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Wiadomości z Kask
i Okolic
K A S K I
L A T E M
Ciepło cieplej gorąco
To tu
Promienie
Rozzłacającego słońca
Obficie zboŜa ucieszają
To tu
Zastyga impresja w błękicie
I drŜenie liści
Jak Ŝycie
Tchnie nadzieją tęczową
To tu
Szczerą czerwienią
Maki rozweselają
A chabry jak krople błękitu
Na łące

To tu
Mgły roztańczone
Rwą melodie skowronce
I sprytne powoje
Szukają drabiny do nieba
To tu
Wieczorem
Świerszcze muzykalne grają
By szklaną ciszę robić
By zadumę znękaną pocieszyć
To tu
Serce się wyrywa
By obdarować kogoś szczęściem
By obdarować kogoś szczęściem
miłości
To tu
To tu
Autor: Daniel Banasiak

M Ł OD ZI

ZD OL N I

Panna Ludmiła
W czasach zamierzchlych umiaru i gracji
Gdy to francuski brzmiał przy kolacji
Gdy melodyja romantyczna grala
W pałacu na skraju Ludmila mieszkala
Miała krew błękitną niczem klacz angielska
Gidyyjnie dostojna, lecz wciąŜ niezamęŜna
Pod czterdziestkę stuknęło księŜnej bogaczce
I wciąŜ musi zazdrościć męŜa głupiej praczce
Zmartwiona w smutku swojem dumna
Lkala skrycie milcząc czem trumna bądź urna
Lecz byla wierna wstędze czerwonej
Połyskującej na szyi zmarszczonej
AŜ tu dnia pewnego
Z Księstwa Brytyjskiego
PrzyjeŜdŜa śmiałek drogi
I wkracza w księŜnej progi

I

N A S I

ISKRA
Melodia ciszy znienacka zagrała
I puch srebrzysty po sercach rozsiała.
Wiatr zagrał na drzewach nikłymi palcami,
Rozjaśniała radość między tymi duszami.
Skowronek, gawronem, jaskółka,
Kuba, Bóg i ich spółka.
I lody ochłody dodają,
I ręce zmęczenia nie znają.
Pamięć, krótka, niekrótka.
Wiara, krucha, malutka.
Niepewność pewności zazdrości.
Mahomet u góry zagości.
Niech płonie serce z miłości,
A ta niech wspiera nadzieję.
To tylko dzięki tej iskrze
śycie w szczęściu szaleje.
Daniel Banasiak

Słonecznik

Ta przez dni kilka wzdycha
Uwodzi, zerka, prrycha
Inicjatywę podjęła na balu
I tak szmernie trąciła niedbale
„Widzę blask oczu Twoich
Gdy na mnie zerkają
Widzą li te wstęgi
Co szyję mą oplatają
MoŜesz wybrać w górę
Lub w dół od wstęg
Wiem, Ŝe wybór niełatw i tęg”.

TuŜ przy szosie,
W kapuścianej grzędzie,
Złote słoneczniki stoją w równym rzędzie.
A kaŜdy słonecznik jak latarnia świeci.
Do złotego słońca trzmiel kosmaty leci.
Lecą pszczoły z ulów, z bliska i daleka.
Gościnna gospoda na swych gości czeka.
Kamil Kaczmarek
Kl. III SP w Kaskach 2005 r.
Zimowy poranek

Pełen zamiarów skrzętnych – młodzieniec
Morałów, ideałów szaleniec
Wybrał górę – rozsądne nature
Wybór usłyszawszy panna niezamłoda
W bezdechu stęchła, zamarła czem kłoda
Ocknąwszy się zniknęła w komnatowyem blasku
Wróciła niebawem z pomysłem w potrzasku
Pokazała wstęgę co podwiązką się stała
Chichocząc cichutko, Ŝe ciut oszukała.
Morał z tego taki, babeczki i damy,
Oszukujcie nieco, to was pokochamy.

KaŜdy poranek zimowy,
kaŜdy wieczór zimowy,
jest taki sam, cudowny,
Spójrz na sikorkę,
posłuchaj gila,
słuchaj muzyki
pięknej dla ucha
KaŜdy powiew wiatru,
kaŜde drzewo zielone,
to cząstka serca twego i mojego.
Agata Brzywczy
kl. VI SP w Kaskach 2002 r.
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II Rodzinny Festyn w Kaskach To juŜ prawie tradycja
Nasze czerwcowe spotkania rodzinne
stały się miejscową tradycją. Czy wyobraŜacie
sobie teraz czerwiec bez festynu? Ja nie potrafię.
ZauwaŜyłam, Ŝe z roku na rok jest nas
więcej podczas czerwcowego popołudnia.
Mało tego, przyjeŜdŜają do nas ludzie z innych, nawet bardzo odległych miejscowości.
Gościmy podczas festynu takŜe, naszych byłych mieszkańców. Jeden z nich bardzo pochlebnie wypowiadał się na temat naszego
spotkania.— Bardzo dobrze, Ŝe organizujecie
taki festyn, mogę odwiedzić miejsce w którym
kiedyś mieszkałem , spotkać starych znajomych oraz dowiedzieć się wielu ciekawych
rzeczy. Jest nam niezmierni miło, gdy słuchamy takim ciepłych słów pod naszym adresem.
Teraz wiemy, ze nasz pomysł zorganizowania
Rodzinnego Festynu, był trafiony w dziesiątkę.
A w tym roku było wiele akacji. Z
Warszawy ze szpitala na ulicy Banacha przyjechali do nas pracownicy medyczni, którzy
uczyli, jak prawidłowo wykonać sztuczne oddychanie. UwaŜam, Ŝe nasi mieszkańcy duŜo
skorzystali na tej wizycie. PrzecieŜ nie kaŜdy
z nas wiedział jak się zachować w takiej sytuacji. A teraz? Mam nadzieję, Ŝe wszyscy nauczyli się, jak poprawnie zrobić sztuczne oddychanie.
Nasza pani dr Magdalena PiórkowskaPruszek wraz z pracownikami Ośrodka Zdrowia w Baranowie, mierzyła ciśnienie krwi,
poziom cukru we krwi. SłuŜyła, kaŜdemu
mieszkańcowi radą, nie tylko w sprawach medycznych. Poza tym zachęcała do ćwiczenia
sztucznego oddychania na fantomie, gdyŜ nigdy nie wiadomo, kiedy taka umiejętność moŜe
nam się przydać.
Był kiermasz ksiąŜek zorganizowany
przez SP w Kaskach. Nie wiem, jak wy, ale ja
bardzo lubię stare ksiązki. UwaŜam, Ŝe posiadają duszę. Gdyby kaŜda z nich potrafiła mówić, na pewno opowiedziałaby nam wiele ciekawych historii. Nie zastanawialiście się nigdy nad tym? MoŜe warto. Chyba byłam najlepszym klientem stoiska z ksiąŜkami, bo

zakupiłam ich około 20. A moŜe ktoś z was
mnie przebije? JeŜeli tak, to na pewno tak samo,
jak ja, kocha ksiązki - szczególnie wydania, które dotknął ząb czasu.
Oczywiście letni festyn nie mógł się obyć,
bez słodkości. Tak, tak, kawiarenka miała bardzo
duŜo klientów. Przyznajcie się ile razy podchodziliście do stolika zastawionego przeróŜnymi
ciastami? Sama byłam tam chyba dwa, a moŜe
trzy razy— do większej ilości odwiedzin stolika
na tarasie nie przyznam się.
O grillu teŜ nie zapomnę. Panowie i panie
bacznie dbali, aby kiełbaski były tak wysmaŜone, jak kaŜdy z nas chciał.
Nasi straŜacy, równieŜ nas nie zawiedli w
tym roku. Przygotowali pokaz wyciągania człowieka z palącego się samochodu. Nasza OSP za
ten pokaz, zasłuŜyła na szóstkę z plusem.
W czasie festynu policjanci wraz z dziećmi przeprowadzili akcję „Bezpieczna Droga do
Szkoły”. Mam nadzieję, Ŝe nauczyła ona wiele
zarówno dzieci, jak i kierowców. Wszyscy drogowcy, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość
przejeŜdŜając obok szkoły musieli za karę zjeść
cytrynę i uśmiechnąć się. ChociaŜ uwaŜam, Ŝe
większą trudność sprawiało im wyjaśnienie dzieciom, dlaczego nie stosują się do przepisów ruchu drogowego.
Kierowcy, którzy jechali według przepisowej
prędkości zostali nagrodzeni lizakiem. Przyznam, Ŝ cytryn było znacznie więcej niŜ lizaków.
A bardzo mnie zdziwiło, Ŝe wiele pań musiało
porazić sobie z cytryną.
Wszystkich atrakcji nie sposób wymienić,
bo było ich wiele. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowana naszego
czerwcowego popołudnia.
Jeszcze trochę i w czerwcu 2006 roku kolejny - juŜ III Rodzinny Festyn w Kaskach.
Jedyne co mogę jeszcze dodać to — do
zobaczenia za rok.

Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kaski i Okolic
Anna Wojciechowska
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"Cudze chwalicie..."
Rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Coraz ładniejsza pogoda sprzyja wycieczkom na łono natury.
Kaski zajmują uprzywilejowaną pozycję wśród innych miejscowości w Polsce - znajdują się niedaleko miejsc, do
których przyjeŜdŜają tłumy ludzi z róŜnych zakątków kraju - a nawet świata.
Jednak kto z nas był ostatnio w śelazowej Woli, Puszczy Kampinoskiej czy Nieborowie i Arkadii? Stare
przysłowie "Cudze chwalicie, swego nie znacie...", sprawdza się w tym przypadku doskonale. Dlatego zamiast przeszukiwać tysiące ofert w biurach podróŜy, proponuję juŜ dziś zaplanować niezapomniany weekend całkiem niedaleko od domu...

Jednym z ciekawszych rozwiązań moŜe być wypad do Puszczy
Kampinoskiej. Nie zastanawiajmy
się długo i wybierzmy się, jak najszybciej kolejką wąskotorową z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej.
Kursuje ona w kaŜdą sobotę, w terminie 3.06 - 30.09.,
na trasie Sochaczew - Tułowice - Sochaczew. 18 kilometrów zachowanej w oryginale trasy zaprowadzi
nas do Wilcz Tułowskich, na spacer ścieŜkami Puszczy, potem do Osady Puszczańskiej na ognisko na
rzeczką Łasicą. Odjazd o godz. 9.40 - powrót o godz.
14.40. W programie wycieczki - ognisko w lesie.
Czy warto? Na pewno. Niezastąpiony urok
Parku Kampinoskiego na pewno pozostanie w naszej
pamięci przez długi czas. Tym bardziej, jeśli wybierzemy się do niej starą kolejką przedzierającą się
przez gęstwiny puszczy po wąskich i krętych torach.
Muzeum jest połoŜone nieopodal Dworca PKP w Sochaczewie. Wychodząc z poczekalni, naleŜy iść około
200 metrów przed siebie ulicą Księcia Janusza muzeum będzie po prawej stronie.
Informacja i rezerwacja: Muzeum Kolejki
Wąskotorowej (0 46) 826 59 75;
Bilety: normalny: 16 zł, ulgowy: 12 zł.

Zakochanych (nie tylko w sobie - w
przyrodzie równieŜ...) zachęcam do wybrania się do
Nieborowa. Takie miejsca jak to nazywamy
"miejscami z duszą". Z Nieborowem zawsze związane były głośne nazwiska: najlepszych architektów,
najsłynniejszych malarzy, pisarzy i polityków. Pałac
zbudowano i urządzono z niezwykłym przepychem.
Nakryty wysokim łamanym dachem, ujęty jest po
bokach w dwie wieŜe. Otacza go rozległy park, zaprojektowany i do dziś utrzymany w stylu francuskim, pełen zieleni i wspaniałych zakątków. Kto nie
był jeszcze w Nieborowie musi nadrobić zaległości i
odwiedzić to miejsce koniecznie! A tych, którzy byli, myślę Ŝe nie trzeba długo przekonywać, aby wybrali się tam ponownie...
Ceny biletów :
Pałac i park:
normalny 15 zł,
ulgowy 6 zł;
Do parku:
normalny 6 zł,
ulgowy 4 zł.

Dla amatorów wycieczek rowerowych idealnym miejscem do odwiedzenia jest śelazowa Wola. Rower moŜna pozostawić za niewielką opłatą na parkingu przy dworku. Miejsce urodzenia jednego z najwybitniejszych Polaków przyciąga ludzi z całego świata. Połączenie pięknego parku, starego dworku i rozbrzmiewającej wszędzie muzyki pozostawia w pamięci niezwykłe wspomnienia.... Latem, od pierwszej niedzieli maja
do ostatniej niedzieli września, odbywają się niedzielne koncerty chopinowskie (w cenie biletów wstępu) , dla
słuchaczy zgromadzonych w parku (niezaleŜnie od pogody ). Koncerty rozpoczynają się o godz.11.00 i 15.00 trwają ok. 50 minut. W czasie koncertów dworku nie udostępnia się zwiedzającym.
Aktualne ceny biletów wstępu:
Wstęp do dworku i parku :
opłata normalna: 10 zł - opłata ulgowa: 5 zł;
Wstęp tylko do parku :
płata normalna: 4 zł - opłata ulgowa: 2 zł.
Cezary Jagaś
Str. 4

Rok 2, Numer 14

„ Z

H I S T O R I I

Historia kask

K A S K

I

O K O L I C ”

ARTYKUŁY POWSTAJĄ NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW DOSTARCZONYCH
PRZEZ
P. EDWARDA MICHAŁOWSKIEGO

O D S Ł O N A

S Z Ó S T A

MIESZKAŃCY GMINY KASKI W 1846 ROKU
UŜytkujący ziemię w majątku hr. Potockiego:

I WIEŚ KASKI
L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Nazwisko i imię
Bączyński Jan
Bojarski Franciszek
Chełmiński Józef
Dębski Antoni
Dmochowski Adam
Dzikowski Augustyn
Dzwonkowski Ludwik
Gątarczyk Wojciech
Kaczyński Antoni
Kakiet Antoni
Kierzkowski Jan
Kierzkowski Jan
Krejner Józef
Kobez Fabian
Kuciński Antoni
Lipka Franciszek
Malesa Franciszek
Michałowski Andrzej
Michałowski Franciszek
Michałowski Wojciech
Pakuła Andrzej
Pakuła Jakub
Pakuła Wojciech
Pietrzyk Jan
Przygoda Dominik
Sieget Antoni
Sitarski Paweł
Sitkiewicz Michał
Wasek Stefan
Winczewski Jan
Winczewski Mateusz
Włodarczyk Wojciech
Zalewska /wdowa/

Ilość uŜytkowanej ziemi
/morgi, pręty/
31,76
16,76
31,45
32,192
32,191
16,76
16,283
16,190
33,80
30,267
30,225
29,275
30,207
17,146
36,223
17,262
20,258
16,103
16,84
16,17
24,140
30,51
17,7
16,150
17,32
33,113
17,99
31,182
33,104
16,293
33,89
29,228
15,227

1 morga = 300 prętów
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N A S Z E J

K a n c e l a r i a

P A R A F I I

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

(046) 856 07 25

Czas płynie bardzo szybko i duŜymi krokami zbliŜamy się do odchodów 600-lecia erygowania parafii w Kaskach. z tego powodu musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Sami, jako Stowarzyszenie, nie zdołamy zrobić wszystkiego, a i nasz budŜet nie jest duŜy. Musimy wszyscy
razem zorganizować tę naszą uroczystość.
Chcielibyśmy prosić Państwa o pomoc. Pomnik, który stanie na placu przy Kościele —
to kamienny krzyŜ, otoczony głazami z pamiątkową tablicą. Niedługo rozpoczniemy zbiórkę
funduszy na ten cel, ale nie wiemy jeszcze dokładnie jaką ona przybierze formę.
BliŜsze informacje na ten temat podamy we wrześniowym numerze biuletynu.
Komitet Koordynacyjny

N I E Z A P O M N IA N E MOYpracy
Ś L I J A N A PAW Ł A II
P O Z O S TA N Ą N A S Z Y M D R OG O W S K A Z E M
O pracy

„Tych zaś, którzy podejmują jakikolwiek rodzaj pracy zachęcam: spełniajcie ją
odpowiedzialnie,
uczciwie i solidnie. Podejmujcie swoje obowiązki w duchu współpracy z Bogiem w dziele stworzenia świata.
Podejmujcie pracę w poczuciu odpowiedzialności za pomnaŜanie dobra wspólnego, które
ma słuŜyć nie tylko temu pokoleniu, ale
wszystkim, którzy w przyszłości zamieszkiwać będą tę ziemię —naszą ojczystą
polską ziemię”.

O sumieniu

„Polska woła dzisiaj nade
wszystko o ludzi sumienia! Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w kaŜdej sytuacji swojego sumienia
słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nie raz trudny i wymagający; to znaczy angaŜować się w dobro i pomnaŜać je wokół siebie, a takŜe
nie godzić się nigdy na zło”.
Skoczłów, 22 maja 1995 r.

Legnica, 2 czerwca 1997 r.

.
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
PRZEJRZYSTA POLSKA
28.06.2005 r. uczestniczyliśmy w spotkaniu zorganizowanym w Starostwie, na którym został
zaprezentowany program działań związanych z udziałem samorządów naszego powiatu w konkursie
pod tytułem „PRZEJRZYSTA POLSKA”.
Celem tego konkursu jest wzmocnienie samorządów lokalnych poprzez oparcie ich działań na
sześciu zasadach:
• Przejrzystość. Dowiesz się jak załatwić kaŜdą sprawę, kto za nią odpowiada i jak długo to potrwa. Będziesz wiedział jak pracuje urząd i jakie są twoje prawa. Informacje znajdziesz w punkcie obsługi petenta. To urzędnik będzie się starał dotrzeć do ciebie z informacją, a nie ty będziesz się błąkał
po urzędzie.
• Brak tolerancji dla korupcji. Urzędnicy i radni mają stworzyć własny kodeks etyczny. Przeczytaj go, to ich zobowiązania, a twoje prawa. Nie przestrzegających czekają surowe konsekwencje dyscyplinarne.
• Partycypacja społeczna. Nic o nas bez nas- taka jest idea samorządu. Twoim prawem jest współdecydowanie. Sprawdź czy twój samorząd dał pojedynczemu obywatelowi lub grupie prawo zgłaszania uchwał.
• Przewidywalność. Decyzje teraz podejmowane przez urzędników określą przyszłość twojego regionu. Masz prawo je znać, mieć na nie wpływ, dostosować do nich plany Ŝyciowe swoje i swoich
dzieci, oczekiwać, Ŝe nie będą się zmieniały po kaŜdych wyborach.
• Fachowość. KaŜdy wakat na stanowisko kierownicze w urzędzie ma być obsadzany w drodze
konkursu, na inne wystarczą przejrzyste procedury, bez kumoterstwa i nepotyzmu.
Zasada rozliczalności. Dostaniesz ksiąŜeczkę, która w czytelny sposób wyjaśni, skąd twój samorząd
ma pieniądze i na co je wydaje. Sam uznasz czy jest gospodarny, ocenę wystawisz przy kolejnych wyborach.
Taki pozytywistyczny program zaprezentowano na tym spotkaniu. Widzimy, Ŝe daje on szanse
na poprawę jakości pracy naszych samorządów i podniesienia profesjonalizmu urzędników. Nasze
Stowarzyszenie zostało zaproszone do „monitoringu społecznego” i współpracy przy okresowej ocenie tego programu.
Jerzy Dawidowicz
Roman Bodych

PODZIĘKOWANIA
Chcemy poinformować Państwa, Ŝe prawie ukończyliśmy remont w siedzibie naszego Stowarzyszenia. Ostatnio wykonaną pracą jest połoŜenie podłogi, przez p. Stanisława Wardziaka i p.
Mariusza Kwiatkowskiego Nie byłoby jednak tej podłogi, gdyby nie pieniądze uzyskane ze sprzedaŜy złomu, darowanego na cele naszego Stowarzyszenia przez pana Dariusza Banaszka .
Wszystkim wymienionym osobom serdecznie dziękujemy.
Chcemy równieŜ podziękować p. Stanisławowi Kierzkowskiemu za obiecaną wykładzinę
podłogową. Dziękujemy p. Stanisławowi Słomczyńskiemu oraz p. Markowi Bielakowi za kamienie na obelisk upamiętniający 600- lecie erygowania parafii w naszej miejscowości— nawiasem
mówiąc kamienie te pochodzą prawdopodobnie z młyna, który stał kiedyś na rzece Pisi.
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kask i Okolic
Wiadomości z Kask
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Rozmowy

z

Magdaleną

naszym

lekarzem —

Piórkowską—Pruszek

„Przemiany SłuŜby Zdrowia”

Od 1 lipca 2005r. rozpoczyna się proces
tworzenia Systemu Kontroli Recept przepisywanych prze placówki słuŜby zdrowia, które
świadczą usługi medyczne w ramach kontraktu
z Narodowym Funduszem Zdrowia.
JuŜ widać, Ŝe spowoduje to ogromne niezadowolenie zarówno w środowisku lekarskim,
gdyŜ wymaga to od nas dodatkowej pracy, jak i
u pacjentów, bo wydłuŜy to nieco czas oczekiwania na poradę lekarską i receptę. Problem jest
jednak bardzo waŜny i wymaga szybkiego rozwiązania.
W naszym kraju od wielu lat ( jest to spuścizna jeszcze ustroju komunistycznego) zarówno lekarz, jak i pacjent mają ogromną swobodę
w przepisywaniu leków, bo nie było systemu
kontroli. Przez wiele lat takiej sytuacji wygenerowaliśmy ogromne koszty refundacji leków na
receptę. Tu naleŜy uświadomić, iŜ kaŜdy lek,
który zostaje przepisany na receptę to koszt dla
pacjenta 30%, 50% lub tzw. ryczałt wartości
faktycznej leku. RóŜnicę wartości płaci Narodowy Fundusz Zdrowia z naszych składek ubezpieczeniowych, które przeznaczamy na zdrowie.
Ostatnie raporty NFZ świadczą o tym, iŜ Polacy ,,zjadają’’ najwięcej leków w krajach Unii i
ponosimy tego ogromne koszty.
Przyczyna takiego stanu rzeczy
jest bardzo złoŜona, przede wszystkim opiera się
na braku rozsądku i konsekwencji, zarówno ze
strony pacjenta, jak i lekarzy. Oto kilka przykładów z Ŝycia codziennego relacji pacjent – słuŜba
zdrowia:
1. Pacjenci przewlekle chorzy (np. na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, chorobę zwyrodnieniową stawów) miesiącami, a nawet latami nie odwiedzają lekarza celem sprawdzenia sposobu leczenia, stanu choroby podstawowej, a wymuszają leki na receptę. Wielokrotnie
informuje się nawet rodzinę o konieczności
wizyty pacjenta u lekarza bez efektu. Taka sytuacja powoduje, Ŝe pacjent nie jest prawidłowo leczony, często wybiera sobie sam leki z
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zestawu, który został zalecony na początku leczenia.
2. Bardzo waŜny problem to korzystanie z usług
wielu lekarzy, którzy zalecają róŜne leczenie.
W tedy pojawia się problem dla pacjenta, które
leki tak naprawdę powinien przyjmować.
3. Współpraca z poradniami specjalistycznymi,
gdzie pacjenci prowadzą leczenie chorób przewlekłych równieŜ pozostawia wiele do Ŝyczenia.
KaŜde zalecenie lekarza specjalisty dotyczące
rozpoznania i leczenia (jego ustalenie lub nagła
zmiana) powinno być przekazane pisemnie z
odpowiednią pieczątką lekarską i przekazane
do rejonowej przychodni, gdzie pacjent przez
wiele miesięcy moŜe otrzymywać przedłuŜanie
tych leków w oczekiwaniu na następną wizytę
u specjalisty.
4. Wielokrotnie pacjenci próbują uzyskać leki na
receptę bez konsultacji u lekarza (np. leki dermatologiczne, okulistyczne) bez dostarczenia
odpowiednich zaświadczeń od lekarzy, którzy
te leki zalecają.

Tworzenie nowego systemu („zdrowego”)
kontroli wypisywanych recept ma na celu nie
tylko zmniejszenie kosztów przeznaczonych na
refundację leków, ale nauczenie nas lekarzy, jak
i pacjentów rozsądnego wyboru leków, aby
przede wszystkim nie szkodzić.
NZOZ Omega wydał zarządzenie, gdzie
informujemy Państwa o zmianach związanych z
receptami, które tylko przejściowo zakłócą pracę, ale mają ogromne znaczenie w porządkowaniu systemu ochrony zdrowia.
Obok zamieszczamy tekst zarządzenia,
który obowiązuje lekarzy i pacjentów.
Magdalena Piórkowska-Pruszek
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Zarządzenie wewnętrzne NZOZ OMEGA
Nr 1/2005 – system kontroli recept
W związku z procesem tworzenia systemu kontroli recept przez Narodowy Fundusz Zdrowia informujemy pacjentów i lekarzy Nzoz Omega co następuje:
1. KaŜdy pacjent przyjmujący leki z powodu przewlekłych chorób powinien zgłosić się do lekarza prowadzącego celem dokładnego ustalenia jednostek chorobowych (wg ICD10) oraz ich leczenia,
2. Pacjent będzie mógł otrzymać przedłuŜenie leków bez konieczności wizyty u lekarza tylko po dopełnieniu pkt.1, na drugi dzień po złoŜeniu zapotrzebowania,
3. KaŜda zmiana leczenia u pacjenta przewlekle leczonego musi być udokumentowana pieczątką i podpisem danego lekarza. Tylko na tej podstawie pacjent będzie mógł otrzymywać przedłuŜanie leków,
4. KaŜdy pacjent przewlekle leczony ma obowiązek zgłosić się do lekarza przynajmniej co pół roku celem
kontroli stanu ogólnego oraz weryfikacji leczenia. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku nie będą
przedłuŜane leki,
5. Pacjenci przewlekle leczeni w poradniach specjalistycznych mają obowiązek dostarczenia zaświadczenia o sposobie leczenia i rozpoznania choroby przynajmniej 1 raz w roku oraz w kaŜdym przypadku gdy dokonywana jest zmiana leczenia, to umoŜliwi pacjentowi przedłuŜanie leków w przychodni bez konieczności
wizyty u specjalisty,
6. Lekarz nie moŜe wypisać pacjentowi leku refundowanego (na receptę) na Ŝyczenie, bez badania lekarskiego i postawienia diagnozy, jeŜeli nie jest to lek przyjmowany przewlekle,
7. KaŜdy lekarz Nzoz Omega będzie pobierał bloczki recept za potwierdzeniem odbioru (osoba odpowiedzialna – Magdalena Łasica i ElŜbieta Wojska),
8. KaŜda anulowana recepta musi być zarejestrowana w odpowiednim spisie z podaniem jej numeru, daty
anulowania oraz pieczątką i podpisem danego lekarza (osoba odpowiedzialna – Magdalena Łasica i ElŜbieta
Wojska),
9. Dopuszcza się przepisywanie leków na receptach przez pielęgniarki pod warunkiem kontroli przez lekarza wypisanych recept,
10. Nowe recepty z kodem paskowym i cyfrowym będą obowiązywać od 1 lipca 2005r.
11. Okres przejściowy dla uściślenia zakresu leków i jednostek chorobowych dla pacjentów przewlekle
chorych ustala się od 27 czerwca 2005r. do 30 września 2005r.
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N A S Z Y C H

Nasza OSP Kaski wyjeŜdŜała w ostatnim czasie do 1 poŜaru sterty słomy.
W pierwszym półroczu 2005 r. wyjeŜdŜaliśmy
na akcje ratowniczo-gaśnicze 25 razy ( a w całym
roku 2004 — 13 razy). Wzrost liczy wyjazdów OSP
sprawił, Ŝe zastanawiamy się dlaczego nastąpiła tak
ogromna zmiana.

Nasza MłodzieŜowa Orkiestra Dęta wyjechała na obóz rekreacyjno-szkoleniowy. Z tego powodu
w tym numerze biuletynu nie zamieścimy informacji
dotyczącej orkiestry.
Po ich powrocie rubryka dotycząca orkiestry
będzie kontynuowana.

S T R A ś A K Ó W

W dniu 05.06.2005 roku w czasie II Festynu
Rodzinnego OSP Kaski uczestniczyła w pokazach:
♦
♦

Pierwszej pomocy przedmedycznej
Uwalnianie ludzi z samochodów podczas
wypadków drogowych.

W naszej jednostce istnieje młodzieŜowa
druŜyna MDP. NaleŜy do niej 7 chłopców oraz 5
dziewcząt.
W tym roku na obóz szkoleniowy MDP
wyjeŜdŜają 2 druhny.
Zarząd OSP Kaski

STRAśACY APELUJĄ, ABY W OKRESIE śNIWNYM ZACHOWAĆ,
JAK NAJWIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOśAROWE!!!
Wiadomości z Kask
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Dzielnicowy Kask radzi st. post. Paweł Bućko
st. post. Paweł Bućko tel. sł. 0600997518
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.

TABLICZKA Z NUMEREM
Art.. 64 § 1 Kodeksu Wykroczeń
„Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub uŜytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu
albo utrzymania w naleŜytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny (…) albo karze nagany.”
W związku z tym ponawiamy apel do
mieszkańców dotyczący tabliczek z widocznym i czytelnym numerem posesji. Za
nie zastosowanie się do przepisów grozi
mandat karny kredytowy w wysokości (wg
taryfikatora) 100 złotych lub postępowanie
w sądzie grodzkim.
Funkcjonariusze od 1 października
2005 roku zaczną wystawiać mandaty lub
wszczynać postępowanie w sądzie grodzkim, za brak widocznego oznakowania posesji.

Informujemy, Ŝe padlinę bydła domowego naleŜy poddać utylizacji. Nie
dozwolone jest zakopywanie lub w inny
sposób pozbywanie się zwierząt, które
padły. Nie zastosowanie się do przepisów
spowoduje wszczęcie postępowania w
sądzie grodzkim lub podlega mandatowi
kredytowemu (wysokość wg taryfikatora).

♦

♦

Przepisy prawne dotyczące
obrotu padliną:
Art.. 3 ust2, Art.. 4 ust 3, Art.. 8 Art.
77 pkt 1.2.3., Art.. 85 ust 1 pkt 1
ustawy z dnia 11 marca 2004 r., o
ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Rozporządzenie (WE) nr 1774/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 3 października 2002 r., ustanawiające przepisy związane z ubocznymi produktami zwierzęcymi nie
przeznaczonymi do spoŜycia przez
ludzi.

R E MO N T UJ Z G O D NI E Z P RZE P I S A MI
Prace budowlane prowadzone na terenie nieruchomości ( remont budynku, ocieplenie
budynku itd., oraz wymiana bądź remont ogrodzenia ) wymagają przyznania pozwolenia na
tego typu prace remontowe. Takie zezwolenie moŜemy uzyskać w Starostwie Powiatowym w
Grodzisku Mazowieckim przy ulic Kościuszki. Prowadzenia prac remontowych bez wymaganego zezwolenia podlega karze mandatu kredytowego lub wszczęciu postępowania w sądzie
grodzkim.
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D O B R Y

S Ą S I A D
W I D O C Z N Y

Rozpoczął się czas urlopów. Wielu naszych sąsiadów wyjeŜdŜa. Zwróćmy uwagę, co
dzieję się za naszym płotem podczas nieobecności
właścicieli.
W ostatnim czasie zdarzają się często kradzieŜe złomy lub innych rzeczy z posesji. Zainteresujmy się nieruchomością sąsiadów, gdy są nieobecni — na pewno odwdzięczą się tym samym,
gdy my wyjedziemy na urlop.

P O J A Z D

JeŜeli pozostawiamy pojazd na drodze w
czasie nocy powinien on być odpowiednio
oświetlony, oraz oznakowany trójkątem ostrzegawczym.
Nie zastosowanie się do przepisów ruchu
drogowego jest karalne.

W gminie Baranów miały miejsce kradzieŜe linii energetycznych. JeŜeli, ktoś z Państwa moŜe pomóc w ujęciu sprawców proszony jest o kontakt z KP Jaktorów lub KPP Grodzisk Mazowiecki.

B E Z P I E C Z N E

WA K A C J E -

ZWRÓĆMY UWAGĘ NA DZIECI
Zaczął się dla dzieci czas wakacji, a
dla nas funkcjonariuszy oznaczają one czas
wzmoŜonej pracy.
Apeluję o zwrócenie uwagi, czym zajmują się nasze pociechy, gdzie się znajdują.
Niestety lato to czas, kiedy dzieci mniej uwaŜniej zachowują się na drodze.
Zadbajmy, aby rowery, na których poruszają się nasze pociechy były odpowiednio
oznakowane. Wtedy kaŜdy kierowca, zarówno
w dzień, jak i w nocy dostrzeŜe rowerzystę.
Kupmy odblaski i podarujmy dzieciom, aby
były lepiej widoczne na drodze. Pozwoli to
bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym.
Lato to równieŜ czas Ŝniw. Zwróćmy
uwagę, aby wszystkie maszyny i urządzenia
rolnicze były odpowiednio zabezpieczone,
Ŝeby dziecko nie zrobiło sobie krzywdy. Nie
pozostawiajmy włączonych urządzeń bez
opieki osoby dorosłej. Nie pozostawiajmy w
ciągniku kluczyków w stacyjce. Wystarczy
jedna chwila, aby wydarzyła się tragedia.

Przypominamy, Ŝe ciągnik jest pojazdem jednoosobowym, a przyczepa słuŜy wyłącznie do przewozu towarów.
Wysokie temperatury sprzyjają wyjadą na róŜnego typu kąpieliska. Zazwyczaj są
one niestrzeŜone. Zainteresujmy się, czy nasze dzieci są bezpieczne w czasie wakacyjnych wypadów nad wodę.
Czy wiesz z kim spotyka się twoja
pociecha podczas wakacji? Czy nie przebywa
w środowisku młodzieŜy, które ma na nie zły
wpływ. śyjemy w czasach, w których bardzo
łatwo jest młodemu człowiekowi zetknąć się
z narkomanią, alkoholizmem i róŜnego rodzaju uŜywkami. A wakacyjne rozluźnienie, niestety, sprzyja takim znajomościom.
Zainteresujmy się naszymi dziećmi —
moŜemy dzięki temu uniknąć tragedii o którą
w dzisiejszych czasach nie trudno.

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
997 telefon stacjonarny
Wiadomości z Kask
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WIDZIANE
ZZA PŁOTU
Mamy pełnię
lata. Jest ciepło – a
właściwie gorąco.
Kwitną kwiaty, mieniąc się najróŜniejszymi kolorami. Pachnie
lipa i maciejka. Wiatr rozsiewa nasiona i daje
troszkę orzeźwienia.
Na „naszym podwóreczku” teŜ jest urokliwie. W skrzyniach kwitną kwiaty, a zimozielone
rośliny wyglądają zdrowo. Podlewane systematycznie przez troskliwych mieszkańców (bardzo,
bardzo dziękujemy) „uśmiechają się do słońca i
rosną, rosną - aŜ miło popatrzeć.

₪₪₪₪₪
Przed odpustem, który w naszej parafii
obchodzimy na św. Piotra i Pawła (29 czerwca)
10 –osobowa grupka zapaleńców wzięła do ręki
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motyki i szybko zrobiła porządek. Wypieliła
skwerek, wydziabała zielsko, które pojawiło się
na placu. Wszystko trwało 1,5 godziny a efekt
widać z daleka.
W trakcie tych prac odkryliśmy coś, o
czym pozwolicie Państwo, Ŝe powiem kilka słów.
W rogu skweru, tuŜ za kościelnym murem było
duŜo ( nawet bardzo duŜo ) niedopałków.
Ktoś powie : „No i co to za odkrycie? PrzecieŜ to
zwykła rzecz!”
Odpowiem tak: „Owszem nic nadzwyczajnego, tylko dlaczego palacze śmiecą właśnie w
tym miejscu? CzyŜby się wstydzili wyrzucić peta
na placu, tak by wszyscy widzieli?”
Myślę, Ŝe się po prostu krępują, bo wiedzą, Ŝe nie wypada!
A moŜe w tym kąciku za murem teŜ nie wypada?
Co o tym sądzicie drodzy palacze?
Obserwator
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Przygarnij mnie
PRZERWA WAKACYJNA
Jest lipiec, a więc, jak wszyscy zdąŜyli zauwaŜyć — zaczęły się wakacje. Choć dotyczą one
głownie dzieci, które czekają cały rok na czas
wolny od szkoły, a co za tym idzie nauki— my teŜ
zrobimy sobie wakacje.
Następnego numer biuletynu ukaŜe się we
wrześniu. Będziemy w nim zamieszczać, tak samo
jak do tej pory, wiele ciekawych informacji . MoŜe pojawią się nowe rubryki, ale nie uprzedzajmy
faktów.
Mamy nadzieję, Ŝe przez ten czas nie zapomnicie o nas.
śyczymy wszystkim udanego wypoczynku.
Do zobaczenia we wrześniu.
Redakcja :
Anna Wojciechowska
Anna Bodych
GraŜyna Tober
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KtóŜ z nas nie lubi zwierząt? Chyba nie
znajdzie się zbyt wiele osób. Spójrzcie na kotki,
które zamieszczone są na zdjęciu.— czyŜ nie są
słodkie? A te maleństwa poszukują domu.
Nie chcielibyście mieć takiego małego,
puszystego przyjaciela u siebie? Jeśli tak to nic
prostszego. Wystarczy udać się do firmy TeddyTech ( Kaski)., gdzie czekają na was mali przyjaciele (dwa kotki i jedna kotka).
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