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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

R O K 2 , N U ME R 1 7

Wiadomości z Kask
i Okolic
Ś W I Ę T E
N A R O D Z I N Y
"I rzekł do nich anioł;
Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem wszystkiego ludu, GdyŜ dziś
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus
Pan, w mieście Dawidowym."
Łk 2,10-11

MoŜe zasypie nas puszystą pierzyną świetlisto
białego śniegu. MoŜe „świętą bielą” przykryje szarość obejścia i nagość koślawych drzew. MoŜe
uświęci nas swą jasnością, bielą uleczy codzienne
rozmowy. MoŜe gwiazdą wzejdzie na Wschodzie, by
człowiek mógł nową nadzieję odnaleźć, cieszyć się z
tego co święte. MoŜe serca nasze pociepli, moŜe doda troskliwej otuchy. MoŜe dzięki świecy na wigilijnym stole rozbłyśnie blaskiem, zachwytem czyichś oczu. MoŜe przynagli cię do dobrego słowa, Ŝe karp
jest wyśmienity, a „taki barszcz z uszkami to tylko mama potrafi”. MoŜe pomoŜe zapłakać, uściskać,
ukochać, przebaczyć. MoŜe wszystko się ułoŜy, gdy przyjdzie.
„Tęsknię za Tobą Panie. Wiem, Ŝe przyjdziesz niebawem.” Tak, zapraszamy Cię. Niech wśród
nocnej ciszy rozlegnie się nasz radosny głos! „Przyjdź do nas Jezu, bo tylko wtedy, gdy będziesz w naszych sercach, te święta będą i najpiękniejsze i najświętsze, bo to przecieŜ Twoje Narodzenie”.
Daniel Banasiak

Na zbliŜające się święta pragniemy złoŜyć
Wszystkim Ŝyczenia przeŜywania BoŜego
Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji
zamierzeń osobistych i nie tylko.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic

DAR SERCA
W tym roku po raz trzeci została przeprowadzona akcja „I Ty
moŜesz zostać Świętym Mikołajem”.
Dzieci, młodzieŜ i nauczyciele z Zespołu Szkół w Baranowie zbierali
Ŝywność , zabawki i inne artykuły.
W tej akcji uczestniczył równieŜ Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz firmy takie jak:
Bucher, Manless, Masterfoods Polska, Okręgowa
Spółdzielnia Mleczarska w Grodzisku Mazowieckim
i osoby prywatne.
Paczki świąteczne otrzymało 27 rodzin, głównie były
to rodziny wielodzietne oraz osoby starsze i samotne
z terenu naszej gminy.

Podobną akcję przeprowadzili harcerze i
instruktorzy z Zespołu Szkół w Kaskach. Z przyniesionych przez uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły artykułów Ŝywnościowych, zrobione
zostały paczki świąteczne dla dzieci — uczniów tej
szkoły.
To waŜne, Ŝe w tym świątecznym zabieganiu
są tacy, którzy dostrzegają tych, którym jest trudniej. Dziękujemy organizatorom akcji społecznościom szkolnym, rodzicom i sponsorom za okazane
serce i ogromną wraŜliwość.
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N A S Z E J
P A R A F I I

GRUDZIEŃ
♦ 24 grudnia - Wigilia Świąt BoŜego Narodzenia.
24:00 - Pasterka
♦ 25 grudnia - Pierwszy Dzień Świat BoŜego Narodzenia. Msze św. 9:15 oraz 12:00
♦ 26 grudnia - Drugi Dzień Świat BoŜego Narodzenia - Świętego Szczepana.
Msze św. 8:00, 9:15 oraz 12:00. Taca tradycyjnie przeznaczona na Seminarium Duchowne.
♦ 31 grudnia
17:00 - Msza św. na zakończenie roku kalendarzowego. Po Mszy św. naboŜeństwo dziękczynne.

♦

STYCZEŃ
1 stycznia - Nowy Rok
Msze św. 9:15, 12:00 oraz 17:00.
K a n c e l a r i a

p a r a f i a l n a

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

NIEZAPOMNIANE
MYŚLI
P O Z O S TA N Ą
NASZYM

(046) 856 07 25

J A N A PAW Ł A I I
DROGOWSKAZEM
W Noc BoŜego Narodzenia
Bóg otworzył nam Niebo,
dzieląc z nami ziemskie Ŝycie.

JeŜeli tak uroczyście
obchodzimy narodzenie Jezusa,
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo,
Ŝe kaŜdy człowiek jest kimś jedynym
i niepowtarzalnym...
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Człowiek jest wielki
nie przez to, kim jest,
ale przez to,
czym dzieli się z innymi.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
J E S TE Ś M Y Z W A S D UM N I !
Zgodnie z obietnicą daną Państwu w ostatnim numerze naszego biuletynu, zamieszczamy
poniŜej podsumowanie zakończonej pierwszej części zbiórki pienięŜnej przeznaczonej na uroczystość 600-lecia istnienia parafii w Kaskach. Jakikolwiek komentarz jest tu zbędny. Jeśli jednak
ktoś spytałby się o nasze odczucia, po tym etapie,
to powiemy tylko tyle — JESTEŚMY Z WAS
DUMNI!
Regów — 1 200 zł ( zbiórka niedokończona)
Kaski— 4 800 zł
Kaski Budki— 3 935 zł
Osiny — 610 zł
Pułapina (Stara i Nowa) - 628 zł
Wyczółki— 450 zł (zbiórka niedokończona)
Buszyce— 1 290 zł
Strumiany (Dolne i Górne) - 500 zł
Zbiórka funduszy przeprowadzona 1 listopada 2005 roku na cmentarzu parafialnym —
1 364, 57 zł
Łączna kwota zebranych funduszy na
dzień 20 grudnia 2005 roku - 14 777,57 zł

Zmiany na placu juŜ ruszyły. Zdemontowaliśmy
ogrodzenie i drewniany krzyŜ (został przeniesiony na Buszyce). Jeszcze w listopadzie zrobiliśmy wylewkę betonową pod
konstrukcję krzyŜa granitowego. Największe kamienie, które
będą u podnóŜa krzyŜa juŜ leŜą na palcu. W tej chwili moŜe
nie wygląda to najlepiej, ale wiosną wszystko się zmieni trzeba tylko cierpliwie poczekać.
Komitet Obchodów 600-lecia

Zmiana ?
Myślimy nad zmianą umiejscowienia wiaty przystankowej, poniewaŜ uwaŜamy, Ŝe będzie to bardziej korzystne zwłaszcza ze względów estetycznych.
Bardzo zaniepokojeni jesteśmy „naszym przystankiem”, który stał się ulubionym miejscem dla grafomanów.
To co moŜna na nim, niestety, przeczytać świadczy tylko o
bezmyślności i „dziwnym poczuciu piękna” (Ŝeby nie powiedzieć głupocie).

Niszczenie przecieŜ nikomu nie słuŜy - grafomanom
równieŜ.

KASKI ul. PIASKOWA 22
To nie Ŝart.
Mamy juŜ zatwierdzone przez Radę Gminy
ulice dla Kask. Pisaliśmy juŜ o tym niejednokrotnie, ale to, co było tylko w sferze gdybań stało się
faktem.
W niedługim czasie dostaniecie Państwo
zawiadomienie z Urzędu Gminy o swoim nowym
adresie. Wiemy, Ŝe nie wszystkim jest to na rękę,
Ŝe wiąŜe się to z wymianą dokumentów, ale tak
czy inaczej zmiana numeracji (z ulicami, czy teŜ
bez) musiała nastąpić - Urząd Gminy obligowany
jest do tego ustawą.
Staraliśmy się, jak najszerzej skonsultować
z Państwem propozycje nowych ulic. Być moŜe
nie wszystkim będą się one podobać— przykro
nam z tego powodu. Myślę, Ŝe był czas na zgłaszanie swoich propozycji i czas na wprowadzenie poprawek.
A moŜe wypadałoby bardziej aktywnie włączyć się
w działalność na rzecz Kask i Okolic. O tym jednak zdecydujecie juŜ Państwo sami.
Roman Bodych

Nazwa ulicy:
1. Królewska
2. Środkowa
3. Graniczna
4. Baranowska
5. Pałacowa
6. Rzeczna
7. Serocka
8. Szkolna
9. Młyńska
10. Piaskowa
11. Olszowa
12. Akacjowa
13. Armii Krajowej
14. Brzozowa
15. Podleśna
16. Krótka
17. Długa
18. Świerkowa
19. Topolowa
20. Nowa
21. Polna
22. Mazurska

Nr działki ewidencyjnej:
882
648
315
344
354
868
679
663
348
323
336
329
część działki 331
313
część działki 331
320
342
87/9
333
86/16, 86/24
324
660

Wiadomości z Kask
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Zapomniane zwyczaje boŜonarodzeniowe
Święta BoŜego Narodzenia a takŜe okres je poprzedzający obfitują w Polsce w masę ciekawych, niekiedy juŜ
zapomnianych zwyczajów. WiąŜe się to z tym, Ŝe w Polsce
wszystkie waŜniejsze święta związane są z tradycją chrześcijańską, a BoŜe Narodzenie właśnie jest jednym z waŜniejszych świąt kościelnych. W naszym świętowaniu zachowały
się teŜ wcześniejsze niŜ chrześcijaństwo zwyczaje i obrzędy.
Praktyki i elementy dawnych pogańskich świąt splotły się z
elementami chrześcijańskimi, które nadały im nowy sens i
wymiar. Postaram się tutaj przybliŜyć te znane jak i odkurzyć
te, które powoli odchodzą w zapomnienie.

ADWENT
Jest to 4-tygodniowy okres oczekiwania na święto
BoŜego Narodzenia; czas skupienia, postów, modlitw i naboŜeństw. Na Podlasiu początek Adwentu obwieszczano głośnym trąbieniem na ligawach - tzw. otrąbienie Adwentu.
Miały więc zamilknąć instrumenty muzyczne, ustać zabawy
i tańce, nastać poboŜność, modlitwa za zmarłych, którzy w
tym czasie szczególnie często nawiedzają Ŝyjących. Istniało
przekonanie, Ŝe do połowy listopada powinny być zakończone wszystkie waŜne prace polowe i niektóre gospodarskie,
związane z ziemią, której aŜ do wiosny nie wolno dotykać i
niepokoić.
Adwent był czasem spotkań sąsiadek przy wspólnie
wykonywanych pracach, najczęściej przy tzw. szkubaczkach, podskubkach czyli na darciu pierza, ale teŜ na przędzeniu. Czas ten upływał na pogawędkach, plotkach oraz na
kojarzeniu młodych par. Na wschodnich kresach Adwent
nazywano więc czasem swadziebnym. Inaczej niŜ w innych
regionach Polski obchodzono Adwent na Pomorzu. Tutaj był
to juŜ początek obchodów świątecznych i kolędniczych. Po
domach chodzili chłopcy z szopką, śpiewając kolędy na
znak, Ŝe Narodzenie Pańskie jest juŜ blisko.

WIGILIA BOśEGO NARODZENIA
Z dniem oraz z nocą wigilijną, najdłuŜszą w roku,
związane były liczne wierzenia. Wierzono więc, Ŝe ziemia
się otwiera ukazując ukryte w niej skarby, Ŝe nieruchome i
najcięŜsze nawet kamienie i głazy drŜą i poruszają się, Ŝe w
lesie zakwita paproć, a pod śniegiem trawa i kwiaty, zaś w
sadach drzewa okrywają się kwiatami i natychmiast wydają
owoce. Zwierzęta zaś leśne i pszczoły budzą się ze swego
zimowego snu, aby uczcić Narodzenie Pańskie. Wszystkie
zwierzęta leśne i domowe mogą w tę jedyną noc rozmawiać
ze sobą ludzkim głosem, natomiast zwierzęta, które przed
wiekami były obecne przy narodzeniu Jezusa, o północy
przyklękają na chwilę przy swoich Ŝłobach. Wierzono równieŜ, Ŝe woda w studniach zamienia się w miód lub wino, a
w strumieniach i rzekach - w płynne złoto lub srebro.
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Według podań wszystkie te cuda mogły być jednak
widziane wyłącznie przez ludzi bez grzechu. Istniało przekonanie, Ŝe w wigilijną noc dusze zmarłych opuszczają zaświaty i
niewidzialne bądź w postaci ludzkiej jako Ŝebracy czy pielgrzymi mogą nawiedzać domy swych bliskich. NaleŜało więc w tym
dniu dmuchać na krzesła i stołki zanim się na nich usiadło, nie
wolno było spluwać na ziemię, wylewać nieczystości, szyć,
prząść ani rąbać drew i z największą uwagą obchodzić się z
ostrymi narzędziami, aby nie przestraszyć bądź nie zranić obecnego w pobliŜu ducha. Kładziono teŜ na stole dodatkowe nakrycie, pozostawiano resztki wigilijnych potraw czy kawałeczek
opłatka. Takie zaproszenie duchów na wieczerzę wiązało się
jednak z pewnym lękiem, proszono zatem, Ŝeby po posiłku,
odpoczynku i ogrzaniu się, wróciły do swojego świata.
W wystroju świątecznym w Polsce, i to zarówno w
wiejskich chałupach, dworach szlacheckich i magnackich rezydencjach, najczęściej pojawiały się snopy zboŜa, słoma, siano,
ziarna lnu, konopi, mak, groch, fasola. Snopki ustawiano w rogach izby bądź wieszano u powały, siano kładziono pod stołem.
Słomę rozścielano na całej podłodze lub przykrywano nią ławy,
na których siedziano przy wigilijnym stole. Czyniono tak na
pamiątkę narodzenia się Dzieciątka w stajence oraz w intencji
obfitych zbiorów.
Nieodzownym atrybutem świąt BoŜego Narodzenia
była gałąź zielona, jako symbol Ŝycia, zdrowia, pomyślnej wegetacji i wzrostu roślin. świeŜe gałązki świerkowe, jodłowe lub
sosnowe przybijano do płotów, drzwi domów, wrót stodół. Strojono nimi wnętrza mieszkań, głównie ściany i ramy obrazów z
wizerunkami świętych Pańskich. Był teŜ zwyczaj wieszania u
powały rozwidlonych wierzchołków świerku lub samych gałązek, które bogato i kolorowo zdobiono. Choinki zaczęły być
znane dopiero w XIX wieku.
Bardzo charakterystycznymi i wyłącznie polskimi elementami świątecznego przystrajania wnętrz były ozdoby z
opłatka, sięgające swą tradycją XVII wieku. Wykonywane były
w formie płaskich wycinanek, aŜurowych rozet i gwiazd, a takŜe jako formy przestrzenne zwane "światami". Ozdoby z opłatka miały chronić od chorób i wszelkiego zła ludzi i ich dobytek,
sprowadzać na dom błogosławieństwo, zapewniać domownikom szczęście, wzajemną miłość i harmonię. Dlatego starano
się, aby przetrwały jak najdłuŜej, najlepiej do następnej wigilii.
NajwaŜniejszym jednak momentem całego dnia jest
oczywiście wieczerza wigilijna. Z nią łączy się najwięcej zwyczajów i obrzędów. Wieczerza rozpoczyna się wraz z pierwszą
gwiazdą, jaka ukaŜe się na niebie, na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej. Wtedy wszyscy biesiadnicy rozpoczynają łamanie się
opłatkiem.
Opłatkami barwionymi dzielono się takŜe ze zwierzętami domowymi. Potem dopiero moŜna było zasiąść do stołu i
próbować wszystkich po kolei potraw wigilijnych, których musiał być przynajmniej dwanaście, bądź wielokrotność tej liczby
lub teŜ nieparzysta liczba (5, 7, 9, 11), w zaleŜności od zamoŜności domu czy regionalnych tradycji. Wigilia składać się więc
powinna z potraw przyrządzonych z "wszystkiego co w polu,
sadzie, ogrodzie, lesie i wodzie". Postne wigilijne menu musi
zawierać barszcz czerwony lub zupę grzybową, śledź, chociaŜ
jedną potrawę rybną, jakąś potrawę z kapusty, kompot z suszonych owoców, kluski z makiem na słodko, ciasto makowe lub
mak z bakaliami, piernik, owoce, orzechy i róŜne słodycze.
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Oprócz potraw niezwykłe były teŜ zachowania ludzi
przy stole. Do stołu powinna zasiąść parzysta ilość osób, w
przeciwnym razie ktoś z domowników mógłby ubyć na zawsze z rodzinnego grona. Miejsca przy stole zajmowano według starszeństwa, aby równieŜ według starszeństwa odchodzić z tego świata. KaŜdej potrawy naleŜało przynajmniej
spróbować, aby zapewnić sobie obfitość w całym nadchodzącym roku. Wieczerzę wigilijną spoŜywano w całkowitym
milczeniu, co uzasadnione było przez dawne biesiady zaduszne. TakŜe w trosce o zdrowie i dostatek jedzenia w nowym roku, nie naleŜało, aŜ do skończenia wieczerzy przez
wszystkich, odchodzić od stołu ani kłaść łyŜek na stole.
Po skończonej uczcie nie sprzątano wigilijnego stołu. Na całą noc pozostawiano na nim naczynia, zastawę,
resztki potraw i okruchy opłatków, a takŜe butelkę wódki z
przeznaczeniem dla dusz zmarłych. Po wieczerzy śpiewano
kolędy i udawano się do kościoła na pasterkę, zwaną teŜ północką.
Zwyczaj wręczanie sobie prezentów, dziś poszechnie praktykowany, wcześniej dotyczył dzieci i to tylko z bogatych mieszczańskich domów.
W niektórych regionach Polski domy odwiedzają
przebierańcy, zwani teŜ gwiazdorami, gwiazdkami czy po
prostu kolędnikami.
Wszystkie obchody dnia wigilijnego oraz związane
z nimi wierzenia, zwyczaje i obrzędy, a zwłaszcza praktyki
kultowe, z biegiem czasu uległy zmianom, i tylko nieliczne
spośród nich przetrwały do naszych czasów.

BOśE NARODZENIE
To jedno z największych świąt kościelnych, w świecie chrześcijańskim obchodzone od IV wieku.

Dzień BoŜego Narodzenia rozpoczynany jest od
udziału w porannych naboŜeństwach, przeŜywany w atmosferze powagi i spokoju. NaleŜało powstrzymywać się od
wszelkich prac; sprzątania, rąbania drewna, przynoszenia
wody ze studni, a nawet nie wolno było rozniecać ognia,
przeglądać się w lustrze ani teŜ kłaść się w ciągu dnia na
spoczynek.
W pierwszy dzień świąt nie urządzano zabaw ani
wesel, a poza najbliŜszą rodziną nie przyjmowano i nie składano wizyt. Obecnie zakazy te nie są juŜ tak rygorystycznie
przestrzegane jak w przeszłości, dotychczas jednak BoŜe
Narodzenie spędza się w spokojnym i uroczystym nastroju i
zwykle w gronie najbliŜszych.

ŚWIĘTEGO SZCZEPANA
Patronem drugiego dnia świąt BoŜego Narodzenia
jest św. Szczepan - pierwszy męczennik chrześcijański. Dotychczas w tym dniu, głównie na wsi, święci się podczas
naboŜeństwa ziarna owsa lub innego zboŜa, na pamiątkę męczeńskiej śmierci świętego, który został ukamienowany. Później garść tego poświęconego ziarna dodaje się do ziarna
siewnego. Pozostałym ziarnem obsypuje się księdza (w niektórych regionach kraju), kawalerowie obsypują nim panny,
albo w domach wzajemnie obsypują się nim domownicy,
sąsiedzi, znajomi.
Zwyczajowo dzień św. Szczepana otwierał czas
zabaw, obchodów kolędniczych - trwających aŜ do święta
Matki BoŜej Gromnicznej (2 lutego), a niekiedy nawet do
końca karnawału czyli do zapustów.
Dzisiaj drugi dzień świąt BoŜego Narodzenia to
czas odwiedzin, spotkań, przyjęć i wesel
Cezary Jagaś
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Urządzenie wielofunkcyjne
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
Wiadomości z Kask
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W roku 2005 nasza jednostka OSP uczestniczyła w 31 akcjach ratowniczo- gaśniczych:
∗
gaszenia poŜarów
∗
usuwanie drzew z drogi
∗
odśnieŜanie dróg naszej gminy
∗
wypadek drogowy
Dla porównania w 2004 roku nasza jednostka brała
udział tylko w 13 akcjach .
******
W mijającym 2005 roku 2 druhów otrzymało
uprawnienia na piły spalinowe do cięcia drzewa.
Trzech druhów ukończyło kurs pierwszej pomocy
przedmedycznej, a 2 druhów kurs ratowników medycznych. Dwie druhny uczestniczyły w obozie szkoleniowo- wypoczynkowym, podczas którego zdały
egzaminy na dowódców druŜyny MDP.
******
W roku 2005 wykonaliśmy następujące prace:
∗ wymiana drzwi garaŜowych
∗ wymiana drzwi wejściowych od strony ulicy
∗ malowanie okien
∗ wiele innych prac związanych z utrzymaniem
gotowości bojowej i prac gospodarczych w naszej OSP.
Zarząd OSP Kaski

Z H I S TO RI I

O RK I E S T RY

26 marca 1988 roku na próbie orkiestry
uczestniczyli: dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia w śyrardowie - Janusz Fibich oraz kapitan Marian Chmielewski instruktor orkiestry OSP woj.
skierniewickiego.
Po wizycie dyrektor Szkoły Muzycznej podjął decyzję
przekazać nieodpłatnie kilka instrumentów na potrzeby orkiestry.
Rok 1988 obfitował w liczne koncerty
(podczas świąt kościelnych i państwowych, ślubów i
pogrzebów); było ich około 25.
29 stycznia 1989r. utworzono radę orkiestrową. W jej skład weszli: Aleksander Krzemiński, Zbigniew Florczak, Edmund Grzelak, Mirosław Konarski
oraz Krzysztof Chmielecki.
11 czerwca orkiestra bierze udział w Przeglądzie Dętych Orkiestr StraŜackich w Łowiczu, gdzie
otrzymuje puchar oraz dyplom uznania.
W grudniu 1990r. orkiestra otrzymała dotację
z Urzędu Wojewódzkiego w Skierniewicach w wysokości 10 milionów złotych, które zostały przeznaczone na zakup: saksofonu tenor, saksofonu alt, wzmacniacza „Wermona” oraz 10 sztuk mundurów. Stan
członków orkiestry na koniec 1990 roku wynosił 25
osób.
26 stycznia 1991 roku odbyło się zebranie
sprawozdawczo-wyborcze w OSP Kaski, podczas
Wiadomości z Kask
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którego został wybrany nowy zarząd. Najbardziej odpowiedzialne funkcje przejęli członkowie orkiestry w składzie:
∗
Prezes – Aleksander Krzemiński
∗
Sekretarz – Mirosław Konarski
∗
Skarbnik – Zbigniew Florczak
05 maja 1991r. to uroczystości św. Floriana w
OSP Kaski. Odbyła się wówczas Msza św. z udziałem
orkiestry. Następnie orkiestra wraz z uczestnikami celebry
przemaszerowała pod OSP Kaski i dała koncert. W obchodach brały udział takŜe władze jednostki z terenu gminy oraz K.R.S.P. śyrardów.
28 czerwca 1991r. orkiestra uczestniczyła w pogrzebie druha Karola Jaroszewskiego. Był on długoletnim
prezesem OSP Kaski w okresie od 1961 do 1983 r. Zaś w
latach 1947-1949, 1957-1961 pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej.
09lipca 1991 r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu OSP orkiestra bierze udział w pogrzebie Przewodniczącego Sądu Honorowego ZG ZOSP w Warszawie. Po
uroczystości nawiązaliśmy znajomość z pułkowniekiem
Krzysztofem Smolarkiewiczem - załoŜycielem Szkoły
Głównej SłuŜby PoŜarniczej w Warszawie - późniejszym
członkiem OSP Kaski.
Krzysztof Smolarkiewicz był wspaniałym człowiekiem, wielkim sympatykiem naszej orkiestry. Pozyskiwał
środki finansowe na jej działalność. Jego wielkim marzeniem było przekształcić naszą orkiestrę w młodzieŜową.
C.d.n.

Z okazji zbliŜających się świąt BoŜego
Narodzenia i Nowego Roku
najserdeczniejsze Ŝyczenia
zdrowych i wesołych świąt
oraz
szampańskiej zabawy sylwestrowej.
Ŝyczą
OSP Kaski z orkiestrą młodzieŜową
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Dzielnicowi Kask i Okolic radzą st. sierŜ. Grzegorz Janik oraz sierŜ. Przemysław Jałowiecki
ZMIANY
Po redukcji etatów w KP Jaktorów st. post.
Paweł Bućko został przeniesiony do ogniwa patrolowointerwencyjnego. Gmina Baranów została podzielona
pomiędzy pozostałych dwóch dzielnicowych.
St. sierŜ. Grzegorz Janik objął swoim nadzorem
miejscowości:
- Holendry Baranowskie, Baranów, Pułapina Stara i Nowa, Stanisławów, Osiny, Drybus, Wyczółki, Buszyce,
Strumiany, Kaski.
SierŜ. Przemysław Jałowiecki objął swoim nadzorem miejscowości:
- Regów, śaby, BoŜa Wola, Bronisławów, Cegłów,
Gole, Murowaniec, Karolina, Basin, Kopiska.
K O L E J N A ZI M A
art. 86 kw. Kto, nie zachowując naleŜytej ostroŜności,
powoduje zagroŜenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny.
Nadeszła zima a z nią ujemne temperatury i opady śniegu. Na drogach zrobiło się ślisko. Jest to w tych
pierwszych dniach zaskoczenie dla kierowców. Nie kaŜdy pamięta jak zachowuje się samochód na oblodzonej
jezdni. W związku z tym - NOGA Z GAZU!
W tych warunkach wolniej znaczy bezpieczniej.
W tym przypadku grzywna moŜe sięgnąć kwoty
500 złotych ale ponadto zostanie nałoŜone na kierującego 6 punktów karnych, co stanowi jedną czwartą całego
moŜliwego stanu (24). W przypadku kierującego, który
posiada prawo jazdy przez pierwszy rok limit to 21
punktów.

Zdrowych i spokojnych
świąt BoŜego
Narodzenia spędzonych w
gronie rodzinnym oraz
hucznego, ale bezpiecznego
Sylwestra mieszkańcom
Kask i Okolic Ŝyczą
Dzielnicowi Kask i Okolic
oraz Komisariat Policji w Jaktorowie

„ B E ZP I E C ZN E ” ZWI E R ZĘ T A
art. 77 kw. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostroŜności przy trzymaniu zwierzęcia,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
W ostatnim czasie pojawiły się sytuacje atakowania ludzi i innych zwierząt domowych przez pozostawione bez nadzoru psy. Tutaj prośba, aby właściciele podwórek sprawdzili sposób zabezpieczenia psów
czyli szczelność ogrodzenia. Tłumaczenia, Ŝe "...on
nigdy nikogo nie ugryzł" nie są na miejscu. Nie dojdzie
do pogryzienia, gdy zadbamy o bezpieczeństwo.
W wypadku popełnienia tego wykroczenia - będzie ono
karane grzywną w wysokości 200 złotych!!!
I wcale nie musi dojść pogryzienia - wystarczy, Ŝe psy
przebywają poza posesją.
S Y LW E S T RO W E F AJ E R W E RK I
art. 51 kw. Kto krzykiem , hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny,
spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu
publicznym, podlega karze aresztu lub ograniczenia
wolności albo grzywny.
Kilka dni po świętach jest ostatni dzień roku.
W tym czasie organizowane są zabawy, bale i prywatki.
W sylwestrowe zabawy zazwyczaj uŜywamy róŜnego
rodzaju fajerwerków. Podstawową zasadą powinno być
bezpieczeństwo uczestników. Środki te powinny być
kupowane od osób godnych zaufania. Nie wolno uŜywać środków wyprodukowanych przez nieznaną nam
osobę. Nigdy nie wiadomo, jakie środki zostały uŜyte
do ich produkcji. I tu waŜna uwaga - DZIECI NIE
POWINNY BEZ NADZORU DOROSŁYCH UśYWAĆ TAKICH ŚRODKÓW.
Pamiętajmy - zdrowie i Ŝycie jest tylko jedno.
Czyn zagroŜony jest karą grzywny w wysokości 200 zł.
B E ZP I E C ZN Y D O M W Ś W I Ę T A
Nadchodzą Święta BoŜego Narodzenia. W związku
z tym często zdarza się pozostawienie domu bez nadzoru i
wyjazd do rodziny. JeŜeli macie zaufanych sąsiadów, udajcie
się do nich i poproście, aby zwrócili uwagę na wasz dom w
czasie nieobecności. Na pewno w duŜej części poprawi to
bezpieczeństwo.

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 lub 997 telefon stacjonarny
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Rok 2, Numer 17

WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY W BARANOWIE
Mazowiecki

Ośrodek

Doradztwa

Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy
dobrostanu zwierząt.
Pakiet: Ochrona zasobów genetycznych (Kod: G01)
Celem pakietu jest ochrona zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich rodzimych ras i zwierząt zagroŜonych wyginięciem. Rasy rodzime, wypierane obecnie przez rasy wysokowydajne, muszą być objęte ochroną. Rodzime rasy są doskonale
przystosowane do lokalnych, często trudnych warunków środowiska. Cechuje je zwykle niŜsza uŜytkowość, rekompensowana
jednak mniejszymi wymaganiami pokarmowymi i dobrym wykorzystaniem pasz, głównie gospodarskich. Zwierzęta tych ras
są odporne na choroby, Ŝywotne i długowieczne, a takŜe płodne.
Wymogi pakietu:
a. realizowanie programu ochrony zasobów genetycznych
zwierząt danej rasy,
b. zwierzęta ras lokalnych mogą stanowić uzupełnienie stad
innych ras lub mogą tworzyć osobne stada,
c. minimalna liczba zwierząt tej samej rasy, wpisanych do
księgi zwierząt hodowlanych, stanowiących stado wynosi:
d. 4 krowy, lub
e. 3 klacze, lub
f. 5 matek owiec rasy olkuskiej, lub
g. 10 matek owiec pozostałych ras.
Program dotyczy ras bydła, koni i owiec, objętych w Polsce
programami hodowlanymi ochrony populacji. Rasy te to:
♦ Bydło – polskie czerwone, białogrzbiete
♦ Konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie
♦ Owce – rasy wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca
górska odmiany barwnej, merynos barwny, uhruskie, wielkopolskie, Ŝelaźnieńskie , korideil, kamienieckie, pomorskie.
Płatności za pakiety „Ochrona zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich”:
♦
Bydło – 1080 zł/krowę rocznie;
♦
Konie – 1300 zł/klacz rocznie;
♦
Owce – 310 zł/matkę rocznie
Do wszystkich producentów pasz oraz rolników
utrzymujących zwierzęta gospodarskie
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje i przypomina, Ŝe zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz od
dnia 1 stycznia 2006 r. powinny zostać zarejestrowane
wszystkie podmioty działające na rynku pasz. Prowadzenie działalności w roku 2006 i latach następnych w zakresie produkcji, przetwarzania, przechowywania, transportu
lub dystrybucji pasz wymaga zgłoszenia do dnia 1 stycznia 2006r do powiatowego lekarza weterynarii, właściwego ze względu na miejsce jej prowadzenia
Obowiązek zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii dotyczy równieŜ rolników indywidualnych wytwarzających produkty, które mogą być wykorzystywane w Ŝywieniu zwierząt, w tym m. innymi producentów zbóŜ,
okopowych, strączkowych i innych roślin, a takŜe producentów mleka. Obowiązek rejestracji nie dotyczy jedynie
tych producentów, którzy wyprodukowane przez siebie
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Rolniczego

Warszawa

pasze zuŜywają wyłącznie do Ŝywienia zwierząt, od których
produkty wykorzystują we własnym gospodarstwie lub dostarczają wyprodukowane przez siebie pasze do innych gospodarstw, które zuŜyją je do Ŝywienia takich zwierząt.
Rolniku !
Nie zwlekaj i przekaŜ wypełnione zgłoszenie do
właściwego powiatowego lekarza weterynarii

Radości i ciepłej rodzinnej atmosfery na Święta BoŜego Narodzenia oraz aby nadchodzący Nowy Rok był czasem
spokoju i zadowolenia z realizacji wszelkich planów
śyczy
MODR W-wa O/Bielice Genowefa Wacławek
URZĄD GMINY W BARANOWIE
W dniu 14.12.2005 r. na XXXII Sesji Rady
Gminy podjęto uchwały w sprawie:
- zmian budŜetu Gminy Baranów na 2005 rok
- podatku od nieruchomości na terenie Gminy Baranów
na rok 2006,
- określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych i zwolnień — w tym podatku obowiązujących na terenie Gminy Baranów w 2006 r.
- podatku rolnego na terenie Gminy Baranów na rok
2006,
- określenia wysokości opłaty administracyjnej,
- opłaty targowej na terenie Gminy Baranów na rok
2006,
- podatku od posiadania psów na terenie Gminy Baranów na rok 2006,
- określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji
podatkowych,
W czasie XXXII Sesji Rady Gminy raz odbyło
się pierwsze czytanie projektu budŜetu na 2006 rok.

Pełnych ciepła, spokoju i radości
Świąt BoŜego Narodzenia
oraz pomyślności i sukcesów
w Nowym 2006 Roku

Ŝyczą
Wójt Gminy
Andrzej Kolek
Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Szymańczak
oraz
pracownicy Urzędu Gminy w Baranowie
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