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„W sobotę wieczorem, 2 kwietnia 2005 roku,
arcybiskup Leonardo Sandri przekazał tłumowi
czuwającemu na Placu Św. Piotra w Rzymie wiadomość o śmierci Jana Pawła II. „O godzinie 21.37
nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca” - powiedział przez łzy.
Zachęcony przez Sandriego tłum osiemdziesięciu tysięcy wiernych, głównie ukochanej przez Ojca
Świętego młodzieży, pożegnał swojego papieża tak,
jak zawsze go witał – owacjami. Burza oklasków na Placu Św. Piotra odprowadziła Jana Pawła II do samych niebieskich bram.”*

N a

z a w s z e

Jakże jesteśmy dumni, że Polak zasiadał na Stolicy Piotrowej. Duch
Święty odnowił przez tego Polaka naszą polską ziemię, odnowił nasze rodziny,
stworzył w nas serca młode. Aż trudno sobie wyobrazić, bo tylko przez wiarę
pojąć można, jak Bóg kocha Polskę, skoro to z niej wyrósł tak wielki człowiek
dla Świata. Ten człowiek zachęcał nas, by bezgranicznie ufać Bogu bogatemu
w Miłość i Miłosierdzie. Zachęcał nas do radości i bogatej kontemplacji prawdy. W swych wierszach pisał:
„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
miłość wszystko rozwiązała—
dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała. „ **
I tą miłością był przesycony do końca.
Nauczał nas jak żyć, by życie miało odcienie piękna i zachwytu. Nauczył
nas także jak umierać, by odejść uśmiechniętym i ufnym do domu Ojca. Był
ciągle młody, ciągle z młodymi. Jak odważny młodzieniec wprowadził Kościół
w drugie tysiąclecie. I młodym będzie w naszych sercach– na zawsze.
Daniel Banasiak

* Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II
* * Karol Wojtyła z cyklu Pieśń o Bogu ukrytym
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Musicie być mocni. Drodzy Bracia i Siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara!
Musicie być mocni mocą wiary!
Musicie być wierni!
Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów.
Musicie być mocni mocą nadziei,
która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha
Świętego!
Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć...
Musicie być mocni miłością, która cierpliwą jest, łaskawą jest…

„Chociaż nie jestem wśród
was na codzień, jak bywało
przez tyle lat dawniej - to
przecież noszę w sercu wielką
troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie dlatego,
że od was zależy jutrzejszy
dzień”.

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy
się usłyszeć to wołanie. Starajmy
się tak postępować i tak żyć,
by nikomu w naszej Ojczyźnie nie
brakło dachu nad głową i chleba
na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki”.

„Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś
niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi,
który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga
przetrwać każda trudność”.
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„Zapachniało,
zajaśniało”
JuŜ jest cieplej.
Delikatne podmuchy wiatru pieszczą spragnione
wiosny twarze. Nasze
oczy coraz bardziej napełniają się blaskiem i zachwytem — wierne słońce daje ku temu powody.
Wieczorami da się słyszeć
tę ciszę, utkaną śpiewem
lotnych stworzeń, przesyconą zapachem bzu
i świeŜości. Ranki są jeszcze rześkie choć juŜ przykryte lekką otuchą rozcieplającego słońca. Nie na
darmo właśnie teraz przychodzi wiosna, ta wytęskniona
i pachnąca, ta świeŜa
i Ŝyciodajna.
Człowiek, choćby
najszczelniej zamknięty
na cuda, nie oprze się zachwytowi nad światłością,
zwycięstwem Ŝycia wiosny nad śmiercią zimy.
Przyroda ociera łzy.
Zielenią jak nadzieją
okrywa się kaŜde drzewo.
Słońce jak Zmartwychwstały Chrystus jaśnieje
zwycięstwem i potęgą
Ŝycia.

W te Święta Wielkiej Nocy
Ŝyczymy Wam,
nasi drodzy Czytelnicy,
niewyczerpanej radości
i skalistej mocy wiary,
Ŝe Jezus prawdziwie Zmartwychwstał.
Te święta niech będą dla Was
nadzieją i łaską.
śyczymy Wam
nie tylko udanego mazurka,
przepysznej święconki,
czy mokrego śmigusa-dyngusa
ale takŜe ciepła,
płynącego z domowego,
rodzinnego ogniska.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
oraz Redakcja Biuletynu

„Otrzyjcie już
łzy płaczący,
żale z serca
wyzujcie,
wszyscy w
Chrystusa
wierzący
Weselcie się
radujcie”

Daniel Banasiak
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Zespół Szkół w Kaskach
będzie miał imię
Od września 2005 r. rozpoczęto starania o nadanie szkole imienia. W związku z tym wśród uczniów, rodziców i nauczycieli przeprowadzono ankiety, z których
wynikało, Ŝe większość osób jest za nadaniem szkole imienia Orała Białego.
Dyrektor szkoły Anna Sadoś wystąpiła z pismem
do Urzędu Gminy w Baranowie w tej sprawie.
28 lutego 2006 r. Rada Gminy podjęła uchwałę o
nadaniu Zespołowi Szkół w Kaskach imienia Orła Białego.
Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy oraz
Dyrektorowi ZS w Kaskach.
JuŜ podjęto szereg działań. Podczas posiedzenia
Rady Pedagogicznej ZS w Kaskach Dokonano przydziału
obowiązków związanych z przygotowaniem uroczystości i
ceremonii nadania ZS w Kaskach imienia Orła białego.
Opracowano projekt i zamówiono sztandar szkoły.
Odbył się konkurs plastyczny – „Logo Zespołu
Szkół w Kaskach”. Wygrał go uczeń kl. VI b – Kamil
Florczak.
W klasach i na korytarzach szkolnych wykonano
gazetki tematyczne. W gazecie szkolnej „Gadu-Gadu”
zaprezentowano historię „Orła Białego”.
Przeprowadzono cykl godzin wychowawczych
poświęconych tej tematyce.
Jest prowadzona kronika zdarzeń związanych z nadaniem
szkole imienia. Trwają prace nad opracowaniem folderu
szkoły. Pozyskujemy sponsorów przedsięwzięcia. W
związku z tym wystąpiono z apelem do rodziców i absolwentów Szkoły Podstawowej w Kaskach o dokonywanie –
nawet symbolicznych – wpłat na rzecz szkoły.
Liczymy na wsparcie całego społeczeństwa, któremu słuŜy
nasza placówka oświatowa. Za dokonane wpłaty bardzo
dziękujemy.

Dzień Kobiet
Szkoła nie tylko uczy, ale i wychowuje. Tę drugą
funkcję w szczególności spełniają apele i uroczystości
szkolne. 9 marca 2006 r. uczniowie pod kierunkiem pani
ElŜbiety Skrzypczyńskiej zaprezentowali program słowno
– muzyczny tematycznie związany z kobietą i jej rolą w
codziennym Ŝyciu rodziny i społeczeństwa.
Uczniowie włoŜyli wiele pracy w przygotowanie
pięknego wystroju sali oraz pamięciowe opanowanie trudnych tekstów literackich. Wykonali teŜ nastrojowy taniec.
Dorosłe kobiety otrzymały własnoręcznie wykonane przez
uczniów drobne upominki.
Na koniec uroczystości dyrektor szkoły Anna
Sadoś złoŜyła wszystkim kobietom duŜym i małym oraz
chłopcom, których dzień przypada na 10 marca serdeczne
Ŝyczenia zdrowia i uśmiechu na co dzień.
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„Tłusty czwartek”

Szkoła od dawna pielęgnuje tradycje świąteczne i
rodzinne. W związku z tym Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pana Adama Pietruszewskiego zorganizował
„tłusty czwartek”. Uczniowie w miłej atmosferze mogli
spędzić przerwy śródlekcyjne. Były ciekawe konkursy i
zabawy, w których nagrodą był „pyszny pączek”.

Powitaliśmy wiosnę
Choć aura typowo zimowa, to kalendarzowa wiosna juŜ nadeszła. Uczniowie Zespołu Szkół w Kaskach powitali ją bardzo hucznie. Harcerze pod kierunkiem dh Danuty Koczewskiej, dh Anny Sadoś i dha Adama Pietruszewskiego przeprowadzili konkurs na najpiękniejszą Marzannę.
Zaprezentowano ich ponad 40. Pomysłowość dzieci nie zna
granic. Były kukły tradycyjne – słomiane, ale i nowoczesne
– wykonane np. z drutu. KaŜdy uczestnik konkursu otrzymał symboliczną nagrodę.
Potem w radosnej atmosferze, pod opieką wychowawców, dzieci udały się nad rzekę, aby „utopić zimę” i
skłonić wiosnę do zawitania w nasze progi. Tego dnia
uczniowie wysłuchali prelekcji pielęgniarki szkolnej na temat zagroŜeń i zasad postępowania w związku z ptasią grypą.

APEL
DO RODZICÓW I ABSOLWENTÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W KASKACH
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
Zespołu Szkół w Kaskach
zwracają się z gorącą prośbą do
Rodziców i Absolwentów Szkoły Podstawowej w
Kaskach
o wpłatę na rzecz Szkoły
symbolicznej złotówki lub jej wielokrotności.
Zgromadzone fundusze zostaną wykorzystane na
przygotowanie uroczystości i ceremonii nadania
Zespołowi Szkół imienia Orła Białego.
Za kaŜdą wpłatę serdecznie dziękujemy.
Wpłat moŜna dokonywać u wychowawców klas lub w kancelarii
szkoły.
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Szkoła w Baranowie istnieje od 1922 roku. Jej
organizatorem był miejscowy proboszcz. Ze względu
na brak budynku szkolnego zajęcia odbywały się w
wynajętych lokalach prywatnych, w budynku straŜy
poŜarnej i budynku parafialnym.
W czasie okupacji hitlerowskiej zajęcia nie
zostały zawieszone. Dla nielicznych uczniów nauczyciele organizowali tajne nauczanie historii i geografii
Polski.
1 września 1949 r. uczniowie rozpoczynają
naukę w nowym budynku dzięki zaangaŜowaniu całej
społeczności szkolnej i władz lokalnych.
Od 1 września 1999 r. szkoła funkcjonuje jako
Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Publiczna
Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum. Jesienią
2002 roku uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły postanowili uczcić 80-lecie istnienia placówki nadaniem
szkole imienia. Zdecydowaną większością głosów na
patrona szkoły został wybrany Jan Paweł II. Rada
Gminy w Baranowie Uchwałą Nr VI/34/2003

W
♦

♦
♦
♦

z dn. 10 kwietnia 2003 r. zatwierdziła nasz wybór.
14 czerwca 2003 r. odbyła się uroczystość nadania
szkole imienia Jana Pawła II oraz poświęcenie
sztandaru.
Jesteśmy szkołą, która spełnia oczekiwania
wielu rodziców i dzieci. Uczniowie mogą rozwijać
swoje zainteresowania, w prowadzonych w szkole
kołach zainteresowań, rozwijać sprawność fizyczną,
dzięki rozbudowie szkoły korzystają z sali gimnastycznej, aktywnie uczestniczą w rozgrywkach w
skali rejonu, powiatu, zdobywają nagrody i wyróŜnienia w konkursach plastycznych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Szkoła wypracowała formy współpracy ze sprzymierzeńcami, a
wiele z imprez szkolnych ma charakter integrujący
środowisko szkolne z lokalnym. Jest to moŜliwe
dzięki ogromnemu zaangaŜowaniu pracowników
szkoły i dobrej współpracy z rodzicami i władzami
gminnymi.
ElŜbieta Wojtala
Dyrektor ZS Baranów

N A S Z E J

♦

NABOśEŃSTWA W WIELKIM TYGODNIU
♦
Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka
Sobota naboŜeństwa o godzinie
18:00 - tzw. Triduum Paschalne
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P A R A F I I
NABOśEŃSTWA WIELKANOCNE
♦ Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
- 16 kwietnia 2006 roku.
Msze św. o godzinie 7:00 (Rezurekcja)
oraz 12:00 (Suma).
♦ Poniedziałek Wielkanocny.
Msze św. o godzinie 8:00, 9:15, 12:00.

KWIECIEŃ
9 kwietnia - Niedziela Palmowa.
Msze św. 8:00, 9:15, 12:00.
Poświęcenie plam na kaŜdej Mszy św.
Gorzkie śale w naszej parafii odprawiane
są po Sumie.
Droga KrzyŜowa w naszej parafii w kaŜdy
piątek o godzinie 15:00
Poświęcenie pokarmów jak w latach
poprzednich.

K

B a r a n o w i e

♦
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M A J
3 maja - Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Królowej Polski Msze św. jak w kaŜdą niedzielę.
NaboŜeństwa majowe połączone z
Mszą św. o godzinie 18:00
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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
(046) 856 07 25
Str. 5
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„Rola symbolu we współczesnym społeczeństwie”
Religia ewoluuje wraz z rozwojem społeczno-kulturowo-politycznym społeczeństwa. Wydaje się,
iŜ jest wypadkową tego procesu. Sfera Ŝycia duchowego człowieka potrzebuje realizacji a religia jest
podstawową tego drogą. Dogmaty religijne próbują porządkować, kierować, nadawać cel Ŝyciu człowieka, wytłumaczyć istotę człowieczeństwa.
Analizując historię Europy w kaŜdym okresie jej rozwoju pojawiały się wybitne jednostki, które
kreowały, miały wpływ na rozwój i światopogląd społeczeństwa. Dzięki temu następował postęp w wielu
dziedzinach Ŝycia.
Dla przykładu okres renesansu to okres rozwoju humanizmu, pochwała ugruntowanej wiedzy,
pracowitości nad samodoskonaleniem. Symbolem tego okresu stał się Leonardo da Vinci, człowiek
wszechstronnie i gruntownie wykształcony, aktywny w wielu dziedzinach Ŝycia (malarz, architekt, lekarz).
Ale historia ma równieŜ swoje czarne strony, gdzie aktywność i pseudowybitność jednostki doprowadziły społeczeństwa do katastrofy moralnej i ekonomicznej. Nie ma wątpliwości, iŜ okres reŜimu hitlerowskiego i stalinowskiego to jeden z najbardziej mrocznych dziejów nowoŜytnej Europy, gdzie społeczeństwo poddało się symbolowi jednostki, nie kontrolując skutków narzuconych przez nich poglądów i działań.
Współczesny świat, który ma za sobą doświadczenie poprzednich pokoleń usilnie poszukuje nowych wzorców, nowych dróg, którymi moŜe realizować się Ŝycie, a jest ono olbrzymią siłą. Jego istotę
trudno do końca zgłębić.
Wśród kultu ciała i pieniądza, które nieustępliwie zdominowały współczesny świat pojawił się
Jan Paweł II. Był człowiekiem gruntownie wykształconym, przygotowanym do głoszenia prawd religijnych tak, aby dostosować je do wymagań współczesnego świata. Skromnością swojej wielkości zyskał
sobie entuzjazm nie tylko prostego człowieka, ale równieŜ świata kultury i polityki. Potrafił swoim słowem likwidować bariery religijne, kulturowe i polityczne. Głosił prawdę o człowieku, o jego prawie do
Ŝycia i realizacji w warunkach pokoju międzynarodowego i swobody kulturowej. Swoją postawą pokazał, jaką religia moŜe być siłą twórczą, wzmacniającą człowieka w trudnym dziele realizacji Ŝycia.
Jan Paweł II stał się symbolem Europy XXI wieku. Obserwuje się aktualnie wiele działań, które tylko
prowadzą do tego, aby ten wybitny człowiek stał się symbolem, a warto się zastanowić, co zrobić, aby
jego doskonałość w większym stopniu spłynęła na współczesne społeczeństwo. Czy nadchodzi kryzys, z
którego współczesny człowiek ma trudności wyjść? Czy okazuje się, Ŝe prawdy, które głosił Jan Paweł II
(prawo do Ŝycia, umiłowanie drugiego człowieka, dąŜenie do doskonalenia się) są takie trudne i tylko w
sferze ideałów?
Wielkie zadanie stoi przed Kościołem po Janie Pawle II, nie moŜna zaprzepaścić efektów jego
Ŝycia. W okresie Wielkiego Postu, zatem warto zastanowić się nad tym , jak ja mogę Ŝyć, aby ten dar
Ŝycia zrealizować dobrze.

Ogłoszenia NZOZ „OMEGA”
1.
2.

Opieka lekarsko- pielęgniarska w okresie świątecznym odbywać się będzie w Szpitalu
Zachodnim, Grodzisk Maz. ul. Daleka 11
Przypominamy o bezpłatnych programach profilaktycznych dla osób zdrowych
♦ Profilaktyka chorób układu krąŜenia – kobiety i męŜczyźni w wieku 35 – 55 lat
♦ Profilaktyka raka szyjki macicy (bezpłatne cytologie) – kobiety w wieku 25 – 59 lat
♦ Profilaktyka chorób układu oddechowego – kobiety i męŜczyźni w wieku 40 – 65 lat

NZOZ Omega

96 - 314 Baranów

Tel. (46) 856-03-77
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RENTY

R o l n i c z e g o

STR UKTURALNE

Renty strukturalne mają zachęcić rolników
w wieku przedemerytalnym do zaprzestania prowadzenia gospodarstw i do przekazywania uŜytków rolnych w sposób słuŜący poprawie struktury
agrarnej.
♦ poprawę struktury gospodarstw rolnych oraz
ich produktywności;
♦ zapewnienie dochodu rolnikom, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej w
wieku przedemerytalnym;
♦ obniŜenie średniej wieku osób prowadzących
działalność rolniczą (przyspieszenie procesu
wymiany pokoleniowej);
♦ przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze w przypadku, gdy działalność rolnicza na
tych uŜytkach rolnych nie moŜe być prowadzona w zadowalających ekonomicznie warunkach.
Postępowanie w sprawie przyznania renty rozpoczyna się na pisemny wniosek, złoŜony osobiście
przez rolnika lub jego małŜonka. Wnioski są przyjmowane przez cały rok. Wniosek wraz z załącznikami składa się w biurze powiatowym Agencji
(właściwym ze względu na miejsce zamieszkania
wnioskodawcy) na formularzu udostępnionym
przez ARiMR.
Z renty strukturalnej moŜe skorzystać producent rolny, będący osobą fizyczną,
który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął jeszcze wieku
emerytalnego (męŜczyzna – 65 lat, kobieta – 60
lat);
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w
gospodarstwie rolnym, w okresie co najmniej
10 lat bezpośrednio poprzedzających złoŜenie
wniosku o rentę strukturalną i przez okres co
najmniej 5 lat podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;
3. wpisany został w ARiMR do ewidencji producentów, stanowiącej część krajowego systemu
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw
rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie
płatności;
4. podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu
w dniu złoŜenia wniosku o rentę strukturalną;
5. nie posiada zaległości z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników;
6. przekazał posiadane gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni uŜytków rolnych wynoszącej co
najmniej 1 ha;
7. zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej;
8. zrezygnował z zatrudnienia i nie wykonuje pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Uprawniony do renty strukturalnej (beneficjent) i
jego małŜonek moŜe, po przekazaniu
Str. 7
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gospodarstwa rolnego, prowadzić działalność rolniczą na gruntach, jeŜeli łączna powierzchnia uŜytków
rolnych posiadanych (współposiadanych) przez
uprawnionego do renty strukturalnej i jego małŜonka nie przekracza 0,5 ha, wraz z siedliskiem, które
nie stanowią gospodarstwa rolnego w rozumieniu
przepisów o podatku rolnym.
JeŜeli rolnik nie spełnia warunków do uzyskania renty strukturalnej lub nie zamierza się ubiegać o to świadczenie, prawo do renty strukturalnej
ustala się jego małŜonkowi, o ile spełnia on wszystkie warunki przewidziane dla rolnika, z wyjątkiem
warunku dotyczącego obowiązku bycia wpisanym
do ewidencji producentów stanowiącego część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji
gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o
przyznanie płatności i złoŜy wniosek o przyznanie
renty strukturalnej.
Renta strukturalna nie przysługuje
rolnikowi, jeŜeli:
1. ma on ustalone prawo do emerytury lub renty z
ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego lub ubezpieczenia społecznego
rolników;
2. grunty wchodzące w skład gospodarstwa, planowane do przekazania, zostały przejęte od
innego rolnika, który je przekazał w celu uzyskania renty strukturalnej, chyba Ŝe wnioskodawca prowadził działalność rolniczą w powiększonym gospodarstwie co najmniej 5 lat.
Podstawowa wysokość renty strukturalnej stanowi 210 % kwoty najniŜszej emerytury. Jej wysokość moŜe być zwiększona:
1. o 60 % kwoty najniŜszej emerytury, jeŜeli wnioskodawca pozostaje w związku małŜeńskim i
spełnione są następujące warunki:
♦ gospodarstwo rolne przekazane w ramach programu rent strukturalnych stanowiło źródło
utrzymania dla obojga małŜonków;
♦ oboje małŜonkowie w dniu przekazania gospodarstwa rolnego spełniają warunki określone dla
beneficjenta renty strukturalnej;
♦ małŜonek wnioskodawcy nie posiada własnych
źródeł dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi
ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej i nie ma ustalonego prawa do emerytury
albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego;
2. o 50% kwoty najniŜszej emerytury za przekazanie gospodarstwa rolnego o powierzchni co najmniej 3 ha uŜytków rolnych, w przypadku przeniesienia własności UR wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego;
3. po 3 % kwoty najniŜszej emerytury za kaŜdy
przekazany na własność pełny hektar uŜytków
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rolnych przekazywanego gospodarstwa powyŜej 3
ha UR na powiększenie innego gospodarstwa rolnego, ale nie więcej niŜ za 20 ha UR powyŜej tych 3
ha;
4. po 3 % kwoty najniŜszej emerytury za kaŜdy przekazany na własność pełny hektar uŜytków rolnych
powyŜej 3 ha UR, jeśli przekazanie nastąpiło na
rzecz rolnika będącego w wieku poniŜej 40 lat, ale
nie więcej niŜ za 20 ha uŜytków rolnych powyŜej 3
ha tych uŜytków.
5. Zwiększenia, o których mowa w pkt 2-4, dotyczą
uŜytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego, jeŜeli przeniesienie
posiadania tych uŜytków na wnioskodawcę nastąpiło
na podstawie umowy zawartej z datą pewną nie
później niŜ na 2 lata przed dniem złoŜenia wniosku o
rentę strukturalną.
Łączna wysokość renty strukturalnej nie moŜe wynosić
więcej niŜ 440 % najniŜszej emerytury.
Rentę wypłaca się co miesiąc, nie dłuŜej niŜ
przez 10 lat, licząc od miesiąca, w którym zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do przyznania renty strukturalnej. Rentę przyznaje się tylko jednemu z
małŜonków.
Uprawniony do renty strukturalnej traci prawo
do wypłaty dodatku na małŜonka, jeŜeli ten małŜonek:
♦ nabędzie prawo do emerytury albo renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia emerytalnego lub
♦ podejmie pracę zarobkową podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, za wyjątkiem
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
W razie śmierci uprawnionego do pobierania renty
strukturalnej, świadczenie wypłaca się jego małŜonkowi, jeśli przekazane w ramach programu rent strukturalnych gospodarstwo rolne stanowiło źródło utrzymania dla obojga małŜonków oraz jeŜeli małŜonek spełnia
łącznie następujące warunki:
a. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego;
b. złoŜy wniosek o przyznanie renty strukturalnej po
zmarłym małŜonku (uprawnionym do renty strukturalnej);
c. nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty
z ubezpieczenia społecznego albo zaopatrzenia
emerytalnego bądź ubezpieczenia społecznego
rolników;
d. nie prowadzi działalności rolniczej;
e. nie posiada własnych źródeł dochodu z tytułu
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.
Zasady dotyczące wypłaty, zmniejszania lub zawieszania renty strukturalnej stosuje się odpowiednio do renty wypłacanej małŜonkowi po śmierci uprawnionego.
Po śmierci uprawnionego do renty strukturalnej, płatność z tego tytułu wypłaca się małŜonkowi,
lecz nie dłuŜej niŜ do dnia, do którego świadczenie
pobierałby uprawniony. JeŜeli uprawniony do renty
strukturalnej pobierał dodatek na małŜonka, wysokość
świadczenia wypłacanego małŜonkowi po śmierci
Wiadomości z Kask

uprawnionego zmniejsza się o ten dodatek.
Osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest do opłacania składki na fundusz emerytalnorentowy rolników. JeŜeli renta strukturalna zawiera
dodatek na małŜonka, osoba pobierająca rentę strukturalną zobowiązana jest takŜe do opłacania składki na
fundusz emerytalno-rentowy za małŜonka.
Renta strukturalna jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Osoba pobierająca rentę strukturalną podlega
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego.
Warunek przekazania gospodarstwa uwaŜa się
za spełniony, jeŜeli zostały przekazane wszystkie uŜytki
rolne wchodzące w skład gospodarstwa, będące zarówno przedmiotem odrębnej własności rolnika i jego
małŜonka, jak równieŜ przedmiotem ich współwłasności przez:
a. odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności
na rzecz następcy albo
b. odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności
na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw
rolnych lub
c. na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw
rolnych przez przekazanie w dzierŜawę, na podstawie zawartej umowy na okres co najmniej 10 lat.
Umowa powinna być sporządzona:
a. przy trwałym przekazaniu - w formie aktu notarialnego;
b. przy przekazaniu w dzierŜawę - w formie aktu
notarialnego lub pisemnej umowy zgłoszonej do
ewidencji gruntów i budynków.
Na rzecz innego rolnika gospodarstwo moŜe
być przekazane w sposób trwały lub w formie umowy
dzierŜawy. JednakŜe gospodarstwo musi być przekazane w sposób trwały w przypadku, gdy rolnikiem przejmującym jest:
a. zstępny lub pasierb przekazującego;
b. osoba pozostająca z przekazującym we wspólnym
gospodarstwie domowym;
c. małŜonek osoby wymienionej w punkcie a) lub b).
Rolnik ubiegający się o rentę strukturalną
przekazując gospodarstwo rolne zobowiązany jest równieŜ przekazać odpłatnie lub nieodpłatnie posiadany
inwentarz Ŝywy (za wyjątkiem zwierząt hodowanych
na potrzeby własne i osób pozostających z nim we
wspólnym gospodarstwie domowym) oraz przysługujące mu prawa i obowiązki związane z prowadzoną działalnością rolniczą na tych gruntach (np. dopłaty obszarowe, kwoty produkcyjne, zobowiązania rolnośrodowiskowe, itp.).
Pierwszeństwo w przejęciu inwentarza Ŝywego
oraz praw związanych z przekazywanym gospodarstwem rolnym ma przejmujący gospodarstwo rolne.
UŜytki rolne mogą być przekazane:
1.. osobie fizycznej, która spełnia łącznie następujące
warunki:
♦ jest rolnikiem młodszym niŜ rolnik przekazujący
gospodarstwo rolne lub jest następcą przekazującego,
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♦ posiada kwalifikacje zawodowe przydatne do
prowadzenia działalności rolniczej,
♦ nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty z ubezpieczenia społecznego lub zaopatrzenia
emerytalnego, lub ubezpieczenia społecznego
rolników,
♦ zobowiąŜe się do prowadzenia działalności rolniczej na przejętych uŜytkach rolnych przez okres
co najmniej 5 lat;
2.. osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej
nie posiadającej osobowości prawnej:
♦ jeŜeli działalność rolnicza naleŜy do zakresu jej
działalności lub
♦ na cele ochrony przyrody w rozumieniu przepisów o ochronie przyrody, a w szczególności na
tworzenie lub powiększanie parków narodowych lub rezerwatów przyrody;

U

osobie fizycznej, osobie prawnej albo jednostce organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej z
przeznaczeniem do zalesienia, jeŜeli przeznaczenie
działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego. Do dnia 31 grudnia 2006 r. warunek
ten uwaŜa się za spełniony, jeŜeli przeznaczenie działek rolnych do zalesienia nie jest sprzeczne takŜe z
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

N A S Z Y C H

25 lutego 2006 roku w OSP Kaski odbyło
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Zebranie zostało otwarte przez prezesa dh.
Aleksandra Krzemińskiego. Po otwarciu zebrania
orkiestra zagrała hymn straŜacki.
Na zebraniu byli obecni zaproszeni goście
m.in.:
♦ Psujek Ryszard - Komendant Wojewódzki PSP
♦ Wojnowski Dariusz - Przedstawiciel zarządu Wojewódzkiego ZWZ OSP RP
♦ Przerwa Grzegorz - zastępca komendanta powiatu PSP Grodziska Mazowieckiego
♦ Kolek Andrzej - Wójt Gminy Baranów
♦ Strzałkowski Adam - przewodniczący komisji budŜetowej i finansowej powiatu grodziskiego
♦ Szymańczak Ryszard - przewodniczący Rady
Gminy Baranów
Zaproszeni goście wyrazili wiele słów uznania skierowanych pod adresem OSP Kaski.
Podczas zebrania odbyło się ślubowanie nowych druhów przeprowadzone przez naczelnika dh.
Sławomira Łasicę. Do ślubowania przystąpili: Stanisławsaka Anna, Sadoś Dorota, Kosut Iza, Woźniak Magda, Polecki Tomasz, Polecki Marcin.
W czasie spotkania druhowie OSP Kaski
zostali odznaczeni orderami za „Wysługę Lat” w
OSP Kaski.
Po zakończeniu części oficjalnej druhowie
wraz z zaproszonymi gośćmi udali się na poczęstunek.

Zdrowych i pogodnych
Świat Wielkiej Nocy
Ŝyczy
MODR W-wa O/Bielice
Genowefa Wacławek

S T R A ś A K Ó W

Z okazji zbliŜających się
Świat Wielkanocnych
duŜo zdrowia, radości
i mokrego śmigusa-dyngusa
podczas, którego,
jak co roku,
odwiedzimy Was w domach
Ŝyczy
OSP Kaski
wraz z orkiestrą

Zarząd OSP Kaski
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„P I W N I C A

POD

Aby dowiedzieć się jak powstaje amatorski zespół muzyczny,
wystarczy wyobrazić sobie grupę
osób. Część z nich umie śpiewać
lub grać, inni lubią recytować.
Zebrali się, Ŝeby posłuchać
muzyki, pośpiewać (głównie piosenki poetyckie i religijne), a takŜe,
Ŝeby zwyczajnie pobyć razem w wolnym czasie
i podyskutować o interesujących ich sprawach.
Zaczęło się od zamiłowania do muzyki.
Potem chcieliśmy wspólnie coś zrobić i tym
sposobem ponad 6 lat temu zebrało się kilku
ludzi (ale ten początkowy skład nie przetrwał
długo, bo Gosia Światlak, Renata Wacławska
i Włodek śaboklicki z róŜnych powodów wyprowadzili się z naszej gminy).
Tak całkiem powaŜnie to zaczęliśmy się
spotykać z chwilą śmierci papieŜa. Wtedy w
Baranowie ludzie zaczęli codziennie spontanicznie gromadzić się w kościele. Śpiewali i
modlili się. I tak reaktywował się zespół. Wtedy
teŜ do zespołu zaczęły napływać nowe osoby.
Teraz nasza grupa liczy juŜ ponad 30 osób i jest
w niej coraz więcej młodzieŜy. DuŜa w tym zasługa p. katechetki Haliny Krajewskiej, która
wspiera nas organizacyjnie i bardzo motywuje
do działania.
Zaczęliśmy organizować czuwania poświęcone pamięci papieŜa (odbywają się do tej
pory w kościele raz w miesiącu).
Kilka miesięcy temu nawiązaliśmy kontakt z kościołem św. Cyryla i Metodego w śyrardowie, w którym księŜa Salezjanie prowadzą
podobne grupy muzyczno-modlitewne.
Blisko współpracujemy z uczniami
i nauczycielami Zespołu Szkół w Baranowie.
W lipcu odwiedzili nas goście z okolicznych miejscowości i zachęcali do pielgrzymowania, dzieląc się własnymi przeŜyciami i doświadczeniami. Ten dzień przyniósł efekty. Kilka osób z naszej parafii 6 sierpnia wyruszyło
wraz z pielgrzymką na Jasną Górę.
Staramy się teŜ rozwijać inne pasje.
Między innymi od niedawna zbieramy informacje na temat historii Baranowa; spotykamy się
na wieczorkach filmowych oraz planujemy
utworzenie strony internetowej. Najbardziej
interesuje nas piosenka poetycka i religijna.
Wiadomości z Kask

B A R A N O W E M”
Czytamy i śpiewamy wiersze Jana Pawła II,
ks. Jana Twardowskiego, Agnieszki Osieckiej,
Edwarda Stachury, Adama Ziemianina, Bułata OkudŜawy i innych. Na spotkania kaŜdy moŜe przynieść swoją propozycję piosenki, która
mu się podoba i którą chciałby zaśpiewać.
Miejscem naszych spotkań do niedawna
był stary warsztat zamieniony w piwnicę staroci. Z tym lokum jest związana nazwa – ktoś
kiedyś w Ŝartach rzucił „PIWNICA POD BARANOWEM" i tak juŜ zostało. Jednak pojawił
się problem. Przybyły nowe osoby i brakowało
przestrzeni. Wtedy zaczęliśmy korzystać z wyremontowanego klubu baranowskiej OSP.
W naszym składzie niezastąpieni są muzycy instrumentaliści. Warto tu wymienić
trzech gitarzystów - Roberta Pindora, Marcina
Wacławskiego, Grzegorza Szymańczaka oraz
akordeonistę— Pawła Wieczorka. Poza tym
mamy znakomitych solistów: Ewelinę Tkacz,
Malwinę Wojtyniak i Tomka Wieczorka, oraz
recytatorów: Łukasza Szymańczaka, Asię śaboklicką i Marka Szlagę. W naszym chórze śpiewają m.in.: Aneta Tkacz, Justyna Mirecka, Olga Szymańczak, Ola Bagińska, Monika Mirecka, Dorota Pindor, Natalia Pindor. A nad
wszystkim od strony organizacyjnej czuwają
Janusz Ciołek wraz z Ŝoną Mariolą. Sprawami
technicznymi zajmują się Mirek Frączak, Szymek Szymańczak i Łukasz Florczak (który w
razie potrzeby wciela teŜ się w rolę didŜeja).
Oczywiście jest nas duŜo więcej i jesteśmy otwarci na kaŜdego, kto tylko lubi śpiewać
i nie boi się tego pokazać.
Nadchodzi wiosna, a wraz z nią z pewnością nowe pomysły i inicjatywy. Nie twierdzimy, ze potrafimy dobrze grać, czy śpiewać,
ale lubimy to robić i do śpiewania chcemy zachęcać innych.
Muzyka łagodzi przecieŜ obyczaje, a człowiek
śpiewający to człowiek szczęśliwy.
Małgorzata Jaskólska

2 kwietnia 2006 roku w rocznicę
śmierci papieŜa zespół pomoŜe szkole
zorganizować Mszę św. oraz czuwanie w
intencji Jana Pawła II - odbędzie się ono
o godzinie 20:00 w kościele w Baranowie.
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WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY W BARANOWIE
XXXV
Gminy w

Sesja Rady
Baranowie

W dniu 28 lutego 2006 r. odbyła się XXXV
Sesja Rady Gminy w Baranowie. W
Sesji spoza Rady uczestniczyli:
1. Wójt Gminy Baranów - Andrzej Kolek,
2. Sekretarz Gminy - Joanna Zimochocka,
3. Skarbnik Gminy - Jadwiga Matusiak,
4. Kierownik GOPS - Halina Tomczyszyn,
5. Powiatowy Lekarz Weterynaryjny - Piotr Hoser,
6. Komendant Komisariatu w Jaktorowie - Dariusz
Lubański,
7. Zastępca Komendanta Powiatowego - Wojciech
Deć,
8. Heraldyk - Zdzisław Kryściak,
9. Dyrektorzy Szkół:
- w Kaskach - Anna Sadoś,
- w Golach - Stanisława Wit,
10. Sołtysi Gminy Baranów.

Rada podjęła uchwały w sprawie
- zmian w budŜecie,
- nadania imienia Orła Białego Zespołowi Szkół w
Kaskach,
- gminnego programu profilaktyki i rozwiązań problemów alkoholowych na 2006 r.
- gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
na 2006 rok,
- zmiany nazwy ulicy Baranowskiej na ulicę Południową w miejscowości Kaski,
- zwolnienia od opłaty za zgłoszenie dotyczące
wpisu w ewidencji
działalności gospodarczej.
Jednym z punktów porządku obrad sesji była:
1. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca chorób zakaźnych zwierząt w gospodarstwach domowych.
2. Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na
terenie gminy Baranów w roku 2005.

WYTYCZNE GLÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII DLA HODOWCÓW DROBIU
Głównym źródłem zagroŜenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i zróŜnicowane w zaleŜności od zjadliwości
szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakaŜeń towarzyszących oraz warunków
środowiskowych.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata
produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk
zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.
Padnięcie ptaków mogą być nagle, bez widocznych objawów.
Śmiertelność moŜe dochodzić do 100%. Przy zakaŜeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze
strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. ZakaŜone ptaki
wydalają duŜe ilości wirusa z kalem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem
zakaŜenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z wędrującymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa moŜe następować równieŜ poprzez zanieczyszczona pasze, wodę, nawóz,
sprzęt i środki transportu. Bardzo waŜna role w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) moŜe przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby.
Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.
Wirus grypy ptaków moŜe zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy
podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń, sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i
odkaŜenie. Wirusy grypy są wraŜliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go równieŜ obróbka termiczna (smaŜenie, gotowanie).

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Główny Lekarz Weterynarii, biorąc pod uwagę konieczność kontynuowania działań zapobiegawczych, mających na celu
ochronę zdrowia ludzi i zwierząt, związaną z zagroŜeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków oraz ograniczenie bardzo duŜych
strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umoŜliwiające skuteczne
zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy
Zaleca się:

♦ Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie maja dostępu ptaki dzikie;
♦ Przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemoŜliwienia kontaktów z
dzikim ptactwem (zastosowanie siatek ochronnych, zadaszenia);
♦ Odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
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♦ Przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemoŜliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
♦ Unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników
wodnych i rzek);
♦ zglaszanielekarzowiweterynarii,wójtowi,burmistrzowi,iinnymorganom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku
nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
♦ po kaŜdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikim i umycie rak woda z mydłem;
♦ Wydzielenie odzieŜy uŜywanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
♦ osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych
Zaleca się:

♦ karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich;
♦ przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemoŜliwiającym kontakt
z dzikim ptactwem;
♦ Nie wypuszczanie gołębi z gołębników w celu oblatywania.
♦

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu
W okresie wiosennych wędrówek dzikich ptaków do końca maja 2006r., powinno się przetrzymywać drób w
odosobnieniu. Drób wodny (kaczki gęsi) moŜe być karmiony w tym czasie zielonkami dowoŜonymi do miejsca jego
odchowu.
Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej
grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoje ptaków dzikich.

Zaleca się:

♦ przetrzymywanie ptaków w zamknięciu lub na wolnej, ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem ograniczenia kontaktu
z dzikim ptactwem;
♦ Karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie maja dostępu ptaki dzikie;
♦ szczelne przykrycie pojemników z karma i wodą do picia lub przetrzymywanie ich wewnątrz budynków, a takŜe unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
♦ ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest
karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
♦ ograniczenie liczby osób obsługujących fermy do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie
utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
♦ rozłoŜenie przed wejściami do budynków fermy drobiu mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym;
♦ załoŜenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
♦ wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy,

odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
♦ obowiązkowa dezynfekcje pojazdów wjeŜdŜających;
♦ rozłoŜenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy;
♦ obowiązek uŜywania odzieŜy ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym

pozostawieniu odzieŜy własnej w szatni;
♦ wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rak przed wejściem do obiek-

tów, w których utrzymuje się drób;
♦ aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Nieprzestrzeganie wyŜej wymienionych zaleceń moŜe
powodować wzrost zagroŜenia ptasią grypą.
Główny Lekarz Weterynarii informuje, ze wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w rzeźniach drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iŜ nie istnieje Ŝadne zagroŜenie zakaŜenia się konsumentów
ptasia grypa, poprzez spoŜywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zaleŜności od rozwoju sytuacji i poziomu zagroŜenia wysoce zjadliwa grypa ptaków - ptasia grypa
w Polsce, jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, moŜliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby.

Wiadomości z Kask
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STARSZY SIERśANT GRZEGORZ JANIK
SIERśANT PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI

Pamiętaj
Twój rower powinien być dobrze oświetlony.
Najlepiej widoczne oświetlenie z duŜej odległości to
przednie i tylne światła rowerowe— brak takiego
oświetlenie jest karane.
Odblaski, które są w standardowym wyposaŜeniu roweru są widoczne dla innych uczestników ruchu
z małej odległości— dlatego nie są wystarczającym
oświetleniem roweru, pozwalającym bezpiecznie poruszać się w nocy po drogach.
Art.88. Kodeksu Wykroczeń
Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.
Za brak wymaganego oświetlenia rowerowego (tylnego i przedniego światła)
grozi mandat kredytowy w wysokości 50 złotych.
Przypominamy
KaŜdy właściciel psa jest obowiązany poddać go szczepieniu ochronnemu przeciwko wściekliźnie. Brak waŜnych dowodów szczepienia jest karane.
Art.. 85 p. 8 „Ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”.
Uchylanie się od obowiązku ochronnego
szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie podlega karze aresztu, ograniczenia
wolności albo karze grzywny.

Wszystkiego najlepszego
z okazji zbliżających się
Świąt Wielkanocnych,
dużo radości oraz rozwagi —
szczególnie podczas
Lanego Poniedziałku
życzą

Komendant
wraz z funkcjonariuszami
KP Jaktorów
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ZagroŜenia związane z wystąpieniem
wysoce zjadliwej grypy ptaków
dotyczące pomoru drobiu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Z dnia 16 lutego 2006 r.
Na podstawie Art..47 ust.1 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
choró zakaźnych zwierząt (Dz. U. 69. poz. 625, z 2006
r. Nr 23. poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr
17, poz. 127) zarządza się co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków zwianych z zagroŜeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków
dotyczącej pomoru drobiu wprowadza się
następujące zmiany:
§1a Zwierzęta (kury kaczki indyki gęsi itp.) mogą być
utrzymywane na otwartej przestrzeni, jedynie w
miejscu ogrdzonym i zabezpieczonym przed
dostepem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

Rok 3,

W

S I E C I
Cezary Jagaś

Przyzwyczailiśmy się juŜ do faktu, Ŝe Ŝyjemy w XXI wieku. Wszyscy znają juŜ słowo Internet i wiedzą jakie korzyści i niebezpieczeństwa
ze sobą niesie. Według danych GUS za rok 2005,
56% gospodarstw domowych wyposaŜonych jest
w komputer, a 38% posiada do niego dostęp. Na
obszarach wiejskich liczba ta jest mniejsza i wynosi 20%. Nie jest to mała liczba, a poza tym prognozuje się szybki jej wzrost w najbliŜszym czasie.
Co to oznacza? Przede wszystkim to, Ŝe
teoretycznie co piąty mieszkaniec wsi ma swobodny dostęp do Internetu. W związku z tym na
terenie gminy Baranów moŜemy mieć nawet 1000
internautów (przy liczbie mieszkańców ok. 5 000
w 2000r)!!! Nie zapominajmy równieŜ o dostępie
do sieci w szkołach, czy kawiarenkach internetowych! To dodatkowe kilkaset osób. Dane GUS
mówią poza tym, Ŝe 30% internautów wykorzystuje Internet do komunikowania się, a 11% poszukuje informacji związanych z administracją
publiczną i swoim miejscem zamieszkania.
Jedną z największych zalet Internetu jest
moŜliwość tworzenia stron internetowych o przeróŜnej tematyce. KaŜdy kto posiada dostęp do Internetu moŜe stworzyć swoją stronę internetową!
Przez niektórych zaleta ta uwaŜana jest za największą wadę sieci, bo zawsze znajdzie się ktoś,
kto wykorzysta Internet do złych celów.
Dla tych „powyŜej wyliczonych osób” powstały w sieci strony, które bezpośrednio dotyczą
miejscowości, w której mieszkamy czyli Kask.
Pierwszą z nich jest serwis KaskiOnLine,
który istnieje juŜ ponad 2 lata. Strona dostępna
jest pod adresem www.kaski.strona.pl. MoŜemy

na niej znaleźć galerię zdjęć związanych z Kaskami (od zdjęć historycznych do pięknych widoków
zimą i latem). Poza tym moŜemy poczytać trochę
o 600 – letniej historii naszej miejscowości; zaczerpnąć garść aktualnych informacji i przejrzeć
miejsca, które warto w Kaskach zobaczyć. MoŜemy takŜe „ściągnąć” parę multimediów, jak choćby stare wersje serwisu, czy wycinki z gazet o Kaskach. Dostępne jest takŜe archiwum biuletynu
„Wiadomości z Kask i Okolic”. Na koniec moŜemy wpisać się do księgi gości i zostawić pamiątkę
z naszej wizyty w serwisie.
Kolejna, „młodsza”, aczkolwiek juŜ roczna strona – to strona MłodzieŜowej Orkiestry Dętej OSP Kaski – dostępna pod adresem
www.mod-kaski.art.pl. Sympatyk Orkiestry
znajdzie tutaj fragmenty repertuaru, które moŜe
pobrać do komputera i słuchać w kaŜdej chwili;
Pozna trochę faktów z historii Orkiestry; obejrzy
zdjęcia. Jeśli chciałby wybrać się na koncert – polecam rozkład koncertów, który takŜe jest dostępny.
Ostatnim, najmłodszym „tworem” w Internecie dotyczącym Kask jest forum. Wchodząc na
stronę www.kaski.fora.pl moŜemy włączyć się
do dyskusji na temat nazw ulic w Kaskach; planowanej budowy lotniska w Baranowie, poczytać co
myślą inni na temat dróg w gminie i wypowiedzieć swoje zdanie. Na koniec moŜemy pośmiać
się z kawałów i ewentualnie opowiedzieć swój.
Jak widać sposobów wykorzystania Internetu jest wiele, i nie zawsze muszą być one złe.
Mam nadzieję, Ŝe skoro umiejętność komunikowania się z innymi ludźmi powoli „umiera”, to jej
wspomnienie moŜe nam zapewnić Internet.

