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Aktualnie jesteśmy świadkami zdarzeń w Europie o randze historycznej. W Polsce wybory prezydenckie i do parlamentu, w Niemczech równieŜ wybory nowego kanclerza i parlamentarne. Jest to czas dojrzałości obywateli kaŜdego z tych państw. Niemcy
znajdują się w głębokim kryzysie ekonomicznym - szaleje bezrobocie. W Polsce równieŜ kryzys
polityczny, który jest przyczyną głębokiego zawirowania w gospodarce krajowej. Panuje duŜe
bezrobocie, ale najbardziej niepokojące to niezadowolenie nas wszystkich, Ŝe mamy taką sytuację.
Polityka zagraniczna Niemiec, zwłaszcza ostatnie porozumienie w
sprawie budowy gazociągu z Rosją po dnie Bałtyku z pominięciem Polski jako kraju tranzytowego oraz powstawanie organizacji ds. wypędzonych Niemców z Polski po 1945 roku, to objawy niepokojące i pytanie o kierunek polityki naszego zachodniego sąsiada. Jednocześnie, niestety, obserwujemy nieudolność polskiej polityki zagranicznej w tym temacie. Jak widać obydwa
państwa muszą podjąć bardzo waŜne decyzje, co do wyboru partii i ludzi, którzy „pociągną dalej” politykę i Ŝycie społeczno-ekonomiczne.
W takich sytuacjach społeczeństwo ma moralny obowiązek wypowiedzieć się na ten temat. Oznacza to, Ŝe wszyscy uprawnieni do głosowania powinni wziąć
udział w wyborach. Sprawdzianem dojrzałości społecznej kaŜdego z nas., jest to, kogo i jaką
partię wybierzemy.
Magdalena Piórkowska-Pruszek
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Szczęście — rzecz względna
Debiutuję tym artykułem o szczęściu. Proszę
się nie gniewać, Ŝe taki małolat jak ja rozmyśla i wymądrza się na ten temat. Zastanawiam się czasem jak
być hiperszczęśliwym człowiekiem. Po prostu mi na
tym zaleŜy.
Na początku mojego mędrkowania przeanalizujmy pewną sytuację. Wyobraźmy sobie nędzarza,
który Ŝebrze na rogu ulicy. Wystawia on karton z napisem „Jestem głodny. Zbieram na chleb, ale przyjmuję tylko banknoty o nominałach 100 i 200 zł”. Idea
świetna, ale czy nie czeka tego człowieka śmierć głodowa?
Spróbujmy to odnieść do naszych pragnień i
pogoni za szczęściem. Narzekamy często, Ŝe jest źle.
Strzyka w krzyŜu, bolą stawy, zęby, a czasem nawet
włosy na głowie. Mało co się udaję i wciąŜ przybywa
problemów. Marzymy jednak o głównej wygranej w
Toto-Lotka, o ekstra bryczce lub o całkowitym wyzdrowieniu. Słowem czekamy na grube kąski — na te
100-tu i 200-tu złotowe banknoty. Jednocześnie nie
zauwaŜamy tych drobnych radości, które nas otaczają. Gardzimy „marnymi groszami szczęścia”. Miejmy
świadomość, Ŝe czeka nas tym samym „śmierć głodowa” tzn. nigdy nie zaznamy szczęścia - bo jest ono
tak wielkie, Ŝe aŜ nie do spełnienia. Gdybyśmy tak nie
pogardzili jedną lub dwoma złotówkami— to i uzbierałaby się niezła sumka. Jak powiadają — ziarnko do
ziarnka a zbierze się miarka.
Spróbujmy uznać za szczęśliwe te drobnostki,
które spotykają nas w Ŝyciu— np.: jeśli ktoś, bez Ŝadnego powodu ukradnie u nas uśmiech lub powie nam
miłe słowo. Ucieszmy się z banalnego „będzie dobrze”, które wypowiada Ŝyczliwa nam osoba. Pocieszmy się śmiechem szczerych dzieci lub wyciszmy
podczas spokojnego wieczoru wśród rozcykanych
świerszczy. Z pewnością jest w nas piękno, którym
moŜemy się zachwycić. Z pewnością Ŝyją wokół nas
ludzie, z których jesteśmy dumni, których kochamy i
cieszymy się po prostu, Ŝe są. Sama nasza miłość czy
wdzięczność mogą nas uwznioślić i zbliŜyć do szczęścia. Kiedy tak się zastanowić, ile w naszym Ŝyciu
jest tych drobnych, a dobrych „parę groszy”, to okaŜemy się wobec siebie wielkimi szczęściarzami. Jednak moŜna i w drugą stronę— stoczyć się jako wierny
fatalista w pesymizm i smutek— ale to juŜ chyba nie
to samo. PrzecieŜ szklanka napełniona do połowy
wodą dla jednych (optymistów) jest do połowy pełnadla drugich (pesymistów) jest do połowy pusta. Zawsze przecieŜ moŜe być ten niedosyt: „a mogła być
pełna, to dopiero bym nasycił pragnienie”.
A więc „zachwycaj się kaŜdym promieniem,
Ŝycia rozzielenieniem”.
A dla mnie pełnią szczęścia to trwać w Nieskończonym Źródle Miłości i Miłosierdzia jakim jest
Bóg.
Wymądrzał się dla was stary poszukiwacz
szczęścia - Daniel Banasiak
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Tyle jest miłości
W kaŜdym z nas
Wykorzystanej lub nie
Nie martw się
śe kiedyś zabraknie Ci jej
Ona jest
Jak studnia
Bezdenna
Co echo swe zna
Znaj swe echo
I módl się
Byś je miał
Daniel Banasiak

PIĘKNIEJ
Prościej
Z Zaufanym
Sobie pragnieniem
Jedynym
A ukochanym jak Matka
śyć prościej
Walką obrony
Westerplatte własnego
Dobrem
Zbawiać innego
I kochać
Prościej
Skarb swój ukryty
Uwielbiać
Jak wszechpiękną
A rozmuloną Wiosnę]
Prościej
Liczyć na Moc śycia
Liczyć na Nieskończoność
Miłosiernego Źródła
Piękniej
Ach jeszcze piękniej
Zaufać na amen
I oszaleć
Dla Jednej Miłości
Daniel Banasiak
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We e k e n d o w a w i e ś…
W ostatnich latach daje się zauwaŜyć nowa
tendencja w rozmieszczeniu ludności miast i wsi. Przestępczość, przeludnienie oraz zanieczyszczenie w
wielkich aglomeracjach sprawia, Ŝe wielu mieszkańców miast ucieka na wieś w poszukiwaniu ciszy i spokoju. W dzisiejszych czasach większość rodzin posiada swój własny samochód i chętnie spędza weekendy
lub wakacje w kojącym wiejskim otoczeniu.
Niezwykle atrakcyjne wydaje się równieŜ dla
zaganianych ludzi z miast, wolniejsze tempo Ŝycia na
wsi. Wieś kojarzyła się kiedyś z cięŜką pracą przy pługu. Dziś jej mieszkańcy są posiadaczami samochodów’ mogą dojeŜdŜać do pracy do pobliskiego miasteczka, a w domu jedynie odpoczywać. Młodzi ludzie
jednak nie mają ochoty na dobre rozstać się z miastem, które kryje w sobie nieograniczone moŜliwości
zawodowe– poza tym jest centrum Ŝycia towarzyskiego i kulturalnego. Aby pogodzić obie te potrzeby
mieszkańcy miast kupują domy w promieniu nawet

100 km od miast i gotowi są dojeŜdŜać do pracy 3
godziny dziennie. W ten sposób wieś staje się noclegownią, oazą spokoju dla ludzi pracujących w miastach.
Innym sposobem na pogodzenie uroków Ŝycia
w mieście i na wsi jest podział czasu na pracę w mieście oraz weekendy i wakacje w drugim wiejskim domu. Na stale na wsi osiedlają się najczęściej ludzie
starsi. Po długim i pracowitym Ŝyciu w mieście chętnie
wycofują się w zacisze wiejskich okolic.
Zmiany te, zwane od niedawna reurbanizacją
lub konurbanizacją nie ominęły takŜe Kask. Od pewnego czasu w szalonym tempie budowane są u nas nowe domy. Coraz więcej osób wykupuje teŜ opuszczone posiadłości, przeprowadza niezbędne remonty i
osiedla się na terenie naszej malowniczej miejscowości. I nie ma się im co dziwić – w końcu Kaski to piękna miejscowość!

Cezary Jagaś

„Sprzątanie świata”
Jak co roku w dniach 16-19 września na całym
świecie organizowana jest akcja "Sprzątanie Świata".
Podczas tej corocznej kampanii wszyscy, którym czystość planety nie jest obojętna zakasują rękawy i
uzbrojeni w worki na śmieci i gumowe rękawiczki
"sprzątają świat".
Kaski pod względem czystości pozostawiają
wiele do Ŝyczenia. Wystarczy wybrać się na spacer do
naszego lasku, aby przekonać się jak wielkim problemem są dla nas śmieci. A przecieŜ las, to powinno być
miejsce do którego zmęczony mieszkaniec wybiera
się, aby odetchnąć świeŜym powietrzem i nacieszyć
oczy leśnymi widokami, a nie po to, aby oglądać góry
śmieci i czuć ich zapach. Na dodatek nie moŜemy pochwalić się zbyt duŜą ilością "publicznych" koszy. Nawet w reprezentacyjnym miejscu naszej miejscowości placu przed kościołem - nie zobaczymy kosza "z prawdziwego zdarzenia". A przecieŜ to tędy przechodzi

najwięcej mieszkańców. A jak wiadomo duŜy ruch równa się duŜo śmieci. O tym teŜ moŜna się przekonać na
własne oczy… UwaŜni obserwatorzy wypatrzą jednak
dwa lub trzy wiecznie "kipiące" kosze. Czy musi tak
być...?
W związku z ogólnoświatową akcją postarajmy
się zatem "odświeŜyć" Kaski. Nie tylko posprzątajmy
nasze domostwa - wyjdźmy takŜe 10 metrów dalej i
uporządkujmy nasze otoczenie. Jestem pewien, Ŝe nie
jest to zbyt wielkie dla Nas obciąŜenie, a z pewnością
poprawi ono wizerunek Kask.
Czy takie akcje jak „Sprzątanie Świata” są konieczne? Z pewnością TAK. Jednak, gdy zatroszczymy się o czystość przez cały rok, nie tylko takie działania nie będą potrzebne, ale teŜ nam wszystkim będzie
się Ŝyło przyjemniej w czystym i zadbanym środowisku.

Cezary Jagaś

N I E Z A P O M N I A N E M Y Ś L I J A N A PAW Ł A I I
P O Z O S TA N Ą N A S Z Y M D R O G O W S K A Z E M
Do młodzieŜy

Europa

„KaŜdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje
teŜ w Ŝyciu jakieś swoje ‘’Westerplatte’’.
Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i
wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą
nie moŜna nie walczyć. Jakiś obowiązek,
powinność, od której nie moŜna Się uchylić. Nie moŜna ’’zdezerterować’’. Wreszcie — jakiś porządek praw i wartości, które trzeba
‘’utrzymać’’ i ‘’obronić’’, tak jak Westerplatte, w sobie i
wokół siebie. Tak, obronić — dla siebie i dla
innych.”

„Stworzono światopogląd, w imię którego człowiek moŜe odbierać Ŝycie drugiemu dlatego, Ŝe
jest innej rasy, poniewaŜ naleŜy do takiej grupy
etnicznej, poniewaŜ jest śydem, poniewaŜ jest Cyganem, poniewaŜ jest Polakiem. Rasa panów i
rasa niewolników. A potem znów mit klasy. To
wszystko jest takŜe dziedzictwo europejskie, ale z
tego się mamy wyzwalać! Europa potrzebuje odkupienia![…]

Westerplatte 12 czerwca 1987 r.

Włocławek 7 czerwca 1991 r.

Świat potrzebuje Europy odkupionej.”
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WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY W BARANOWIE
INWESTYCJE
1. Droga dojazdowa do pól we wsi Kaski-Budki wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, powierzchnia
potrójnie utrwalona przy zastosowaniu emulsji asfaltowej modyfikowanej SBS
Wartość inwestycji: 103 144,29 zł.
Firma: ARBUD Sp. z o.o.,
05-820 Piastów ul. Dworcowa 32a
2. Remont dachu oraz rynien, kominów i elewacji zewnętrznej zgodnie z przedmiarem robót oraz kosztorysem ofertowym i S.S.T. w Domu Nauczyciela w Kaskach
Wartość inwestycji: 26 236,07 zł.
Firma: Zakład Remontowo-Budowlany,
Rynek 11, 05-870 Błonie
2. Kapitalny remont drogi powiatowej nr 38128 Szymanów - Błonie na odcinku ok. 2 km w miejscowościach
Kaski - Regów.
Wartość: środki powiatu 180 000 zł (z porozumienia) +
290 000 zł, środki gminy 160 000 zł
Urząd Gminy w Baranowie

A M i R R
Rolniku są jeszcze pieniądze do wzięcia w
ramach Planu Rozwoju Obszarów na działanie 4
Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych.
Pomoc polega na dobrowolnym udziale w
programie mającym na celu ochronę środowiska.
Rolnik otrzyma pomoc finansową, która będzie

W
♦
♦

♦

rekompensowała utracony dochód i poniesione dodatkowe nakłady, a takŜe będzie dawała dodatkową zachętę finansową.
Program rolnośrodowiskowy na lata 20042006 składa się z siedmiu pakietów . Wśród pakietów
dostępne dla rolników z naszego rejonu to:
1. Rolnictwo ekologiczne,
2. Ochrona gleb i wód ( wyróŜnia się następujące
warianty pakietu)
a) wsiewka poplonowa,
b) międzyplon ozimy,
c) międzyplon ścierniskowy,
3. Strefy buforowe,
4. Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich.
Plan działalności rolnośrodowiskowej powinien być opracowany przez producenta rolnego z
udziałem doradcy rolnośrodowiskowego . Doradca
informuje producenta rolnego o zasadach i wymogach realizacji programu rolnośrodowiskowego oraz
zapoznaje z ogólnymi zasadami przygotowania planu
działalności rolnośrodowiskowej.
Dodatkowych informacji moŜna równieŜ
uzyskać u specjalisty - doradca rolny
p. Genowefa Wacławek urzędującego w siedzibie
Urzędu Gminy Baranów kaŜdego dnia w godzinach 8:00 – 10:00 lub telefonicznie w Urzędzie
Gminy 0-46 856 03 20 oraz 0-46 856 03 24

N A S Z E J

Wrzesień
28 września— rocznica śmierci Jana Pawła I
Październik
Październik poświęcony jest Matce BoŜej RóŜańcowej. W naszej parafii NaboŜeństwo RóŜańcowe rozpoczynać będzie się codziennie o
godzinie 17: 00— połączone z mszą świętą.
2 października w Archidiecezji Warszawskiej
rozpoczynamy przeŜywanie Tygodnia Miłosierdzia

K a n c e l a r i a

Genowefa Wacławek

P A R A F I I
♦

9 października w Archidiecezji Warszawskiej przeznaczamy tacę na potrzeby Stolicy Apostolskiej

♦

18 października to dzień modlitwy za
pracowników SłuŜby Zdrowia

♦

23 października Kościół obchodzi
Niedzielę Misyjną— taca przeznaczona
na Misje.

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
Str. 4

(046) 856 07 25
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Rozmowy

z

Magdaleną

naszym

lekarzem —

Piórkowską—Pruszek

„Co dalej w SłuŜbie Zdrowia?”

W

czerwcu 2005r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej.
Rozporządzenie to zostało uzupełnione 1 lipca 2005r.
o wskazanie terminów dostosowania tych pomieszczeń i urządzeń.
Do końca 2005r. kaŜdy zakład opieki zdrowotnej misi dostarczyć plan Programu Dostosowawczego zatwierdzonego przez Sanepid lokalny –
jest to warunek otrzymania aktualnego rejestru zakładu, bez którego nie moŜe istnieć.
Jednocześnie zostały określone terminy realizacji tych Programów, i tak dla Szpitali czas ten określono do 31.12.2010r., zaś dla pozostałych zakładów
opieki zdrowotnej w tym niepublicznych zakładów do
31.12.2008r.
Nzoz Omega istnieje od lipca 2000 roku. W
tym czasie dzięki współpracy z lokalnym samorządem
wykonano wymianę podłóg w poczekalni przychodni,
rejestracji, gabinecie zabiegowym, poradni ginekologicznej wraz z remontem kabiny higienicznej. Wyremontowano pomieszczenie po starej pralni na aptekę
oraz starej kotłowni na pomieszczenia pracowni fizykoterapii i kinezyterapii powstającej Poradni Rehabilitacyjnej.
W październiku 2005 zostanie zainstalowany
sprzęt rehabilitacyjny, który jest samodzielną inwestycją finansową Nzoz Omega (początkowo sfinansować
miał zakup sprzętu KRUS w śyrardowie, ale wycofał
się z inwestycji).
Niestety nie moŜemy w pełni uruchomić

poradni, gdyŜ nie mamy podjazdu dla niepełnosprawnych.
Spodziewane uruchomienie pracowni to listopad 2005. Będą
przyjmowani pacjenci na zabiegi na podstawie zlecenia dowolnego lekarza posiadającego odpowiednie uprawnienia
(lekarz: ortopeda, neurolog, rehabilitacji medycznej). Będą
to zabiegi odpłatne, których koszt niewiele przekroczy koszty dojazdów na codzienne zabiegi w Grodzisku Maz. lub
śyrardowie. Będzie moŜliwość płatnej porady lekarskiej w
tym zakresie— lekarza rehabilitacji (jest to bardzo trudnodostępna usługa , lekarzy z tą specjalizacją jest w kraju i na
naszym terenie bardzo mało).
Osiągnięty stan organizacji poradni rehabilitacyjnej
tzn. tylko pracownia fizykoterapii i kinezyterapii nie pozwoli na ubieganie się o kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia na finansowanie tego typu usługi w ramach ubezpieczenia, ale jest to moŜliwe w przyszłości.
Nawiązując do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 22.06.2005r. w budynku, gdzie prowadzi działalność
Nzoz Omega pozostało jeszcze do wykonania:
♦
podjazdu dla ludzi starszych, niepełnosprawnych,
♦
remont i adaptacja łazienek dla niepełnosprawnych ,
♦
przebudowa wejścia głównego z dostosowaniem pomieszczeń części pediatrycznej,
♦
elewacja,
♦
wymiana otworów w budynku ( częściowo będzie
zrealizowana jeszcze w tym roku),
♦
przebudowa rejestracji ogólnej,
♦
ogrodzenie Ośrodka Zdrowia.
Jak widać pracy nie brakuje, ale dzięki Ŝyczliwości
mieszkańców gminy i samorządu na pewno da się stopniowo wszystko zrealizować.
Magdalena Piórkowska-Pruszek

NIC NIE DA SIĘ ZROBIĆ BEZ PIENIĘDZY!
Drodzy Mieszkańcy Kask i Okolic, niejednokrotnie wspominaliśmy juŜ o tym, Ŝe będziemy potrzebować Waszego wsparcia przy budowie obelisku upamiętniającego 600-lecie erygowania kościoła
w Kaskach. Nadszedł czas, kiedy musimy poprosić Państwa, nie tylko o wsparcie duchowe ale i finansowe. Jeszcze w październiku chcemy zalać fundament pod krzyŜ (przy formowaniu jego bryły trwają
juŜ prace). Wszystko to wymaga nakładów finansowych, dlatego zwracamy się do Państwa z gorącą
prośbą.
Jeśli odwiedzą Was przedstawiciele Komitetu Koordynacyjnego, nie szczujcie ich psami, nie
zamykajcie drzwi na klucz - nie chcemy od nikogo wyciągać pieniędzy na siłę. Chcemy, aby wsparli nas
wszyscy Ci, którym na sercu leŜą Kaski i ich Okolica. PrzecieŜ to tak naprawdę jest nasza mała Ojczyzna. MYŚLĘ, śE NIE ZABRAKNIE TAKICH OSÓB WŚRÓD NAS.
Liczymy, Ŝe całkowity koszt budowy obelisku i organizacji obchodów 600-lecia zamknie się w
kwocie 20.000 zł (rozliczenie przedstawimy Państwu na łamach naszego biuletynu).
Pierwszą część zbiórki chcemy przeprowadzić między 10 a 30 października.
Komitet Koordynacyjny

Wiadomości z Kask
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W ostatnim okresie straŜ wyjeŜdŜała do 3 poŜarów (poŜar suchej trawy oraz 2 poŜary słomy).
******
W dniu 11 września 2005 r. nasza OSP brała
udział w Powiatowych Zawodach SportowoPoŜarniczych w miejscowości Skóły. Wywalczyliśmy:
♦
Seniorzy—4 miejsce w powiecie (na 12 druŜyn)
♦
Oldboye—2 miejsce w powiecie (na 3 druŜyny)
******
16 września delegacja OSP Kaski wyjechała na
Uroczystości Obchodów 105-tej Rocznicy ZałoŜenia
OSP do Zębia— koło Zakopanego.
******
Trzech członków jednostki Kaski wyjechało w
dniach 16-18 września na kurs medyczny do Kir— koło
Zakopanego).
******
W obozie szkoleniowo-wypoczynkowym brały
udział 2 druhny z MDP, które uzyskały stopień młodzieŜowych dowódców druŜyn.
Zarząd OSP Kaski

WAKACJE W KARBOWIE
W dniach 8-21 sierpnia dwie członkinie
MłodzieŜowej DruŜyny PoŜarniczej brały udział w obozie szkoleniowym. Spędziliśmy dwa tygodnie w Karbowie (woj. kujawsko-pomorskie).
Podczas pobytu uczestniczyłyśmy w zajęciach
dydaktycznych związanych z tematyką poŜarnictwa. Organizowane były teŜ zawody sprawnościowe oraz gry
zespołowe.
Opiekunowie zadbali o atrakcje - m.in.. zorganizowali trzy wycieczki: zwiedzanie Brodnicy, Torunia
oraz przepięknego zamku krzyŜackiego w Malborku.
Wieczorami wspólnie z druhami i druhnami
paliliśmy ogniska, organizowaliśmy dyskoteki lub oglądaliśmy filmy.
Przez te dwa tygodnie zawiązały się liczne przyjaźnie, więc tym trudniej było wyjeŜdŜać.
Serdecznie dziękujemy za moŜliwość uczestnictwa w tym obozie. Był to dla nas wspaniały wypoczynek.

S T R A ś A K Ó W
KASKI W WIŚLE–
RELACJA Z PIERWSZEJ RĘKI

MłodzieŜowa Orkiestra Dęta działająca przy OSP
Kaski juŜ po raz dwunasty wyjechała na letni wypoczynek.
Do tych wczasów połączonych równieŜ z pracą nad nowym
repertuarem, przyczynili się ludzie dobrego serca: Starosta
Powiatu Grodziskiego, Rada Gminy w Baranowie, Komenda
Wojewódzka PSP, Zarząd Wojewódzki ZOSPRP i p. Dariusz
Szumacher– 0prezes firmy „Dartom”. Bez pomocy finansowej wyŜej wspomnianych osób wielu muzyków nie miałoby
moŜliwości wyjazdu. A warto dodać, Ŝe po wiosennym koncertowaniu, kiedy zdarza się, Ŝe dajemy po kilka koncertów
tygodniowo, taki obóz jest prawdziwą nagrodą za podjęty
trud, szansą na lepszą integrację, zwłaszcza młodszych muzyków - których z roku na rok przybywa— a takŜe czasem,
kiedy spokojnie moŜna poćwiczyć nowy repertuar. Dyrygent
nie odpoczywał. Kiedy pani dyrektor Krystyna Krzemińska
przygotowywała obóz w Wiśle, Edward Miller zdąŜył opracować dla orkiestry kilka nowych utworów.
Tegoroczne wakacje były wyjątkowe, zaczęliśmy
bowiem od cięŜkiej pracy. W dniach od 31 czerwca—3 lipca
wzięliśmy udział w Międzynarodowym Przeglądzie Orkiestr
Dętych w Jastrzębiu Zdroju, stąd pojechaliśmy prosto do Wisły. Adama Małysza co prawda nie spotkaliśmy, jednaka Ziemia Cieszyńska zachwyciła nas swoim pięknem i gościnnością. Zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc pod przewodnictwem „dupnej” (co w gwarze Śląska Cieszyńskiego oznacza
„fajnej”) pilotki Bernadetty Wojtyły. Nasz pobyt w mieście
Małysza nie ograniczył się wyłącznie do odpoczynku i zwiedzania, daliśmy teŜ coś z siebie, to, co potrafimy najlepiej—
muzykę. Wzięliśmy udział w Dniach Wisły, w ramach których wystąpiliśmy w muszli koncertowej. Dziewczęta z orkiestry startowały równieŜ w konkursie piękności, na najładniejszą Wiślankę — tym sposobem Wiślankę Publiczności
oraz I Vice Miss została kaszczanka— Marta Łukasiak.
Jak wspomniałam, obóz wypoczynkowy to czas
zabawy, ale teŜ ćwiczeń. Nasz repertuar
powiększył się o kilka nowych utworów,
a jakich? Tego na
pewno dowie się publiczność naszych
jesiennych koncertów.
Z
Wisły
wróciliśmy zadowoleni, wypoczęci i
pełni sił na następny
rok. Miejmy nadzieję, Ŝe wszystkie nasze
wyjazdy będą tak
udane i owocne jak
ten. A osobom, które
ten wypoczynek nam

Uczestniczki obozu

W dniu 28 sierpnia orkiestra uczestniczyła we
mszy świętej z okazji odpustu w Kulkówce.
*******
18 września uczestniczyliśmy w Regionalnych
DoŜynkach Święta Dziękczynnego za Plony w Grodzisku
Mazowieckim.
*******
4 września orkiestra wyjechała do Częstochowy
na Centralne DoŜynki. Reprezentowali Duszpasterstwo
Rolników Archidiecezji Warszawskiej. Przed mszą św.
nasza orkiestra zagrała godzinny koncert— w repertuarze
pieśni religijne i patriotyczne.
Dyrektor Orkiestry

Wiadomości z Kask

umoŜliwiły, serdecznie dziękujemy.
Edyta Tomczyszyn
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Dzielnicowy Kask radzi st. post. Paweł Bućko
st. post. Paweł Bućko tel. sł. 0 600997518
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.

NOWY ROK SZKOLNY

Zaczął się nowy rok szkolny i nasze pociechy codziennie podróŜują do szkoły. WyposaŜmy
je w odblaski— będą widoczne z duŜej odległości
dla innych uczestników ruchu drogowego.
Prośba do kierowców— przejeŜdŜając przy
szkołach, zdejmijcie nogę z gazu. Dzieci wychodząc ze szkoły są często nieuwaŜne— mniejsza
prędkość, to krótsza droga hamowania, a to moŜe
uchronić przed tragedią.
Prosimy osoby mieszkające w okolicy
szkoły o zwracanie uwagi, jak zachowują się dzieci i młodzieŜ. JeŜeli zaobserwujemy niepoŜądane
zachowanie (np.: niszczenie własności publicznej
lub prywatnej) prosimy o kontakt (nie istnieje nakaz podawania swoich danych osobowych).

Rolnicy

Wycinanie drzew
Usunięcie kaŜdego drzewa liczącego
powyŜej 5 lat wymaga pozwolenia na wycinkę.
Uzyskać je moŜna w Urzędzie Gminy w Baranowie. W podaniu naleŜy zawrzeć ilość i rodzaj
drzew oraz ich obwód (mierzony na wysokości
2 metrów). Jedno podanie moŜe zawierać prośbę o wycinkę nieograniczonej ilości drzew.
Usuwanie drzew owocowych, niezaleŜnie od ich wieku nie wymaga pozwolenia.
JeŜeli wytniemy drzewo bez pozwolenia
grozi nam mandat kredytowy według taryfikatora, bądź postępowanie w sądzie grodzkim.

Zachowaj trzeźwość w miejscu publicznym
Art.. 43 ust. 1 „ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” zakazuje spoŜywania alkoholu w miejscach publicznych. Podkreślam, Ŝe sklep jest
równieŜ miejscem publicznym. Nawet otwarcie alkoholu podlega karze— mandat kredytowy w wysokości według taryfikatora 100 zł lub
postępowanie w sądzie grodzkim.

Prosimy o oświetlenie maszyn rolniczych, które uczestniczą w ruchu drogowym. Nie
zapominajmy teŜ o odpowiednim zabezpieczeniu
i oświetleniu urządzeń, które pozostawiamy na
drodze— szczególnie w nocy lub w czasie złych
Na naszym terenie pojawiły się przypadki
warunków atmosferycznych. Niezastosowanie
okradania
domostw oraz kradzieŜ bydła domowesię do przepisów będzie karane mandatem kredytowym lub postępowaniem w sądzie grodz- go (Baranów— zginęła siatka ogrodzeniowa; Holendry— skradziono byka). Z tego powodu prosikim.
my o zainteresowanie, co dzieje się u naszych sąsiadów.
JeŜeli zaobserwujemy niepokojące sytuacje prosimy dzwonić na numery podane poniŜej.
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
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O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BARANÓW Z DNI A 24 SIERPNI A 2005 R.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku Ordynacja wyborcza do Sejmu
RP i do Senatu RP (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) podaje się informację o numerach i
granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.
NUMER
OBWODU GŁOSOWANIA

GRANICE OBWODU
GŁOSOWANIA

1

Baranów
Stanisławów
Osiny
Drybus
Holendry Baranowskie
Kopiska

2

Gole
Basin
Cegłów
Murowaniec
BoŜa Wola
Bronisławów
Karolina
śaby

3

Kaski
Nowa Pułapina
Stara Pułapina
Kaski-Budki
Regów
Gongolina
Buszyce
Wyczółki
Strumiany

SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ
W
BARANOWIE
(lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych)

PUBLICZNA
SZKOŁA
PODSTAWOWA
W GOLACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ
W
KASKACH

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25.09.2005 r.
będą otwarte w godzinach 600 - 2000.

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BARANÓW Z DNIA 04 WRZEŚNIA 2005 R.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) podaje się informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach na Prezydenta RP zarządzonych na dzień 09 października 2005 r.

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 09 października 2005 r. będą przedstawiać się jak powyŜej.
Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 09 października 2005 r. będą otwarte
w godzinach 600 - 2000.
Wójt Gminy w Baranowie
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