili figurkę Św.
Floriana, która zdobiła ołtarz podczas mszy.
Po zakończeniu naboŜeństwa druhowie usłyszeli
wiele słów uznania od zaproszonych gości. Przemawiali
m.in. Wójt Gminy w Baranowie p. Andrzej Kolek; Starosta
Powiatu Grodziskiego p. Marek Wierzbicki; Prezes Zarządu Powiatowego OSP dh. Piotr Galiński; Komendant Policji Powiatu Grodziskiego nadkomisarz Krzysztof KrzyŜanowski.
Druhowie zostali wyróŜnieni medalami:
„Wzorowy StraŜak”, odznaczeniami za zasługi dla poŜarnictwa oraz za wysługę lat w OSP.
ODZNACZENIA ZA WYSŁUGĘ LAT
5-lecia
dh. Brzywczy Mirosław
dh. Stefańska Renata
dh. Nowakowska Justyna
dh. Szelachowski Bernard
dh. Bogucka Hanna
10-lecia
dh. Zygier Wojciech
dh. Boniecki Daniel
dh. Boniecki Jarosław
dh. Nowakowska Iwona
dh. śygadło Adam
dh. Ciastek Sławomir
Meldunek o gotowości jednostek
15-lecia
dh. Śnieg Kazimierz
20-lecia
dh. Boniecki Tomasz
dh. Rutkowska Halina
dh. Kołodziejak Halina
dh. Boniecka Anna
dh. Rutkowska Joanna
40-lecia
dh. Kołodziejak Jan
dh. Zygier Henryk
dh. Stegienka Zygmunt

ZałoŜyciele jedostki
Dekorowali:
Prezes Gminnego Zarządu OSP dh. Andrzej Kolek
Sekretarz Gminnego Zarządu OSP dh. Joanna Zimochocka

. . .

Brązowy medal za zasługi dla poŜarnictwa
dh. Boniecki Jarosław
dh. Szelachowski Bernard
dh. Brzywczy Mirosław
dh. Ciastek Sławomir
dh. śygadło Adam
dh. Boniecki Daniel
dh. Bogucka Hanna
Odznakę „StraŜak Wzorowy”
dh. Ligorowska Maria
dh. Nowakowska Justyna
dh. Ligorowski Edward
dh. Stefańska Renata
dh. Fabisiak Dariusz
dh. Guzek Piotr

Dekoracja sztandaru jednostki
Po uroczystości OSP Osiny wraz z zaproszonymi
gośćmi oraz jednostkami z terenu działania (tj. Kaski i BoŜa
Wola) zasiedli do wspólnego posiłku.
OSP Osiny dziękuje wszystkim darczyńcom i sympatykom jednostki, druhnom i druhom, byłym i obecnym członkom. Dzięki wsparciu i wytęŜonej pracy jednostka rozwija
się, a takŜe otwiera swoje drzwi dla kaŜdego, kto ma wole
cięŜko pracować i słuŜyć innym.
Druhowie dziękują orkiestrze OSP Kaski, która swoim
występem uświetniła uroczystość. Kierują wyrazy wdzięczności dla druhów z Kask za uczestniczenie w tak waŜnym
dla OSP Osiny dniu oraz za pomoc w organizacji uroczystości.
StraŜacy dziękują równieŜ sponsorom: Wójtowi Gminy
w Baranowie p. Andrzejowi Kolkowi; pp. M.W. Sikorom
oraz pp. M.J. Konarskim.
Dziękują wszystkim mieszkańcom Osin i okolic
za przybycie.

ODZNACZENIA ZA ZASŁUGI
DLA POZARNICTWA
Brązowy Medal za zasługi dla poŜarnictwa dla OSP Osiny wręczyli Członek Zarządu Wojewódzkiego OSP dh.
Marek Choiński oraz Z-ca Komendanta Powiatowej PSP w
Grodzisku Mazowieckim mł. bryg. Grzegorz Przerwa.
Złoty medal za zasługi dla poŜarnictwa
dh. Boniecki Tomasz
dh. Boniecka Anna
Srebrny medal za zasługi dla poŜarnictwa
dh. Śnieg Kazimierz
dh. Zygier Wojciech
Str. 2

Ołtarz polowy
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Wywiad z dzielnicowym Kask
st. post. Pawłem Bućko
st. post. Paweł Bućko tel. sł. 0600997518
Rewir obejmuje cały obszar gminy Baranów
Przyjmuje interesantów w KP Jaktorów oraz w drugi czwartek miesiąca w godz. 11.00-13.00 w GOPS w
budynku gminy Baranów.

Jak jest stan bezpieczeństwa w Kaskach i Okolicach?
Od maja ubiegłego roku pełnię funkcję dzielnicowego
tego obszaru czyli dzielnicy nr 3. Stan bezpieczeństwa
oceniam jako dobry.
Z jakimi problemami najczęściej zwracają się do pana nasi mieszkańcy?
Najczęstszymi problemami mieszkańców są sprzeczki
sąsiedzkie lub kłótnie domowe. ZauwaŜyłem, porównując ilość zgłoszeń w miesiącach marzec i kwiecień, tendencję wzrostowa takich interwencji.
Jakie są największe zagroŜenia w naszej okolicy?
W ostatnim czasie zaobserwowałem niebezpieczeństwo
ze strony kierowców. Nie dostosowują oni prędkości
jazdy do warunków atmosferycznych oraz ograniczeń,
które sygnalizują znaki drogowe. Z tego powodu zaczęliśmy prowadzić w szkołach (Kaski, gole, BoŜa Wola)
akcję
„Bezpieczna Droga do Szkoły”.
W jaki sposób dzieci podchodzą do przepisów ruchu
drogowego?
Dzieci wykazują bardzo duŜe zaangaŜowanie w czasie
takiej akcji. Uczymy je jak powinny się zachowywać w
czasie poruszania się po drogach, aby bezpiecznie dojechać do celu podróŜy. Poza tym posiadają odblaski na
tornistrach oraz światełka przy rowerach, a to równieŜ
zwiększa poziom bezpieczeństwa na drodze.
Jak policja ustosunkowuje się do „modnego” ostatnio
wypalania traw?
Jest to wykroczenie, które często prowadzi do dalszych
konsekwencji czyli zapalenie się budynków mieszkalnych i gospodarczych. Nie jest to poŜyteczne ani dla ludzi, ani dla środowiska naturalnego. Konsekwencje wykroczenia to postępowanie mandatowe lub sprawa w sadzie grodzkim, niezaleŜnie od tego, czy wystąpiły dalsze

Apel
Wiele domostw w naszej okolicy nie jest wyraźnie
oznaczone tj. brak tabliczki na posesji z jej numerem.
Chciałbym prosić, aby wszyscy mieszkańcy oznaczyli
widocznie swój dom tabliczką z numerem posesji. Wystarczy kawałek blaszki lub dykty z namalowanym numerem, nie musi być to nowa tabliczka. Jest to bardzo
pomocne, gdyŜ w czasie interwencji musimy szybko
dojechać na miejsce wezwania, a widoczne numery
domów pozwolą nam szybko znaleźć miejsce, którego
szukamy. Czasem pół godziny stracone na poszukiwanie danej posesji, moŜe uratować ludzkie zdrowie lub
Ŝycie.
Czy często spotyka się pan z kradzieŜami na naszym
terenie?
Do tej pory spotkałem znikomą liczbę kradzieŜy na
tym terenie. Zwykle jest to grabieŜ złomu przez tzw.
„złomiarzy” oraz tego typu rzeczy. Oczywiście zdarzają się tez inne kradzieŜe, ale ich ilość jest bardzo niska.
Jak często w naszej okolicy podczas interwencji spotyka pan nieletnich czy młodzieŜ?
Najczęściej młodzieŜ i dzieci spotykam podczas interwencji domowych. W czasie mojej pracy miało miejsce
tylko kilka zdarzeń, w których uczestniczyli nieletni.
Czy występują w naszym społeczeństwie patologie?
Zazwyczaj jest to przemoc fizyczna i psychiczna w
rodzinie czyli znęcanie się nad rodziną przez, przewaŜnie męŜczyzn, naduŜywających alkoholu. Prowadzę w
tych przypadkach tzw. „niebieską karę”. W związku z
tym raz na miesiąc staram się odwiedzić takie rodziny i
skontrolować sytuację panującą miedzy domownikami.
Obecnie w ramach tej akcji w gminie Baranów odwiedzam około 10 rodzin.
Rozmawiała
Anna Wojciechowska

Telefony:
Komisariat Policji w Jaktorowie
(0-46) 856 40 92
Komenda powiatowa policji w Grodzisku Maz. (0-22) 755 60 11 lub (0-22) 755 60 12
lub (0-22) 755 60 13
Alarmowe numery bezpłatne
112 telefon komórkowy
997 telefon stacjonarny
Wiadomości z Kask

Str. 3

W

N A S Z E J

P A R A F I I

18 maja był pochmurnym dniem — po południu zaczęło
padać na dobre.
Choć tak bardzo potrzebny, to właśnie ten deszcz pokrzyŜował
nam plany. Nie mogliśmy, ogłoszonej juŜ wcześniej mszy św. zorganizować na palcu. Przenieśliśmy się do naszego kościółka, by wspólnie prosić
Boga o szybkie wyniesienie na ołtarze naszego papieŜa Jana Pawła II.
Mszę św. celebrował ks. Maciej z Błonia, który „dotarł” do nas
prosto z Watykanu.

BoŜe Ciało

M S Z A Ś W I Ę T A
Z A P A R A F I A N

BoŜe Ciało (inaczej - Święto Ciała i
Krwi Pańskiej) jest uroczystością ku czci Najświętszego Sakramentu. Obchodzimy je w
czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego,
a więc jest to święto ruchome.
W Polsce po raz
pierwszy
wprowadził to święto bp Nanker w
1320 r. w diecezji krakowskiej.
Obchody świętą wiąŜą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po
drogach parafii. Procesja zatrzymuje się
kolejno przy czterech ołtarzach, przy
których czytane są fragmenty z kaŜdej z
Ewangelii związane tematycznie z Eucharystią.

Zgodnie z dekretem Kongregacji do spraw
Duchowieństwa z 25 lipca 1970 roku kapłanów, którzy pełnią funkcje proboszczów obowiązuje odprawianie Mszy św. za parafian we wszystkie niedziele oraz
dni:
∗
Narodzenia Pańskiego (25.XII)
∗
BoŜej Rodzicielki Maryi (1.I)
∗
Objawienia Pańskiego (6.I)
∗
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
∗
Wniebowzięcia NMP (15. VIII)
∗
Wszystkich Świętych (1. XI)
W naszej parafii w intencji parafian
modlimy się na Mszy św., w której uczestniczy największa ilość wiernych.

A tak wyglądały nasze ołtarze:

K a n c e l a r i a

p a r a f i a l n a

Czynna jest we wtorek, piątek i sobotę od godz. 8.30 – 9.00
oraz w pozostałe dni tygodnia po odprawianych mszach świętych.
W waŜnych sprawach moŜna kontaktować się o kaŜdej porze, po wcześniejszym
uzgodnieniu telefonicznym.

Telefon do kancelarii parafii
.
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(046) 856 07 25
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J A N PAW E Ł I I
„Tak bardzo
jesteście
podobni
do ewangelicznego
siewcy,
szanujcie
więc kaŜde ziarno
zboŜa kryjące w sobie cudowną moc
Ŝycia.
Uszanujcie
ziarno Słowa BoŜego. Niech z ust polskiego rolnika nie
znika nigdy to piękne
pozdrowienie
„Szczęść BoŜe” , „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, pozdrawiajcie się
tymi słowami, przekazując w ten sposób najlepsze Ŝyczenia. W nich zawarta
jest nasza chrześcijańska godność. Nie
dopuśćcie, aby tę godność wam odebrano, bo niestety próbuje się to robić.”
Krosno, 10 czerwca 1997

DO ROLNIKÓW
„JeŜeli mówię o poszanowaniu
ziemi, nie mogę zapomnieć o tych, którzy najbardziej są z nią związani, którzy znają jej wartość i godność. Myślę
tu o rolnikach, którzy nie tylko na Zamojszczyźnie, ale w całej Polsce bezpośrednio zmagają się z ziemią, czerpiąc
z niej owoce niezbędne dla Ŝycia mieszkańców miast i wsi. Nikt tak jak pracujący na roli nie moŜe zaświadczyć o
tym, Ŝe wyjałowiona ziemia nie daje
plonów, zaś pielęgnowana z miłością
jest szczodrą karmicielką. Z wdzięcznością i szacunkiem chylę głowę przed tymi, którzy przez weki uŜyźniali tę ziemie potem czoła, a gdy trzeba było stawać w jej obronie, nie szczędzili równieŜ krwi”.
Zamość, 12 czerwca 1999

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 ”
∗

W I E L K I E

Z M I A N Y

Trwają przygotowania do powołania od 01 września
2005 r. Publicznego Gimnazjum w Kaskach oraz połączenia istniejącej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Zespół Szkół.
Uchwałę w tej sprawie podejmie RadaGminy
Baranów na sesji w dniu 10 czerwca 2005 r.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców szkoły
pozytywnie zaopiniowała połączenia placówek w Zespół Szkół.
Decyzja o utworzeniu Gimnazjum jest zgodna z oczekiwaniami rodziców uczniów uczęszczających do naszej placówki.

ZADBAJ ...
O SWOJE
ZDROWIE

NZOZ Omega informuje, iŜ 05.06.2005r. w
związku z Festynem Rodzinnym, będzie moŜliwe wykonanie badań profilaktycznych typu:
∗ oznaczenie poziomu cukru i cholesterolu
Wiadomości z Kask

oraz wykonanie badania czynnościowego
układu oddechowego – spirometrii.
∗
pomiar ciśnienia tętniczego krwi
W czasie imprezy będzie moŜna zapoznać się z wyposaŜeniem karetki reanimacyjnej, którą uŜyczyła nam
firma Medical-Trans. Odbędzie się pokaz pierwszej
pomocy przedlekarskiej i lekarskiej dzięki firmie EDU
– MED – Centrum Szkolenia Ratownictwa.
Firma EDU – MED jest jedną z niewielu w Polsce,
która realizuje światowy unijny program szkoleń w
zakresie pomocy przedmedycznej i medycznej nie
tylko dla słuŜb medycznych ale przede wszystkim dla
dzieci, młodzieŜy i wszystkich zainteresowanych. Posiada certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji, co
jest gwarancją jakości usług.
W tym roku uczestniczyła w Mistrzostwach Świata w
Ratownictwie Medycznym w Czechach, gdzie zajęli
14 miejsce na 65 druŜyn z całego świata.
W czasie imprezy 05.06.2005r. zademonstrują
podstawowe czynności udzielania pomocy przedlekarskiej i lekarskiej. Widzowie takŜe będą mogli samodzielnie przećwiczyć podstawowe czynności na fantomach.
Serdecznie zapraszamy
Kierownik NZOZ Omega
Magdalena Piórkowska-Pruszek
Str. 5
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W ostatnim okresie nasza OSP uczestniczyła
w 9 akcjach ratowniczo-gaśniczych. Były to poŜary 3
stodół, 1 szopy oraz 5 poŜarach traw.
Od początku roku 2005 uczestniczyliśmy juŜ
w 24 takich akcjach.
Dla porównania przypomnę, Ŝe przez cały
ubiegły 2004 rok nasza OSP brała udział tylko w 13
akcjach ratowniczo-gaśniczych.
Zarząd OSP Kaski

W dniu 4 maja 2005 roku orkiestra i poczet
standarowy naszej jednostki brały udział we mszy św.
w Warszawskiej Katedrze z okazji Dnia StraŜaka i
I rocznicy sprowadzenia Relikwii Św. Floriana.
W czasie uroczystości prezes OSP Kaski
Aleksander Krzemiński i jednostka zostali uhonorowani za utrwalanie wartości chrześcijańskich i więzi z
kościołem rzymsko-katolickim, dyplomami i srebrnymi wizerunkami Ojca Świętego Jana Pawła II, przez
Abp. Sławoja Leszka Głudzia – Biskupa WarszawskoPraskiego.

S T R A ś A K Ó W

22 maja 2005 r. orkiestra wystąpiła w Filharmonii
Narodowej. Był to koncert umuzykalniający dla dzieci, prowadzony przez Jadwigę Mackiewicz.
Orkiestra wykonała następujące utwory:
- Uwertura z opery „Carmen”
- „Suguidilla” z op. Carmen - solo śpiew Katarzyna Rzymska
- „Nasza Polna RóŜa” – solo śpiew Katarzyna Rzymska
- „Polonez A-dur”
- „Walc C-mol Nr. 2 op. 64” – solo klarnet Katarzyna Banaszek
- „Neapolitańska Piosenka” z baletu „Jezioro Łabędzie” –
solo 2 trąbki Kamil Gadziński i Marcin Wójcik
- „Wokaliza” z filmu „Dziewiąte Wrota” Romana Polańskiego
- „Piknik Latem”
- „Cisza” – solo trąbka Kamil Starus
- Parafraza arii z opery „Poławiacze pereł” –
solo śpiew Katarzyna Rzymska oraz solo trąbka Kamil Starus
- „Intermezzo” („Lotne palce”) – solo klarnet GraŜyna
Kwiatkowska
- „Pod gwiaździstym sztandarem”

Dnia 8 maja poczet sztandarowy, orkiestra
oraz członkowie OSP wzięli udział w uroczystościach
40-lecia w OSP w Osinach.

Koncert orkiestry OSP Kaski w Filharmonii
W czasie zapowiedzi padło wiele ciepłych słów pod
adresem orkiestry, dyrygenta, solistów, prezesa OSP, wójta
gminy, dyrektora orkiestry oraz miejscowości Kaski.
Orkiestra i soliści zostali nagrodzeni gromkimi brawami, za
które w podziękowaniu bisowali.
Orkiestra występuje w Filharmonii od 6 lat i jest bardzo lubiana przez słuchaczy - świadczy o tym wykupienie
wszystkich biletów na koncert juŜ w kwietniu.
Orkiestra OSP Kaski — 40-lecie OSP Osiny

Z h i s tor ii M łod zie Ŝ ow e j Orki e str y Dę t e j OS P K ask i
W grudniu 1984 roku Edmund Grzelak i Aleksander Krzemiński wyjeŜdŜają do Skierniewic do porucznika Mariana Chmielewskiego z listą zapisanych kandydatów
do orkiestry.
Na tym spotkaniu zostały wstępnie omówione
sprawy organizacyjne związane z prowadzeniem orkiestry.
Ze względu na brak funduszy na opłacenie instruktora, który uczyłby młodych gry — Edmund Grzelak zobowiązuje
się bezpłatnie szkolić członków orkiestry.
W tym czasie Aleksander Krzemiński zostaje kierownikiem orkiestry.
W maju 1985 roku orkiestra na czele z Tadeuszem Skrzypczyńskim Prezesem G.Z.Z. OSP w Baranowie
bierze udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP
Str. 6
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w Skierniewicach (orkiestranci brali udział, jako obserwatorzy).
26 maja 1985 roku orkiestra uczestniczy w następujących uroczystościach: Dni Ochrony PrzeciwpoŜarowej, Dnia
Matki i Święta Ludowego w Baranowie.
Tego dnia wydarzył się tragiczny wypadek samochodowy. Jednym z poszkodowanych w tym wypadku był prezes
OSP w Kaskach —Włodzimierz Kaczmarek.
31 maja 1985 roku umiera ranny prezes.
Kierownik orkiestry Aleksander Krzemiński podejmuje
decyzję o uczestnictwie orkiestry, przy wsparciu muzyków
zaproszonych, w pogrzebie prezesa – współzałoŜyciela orkiestry.
Rok 2, Numer 13

Rozmowy z naszym lekarzem —
Magdaleną Piórkowską—Pruszek

„ P r z e m i a n y

Ostatnie 25 lat naszej historii to wbrew pozorom i opiniom wielu środowisk, okres ogromnych
przemian we wszystkich sferach Ŝycia społecznego.
Wyrwanie się z systemu, który zniszczył poczucie odpowiedzialności, swobodę myślenia i działania, a przede wszystkim radość Ŝycia wymaga ogromnej siły, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i
zbiorowym i nie stanie się to szybko.
Obraz Ŝycia politycznego, ekonomicznego,
kulturalnego i duchowego to wektor wypadkowy tego
na co nas wszystkich stać, jak jesteśmy przygotowani
do świadomego i odpowiedzialnego Ŝycia.
Przemiany dotyczące SłuŜby Zdrowia, równieŜ podlegają tym regułom. Próby reorganizacji jej funkcjonowania trwają juŜ od około 10 lat.
Nie ma idealnego systemu na świecie, który zabezpieczyłby potrzeby i oczekiwania.
W Polsce wychodzimy z centralizowanego
sposobu zarządzania. I etap mamy juŜ za sobą. W
przeciągu ostatnich 6 lat część zakresu działania SłuŜby Zdrowia tzn. Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz
część lecznictwa specjalistycznego została przekazana
w duŜym odsetku osobom prywatnym (najczęściej
lekarzom). Ci lekarze muszą aktualnie zmierzyć się
nie tylko z wymaganiami doskonalenia zawodowego,
ale muszą sprawnie wchodzić w rynek rywalizacji o
usługę medyczną.
Całe lecznictwo szpitalne i duŜa część lecznictwa specjalistycznego pozostają placówkami publicznymi i wymagają gruntownych reform, szczególnie w
zakresie zarządzania i organizacji pracy, w czym trzeba upatrywać największych oszczędności.
W Polsce brak wykwalifikowanej kadry
(dopiero się ona tworzy) do zarządzania placówkami
medycznymi, co stwarza duŜe problemy wielu ośrodkom. Finanse Publicznej SłuŜby Zdrowia (czyli nasze
składki zdrowotne) są zarządzane i rozdzielane na placówki medyczne przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Jest to forma centralizacji zarządzania środkami publicznymi i interwencjonizmu państwowego w politykę zdrowotną w naszym kraju.
Opieka nad zdrowiem społeczeństwa ma
szczególny wymiar. Wydaje się, iŜ w naszym kraju
powinno być podjęte jednoznaczne stanowisko jakim
torem pójdą reformy, aby poprawić jakość usługi medycznej.

Wiadomości z Kask

S ł u Ŝ b y

Z d r o w i a ”

Obserwując zmagania partii politycznych oraz
stanowisko Ministra Zdrowia takiej jasności brak. NaleŜy uświadomić sobie jeden bardzo waŜny fakt - postęp medyczny idzie znacznie szybciej niŜ moŜliwości
zagwarantowania usługi zgodnej z nim kaŜdemu
(zwłaszcza na takim etapie rozwoju społecznoekonomicznego na jakim jesteśmy).
Podstawowa składka na ubezpieczenie zdrowotne mimo iŜ stanowi duŜy procent dochodu indywidualnego naleŜy do jednych z najniŜszych wśród krajów Unii. W wielu krajach istnieje drugi system
oprócz podstawowego publicznego ubezpieczenia
zdrowotnego, który wspomaga realizację usługi medycznej na odpowiednim poziomie. Jednak prowadzi
to do podziału społeczeństwa na biednych i bogatych,
ale uruchamia mechanizm walki o klienta i poprawia
jej jakość.
W naszym kraju niestety trudno o decyzję i
czy jesteśmy przygotowani, przede wszystkim mentalnie, aby całkowicie urynkowić usługę medyczną, jak
to się stało w większości sfer Ŝycia społecznego.
Wydaje się jednak, Ŝe jest to jedyna droga, choć bardzo trudna, do poprawy jej jakości.
Magdalena Piórkowska-Pruszek

Kierownik NZOZ ,,OMEGA’’ w Baranowie Magdalena Piórkowska-Pruszek z
przykrością zawiadamia, iŜ z terenu przy przychodni zdrowia skradziono drzewko magnolię ,
które pięknie w tym roku po zimie zakwitło.
UwaŜam, iŜ złodziej powinien pomyśleć, jak
zrekompensować stratę. Gdyby nie wiedział, to
społeczność Baranowa powinna poczuć się odpowiedzialna, Ŝe wśród nich jest ktoś taki i zrekompensować stratę.
MAGNOLIA- drzewo ozdobne , rośnie
w Ameryce Północnej, Chinach, Japonii, Himalajach. Posiada duŜe liście , najczęściej eliptyczne, kwiaty bardzo okazałe, często rozwijające się przed liśćmi. W Polsce sadzi się najczęściej Magnolię pośrednią, która jest skrzyŜowaniem dwóch odmian chińskich. Posiada piękne
tulipanowate kwiaty , które rozwijają się w
pachnące miseczki w kolorach białym lub róŜowy( skradziona Magnolia była róŜowa).
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WIDZIANE
ZZA PŁOTU
PrzejeŜdzając— czy
to samochodem, czy
rowerem—
trudno
nie zauwazyć, Ŝe w
n a s z y c h
przydomowych
ogródkach
i
ogródeczkach praca wre.

Tej wiosny zafundowaliśmy make-up
naszej głównej ulicy. Myślę, Ŝe donice z kwiatami to dobry pomysł.
W pełnej krasie będą dopiero latem, ale
juŜ dziś jestem w stanie sobie wyobrazić, jak
pięknie będzie wyglądać nasz plac (Oby tylko
nie zwiędły lub co gorsza „nie dostały nóg” i
nie wyszły po angielsku).

Pielimy
przesadzamy,
dosadzamy,
grabimy, kosimy— a wszystko po to, by
było ładnie i przyjemnie mieszkać i ...
pracować.
(Szaleństwo porządków i upiększeń - w
dobrym znaczeniu tego słowa— nie
ominęło równieŜ naszej szkoły).

₪₪₪₪₪
Wiosna —to pora roku, która nie tylko
budzi i odmienia świat, ale działa bardzo
inspirująco na ludzi . Jeśli więc coś tworzyć
postanawia, zmieniać to właśnie wiosną.

„ M A Ł O

N A S

. . . ”

Zapracowani, zaganiani, pochłonieci załatwianiem róŜnych spraw osobistych nie mamy czasy by....
No własnie, to zdanie choc moŜe być wytłumaczeniem, ale moŜe teŜ być naszym przekleństwem.
Skoncentrowani na własnych sprawach przestajemy dostrzegać rzeczywistość, która przeciez ma nie
bagatelny wpływ na nasze Ŝycie. Jeśli nie uczestniczymy w niej, to tak naprawdę, nie kierujemy
bliŜej
„własnym losem” w szerszym wymiarze niŜ tylko osobisty.
Małe dzieci bawiąc się spiewają czasami taką piosenkę:
„Mało nas, mało nas,
Do pieczenia chleba,
Podejdź Ty, podejdź Ty,
Ciebie tu potrzeba”.
Są zadowolone, gdy ściągną do wspólnego koła, jak najwięcej dzieciaków, bo wtedy zabawa udaje
się i cieszy wszystkich.
A wracając do nas dorosłych—zasada, która obowiązuje w tej dziecięcej zabawie ma zastosowanie i w
naszym Ŝyciu.
Na spotkanie w sobotę 21 maja było obecych niewielu mieszkańców Kask, przyszli Ci, którym nie
jest wszystko jedno! Którzy chcąc coś mieć, chcą decydować co to moŜe być! W czasie spotkania
omówiono sprawy takie jak:
∗
obchody 600-lecia istnienia parafii Kaski
∗
Propozycje nazw ulic dla naszej miejscowości
Co zrobić, by nasza okolica była piękniejsza?
mieszkańców Kask, przyszli Ci, którym nie jest
wszystko jedno! Którzy chcąc coś mieć, chcą decydować co to moŜe być! W czasie spotkania omówiono
sprawy takie jak:
∗
obchody 600-lecia istnienia parafii Kaski
∗
Propozycje nazw ulic dla naszej miejscowości
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Co zrobić, by nasza okolica była piękniejsza?
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Rok 2, Numer 13

