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Czy karnawał wrze w Nas?
Karnawał wrze! Czas od Objawienia Pańskiego do ostatniego
tygodnia przed Wielkim Postem kojarzy się nam zawsze z huczną zabawą,
psikusami a nawet dozwolonym obżarstwem. Słysząc o tym czasie,
przychodzą nam na myśl gorące rytmy latynoskie, roztańczony rock and
roll, czy zwariowane disco. Lecz czy rzeczywiście karnawał wrze w Nas?
Czy potrafimy zostawić na boku tę szarą rzeczywistość, ten kołowrotek zdarzeń, tę nigdy niekończącą się pracę? Czy zdołamy odłożyć cały ciężar codzienności, zdjąć z siebie zakurzony plecak pełen smutków, problemów i gorzkich rozczarowań? Czy popuścimy wodzę fantazji i, jak dawniej,
poczujemy wiatr we włosach, grzejąc na rozpędzonej SHL – ce?
Czy potrafimy naprawdę się cieszyć? Tyle przecież spraw jest wokół, które
nas przygniatają.
Mimo wszystko, drodzy nasi czytelnicy, życzę Wam, żeby te ostatnie
dni karnawału były przepełnione przyjemną zabawą. Smutkom i postom
trzeba przecież przeciwstawić przedtem trochę radości - bo bilans musi
wyjść na zero. Więc:
„Mięsopusty zapusty
nie chcą państwo kapusty,
pięknie za stołem siędą,
kuropatwy jeść będą.
A kuropatwy zjadłszy.
Do taneczka powstawszy,
Po tańcu z małmazyją
I tak sobie podpiją…”1
Daniel Banasiak
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Co to jest CLP?
CPL – Centralny Port Lotniczy – mający odciąŜyć zakorkowane warszawskie
Okęcie to jedna z największych inwestycji planowanych w Polsce w najbliŜszym czasie. Czy powstanie on w naszej gminie? W chwili obecnej nie
moŜna odpowiedzieć z przekonaniem
na to pytanie.
Sprawa lotniska zastępczego
dla Okęcia znana jest juŜ od dawna,
jednak niespodziewanie wśród ośmiu
propozycji jego lokalizacji znalazła się
jeszcze jedna – Baranów. Projekt zgłosił do Ministerstwa Transportu pasjonat
lotnictwa Bogusław Jankowski, wskazując największe zalety lokalizacji lotniska pod Baranowem.
Projekt ten został potraktowany bardzo powaŜnie, poniewaŜ decyzja
o wyborze lokalizacji miała zapaść pod
koniec roku 2005, ale ze względu na
nowy projekt ogłoszenie decyzji zostało przełoŜone na przełom lutego i marca 2006 roku.
Jakie szanse ma Gmina Baranów?
Czy Baranów ma szanse? Tak.
I to wcale nie takie małe. Największymi zaletami tej lokalizacji jest płaski
teren, na którym zbudowanoby lotnisko
i bardzo dobra komunikacja – to tu planowana jest autostrada A2 z Łodzi do
Warszawy, a takŜe szybka linia kolejowa z Warszawy do Wrocławia i Poznania. Poza tym ostatnio przedstawiciele
rządu i Urzędu Lotnictwa Cywilnego
opowiadali się za budową lotniska między Łodzią i Warszawą - tak więc w
grę wchodzi juŜ tylko Baranów, Sochaczew, Mszczonów, i Babsk.
Więcej na temat lotniska
w Internecie
Strona w całości poświęconej CPL –
www.port-lotniczy.org
MoŜna teŜ włączyć się do dyskusji prowadzonej na forum na stronie internetowej Gminy Baranów –
www.gmina-baranow.pl
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Propozycje lokalizacji CPL

Zmiany
Z drugiej jednak strony, najwaŜniejszą przeszkodą w
wyborze Baranowa moŜe być niechęć mieszkańców do lotniska, co zresztą jest całkowicie zrozumiałe przy tego rodzaju
inwestycjach - bo lotnisko to nie tylko szansa na rozwój i
prestiŜ ale teŜ duŜo kłopotów dla mieszkańców. Wywłaszczenia, przeprowadzki, konieczność zmiany planów Ŝyciowych, wielki ruch i hałas - czyli poŜegnanie ze świętym spokojem. Obraz małej wiejskiej gminy moŜe zmienić się w
małe miasteczko które pochłonie okoliczne wioski.
Jednak taka perspektywa jest jeszcze bardzo odległa.
Po wyborze lokalizacji przez firmę hiszpańską decyzję musi
zatwierdzić rząd i dopiero wtedy moŜe ruszyć budowa, która
moŜe potrwać nawet 10-15 lat.

Cezary Jagaś
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Wspólne

świętowanie

Wigilia jest jednym z najuroczystszych dni
w naszej placówce. 21.XII.2005r. wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły spotkali się
w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, by
podziwiać jasełka przygotowane przez uczniów
klas VI, V i IV pod kierunkiem pań: Agnieszki
Podbielskiej i ElŜbiety Skrzypczyńskiej. Dzieci były doskonale przygotowane i przebrane. To takŜe
duŜa zasługa rodziców, którzy współpracują ze
szkołą i chętnie wspierają swoje pociechy w ich
działaniach. Perfekcyjnie wykonane kolędy wprowadziły nas w podniosły, świąteczny nastrój.
Po jasełkach harcerze przekazali na ręce
pani dyrektor Anny Sadoś Betlejemskie Światełko
Pokoju, które następnie „powędrowało” do wszystkich klas. Jak co roku - Betlejemskie Światełko
Pokoju harcerze, , przekazali panu wójtowi Andrzejowi Kolkowi. Pani dyrektor złoŜyła obecnym i ich rodzinom serdeczne Ŝyczenia spokojnych i radosnych świąt.
Następnie odbyły się wigilijne spotkania
uczniów z wychowawcami klas połączone z tradycyjnym „Mikołajem”.
************
20.XII.2005 roku gościliśmy na Wigilii
nauczycieli i pracowników szkoły, którzy są na
emeryturze. Wspólne kolędowanie dostarczyło
nam wielu wzruszeń. Staramy się pamiętać o tych,
którzy swą wieloletnią pracą - pełną poświęcenia zostawili trwały ślad w umysłach i sercach wielu
mieszkańców naszej okolicy.
Spotkanie to uświetnili swą obecnością
Wójt Gminy —pan Andrzej Kolek, Sekretarz Gminy— pani Joanna Zimochocka oraz Skarbnik
Gminy– pani Jadwiga Matusiak.

Bal

karnawałowy

9 lutego 2006 roku w szkole odbył się bal
karnawałowy, podczas którego dzieci świetnie się
bawiły. Przeprowadzono wiele konkursów, m.in.
konkurs na najciekawszy strój.
Rada Rodziców przygotowała dla wszystkich słodki poczęstunek.
Podczas balu harcerze przeprowadzili loterię fantową, z której dochód w wysokości 689,90
zł przekazano na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to wieloletni juŜ sposób, w
jaki nasza szkoła włącza się w tę szczytną akcję.
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Ferie w szkol e
Po wielu miesiącach wytęŜonej nauki
dzieci doczekały się upragnionych ferii zimowych. Większość uczniów zamierzała wolny
czas spędzić w domach.
Szkoła wyszła naprzeciw oczekiwaniom środowiska i zorganizowała zajęcia, które odbywały
się pod opieką dyŜurujących nauczycieli. Dzieci
mogły pograć w ping–ponga, piłkę, porysować i
skorzystać z komputerów.
W dniach 25 –28 stycznia 2006 roku w
Zespole Szkół w Kaskach odbyło się zimowisko,
w którym uczestniczyło 40 uczniów. Zorganizowali je harcerze, ale moŜliwość udziału w nim
miało kaŜde dziecko.
Program zimowiska był bardzo bogaty i
urozmaicony licznymi konkursami, zabawami i
grami. Dzieci chętnie pomagały w przygotowaniu posiłków. Wypoczynek odbywał się pod
czujnym okiem opiekunów:
♦
dh. Anny Sadoś,
♦
dh. Danuty Koczewskiej,
♦
dh. Izabeli Szymańczak,
♦
dh. Adama Pietruszewskiego.
Uczestnicy miło spędzili czas i wspaniale
wypoczęli. Nie przestraszyli się siarczystego
mrozu.
Z niecierpliwością oczekują na biwak letni.

Z wizytą u straŜaków
2 lutego 2006r. na długo pozostanie w
pamięci uczniów klasy I. Tego dnia złoŜyli oni
wizytę w OSP Kaski.
Dzięki uprzejmości pana prezesa
Aleksandra Krzemińskiego dzieci mogły dowiedzieć się wielu interesujących rzeczy na temat
pracy straŜaków. Zadawały pytania, słuchały
wypowiedzi ludzi, którzy pracują społecznie.
Uczniowie obejrzeli wozy, sprzęt potrzebny
podczas przeprowadzanych akcji poŜarniczoratowniczych - mogły go dotknąć a nawet przymierzyć.
Wycieczka wiązała się tematycznie z
cyklem zajęć realizowanych w szkole. Wiedza
dzieci na temat niebezpiecznej pracy straŜaków
z pewnością będzie pełniejsza i dokładniejsza.
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Nasza OSP w ostatnim czasie uczestniczyła
w 1 poŜarze budynku mieszkalnego oraz 15 miejscowych zagroŜeniach (czyli odśnieŜaniu naszych dróg).
Zdajemy sobie sprawę, Ŝe wszystkich dróg w tym
samym czasie nie zdołamy odśnieŜyć ale staramy się,
aby jak najszybciej udroŜnić przejazd.
Zarząd OSP Kaski

*******

Orkiestra w Jozefowie

S T R A ś A K Ó W

Po naboŜeństwie orkiestra zagrała koncert z
udziałem solistów z Teatru Wielkiego, którzy zwycięŜyli w Konkursie Międzynarodowym :
* GraŜyna Kępska – sopran
* Katarzyna Rzymska – mezzosopran
* Tadeusz Szlenkier – tenor
* Ryszard Marka – bas
* Chór – Schola Cantorum Maximilianum
W koncercie orkiestra wykonała utwory:
♦
Polonez A-dur
♦
Nasza Polna RóŜa
♦
Aria Skołuby
♦
Zimuszka
♦
Rinaldo
♦
Seguidilla z opery „Carmen”
♦
Missisipi
♦
O sole mio
♦
Valencja
♦
Walce Johanna Straussa
♦
Wiedeń miasto moich marzeń
♦
Amigos Para Siempre
♦
Libiamo z op. „Traviata”
♦

W styczniu 2006 roku orkiestra ćwiczyła repertuar na koncert w Józefowie z udziałem solistów i
chóru.
W dniu 22.01.06 r. w Kościele Matki Boskiej
Częstochowskiej w Józefowie orkiestra uczestniczyła
we Mszy świętej. Zespół wykonywał kolędy.

Radetzky Marsch

Koncert prowadził Ryszard Nowaczewski - członek
naszej straŜy. Mimo siarczystego mrozu na koncert
przyszło bardzo duŜo słuchaczy. Orkiestrę nagrodzono
gromkimi brawami. Po zakończeniu koncertu były
kwiaty i słowa wielkiego uznania za wysoki poziom
orkiestry od Burmistrza i Proboszcza Parafii.

WIADOMOŚCI Z URZĘDU GMINY W BARANOWIE
Baranów, dn. 14.02.2006r.

OBWIESZCZENIE
o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów.
Na podstawie art.11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o wyłoŜeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Baranów
w dniach od 7 marca 2006 r. do 7 kwietnia 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie w godzinach od 9.00 do 15.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu
3 kwietnia 2006 r. w Urzędzie Gminy w Baranowie w godzinach 13.00-16.00.
Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi naleŜy składać na piśmie do Wójta Gminy Baranów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia
28 kwietnia 2006 r.

WÓJT GMINY BARANÓW
ANDRZEJ KOLEK
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XXXIV
Sesja

Nadzwyczajna
Rady Gminy

W dniu 19 stycznia 2006 r. odbyła się
XXXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Baranowie. W Sesji spoza Rady uczestniczyli:
♦ Wójt Gminy Baranów - Andrzej Kolek,
♦ Sekretarz Gminy - Joanna Zimochocka,
♦ Skarbnik Gminy - Jadwiga Matusiak,
♦ Autor projektu budowy CPL w Baranowie Bogusław Jankowski,
♦ Dziennikarz - Andrzej Krajewski
♦ Wójt Gminy Jaktorów - Maciej Śliwierski,
♦ Dyr. Zespołu Szkół w Baranowie - ElŜbieta
Wojtala,
♦ Sołtysi i mieszkańcy Gminy Baranów.
Rada podjęła dwie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy do Związku Komunalnego
"Czyste Mazowsze" oraz uchwaliła regulamin
wynagrodzenia i regulamin dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Baranów. Jednym z punktów
porządku obrad sesji była dyskusja w sprawie
ewentualnej budowy w Gminie Baranów Centralnego Portu Lotniczego.

Wymiana dowodów

Zgodnie z uchwałą Nr XXXI/173/2005 Rady Gminy w Baranowie z
dnia 18.11.2005 r. w sprawie nadania
nazw ulic w miejscowości Kaski oraz
Zarządzenia Wójta Gminy Nr 52/2005 z
dnia 29.12.2005 r. w sprawie zmiany
nazwy miejscowości Kaski-Budki na Kaski, Wójt Gminy w Baranowie informuje, Ŝe:
♦ zostały wprowadzone zmiany w bazie
Ewidencji Ludności gminy Baranów.
♦ poświadczenia zameldowania z nowymi danymi adresowymi są do odbioru
w Urzędzie Gminy (pokój nr 1).
♦ w związku ze zmianami, osoby pełnoletnie są zobowiązane do wymiany
dowodów osobistych (§5 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów Dz. U. Nr
112/2000) bez obowiązku wpłaty
za wymianę dowodu osobistego.

Do wymiany dowodu naleŜy
złoŜyć osobiście:
♦ wniosek (pobrany w Urzędzie lub ze
strony internetowej)
Oznaczenie posesji
♦ dwie aktualne fotografie kolorowe lub
biało-czarne (o wymiary 35x45 mm)
Zgodnie z §12 pkt 1 Rozporządzenie
♦ odpis skrócony aktu urodzenia lub
Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia
małŜeństwa (jeŜeli są sporządzone w
.06.1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości
innym USC),
(Dz. U. Nr 23, poz. 151 z 1968) właściciel lub
zarządca nieruchomości zobowiązani są do oznaOsoba posiadająca dowód osobiczenia nieruchomości przez umieszczenie tablicy
sty
nowego
wzoru, której dane nie ulez nazwą miejscowości, ulicy i nr nieruchomości
gły zmianie od czasu jego wydania nie
na budynku lub ogrodzeniu.
składa w/w odpisów aktów stanu
Cywilnego (dotychczasowy dowód osobisty do wglądu)
Nakazy

podatkowe

W najbliŜszych dniach zostaną dostarczone przez Pocztę Polską nakazy podatkowe. Termin płatności I raty to 15.03.2006 r. Podatek jest
płatny u sołtysa wsi lub w kasie Urzędu Gminy,
lub na rachunek bankowy. W przypadku nie zapłacenia podatku w terminie zostaną naliczone
odsetki za zwłokę.
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Wnioski o wydanie dowodu moŜna składać w Urzędzie Gminy
(pokój nr 1):
Poniedziałek w godz. 8 - 16.00
Środa 8.00-17.00
Piątek 8.00-15.00
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WYMAGANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZGODNIE
Z ZASADAMI ZWYKŁEJ DOBREJ PRAKTYKI ROLNICZEJ
Wymagania w zakresie stosowania nawozów i ich przechowywania
W gospodarstwie rolnym moŜna stosować tylko nawozy naturalne oraz nawozy dopuszczone do obrotu.
Dawka nawozu naturalnego, zastosowana w ciągu roku, nie moŜe zawierać więcej niŜ 170 kg azotu (N) w czystym
składniku na 1ha uŜytków rolnych.
Nawozy naturalne w postaci stałej powinny być przechowywane w pomieszczeniach inwentarskich lub na nieprzepuszczalnych płytach zaopatrzonych w instalacje odprowadzające wycieki do szczelnych zbiorników na gnojówkę i
wodę gnojową*.
Nawozy naturalne w postaci płynnej (gnojowica, gnojówka) powinny być przechowywane w szczelnych zbiornikach*.
Pojemność płyty gnojowej i zbiornika na gnojowice powinna zapewnić moŜliwość gromadzenie nawozów naturalnych przez okres co najmniej 4 miesięcy, z wyjątkiem obszarów szczególnie naraŜonych w rozumieniu przepisów w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, dla których okres ten wynosi 6 miesięcy.
Nawozy mineralne i organiczne w postaci stałej naleŜy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, zgodnie z instrukcją stosowania i przechowywania.
Nawozy dostarczane luzem powinny być przechowywane w magazynach lub pod zadaszeniem, przy czym:
1) dopuszcza się składowanie tych nawozów w pryzmach formowanych na utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłoŜu, pod przykryciem z materiału wodoszczelnego; pryzma nie moŜe być zakładana na spadkach terenu oraz w
strefach ochrony pośredniej i w strefach wraŜliwych wód;
2) nie dopuszcza się składowania w pryzmach saletry amonowej i nawozów zawierających azotan amonowy w ilości, która odpowiada zawartości azotu całkowitego powyŜej 28%.
Nawozy naturalne i organiczne w postaci stałej oraz płynnej mogą być stosowane tylko w okresie od dnia 1 marca do
dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych na uprawy pod osłonami.
Nawozy naturalne i organiczne, stosowane na gruntach ornych, powinny być przykryte lub wymieszane z glebą nie
później niŜ następnego dnia po wywiezieniu.
Zabrania się stosowania nawozów naturalnych i mineralnych na glebach zalanych wodą, przykrytych śniegiem lub
zamarzniętych do głębokości 30 cm.
Zabrania się stosowania nawozów:
1) naturalnych w postaci płynnej oraz azotowych na glebach bez okrywy roślinnej, połoŜonych na stokach o nachyleniu większym niŜ 10 %;
2) naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spoŜycia przez ludzi.
Nawozy naturalne mogą być stosowane w odległości większej niŜ 20 m od strefy ochronnej źródeł wody, ujęć wody,
brzegu zbiorników oraz cieków wodnych, kąpielisk zlokalizowanych na wodach powierzchniowych oraz obszarów
morskiego pasa nadbrzeŜnego.
Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania ścieków na terenie gospodarstwa rolnego
Wykorzystywanie ścieków wiąŜe się z obowiązkiem posiadania planu nawoŜenia uwzględniającego ilość składników
odŜywczych znajdujących się w dawkach ścieków przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie.
Ścieki przeznaczone do wykorzystania w rolnictwie muszą być wstępnie oczyszczone, spełniać normy sanitarne i nie
mogą zawierać zanieczyszczeń w ilościach przekraczających wartości określone w przepisach w sprawie warunków,
jakie naleŜy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Ścieki wykorzystywane do celów rolniczych mogą pochodzić wyłącznie z zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne na ich rolnicze wykorzystanie.
Stosowanie ścieków jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do bezpośredniego spoŜycia przez ludzi i zwierzęta.
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Wymagania w zakresie rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych
Wykorzystywanie osadów ściekowych wiąŜe się z obowiązkiem posiadania planu nawoŜenia, uwzględniającego
ilość składników odŜywczych (biogenów) znajdujących się w dawkach osadów ściekowych przeznaczonych do zastosowania w rolnictwie, jak równieŜ wyników analizy gleby wykonanej bezpośrednio przed zastosowaniem osadu
ściekowego.
Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane na gruntach, których odczyn jest nie mniejszy niŜ pH 5,6 a zawartość w osadzie metali cięŜkich nie powinna przekraczać ilości określonych w przepisach w sprawie komunalnych
osadów ściekowych.
Stosowanie osadów ściekowych jest zabronione na gruntach wykorzystywanych do uprawy roślin przeznaczonych do
bezpośredniego spoŜycia przez ludzi.
Wymagania w zakresie stosowania i przechowywania środków ochrony roślin
Dopuszcza się stosowanie wyłącznie środków ochrony roślin oraz materiału siewnego zawierającego środki ochrony
roślin, dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z przepisami o ochronie roślin lub przepisami o rolnictwie ekologicznym.
Środki ochrony roślin naleŜy stosować wyłącznie do celów wskazanych na etykiecie-instrukcji stosowania i ściśle
według podanych w niej zaleceń.
Prowadzenie ewidencji zabiegów wykonywanych przy uŜyciu środków ochrony roślin.
Zabiegi chemicznej ochrony roślin powinny być wykonywane sprzętem sprawnym technicznie, przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w tym zakresie (w przypadku środków ochrony roślin zaliczonych do bardzo toksycznych i toksycznych) lub sprzętem ręcznym.
Środki ochrony roślin na terenie otwartym moŜna stosować, jeŜeli prędkość wiatru nie przekracza 3 m/s i miejsce
stosowania środka ochrony roślin jest oddalone o co najmniej 5 m od dróg publicznych i o co najmniej 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich, pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów
przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód.
Zabrania się zakładania w odległości mniejszej niŜ 20 m od budynków mieszkalnych i zabudowań inwentarskich,
pasiek, upraw zielarskich, ogrodów działkowych, rezerwatów przyrody, wód powierzchniowych oraz od granicy wewnętrznego terenu ochrony strefy pośredniej źródeł i ujęć wód, upraw wymagających intensywnego stosowania środków ochrony roślin.
Przestrzeganie okresów karencji i prewencji podczas stosowania środków ochrony roślin.
Zabrania się stosowania środków ochrony roślin niezgodnie z okresami prewencji dla pszczół.
Wymagania w zakresie gospodarki na uŜytkach zielonych.
Przestrzeganie zakazu wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieuŜytkach, rowach, pasach przydroŜnych,
szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin.
Gospodarowanie na uŜytkach zielonych nie powinno powodować zanieczyszczenia wód związkami azotu oraz trwałego uszkodzenia darni przez nadmierny wypas.
Wymagania w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gospodarstwie rolnym
Utrzymanie czystości i porządku na terenie gospodarstwa rolnego oraz posiadanie urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gospodarstwa rolnego.
Wymagania w zakresie ochrony siedlisk przyrodniczych
Przestrzeganie wymogów obowiązujących na obszarach objętych ochroną prawną zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody.
Wymagania w zakresie ochrony gleb
Utrzymywanie w stanie sprawności technicznej urządzeń przeciwerozyjnych oraz urządzeń melioracji szczegółowych, jeŜeli na gruntach takie urządzenia się znajdują.
Przestrzeganie zakazu wypalania ściernisk, słomy oraz resztek poŜniwnych.
Wymagania w zakresie gospodarki wodnej
Ścieki bytowe nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych lub do ziemi.
* Stosuje się od dnia 25 października 2008
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„Reaguj. Powiadom. Nie toleruj.”
ZałoŜenia tego programu zostały opracowane
przez Wydział Prewencji KSP.
I
CEL STRATEGICZNY PROGRAMU
Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie garnizonu warszawskiego oraz wzrost społecznego poczucia bezpieczeństwa wśród jego mieszkańców.
Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego to podstawowe cele działania Policji. Z ich
realizacją nierozerwalnie wiąŜe się wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców. Stan bezpieczeństwa
mierzony właśnie poczuciem społecznego bezpieczeństwa
mieszkańców jest niezwykle istotny w realizacji programów
prewencyjnych. W przypadku działań tego rodzaj społeczna
ocena naszych poczynań jest podstawowym miernikiem ich
powodzenia.
II CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMUJ
REAGUJ
♦ Uświadamianie społeczności lokalnej o szczególnej roli
reakcji obywateli celem zmniejszenia zagroŜenia wykroczeniami, przestępczością oraz patologiami społecznymi na terenie m. st. Warszawy oraz 9 powiatów
ościennych, znajdujących się w rejonie działania KSP.
♦ Propagowanie wśród mieszkańców idei nie pozostawania obojętnym na łamanie prawa, zwracania uwagi
na popełniane wykroczenia i przestępstwa.
POWIADOM
♦ Aktywizacja społeczności lokalnych oraz wszystkich
obywateli do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa we własnym otoczeniu poprzez zachęcanie do przekazywania informacji
słuŜbom odpowiedzialnym o zaobserwowanych wykroczeniach, przestępstwach, patologiach społecznych.
NIE TOLERUJ
♦ Podniesienie świadomości społeczeństwa o istniejących zagroŜeniach i wiedzy na temat skutecznych moŜliwości przeciwdziałania im, edukacja
społeczności lokalnej w z a k r e s i e c z y n ó w n a ruszaj ących przepisy prawa polskiego (w
t y m m i ę d z y innymi Kodeksu Wykroczeń, Ruchu
Drogowego).
♦ Nawiązanie współpracy z podmiotami realizującymi
zadania w omawianym zakresie oraz zainteresowanych, tą tematyką w ramach działań na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym.
♦ Identyfikowanie społeczności lokalnych i zgodnie z
nimi dąŜenie do kształtowania porządku publicznego.
♦ DąŜenie do przekonania obywateli, Ŝe ich brak

tolerancji na działania niezgodne z literą prawa
spowoduje wzrost poczucia bezpieczeństwa
społecznego oraz ładu porządku publicznego.
III STREFY DZIAŁAŃ
♦ Bezpieczeństwo w miejscach publicznych.
♦ Bezpieczeństwo w środkach komunikacji
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numer złodziejowi

Ta akcja prowadzona jest przez Policję. 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

Nasze

chodniki

KaŜdy, kogo posesja sąsiaduje z chodnikiem, jest
zobowiązany do utrzymania go w naleŜytym porządku.
Do tego zalicza się równieŜ odśnieŜenie chodnika, aby
kaŜdy bez przeszkód mógł nim przejść.

Art.. 117 Kodeksu wykroczeń
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i
porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje
swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i
nakazów wydanych przez właściwe organy w celu
zabezpieczenia naleŜytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,
• podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo
karze nagany.

Rok 2, Numer 18

Poborowi do Policji
Jeśli jesteś męŜczyzną, chcesz odsłuŜyć wojsko w
szeregach Policji i zdobyć atrakcyjny zawód, a ponadto:
♦ jesteś obywatelem polskim,
♦ nie jesteś karany i masz nieposzlakowaną opinię,
♦ korzystasz w pełni z praw obywatelskich,
♦ nie ukończyłeś jeszcze 23 roku Ŝycia,
♦ masz kategorię zdrowia „A",
♦ jesteś zameldowany na terenie pow. grodziskiego,
♦ ukończyłeś szkołę średnią lub zawodową,
♦ jesteś gotów podporządkować się szczególnej dyscyplinie słuŜbowej.
to moŜesz ubiegać się o przyjęcie do słuŜby kandydackiej w Policji.
W ramach słuŜby kandydackiej poborowi
(otrzymują przez 12 miesięcy wynagrodzenie w
wysokości 450 zł) zaliczą elementy szkolenia
podstawowego. Po przyjęciu do słuŜby czeka
ich jedynie miesiąc uzupełniającego kształcenia,
następnie rozpoczną pracę przede wszystkim w słuŜbie patrolowej.
ZłóŜ osobiście juŜ teraz w Centrum Doboru
Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie Al. Solidarności 126 komplet następujących dokumentów:
♦ podanie o przyjęcie do słuŜby adresowane do Komendanta Stołecznego Policji,
♦ Ŝyciorys napisany odręcznie,
♦ wypełniony kwestionariusz osobowy,
♦ świadectwa pracy lub słuŜby z poprzednich miejsc
pracy lub słuŜby,
♦ dokumenty potwierdzające posiadane wykształcanie,
kwalifikacje, zawodowe ( kopia oraz oryginał do
wglądu),
♦ informacje z Krajowego Rejestru Karnego.
Formularz kwestionariusza osobowego moŜna
pobrać w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19 w Zespole Wspomagającym.
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
MOśESZ UZYSKAĆ:
♦ na stronie internetowej Komendy Stołecznej Policji
(www.policja.waw.pl)
♦ w Centrum Doboru Kadr Komendy Stołecznej Policji w Warszawie— AL Solidarności 126
tel. 022- 603-81-78, 022-603-65-68
♦ w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Mazowieckim
tel. (022) 604-22-62, (022) 604-22-63.

STARSZY SIERśANT GRZEGORZ JANIK
SIERśANT PRZEMYSŁAW JAŁOWIECKI

Wiadomości z Kask

ZOSTAŃ
POLICJANTEM, POLICJANTKĄ !!!
Komendant
Stołeczny Policji w Warszawie
ogłasza rozpoczęcie nowej procedury doboru kandydatów do słuŜby w Komendzie Stołecznej Policji z
moŜliwością słuŜby w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim oraz podległych
komisariatach w Milanówku, Jaktorowie, Podkowie
Leśnej, Posterunku Policji w śabiej Woli
Planowane są przyjęcia do słuŜby w następujących terminach:
♦ 9 maja 2006 - 300 osób
♦ 28 sierpnia 2006 - 295 osób
♦ 21 listopada 2006 - 195 osób
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji
( Dz. U. z 2002r. Nr 7, póz. 58, z późn. zrn.)
SŁUśBĘ W POLICJI MOśE PEŁNIĆ:
♦ obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
♦ nie karany i korzystający w pełni z praw publicznych,
♦ posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
♦ posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do słuŜby
w formacjach uzbrojonych, podległych
szczególnej dyscyplinie słuŜbowej, której gotów jest
się podporządkować,
♦ Ponadto męŜczyźni powinni posiadać uregulowany
stosunek do słuŜby wojskowej,
Osoby zainteresowane pełnieniem słuŜby w Policji
powinny złoŜyć w terminie od 3.02.06 do 31.VII.06 roku
w Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim ul. Bartniaka 19 następujące dokumenty:
♦ pisemne podanie o przyjęcie do słuŜby w Policji,
♦ wypełniony kwestionariusz osobowy,
♦ odręcznie napisany Ŝyciorys,
♦ dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe, ( kserokopie — oryginały
dokumentów do wglądu),
♦ zaświadczenie o niekaralności (informację o osobie z
Krajowego Rejestru Karnego)
Formularz kwestionariusza osobowego moŜna pobrać w
Komendzie Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim w Zespole Wspomagającym.
MILE WIDZIANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUśBY
W POLICJI
POSIADAJĄCY:
♦wykształcenie wyŜsze, zwłaszcza prawnicze,
♦udokumentowana znajomość języków obcych,
♦stały adres zameldowania i zamieszkania na terenie
Grodziska Mazowieckiego lub najbliŜszych okolic.
Zmiana przepisów dotyczących naboru do słuŜby w
Policji daje aktualnie moŜliwość kandydatom -którzy
przystąpili do procedury doboru w sierpniu 2005 roku - ponownego ubiegania się o przyjęcie do słuŜby
w Policji, z wyjątkiem osób, które uzyskały wynik
negatywny z testu psychologicznego MultiSelect.
INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY
KWALIFIKACYJNEJ DOSTĘPNE SĄ:
♦ na stronie internetowej Komendy Głównej Policji
(www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy
Stołecznej Policji (www.policja.waw.pl)
♦ w Zespole Wspomagającym Komendy Powiatowej
Policji w Grodzisku Mazowieckim
tel. (0- 22) 60-42-262, (0-22) 60-42-263
Str. 9
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W dniu imienin
Księdza Proboszcza Mirosława Grędzińskiego
duŜo zdrowia, zadowolenia płynącego
z pełnienia posługi duszpasterskiej w naszej parafii
oraz błogosławieństwa BoŜego
Ŝyczą
Członkowie Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Kask i Okolic

♦

ŚRODA POPIELCOWA—1 marca
2006 r. - Msze św. 8:00, 11:00, 17:00

♦

W Wielkim Tygodniu - Czwartek,
Piątek i Sobota naboŜeństwa o godzinie
18:00 - tzw. Triduum Paschalne

♦

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 16 kwietnia 2006 roku. Msze
św. o godzinie 7:00 (Rezurekcja) oraz
12:00 (Suma).

WIELKI POST
♦

W kaŜdy piątek Droga KrzyŜowa o
godzinie 15:00

♦

W kaŜdą niedzielę Gorzkie śale bezpośrednio po Sumie (jedna część).

♦

************************************
19 marca - Dzień Imienin
Księdza Prymasa Józefa Glempa

NaboŜeństwo Pokutne - Spowiedź Wielkanocna - środa 29 marca 2006 roku
(przed południem i po południu).
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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. 10
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„ Programy profilaktyczne dostępne w NZOZ Omega w Baranowie”
NZOZ Omega otrzymał kontrakt na 2006r. w zakresie programów profilaktycznych. Są
one przeznaczone dla osób aktualnie zdrowych bez jawnych objawów chorobowych. Celem programów jest określenie czynników ryzyka schorzenia u danej osoby, czyli stwierdzenia czy istnieje ryzyko zachorowania.
KaŜda choroba zanim wystąpi w swej jawnej postaci ma okres utajony, jest poprzedzone
występowaniem wielu nieprawidłowości, które nie dają duŜych dolegliwości a trwając wiele lat
ostatecznie doprowadzają do powstania schorzenia.
W zakresie programów profilaktycznych, które moŜna przeprowadzić w NZOZ Omega
znalazł się program profilaktyki: nowotworu szyjki macicy, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
i chorób układu krąŜenia.
Program profilaktyki nowotworu szyjki macicy przeznaczony jest dla kobiet w zakresie
wiekowym od 25 do 59 roku Ŝycia. Zapraszamy kaŜdą z Pań z terenu gminy i nie tylko po telefonicznym uzgodnieniu terminu na pobranie cytologii. Jest to badanie, które niezaleŜnie od wieku
kaŜda kobieta powinna wykonywać sobie przynajmniej raz na 2 lata. Pozwala ono nie tylko wykryć wcześniej raka macicy, ale wykrywa przewlekłe stany zapalne, które nie leczone doprowadzają do powstania nowotworu.
Program profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (tzn. POCHP) jest przeznaczony dla osób w zakresie wiekowym od 40 do 65 roku Ŝycia. POCHP oznacza przewlekłą chorobę płuc polegającą na trwałym uszkodzeniu tkanki płuc, co powoduje jej niewydolność. Objawy
niewydolności narastają bardzo powoli i często pacjent się do nich przyzwyczaja i nie postrzega
ich jako objawów chorobowych. Do podstawowych objawów uszkodzenia płuc naleŜy: przewlekły kaszel, męczenie się, bóle w klatce piersiowej, duszność wysiłkowa, spoczynkowa. Czynnikami ryzyka rozwoju POCHP jest przede wszystkim palenie papierosów, praca w szkodliwych warunkach (zapylenie), przewlekłe infekcje, choroby płuc występujące w rodzinie). W ramach programu będzie moŜna dowiedzieć się czy istnieje zagroŜenie wystąpienia tej choroby i jeŜeli jest to
w jakim jest stadium zaawansowania.
Zapraszamy do I tury badania w ramach tego programu juŜ 1 marca,
w godzinach 9.00 – 12.00.
Program profilaktyki chorób układu krąŜenia przeznaczony jest dla osób w zakresie wiekowym od 35 do 55 roku Ŝycia. Ma na celu określenie ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, zagroŜenia zawałem mięśnia sercowego, udaru mózgu. Do czynników ryzyka chorób układu krąŜenia naleŜy: nie leczone nadciśnienie tętnicze, podwyŜszony poziom cholesterolu, palenie papierosów,
cukrzyca, mała aktywność fizyczna, otyłość, przewlekły stres, przewlekłe nadmierne przyjmowanie alkoholu, występowanie chorób układu krąŜenia w najbliŜszej rodzinie.
Do programu zapraszamy w kaŜdy czwartek między 8.00 – 10.00 a po otrzymaniu wyników badań na rozmowę z lekarzem.
Dnia 2 marca 2006r. w godzinach 10.00 – 14.00 będzie teŜ moŜna skonsultować się z Kardiologiem.
Serdecznie zapraszamy
Kierownik NZOZ Omega
w Baranowie
P.S.
W tym roku uzyskaliśmy mniejszy program niŜ 2 lata temu, zatem zapraszamy jak najszybciej.
NZOZ Omega
96314 Baranów
Tel. (46) 856-03-77
Wiadomości z Kask
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KOMITET OBCHODÓW

600-LECIA PARAFII KASKI

Komitet Organizacyjny Obchodów 600 – lecia parafii Kaski informuje, Ŝe w wyniku
zbiórki pienięŜnej przeprowadzonej w miejscowościach naszej parafii oraz w dniu 1 listopada
2005 r. zgromadziliśmy 15.455 złotych, które zostały wpłacone na konto.
W poszczególnych wsiach zebrano następujące kwoty:
Buszyce
-1.380 zł
Kaski Budki
-3.935 zł
Kaski
- 4.960 zł
Osiny
- 610 zł
Pułapina
- 628 zł
Regów
- 1.327 zł
Strumiany
- 470 zł
Wyczółki
- 780 zł
Zbiórka przy cmentarzu - 1.365 zł
♦
♦
♦

Do chwili obecnej wydano 2.900 zł. w tym:
zadatek na krzyŜ - 2.500 zł.
koszty transportu kamieni - 200 zł.
druk biuletynu - 200 zł.

Zgodnie z zapowiedzią juŜ w najbliŜszych dniach przeprowadzimy II etap zbiórki przeznaczonej na sfinansowanie obchodów 600-lecia parafii w Kaskach.
Zdjęcia poniŜej przedstawiają moment przeniesienie krzyŜa z placu przy kościele.
JuŜ przed Wielkanocą, jeŜeli pozwoli na to pogoda, ruszą prace przy montaŜu krzyŜa
granitowego, który stanie na naszym placu, dzięki ofiarności wszystkich parafian.

DemontaŜ krzyŜa na placu przy kościele

