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Wiadomości z Kask i
Okolic
28 maja 2006 roku

600-lecie tuŜ, tuŜ...
Rozpoczęło się wielkie odliczanie do obchodów 600-lecia parafii Kaski. Najbliższe tygodnie będą dla nas wszystkich czasem wytężonej pracy, aby ten dzień był wyjątkowy i na długo zapadł w pamięci wszystkich mieszkańców oraz gości.
Pragnęlibyśmy, aby każdy mieszkaniec Kask i Okolic włączył się (w miarę
swoich możliwości) w przygotowania naszej wspólnej uroczystości, gdyż mimo szczerych
chęci i sił do pracy, nie zdołamy sami wszystkiego przygotować. Mamy nadzieję, że nasz
apel nie pozostanie bez echa i już w poniedziałek zgłoszą się pierwsze osoby , które chciałyby mieć swój wkład w przygotowanie obchodów 600-lecia naszej parafii.
W najbliższym czasie do Państwa domów zapukają przedstawiciele
Komitetu Koordynacyjnego, którzy przeprowadzą II część ( zarazem ostatnią) zbiórki
funduszy na naszą uroczystość. To spotkanie będzie dobrą okazją, aby zaoferować swoją
pomoc.

Zaproszenie
Komitet Organizacyjny obchodów 600-lecia parafii Kaski
serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Kask i Okolic
na uroczystość w dniu 2 lipca 2006 roku.
W programie:

11: 30 - rozpoczęcie uroczystości
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Msza święta i poświecenie KrzyŜa 600-lecia
Koncert orkiestr dętych z Kask i Mszczonowa
Występ Alicji Majewskiej i zespołu Van Der Park
Wystawa okolicznościowa
Loteria fantowa
Poczęstunek dla mieszkańców
oraz wiele innych atrakcji.

S e r d e c z n a
p r o ś b a
Nie będzie juŜ
pewnie czasu ani okazji, aby prosić Państwa o zadbanie o estetykę wokół swoich
posesji w związku z
przyjazdem hierarchów kościelnych do naszej parafii na
600-leice jej istnienie . Nie chodzi wieszanie
kokardek czy sznurków od drzewa do drzewa,
niech to będą raczej chorągiewki wywieszone
na naszych domach. Zadbajmy na czas tej uroczystości o nasze rowy, trawniki oraz krzaki
rosnące przy drodze. Niech osoba, która będzie
jechała przez Regów, Pułapinę czy Kaski widzi, Ŝe mieszają tu ludzie dbając o tę swoją małą ojczyznę.

Dzień Ojca
nie jest tak popularny jak Dzień Matki.
Pewnie dlatego, Ŝe Tatusiowie mają zazwyczaj
nieco mniej czasu niŜ Mamy. JeŜeli tak jest - to
23 czerwca jest doskonałą okazją, Ŝeby pobawić się z Tatą, albo wyciągnąć go na lody.
Wszystko zaczęło się w 1909 roku kiedy to Sonorous Louise Dodd ze Spokane (w
stanie Waszyngton) zapragnął, Ŝeby nie tylko
matki, ale równieŜ ojcowie mieli swoje święto.
Chciał w ten sposób oddać hołd swojemu ojcu,
weteranowi wojennemu, który nie mógł go wychowywać po śmierci matki.
Liczne demonstracje na rzecz praw ojców i dnia ojca spowodowały, Ŝe 19 marca 1910 roku - najpierw w Spokane, a potem w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki - ustanowiono Dniem Ojca. Patronem tego dnia
jest świety Józef. W Ameryce ten dzień obchodzą nie tylko ojcowie, ale i dziadkowie.
Z czasem zwyczaj świętowania przeniósł się do Europy. W róŜnych krajach obchodzony jest w róŜne dni - w Polsce 23 czerwca
(w Szwecji w drugą niedzielę listopada niektóre rodziny świętują ten dzień laurkami i tortami). Nie ma jak w Dniu Matki - zwyczaju robienia specjalnych pokazów w przedszkolach
czy w szkołach - po prostu dzieci składają tego
dnia Tacie Ŝyczenia.
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Dzień 26 maja
Święto Matki
To najpiękniejsze i najbardziej osobiste
święto w roku. Matka - to synonim miłości i dobra, ciepła rodzinnego i szczęścia, przywiązania,
przyjaźni i wiary w to wszystko, co piękne i
szlachetne. Była natchnieniem dla poetów, artystów i kompozytorów. Opiewano ją w pieśniach,
wierszach i utrwalano na płótnie. Przedstawiano
tę spracowaną, zmęczoną, i tę uśmiechniętą, radosną, dumną ze swojego macierzyństwa, i tę
zapracowaną i zagonioną.
Święto Matki zaczęto obchodzić w Stanach Zjednoczonych w 1910 r. W Polsce po raz
pierwszy obchodzono Dzień Matki w 1923 r. w
Krakowie.
W tym dniu wszystkie mamy obdarzane
są szczególnymi dowodami miłości. Przedszkolak przynosi swojej mamie laurkę, uczeń własnoręcznie wykonany upominek, dorośli nieraz
z dala Ŝyjący od matek ślą im najlepsze myśli,
depesze, piosenki i Ŝyczenia w radiowym i telewizyjnym koncercie Ŝyczeń.
1 CZERWCA DZIEŃ DZIECKA
Dzień dziecka obchodzony jest juŜ od
55 lat. Jest świętem dosyć mało rozpowszechnionym w Europie. Głównie znany jest w Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach bałtyckich .W innych krajach obchodzony jest Dzień
Praw Dziecka, który przypada na 20 listopada.
Kiedy obchodzi się to święto w świecie :
- Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i krajach
bałtyckich 1 czerwca
-Francja jako święto rodziny 6 stycznia
-W Japonii 5 maja (chłopcy) 3 marca
(dziewczynki)
-W Turcji 23 kwietnia
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♦

CZERWIEC
♦

♦

♦

P A R A F I I
Procesja o godz. 12:00 będzie przebiegać

4 czerwca - Pierwsza niedziela miesiąca.
Msze św. 8:00, 9:15, 12:00.

jak w latach ubiegłych. Dzieci, które mają
rocznicę I Komunii Świętej zapraszamy na

11 czerwca - I KOMUNIA
ŚWIĘTA o godz. 9:15.
Poza tym Msze św. 8:00,
12:00.

procesję.
Poza tym Msze św. 8:00, 9:15.

14 czerwca - wyjazd dzieci pierwszokomunijnych do Częstochowy.
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15 czerwca - BOśE CIAŁO
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18 czerwca - Msze św. 8:00, 9:15, 12:00

♦

25 czerwca - Msze św. 8:00, 9:15, 12:00
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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
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(046) 856 07 25
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URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

310, brutto

HP PSC 1317
(skaner, drukarka, ksero czarne i kolorowe)
∗
∗
∗
∗

Komplet tuszy
Dodatkowe wejście na aparat cyfrowy (USB)
Kabel USB — GRATIS!!
12 miesięcy gwarancji

Uwaga!
Drukarka obsługuje duŜe pojemności tuszy tania w eksploatacji.
Teddy — Tech
Kaski
tel. (0-46) 856 05 55
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P R AW I E W S Z Y S T K O O „ N A S Z Y C H S Z K O Ł A C H ”
Z e s p ó ł

S z k ó ł

Wielkanoc
12.IV.2006 r. uczniowie klasy III a
wraz z panią Alicją Polecką przygotowali apel z okazji Świąt Wielkanocnych.
Dzieci zaprezentowały program słowno-muzyczny na temat zdarzeń poprzedzających śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa.
Apel był bardzo dobrze przygotowany.
Uczniowie wystąpili w specjalnie na tę uroczystość
przygotowanych strojach. Wszystkich zachwyciła
muzykalność uczniów i ich pewność siebie podczas
występu.
Po apelu pani Dyrektor złoŜyła wszystkim
serdeczne Ŝyczenia i zapowiedziała długo oczekiwaną przez dzieci przerwę wiosenną.

w

K a s k a c h

Dzień Ziemi
Kształtowanie nawyków
dbałości o środowisko naturalne i
czystość naszej planety jest waŜnym
elementem programu działań wychowawczych w naszej szkole.
JuŜ dzieci trzeba uświadamiać, Ŝe od nas wszystkich zaleŜy czy nasza miejscowość i najbliŜsze otoczenie będą czyste i zadbane.
W związku z tym 26.IV.2006 r. w Dniu Ziemi
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani ElŜbiety
Chaber zorganizował akcję sprzątania najbliŜszej
okolicy. Ponadto przeprowadzono konkurs na najpiękniejszy plakat promujący postawy ekologiczne.
Anna Nowak

Anna Nowak

Palmy
wielkanocne
W Zespole Szkół
w Kaskach dzieci pielęgnują tradycje. Na początku kwietnia odbył się
konkurs na „Najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
Wzięło w nim udział wielu uczniów. Dzieci wykazały się duŜą pomysłowością. Komisji oceniającej
trudno było zdecydować, które palmy są najpiękniejsze, dlatego oprócz nagród głównych jury zadecydowało obdarzyć skromnym upominkiem kaŜdego uczestnika konkursu.
Zakup tak licznych nagród był moŜliwy
dzięki hojności Urzędu Gminy Baranów, księdza
proboszcza Mirosława Grędzińskiego oraz pani Dyrektor Anny Sadoś, która ze skromnych funduszy
szkolnych, zawsze wygospodarowuje środki finansowe, by nagrodzić twórcze zaangaŜowanie dzieci i
wspierać ich wszechstronny rozwój.
Konkurs zorganizowała i przeprowadziła
pani ElŜbieta Skrzypczyńska..

Bieg przełajowy w ramach Dnia Ziemi na sportowo

Nasze sukcesy

Organizatorom i sponsorom konkursu serdecznie
dziękujemy.

W kwietniu zostały
przeprowadzone w naszej szkole eliminacje do Powiatowego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.
Uczniowie musieli wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego oraz umiejętnościami praktycznymi (wykonywanie róŜnych manewrów podczas jazdy rowerem).
Na szczeblu powiatowym szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI b: Piotr Rytel-Kuc, Kamil
Florczak i Hubert Gadziński. Wywalczyli oni III
miejsce w powiecie.
Serdecznie gratulujemy sukcesu uczniom oraz pani
Danucie Koczewskiej, która ich do konkursu przygotowała.

Anna Nowak

Anna Nowak
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R A P O R T
Zespół Szkół w Kaskach im. Orła Białego,
w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa i
Gimnazjum, po raz drugi przystąpił do Kampanii
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006”. Organizatorem
akcji jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych oraz Fundacja „Trzeźwy
Umysł”. Patronat nad kampanią objął Minister
Edukacji i Nauki oraz Minister Sportu.
Początek kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006”
Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł
2006” w Zespole Szkół w Kaskach trwa od
♦ Kolejnym wyzwaniem był 18-godzinny II
kwietnia do września. Główny cel kampanii, to
Maraton Piłki Koszykowej. Jest, to forma,
promowanie zdrowego stylu Ŝycia oraz atrakcyjktóra cieszy się duŜym zainteresowaniem.
nych dla dzieci i młodzieŜy zachowań prospołeczWymaga jednak od uczestników ogromnego
nych, jako alternatywy wobec wielu patologii,
wysiłku. Wszyscy śmiałkowie rozpoczęli maszczególnie uŜywania alkoholu, narkotyków, storaton 5 maja o godzinie 16.00, aby grać non
sowania przemocy. Liczba uczniów którzy przystop do soboty do godziny 10.00. Wysiłek
stąpili do akcji, to 138.
opłacał się. Pobity został poprzedni rekord,
Kampania przebiega wieloetapowo:
który wynosił 16 godzin. Wszyscy uczestnicy
♦ Pierwszy etap, to oficjalne rozpoczęcie akcji
mimo ogromnego zmęczenia byli uśmiechna apelu szkolnym. Uczniowie zostali poinfornięci i radośni. Deklarowali jednocześnie, Ŝe
mowani o celach, zasadach uczestnictwa w
za rok znowu spotkają się na maratonie, aby
imprezach oraz konkursach. Uczniowie klasy
wspólnie pobawić się, miło spędzić czas oraz
Vb wykonali gazetkę z materiałów kampanii
przezwycięŜać swoje słabości.
„Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006”.
Opiekunami maratonu i sędziami byli
♦ Kolejny etap, to Dzień Ziemi na sportowo. W
nauczyciele: pani Izabela Szymańczak i pan
ramach tego dnia uczniowie zaopatrzeni w rę- Adam Pietruszewski oraz studenci wychowania
kawice ochronne i worki foliowe wyruszyli fizycznego: Marcin Paluchowski i Mariusz Chysprzątać teren. Po sprzątaniu wszyscy uczest- łek.
niczyli w biegach przełajowych. Pogoda tego
♦ Kolejne etapy Kampanii „Zachowaj Trzeźwy
dnia sprzyjała aktywnemu wypoczynkowi i
Umysł 2006” w Zespole Szkół w Kaskach, to
rekreacji. Wszyscy sportowcy otrzymali po
lekcje wychowawcze, spotkania z rodzicami,
biegach słodki poczęstunek oraz uczestniczyli
konkursy w ramach Dnia Dziecka i Dnia
w konkursie „Więcej wiem - dobrze wybieSportu, biwak sportowy i uroczyste zakońram”. Celem konkursu było promowanie proficzenie akcji we wrześniu. O wydarzeniach
laktyki uzaleŜnień, promocja zdrowego stylu
tych będziemy na bieŜąco informować.
Ŝycia wśród najmłodszych oraz upowszechniaKoordynatorem Kampanii „Zachowaj
nie wzorców i postaw prozdrowotnych. Kon- Trzeźwy Umysł 2006” jest p. Anna Sadoś – dykurs polegał na znalezieniu poprawnej odpo- rektor Zespołu Szkół w Kaskach.
wiedzi na osiem pytań, a następnie ułoŜeniu
Adam Pietruszewski
hasła stanowiącego rozwiązanie.
Rok 3, Numer 20
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Z życia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie
URODZINY PATRONA
ŚPIEWAĆ KAŻDY MOŻE…
Dnia 21 kwietnia 2006 roku
w Zespole Szkół w Międzyborowie
nasza uczennica z klasy IIb – Ewelina Tkacz zajęła II miejsce w Konkursie Piosenki Międzynarodowej.
Jej „Imagine” Johna Lennona podbił serca słuchaczy i jury, w składzie którego była
pani Justyna Steczkowska.

„Słowem
malowane”
Uczniowie kl. 0,I,II –
Szkoły Podstawowej w dniu
10 maja 2006 roku wzięli udział w VI edycji
Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Słowem
malowane” zorganizowanym w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Golach. Motywem przewodnim konkursu było Dziecko w literaturze.
Nasi uczniowie zdobyli wiele nagród i
wyróŜnień. W kategorii klas 0 - II za piękną recytację:
♦ I miejsce zdobyła Oliwia Szelachowska—
kl. 0 – wiersz „Chwalipięta”.
♦ II miejsce Weronika Krysiak - kl. 0 – wiersz
„Kwoka”.
♦ II miejsce zdobył Tomek Wieczorek - kl. II wiersz „Dziesięcioro Murzyniątek”.
WyróŜnienia zdobyli :
♦
Wiktoria Bloch - kl. I
♦
Robert Pindor - kl. I
♦
Agnieszka Jaworucka - kl. II.
Nagrodzonym i wyróŜnionym uczniom serdecznie gratulujemy.

Dnia 18.05.2006 roku w miejscowym Kościele w Baranowie dzieci i
młodzieŜ Zespołu Szkół im. Jana Pawła II pod kierunkiem Roberta Pindora – absolwenta naszej szkoły i przy współpracy p. Haliny
Krajewskiej, p. Anny Szlagi i p. Ewy Gajewskiej
– Malczyk przygotowali piękną oprawę muzyczną Mszy Św. z okazji 86 urodzin naszego Patrona.
Na zakończenie uroczystości p. Ewa Gajewska – Malczyk recytowała wiersze napisane
przez uczennice gimnazjum.
Cała społeczność szkolna składa serdeczne podziękowania panu Robertowi za zaangaŜowanie i pomoc w przygotowaniu tak waŜnej dla
nas rocznicy.

„WróŜka” w szkole
16.05.2006 roku odbyło się spotkanie autorskie z
panią Wiolettą Piasecką, która
pisze baśnie dla dzieci.
Mieszka w Elblągu, a na spotkanie z maluchami przyjechała na zaproszenie
pani Ewy Nagat – kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie. Bajarka była ubrana
w strój wróŜki. Opowiadała o swojej przygodzie
z ksiąŜką, o swoim Ŝyciu „na walizkach”, o spotkaniach z czytelnikami.
Dzieci, (uczniowie z nauczania początkowego) były zachwycone. Zadawały Pani mnóstwo pytań, na które oczywiście otrzymały odpowiedź. Maluchy mogły kupić ksiąŜeczki i otrzymać autograf. Większość z tego skorzystała. Na
poŜegnanie dzieci pięknie podziękowały za spotkanie i wręczyły kwiaty.
Dla tych czytelników było to pierwsze
spotkanie z „Ŝywym” pisarzem. Na pewno długo
zostanie im w pamięci.

Opracowały: Ewa Gajewska-Malczyk, Halina Krajewska, ElŜbieta Wojtala
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R o l n i c z e g o

UWAGA ROLNICY!
Nastąpiła zmiana terminu składania wniosków
na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.
OD 15 MAJA DO 31 SIERPNIA
moŜna składać wnioski rolnośrodowiskowe
Producenci rolni, którzy będą się ubiegać o wsparcie z tytułu przedsięwzięć rolnośrodowiskowych, mogą składać wnioski od 15 maja do 31 sierpnia br. Dotyczy to rolników, którzy wnioski będą składać po raz pierwszy, a realizację przedsięwzięcia rozpoczną
po 1 marca 2007 r.
Termin taki wprowadza nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 20 lipca
2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na
wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt objętej
planem rozwoju obszarów wiejskich.
Warunki przystapienia do programu rolnosrodowiskowego:
♦

Gospodarowanie na powierzchni co najmniej 1 ha uŜytków rolnych- własnych
lub dzierŜawionych,

♦

wpis do ewidencji producentów rolnych- numer identyfikacyjny nadany
przez ARiMR,

♦

zobowiązanie się do stosowania Zwykłej Dobrej Praktyki Rolniczej,

♦

zobowiązanie się do spełnienia obowiązków wynikających z programu rolnosrodowiskowego przez okres 5 lat.

♦

posiadanie planu rolnośrodowiskowego przygotowanego dla całego gospodarstwa
z udziałem doradcy rolnośrodowiskowego,

♦

złoŜenie wniosku o przystapienie do programu do powiatowego biura ARiMR.

Program rolnośrodowiskowy składa się z 7 pakietów rolnośrodowiskowych
zróŜnicowanych na 40 wariantów.
Struktura płatności pakietów rolnośrodowiskowych uzaleŜniona jest

od wyboru

wariantu.
Wiecej informacji udzieli specjalista rolnośrodowiskowy Genowefa Wacławek
MODR W-wa O/Bielice
Genowefa Wacławek
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25 lutego 2006 roku w OSP Kaski odbyło
się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
Podczas zebrania zarządowi zostało przyznane absolutorium.
Na spotkaniu odbyły się wybory do zarządu
oraz komisji rewizyjnej OSP Kaski. Po ukonstytuowaniu władz jednostki poszczególne funkcje objęli:
Zarząd OSP Kaski
♦ Prezes - dh. Aleksander Krzemiński
♦ Vice prezes - dh. Daniel Tober
♦ Sekretarz - dh. Ryszard Konarski
♦ Skarbnik - dh. Zbigniew Florczak
♦ Naczelnik - dh. Sławomir Łasica
♦ Vice Naczelnik - dh. Adam Kuźniewski
♦ Kronikarz - dh. Sławomir Brzywczy
♦ Dyrektor orkiestry - dh. Krystyna Krzemińska
♦ Członek zarządu - dh. Grzegorz Wychowaniec
♦ Członek zarządu - dh. Grzegorz Kaczmarek
♦ Członek zarządu - dh. Robert Kuran
Komisja Rewizyjna
♦ Przewodnicząca - dh. Anna Wojciechowska
♦ Członek - dh. Teresa Kuźniewska
♦ Członek - dh. Ewa Lewandowska
Zarząd OSP Kaski

Koncert, koncert, koncert ...
W ostatnią niedzielę, 21 maja, nasza MłodzieŜowa Orkiestra Dęta z działająca przy OSP
Kaski po raz kolejny wystąpiła w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Koncerty te stały się juŜ
stałym punktem w harmonogramie grań orkiestry,
na scenie Filharmonii zagraliśmy juŜ bowiem po
raz siódmy. KaŜdy z występów był wyjątkowy,
zasługą tego niewątpliwie jest niesamowita atmosfera samej filharmonii, muzyka, która nabiera tam
takiego brzmienia, jak nigdzie indziej, i przede
wszystkim ludzie, którzy przychodzą jej słuchać.
Ostatni koncert, tak jak i występy lat ubiegłych,
był częścią stałego programu Filharmonii – Koncertów z Dedykacją, które prowadzone przez Jadwigę Mackiewicz przeznaczone są dla dzieci. Publiczność jaka nam towarzyszy to przede wszystkim dzieci z rodzicami, ale teŜ osoby z terenu naszej gminy, które choć mają orkiestrę na miejscu,
to i tak od lat przyjeŜdŜają do Warszawy Ŝeby nas
posłuchać. Ci, którzy znają naszą orkiestrę i przybywają na nasze koncerty mogą zauwaŜyć,
zwłaszcza w Filharmonii, gdzie orkiestra moŜe się
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zaprezentować w całej okazałości, jak zmienia
się nasza muzyka, brzmienie, repertuar, a takŜe
skład zespołu, który wciąŜ rośnie i się odmładza.
Jak co roku ten występ był dedykowany
wielu osobom, a z racji zbliŜającego się Dnia
Matki – przede wszystkim Mamom, którym raz
jeszcze Ŝyczymy, juŜ nie muzyką, lecz słowami,
wszystkiego najlepszego z okazji ich święta.
Edyta Tomczyszyn

6 maja 2006 roku w BoŜej Woli odbył się
zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Rzeczpospolitej Polskiej
w Baranowie.
W czasie zebrania delegacji z OSP Kaski,
OSP Baranów, OSP BoŜa Wola i OSP Osiny
wybrali na pięcioletnią kadencję władze Gminnego Związku OSP RP :
Zarząd ZG OSP RP
♦ Prezes - dh. Andrzej Kolek
♦ Wiceprezes - dh. Krzemińska Krystyna
♦ Wiceprezes - dh Włodzimierz Stegienko
♦ Sekretarz-Skarbnik - dh. Joanna Zimochocka
♦ Członek zarządu - dh. Hanna Bogucka
♦ Członek zarządu - dh. Tomasz Boniecki
♦ Członek zarządu - dh. Zbigniew Florczak
♦ Członek zarządu - dh. Aleksander Krzemiński
♦ Członek zarządu - dh. Ryszard Szymańczak
♦ Członek zarządu - dh. Feliks Pietraszek
♦ Członek zarządu - dh. Ryszard Zambrzycki
Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca - dh. Wanda Szymańczak
Członek - dh. Sławomir Łasica
Członek - dh. Sławomir Ciastek
Członek - dh. Leszek Boraszewski
Przedstawicielami Baranowa w Zarządzie Powiatowym OSP będą: dh. Tomasz
Boniecki, dh. Aleksander Krzemiński, dh. Feliks
Pietraszek, dh. Ryszard Szymańczak oraz
dh. Andrzej Kolek.
Wybrani zostali takŜe delegacji na
Zjazd Oddziału Powiatowego: dh. Hanna
Bogucka, dh. Leszek Boraszewski, dh. Zbigniew
Florczak, dh. Krzemińska Krystyna, dh. Adam
Kuźniewski, dh. Edward Zigorowski, dh. Włodzimierz Stegienko, dh. Janusz Szymańczak oraz
dh. Ryszard Zambrzycki.
♦
♦
♦
♦

Wiadomości z Kask i Okolic

WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY W BARANOWIE
PROPOZYCJE HERBU DLA GMINY BARANÓW
Wariant A
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STARSZY SIERśANT GRZEGORZ JANIK
SIERśANT PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI
Zmiana Komendanta Komendy Policji
w Jaktorowie
Przez kilka ostatnich lat komendantem
KP Jaktorów był nadkom. Dariusz Lubański.
Kładł on duŜy nacisk na poprawę bezpieczeństwa
obywateli na naszym terenie.
Obecnie pełniącym obowiązki komendanta KP Jaktorów został podkom. Michał Oleksak.

Bezpieczny

Powraca kwestia oświetlenia ciągników
rolniczych a w szczególności maszyn rolniczych.
Policjanci będą tu bardzo surowi! W razie stwierdzonej awarii oświetlenia będą wyciągać konsekwencje w postaci mandatów karnych zgodnie z
art. 88 Kodeksu Wykroczeń i będą zatrzymywać
dowody rejestracyjne.

pieszy !

To akcja prowadzona do końca tego miesiąca. Polega ona na zwiększeniu kontroli pieszych, którzy stwarzają zagroŜenie w ruchu drogowym. Szczególną ostroŜność pieszy powinien
zachować tam, gdzie nie ma chodników.
Nowe zagroŜenie !!!
Pojawiło się nowe zagroŜenie na naszym
terenie. Są to kradzieŜe popełniane przez osoby
narodowości romskiej. Zazwyczaj kobiety pod
pretekstem sprzedaŜy (np. koców lub dywanów )
wchodzą do domów. Podczas gdy dwie panie
sprzedają, trzecia z nich kradnie przedmioty z
domu.
Sprawcy wybierają osoby starsze i samotne. Chcielibyśmy bardzo uczulić, aby "szeroko
otworzyli oczy". Kręcące się samochody na zamiejscowych tablicach rejestracyjnych albo
kilkukrotne przejazdy takich samochodów
"bez celu" to czynniki, które powinno zgłaszać
się na Policję.

Wykręć

Rolniku!
Bądź widoczny na drodze!

Rolniku pamiętaj!
Zarówno ciągnik, jak i maszyn rolnicze muszą
być prawidłowo oświetlone.
Art.88. KW
Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi pojazd bez wymaganych przepisami
świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego
przepisami oświetlenia, podlega karze grzywny.

numer złodziejowi !

Pojawiła się kolejna edycja akcji prowadzonej
przez policję - „wykręć numer złodziejowi”. Poprzednia
zakończyła się sukcesem.
Uruchomiony został specjalny numer telefonu, z
którego kaŜdy kto posiada informacje dotyczące przestępstwa, czy wykroczenia, moŜe skorzystać. Wystarczy zadzwonić.

Policja gwarantuję pełną anonimowość!
(0-22) 603 82 61
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