Przy rozwodzie
o mieszkaniu
W sprawach rozwodowych ma³¿onków
s¹d orzeka o mieszkaniu:
1) podzia³ maj¹tku wspólnego nawet -jak
uznaje S¹d Najwy¿szy - gdyby to by³o
kosztem pewnej zw³oki w postêpowaniu
rozwodowym,
2) podzia³ lub przyznanie wspólnego
mieszkania jednemu z ma³¿onków, na zgodny wniosek ma³¿onków, z jednoczesnym
orzeczeniem o sp³acie na rzecz drugiego
ma³¿onka. Oprócz zgody ma³¿onków na
rozstrzygniêcie o przyznaniu mieszkania
drugiemu ma³¿onkowi, musi zostaæ tak¿e
wyrana jego zgoda na opuszczenie
wspólnego mieszkania bez dostarczania
lokalu zamiennego czy zastêpczego,
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Chleb g³odnym i ptakom, a nie na mietnik
Ludnoæ powszechnie wyrzuca do mietnika chleb i inne produkty nadaj¹ce siê do
spo¿ycia (wg. mediów - 30% ludnoci to czyni). W wigiliê Bo¿ego Narodzenia 2005
r. spotka³em starszego mê¿czyznê nios¹cego torbê z chlebem do zsypu na miecie.
Powiedzia³em mu, aby po³o¿y³ chleb pod drzewa dla ptaków, ale nasiad³ na mnie, ¿e
ja tak czyniê, a ptaki rozw³ócz¹ chleb zamiecaj¹c otoczenie i ze z³oci¹ rzuci³ chleb
do kub³a na miecie. Spotykam ludzi, którzy poszukuj¹ jedzenia, nie tylko dla zwierz¹t, grzebi¹c w mieciach. Rok temu pisa³em do Pana Prezydenta Kielc o wyrzucaniu chleba do mieci i zaproponowa³em aby ustawiæ pojemniki na chleb w miejscach
zsypu (nie by³oby to kosztowne), ale Pan to zignorowa³.
Czy nie jest hañb¹ dla Pana, ¿e g³odni poszukuj¹ chleba w mieciach w czwartym
roku Pañskiej prezydentury, wszak obieca³ Pan w programie wyborczym, ¿e za Pañskich rz¹dów nie bêdzie g³odnych? Czy nie jest hañb¹ dla Pana, ¿e chleb bez uszanowania jest rzucany do mieci, ten chleb, w którym przyjmuje Pan Cia³o Chrystusa do
serca swego?
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3) orzeczenie o sposobie korzystania z
mieszkania w sytuacji, gdy rozwodz¹cy siê
ma³¿onkowie zajmuj¹ wspólne mieszkanie,
s¹d w wyroku rozwodowym orzeka tak¿e
o zasadach korzystania z tego mieszkania
po rozwi¹zaniu ich ma³¿eñstwa.
Jeli ma³¿onkowie nie potrafi¹ uzgodniæ
miêdzy sob¹, jak zadysponowaæ mieszkaniem (np. podzia³ lub przyznanie jednemu
z ma³¿onków), decyzjê podejmuje s¹d,
uwzglêdniaj¹c przede wszystkim potrzeby dzieci i ma³¿onka, który otrzymuje prawo do opieki i wykonywania w³adzy rodzicielskiej nad dzieæmi,
4) w przypadku, gdy jeden z ma³¿onków
swym ra¿¹co nagannym postêpowaniem
uniemo¿liwia wspólne zamieszkiwanie, s¹d
mo¿e nakazaæ jego eksmisjê. Eksmisji musi
jednak wprost za¿¹daæ drugi ma³¿onek.
W minionym roku s¹dy orzek³y: eksmisjê mê¿a w 83,5%, - eksmisjê ¿ony w 2,3%,
- podzia³ mieszkania w 5,8%, przyznanie
mieszkania jednemu z ma³¿onków na zgodny wniosek w 8,4%.
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W naszym miecie upowszechni³a siê praktyka intensywnego przycinania koron
drzew: podkrzesywanie ga³êzi od do³u, do wysokoci 4 -5 m, wycinanie ga³êzi i
grubych konarów wewn¹trz korony, wycinanie wierzcho³ków i odg³awianie drzew.
Drzewa tak okaleczone, ze zniszczonym naturalnym pokrojem koron, przedstawiaj¹
¿a³osny i op³akany widok. Najbardziej ra¿¹cym tego przyk³adem jest osiedle Sandomierskie. Taka dewastacja drzew, nazwana przez sprawców pielêgnacj¹, trwa
ju¿ 15 lat i nasila siê z roku na rok.
Sztuka ogrodnicza zaleca wycinanie tylko suchych ga³êzi. Dopuszcza przewietlanie koron tylko w wyj¹tkowych przypadkach, kiedy potrzeba dopuciæ wiêcej
wiat³a do rolin rosn¹cych pod drzewami, ale wtedy nale¿y uwa¿aæ, aby nie zniekszta³ciæ naturalnego pokroju koron drzew.
Trzeba chroniæ ka¿d¹ zielon¹ ga³¹zkê. Drzewa spe³niaj¹ w rodowisku miejskim
wielorakie funkcje: przes³aniaj¹ nieciekaw¹ architekturê, zas³aniaj¹ jezdniê od
widoku pojazdów, upiêkszaj¹ otoczenie, tamuj¹ nap³yw na osiedla mieszkaniowe
kurzu, spalin i wyciszaj¹ ha³as. Zielone licie poprawiaj¹ sk³ad powietrza przez
wzbogacenie w tlen i wolne rodniki korzystne dla zdrowia, wychwytuj¹ kurz, spaliny i chorobotwórcze patogeny. Im wiêcej zieleni tym zdrowsze, piêkniejsze i przyjemniejsze jest rodowisko!
Ka¿da zielona ga³¹zka jest na wagê zdrowia. Zatrzymaæ dewastacje drzew (pielêgnacje), która nie ma ¿adnego racjonalnego uzasadnienia, ale jest owocem ignorancji.
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O dokarmianiu ptaków
W numerze 4/05m My z KSM pani Barbara Pawe³ek w artykule pt. Problem
dokarmiania ptaków nawo³uje do wyeliminowania dokarmiania ptaków, powo³uj¹c siê na zalecenie Wojewódzkiego Inspektora Weterynarii.
Zalecenia te s¹ skierowane do hodowców drobiu, aby zapobiegaæ kontaktom
dzikiego ptactwa z ptactwem hodowlanym. Nie dotycz¹ natomiast dokarmiania naszych miejskich ptaków: go³êbi, kawek, wróbli, sikor i kosów.
Istnieje tylko problem wyboru miejsca dokarmiania. Najlepiej wybieraæ miejsca
na terenach zielonych, z dala od domów. Jednoczenie nale¿y zwalczaæ dokarmianie
na balkonach. Wtedy odci¹gnie siê ptaki od domów.
W zwalczaniu brudu nie s¹ problemem ptaki, ale ludzie niechluje i ba³aganiarze.

