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M A R Z E C

Od Redakcji
Szanowni Paƒstwo!
Oddajemy w Wasze r´ce pierwszy
numer naszego osiedlowego pisma. Po
kilku latach przerwy, Stara Mi∏osna,
znów b´dzie mia∏a swojà w∏asnà gazet´. W∏asnà, bo taki w∏aÊnie charakter
chcemy jej nadaç – pisma wspólnoty
staromi∏oÊniaƒskiej. Inicjatyw´ wydawania pisma oraz redakcj´ pierwszego
numeru zawdzi´czamy wybranemu
pod koniec stycznia br. Komitetowi
Osiedlowemu.
W naszych zamierzeniach ma to byç
gazeta wszystkich mieszkaƒców Starej
Mi∏osny. Przedstawiajàca sprawy
drobne, codzienne, a dla nas wszystkich bardzo wa˝ne. Nie jest naszym zamiarem narzekanie na codzienne bolàczki, chcemy udowodniç, ˝e wspólnym dzia∏aniem mo˝na ∏atwiej je pokonaç. Prezentujàc ró˝ne przyk∏ady
z ˝ycia na Osiedlu chcielibyÊmy natchnàç Paƒstwa pomys∏ami i zach´ciç
do aktywnoÊci. To, w jakim otoczeniu
mieszkamy, gdzie bawià si´ nasze dzie-

W numerze:
ci i jak mo˝emy sp´dzaç wolny czas ju˝
nie zale˝y tylko od woli rzàdzàcych.
Mamy prawa, wi´c z nich korzystajmy,
mamy pragnienia, wi´c je realizujmy.
Czasem wystarczy troch´ dobrej woli
i nierozwiàzywalny przez kilka lat problem daje si´ rozwiàzaç – wspólnymi
si∏ami.
Serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy wszystkich, chcàcych zmieniç na
lepsze Starà Mi∏osnà, nasze Osiedle,
miejsce, które wybraliÊmy, by tu mieszkaç. Na naszych ∏amach znajdzie si´
miejsce dla ka˝dej inicjatywy, zmierzajàcej do poprawy warunków naszego
˝ycia na Osiedlu.
Czekamy na opinie, uwagi i spostrze˝enia pod numerem fax-u 870-1384 lub pocztà elektronicznà na adres
e-mail: skrzynka0@polbox. com.
Mamy nadziej´, ˝e prezentowane
teksty przypadnà Paƒstwu do gustu i ˝e
nasze pismo na sta∏e zagoÊci w Paƒstwa domach.
Redakcja

S∏owo duszpasterza
Inicjatyw´ wydawania naszego staromi∏oÊniaƒskiego pisma witam z wielkà
radoÊcià i nadziejà. Ciesz´ si´ tym bardziej, ˝e doskwiera∏ nam ju˝ wszystkim
brak takiego Êrodka komunikacji spo∏ecznej, jakim jest w∏aÊnie pismo lokalne. ˚ycz´ Redakcji, by inicjatywa ta powiod∏a si´. Nade wszystko zaÊ prosz´,
by rzeczywiÊcie by∏o to pismo lokalne:
o nas i dla nas. Ró˝ne pisma na szczeblu samorzàdowym pope∏niajà ciàgle
ten sam grzech: przenoszà konflikty
polityczne z góry „w teren”, s∏u˝àc bardziej partiom politycznym ni˝ codziennym sprawom i bolàczkom ludzkim.
Nie znaczy, to by lekcewa˝yç imponderabilia. Z∏o trzeba nazywaç po imieniu,
ale bardziej ni˝ wskazywaç trzeba je naprawiaç i leczyç. Nie nale˝y pot´piaç
ludzi, lecz ich poglàdy i postawy. My
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wszyscy musimy tu s∏u˝yç jednej partii:
a na imi´ jej Stara Mi∏osna. Dobro rzeczywiste, a nie urojone, naszej spo∏ecznoÊci musi staç na pierwszym miejscu.
Prosz´, byÊcie dbali o dobro ca∏ego
cz∏owieka, równie˝ w jego wymiarze
duchowym, jako osoby i dziecka Bo˝ego. Boli mnie, gdy ciàgle s∏ysz´ tylko
narzekania (s∏uszne bez wàtpienia) na
jakoÊç dróg, brak oÊwietleƒ, etc. Dostatek i wygody to nie jedyny cel i program. Spo∏ecznoÊç sytych sybarytów to
przera˝ajàca perspektywa. Przez 20 lat
Papie˝ Polak naucza nas, ˝e trzeba
przyjàç program: nie „˝eby wi´cej
mieç, tylko bardziej byç”.
Idêcie za tym drogowskazem. S∏u˝cie
temu, by po pi´knych staromi∏oÊniaƒskich ulicach (które pewnie kiedyÊ b´dà)
nie chodzili ludzie „bez serc i ducha”.

✔ Ciekawostki z Osiedla
✔ O budowie poczty i szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie
✔ Za co budowaç drogi
✔ Nieznana historia Osiedla
✔ Osiedle w oczach dzieci
✔ Nasza przyroda
✔ O spotkaniu za∏o˝ycielskim Komitetu
Osiedlowego
✔ Co s∏ychaç w gminie?
✔ Co s∏ychaç w powiecie?
✔ Sàsiedzi odc. 1
✔ Ankieta dla mieszkaƒców
✔ Informacje miejscowe

Moi drodzy: budujmy drogi i mosty –
te w sensie materialnym, ale jeszcze
bardziej te duchowe. Naszym celem:
wspólnota ludzka, spo∏ecznoÊç ludzi
zjednoczonych i ˝yczliwych sobie, rodzina staromi∏oÊniaƒska.
Tylko temu celowi warto poÊwi´ciç si∏y, czas i energi´. I temu tylko Bóg pob∏ogos∏awi.
Korzystam z okazji, ˝e pierwszy numer pisma ukazuje si´ na nasze najwi´ksze katolickie Êwi´to – Zmartwychwstania – przekazuj´ jednoczeÊnie wszystkim Czytelnikom najlepsze
˝yczenia. Niech Zwyci´zca Êmierci, piek∏a i szatana pomaga wszystkim zwyci´˝aç siebie, wszystkie przeciwnoÊci ˝ycia
i powstawaç nieustannie z grobu s∏aboÊci do czynu i dzia∏ania dla dobra w∏asnego i innych. Alleluja.
Ks. Jerzy Banak
Proboszcz Parafii NajÊwi´tszego Serca
Pana Jezusa w Starej Mi∏oÊnie

Rozpocz´∏y si´ prace zwiàzane z budowà stacji uzdatniania wody. W bie˝àcym roku Miasto Weso∏a przeznaczy na
t´ inwestycj´ 500 tys. z∏. Zakoƒczenie
budowy planowane jest do koƒca
2000 r.
❍❍❍
Prowadzona przez MPZBDJiW budowa centrum mieszkaniowo-us∏ugowego
„Pogodna” powoli wychodzi ponad poziom gruntu. Zakoƒczenie tej inwestycji
planowane jest na III kwarta∏ 2000 r.
❍❍❍
Ze wzgl´du na brak Êrodków, planowane na rok bie˝àcy zakoƒczenie pierwszego etapu budowy nowej szko∏y stoi
pod znakiem zapytania.
❍❍❍
Spó∏ka VENA, budujàca osiedle Aleja
Akacjowa wystàpi∏a do Urz´du Miasta
o zezwolenie na wycink´ drzew pod budow´. Wed∏ug naszych informacji
wst´pna kwota op∏at za wyci´cie tych
drzew wynosi prawie 400 tys. z∏. Mamy
nadziej´, ˝e nasi radni dopilnujà, aby te
pieniàdze, za nasze mi∏oÊniaƒskie drzewa, wróci∏y na Osiedle w postaci kolejnych inwestycji.
❍❍❍
Trwa budowa nowego Urz´du Miejskiego w Weso∏ej. Planowana na oko∏o
4 mln z∏. inwestycja ma si´ zakoƒczyç
w przysz∏ym roku.
❍❍❍
W Starej Mi∏oÊnie powstanie stacja
benzynowa BP. Za prawo przy∏àczenia
si´ do naszej osiedlowej kanalizacji koncern zap∏aci MPZBDJiW 190 tys. USD.
❍❍❍
Firma „Krimax” (mieszczàca si´ przy
ul. Torfowej) wystàpi∏a do starostwa
powiatowego o pozwolenie na zrzut
wody deszczowej kana∏em burzowym
bezpoÊrednio do Kana∏ku Wawerskiego.
❍❍❍
Przedstawiajàc informacj´ o stanie
bezpieczeƒstwa po˝arowego powiatu,
powiatowy komendant stra˝y po˝arnej
zapowiedzia∏ inspekcj´ naszego Osiedla
pod kàtem przejezdnoÊci dróg p.po˝. i
dost´pnoÊci zaopatrzenia w wod´.
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Poczta Stara Mi∏osna
„odbiory” czy „nadawanie”?
Wiele emocji wzbudzi∏a ostatnio mowa∏ mieszkaƒców o zbieraniu podpisów pod petycja o utrzymaniu pe∏new naszym Êrodowisku Poczta Polska.
Wiemy wszyscy, ˝e celem i obowiàz- go zakresu us∏ug poczty.
Tu nagle do akcji wkroczyli nasi Radkiem Poczty Polskiej jest obs∏uga klienta w pe∏nym zakresie, w odpowiednich ni. Jak poinformowa∏a mnie pani dygodzinach i za odpowiednie, pobierane rektor Urz´du Poczty Warszawa l Wood petentów, pieniàdze. Tak zwyczajo- jewództwo z siedzibà w Pruszkowie
wo jest przyj´te w Rejonowych Urz´- przy ul. KoÊciuszki 30 (pe∏niàca funkdach Poczty Polskiej, ale nie w Starej cj´ nadzoru nad naszym urz´dem) ˝e
to w∏aÊnie z inicjatywy radnych Starej
Mi∏oÊnie.
Przypomnijmy, ˝e problemy z pocztà Mi∏osnej zosta∏a dostarczona petycja.
W rezultacie tych dzia∏aƒ ustalono:
(poziom us∏ug) wyst´powa∏ od paru lat
i to nie tylko z winy niedostatecznej - przyznanie nieodp∏atnie, za zgodà
Urz´du Gminy, lokalu po przychodiloÊci personelu, lecz bardziej z faktu
ni zdrowia, która zostanie przenienieodpowiednich warunków lokalosiona w inne miejsce (jako rozwiàwych. Znamy wszyscy wiele urz´dów
zanie tymczasowe).
pocztowych ma∏ych miast i wsi, które
sà bardziej okaza∏e i dostosowane do - poprawa warunków lokalowych
umo˝liwi Êwiadczenie us∏ug na wy˝prowadzenia tej formy us∏ug ni˝ nasz
szym poziomie,
urzàd pocztowy. Do tej pory nikt nie
podjà∏ dzia∏aƒ, aby problem ten roz- - nareszcie rozpocznie si´ inwestycja –
budowa nowego obiektu Poczty Polwiàzaç, mimo ˝e ju˝ w 1994 r. Poczta
skiej przy ul. Jeêdzieckiej.
Polska odkupi∏a od Zespo∏u, za symJak widaç, wspólne dzia∏ania prowabolicznà z∏otówk´, dzia∏k´ pod budow´ nowego urz´du na terenie naszego dzà do rozwiàzania problemów. SzkoOsiedla. Przytaczano nam ró˝ne argu- da tylko ˝e aktywnoÊç po fakcie daje
menty, nie robiàc nic w celu ich roz- nienale˝ne zas∏ugi. Lepiej jednak przywiàzania. W po∏owie 1998 r. po raz ∏àczyç si´ w ostatniej chwili do dobrej
pierwszy od wielu lat Centralny Urzàd sprawy czyniàc dobro, ni˝ nic nie robiç,
Poczty Polskiej wizytowa∏ placówk´ jak to czynili Radni poprzedniej kaw Starej Mi∏oÊnie. To, co dla nas by∏o dencji.
Nale˝y wszystkim podzi´kowaç za
oczywiste od lat, sta∏o si´ faktem dla
inicjatyw´, ch´ci i efekty, które - miejPoczty Polskiej w 1998 roku:
- lokal jest niedostosowany do potrzeb my nadziej´ - urzeczywistnià si´ w najbli˝szym czasie w postaci okaza∏ego
poczty i wielkoÊci obrotu us∏ug,
- godziny pracy poczty sà niew∏aÊciwe urz´du pocztowego i godziwego miejsca pracy dla jego personelu, a co za
(8.00 – 15.00),
- us∏ugi mo˝na Êwiadczyç na wy˝szym tym idzie wy˝szej jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug.
poziomie.
Czego wszystkim ˝yczy
Zaproponowano nam nowe, wspania∏e rozwiàzanie. W Weso∏ej b´dzie
El˝bieta Ko∏buk
urzàd odbioru, czyli dor´czania przesy∏ek, a w Starej
Mi∏oÊnie by∏by urzàd nadawania, czyli przyjmowania
us∏ug.
Ale nie ma tego z∏ego, co
by na dobre nie wysz∏o. Ta
nowa propozycja zintegrowa∏a pracowników poczty
i petentów. Na proÊb´ pracowników poczty ksiàdz
proboszcz Jerzy Banak udost´pni∏ teren parafii i poinforTu ma stanàç nowoczesny budynek poczty

STARA MI¸OSNA

Jak znaleêç fundusze na
budow´ obwodnicy?
Osiedle Stara Mi∏osna przechodzi∏o
w swojej historii od 1984 roku ró˝ne
koleje losu. Kiedy w 1990 roku na osiedlu mieszka∏o kilka rodzin ogólnopolska prasa i media wrza∏y od ekstremalnie ró˝niàcych si´ ocen.
Od 1996 roku, kiedy uruchomiono
oczyszczalni´ Êcieków, emocje opad∏y,
a dla 2000 rodzin mieszkajàcych obecnie na osiedlu pozosta∏a szara codziennoÊç, szczególnie przykra w okresie przedwioÊnia i jesieni.
W∏aÊciciele posesji wewnàtrz swoich
dzia∏ek potrafili ∏adnie urzàdziç elementy ma∏ej architektury i zagospodarowaç
prywatny teren. Niestety, za p∏otami
naszych posesji nadal straszy ba∏agan.
Co prawda w 1997 roku uda∏o si´ zrealizowaç skrzy˝owanie Traktu Brzeskiego i Torfowej, od 1998 r., dzi´ki wczeÊniejszym staraniom realizowana jest
budowa nowej szko∏y, zaÊ od 1999 r.
poczty oraz stacji uzdatniania wody.
Jednak najbardziej katastrofalnie
przedstawia si´ stan dróg w ca∏ych liniach rozgraniczenia. Na realizacj´ tylko samej obwodnicy – g∏ównego ciàgu
komunikacyjnego osiedla niezb´dne sà
nak∏ady kilkunastu milionów z∏otych.
Na tym elemencie infrastruktury osiedla nale˝y obecnie skupiç maksymalne
dzia∏ania, tak˝e ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa. Kiedy ulicà Torfowà mieszkaƒcy rano ochoczo mknà do pracy,
a dzieci idà pieszo do szko∏y, postronnemu obserwatorowi jawià si´ sceny
mro˝àce krew w ˝y∏ach. Utrudniony jest
manewr wymijania si´ pojazdów ze
wzgl´du na szerokoÊç pasa drogowego,
nie mówiàc o tym, ˝e mi´dzy dzieçmi samochody przedzierajà si´ jak zawodnicy, pokonujàcy tyczki na trasie slalomu
specjalnego w Pucharze Âwiata.
O tym, ˝eby Miasto Weso∏a w realnie przewidywalnym czasie wykona∏o
obwodnic´ ze swoich Êrodków, nale˝y
z ró˝nych wzgl´dów zapomnieç, dotacje z bud˝etu paƒstwa tak˝e si´ praktycznie skoƒczy∏y.
Co zatem robiç? Nale˝y szukaç innych, niekonwencjonalnych rozwiàzaƒ
w celu pozyskania Êrodków.
Jednà z mo˝liwoÊci pozyskania Êrodków na budow´ obwodnicy jest uregulowanie sytuacji formalno-prawnej

z energetykà zw∏aszcza w Êwietle nowego „Prawa energetycznego”:
Przez ca∏à d∏ugoÊç osiedla przebiega
linia wysokiego napi´cia 110 KVWN
posiadajàca stref´ ochronnà 35 m.
Z rejestru gruntów wynika, ˝e teren
w iloÊci c.a. 4 ha znajdujàcy si´ pod linià jest wy∏àcznà w∏asnoÊcià cz∏onków
zespo∏u bez zastrze˝eƒ. Prewo energetyczne nakazuje energetyce uregulowaç stan prawny wszystkich gruntów
pod jej instalacjami.
Co mo˝na zatem zrobiç?
Nale˝y pilnie rozpoczàç rozmowy
z energetykà i wymóc jedno
z trzech poni˝szych rozwiàzaƒ:
1. Zlikwidowanie istniejàcej linii
negatywnie oddzia∏ywujàcej na
organizm ludzki, a grunt zbyç
na wolnym rynku.
2. Zakopanie linii do ziemi – co
jest technicznie mo˝liwe i co
znacznie zmniejszy stref´
ochronnà. Grunt strefy zbyç
energetyce, a uwolniony na
wolnym rynku.
3. W przypadku pozostawienia linii grunt pod ca∏à stref´
ochronnà zbyç energetyce.

OczywiÊcie, mówiàc o sprzeda˝y
gruntu energetyce, mam na myÊli ceny
rynkowe, które obecnie kszta∏tujà si´ u
nas na poziomie ok. 35 USD za m2.
JeÊli przemno˝ymy to przez 4 ha to
wyjdzie wcale pokaêna kwota.
Powy˝sze rozwa˝anie dotyczy nie
tylko linii 110 kV. Podobna sytuacja
dotyczy niskiego napi´cia 0,4 kV NN
oraz Êredniego napi´cia 15 kVSN czy
gruntów pod stacjami trafo.
Co zatem robiç? – Nie czekaç, a˝
ktoÊ zlituje si´ i da pieniàdze na drogi,
tylko podjàç niezw∏ocznie konstruktywne negocjacje z energetykà w celu
rozwiàzania tego problemu.
DAn

Nasza wspólna ziemia niczyja

Z okazji nadchodzàcych
Âwiàt
Zmartwychwstania Paƒskiego
najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia, radoÊci i spe∏nienia
marzeƒ
sk∏adajà Paƒstwu
Redakcja „Starej Mi∏osny”
Komitet Osiedla Stara Mi∏osna
Radny Powiatu Miƒskiego Marcin J´drzejewski
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Nowe szko∏y Starej Mi∏osny
Osiedle Stara Mi∏osna to inwestycja
perspektywiczna. Wed∏ug pierwotnych
projektów i zgodnie z obecnymi zamierzeniami, majà tutaj powstaç liczne
obiekty u˝ytecznoÊci publicznej, a wi´c
sklepy, lecznice, poczta, oÊrodki kulturalne, oÊwiatowe i rekreacyjne. Mo˝e
kiedyÊ powstanà...
Dzisiaj sà trudnoÊci z przemieszczaniem si´ wewnàtrz osiedla z ulicy na
ulic´, bo... brakuje dróg. Mamy przed-

mów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. W wyniku wspólnych uzgodnieƒ
tych instytucji zrodzi∏ si´ projekt inwestycji nazwanej Zespo∏em Szkó∏ w Weso∏ej, obejmujàcy ówczesnà 8-letnià
szko∏´ podstawowà i liceum ogólnokszta∏càce. Inwestorem przedsi´wzi´cia zosta∏o Warszawskie Kuratorium
OÊwiaty.
Pod budow´ obiektu zosta∏ przekazany z zasobu gruntów zakupionych przez

Budowa szko∏y na razie zamar∏a, w oczekiwaniu na decyzje, co do sposobu dalszego
finansowania inwestycji.
wioÊnie, mieszkaƒcy brnà po kolana
w grzàskim b∏ocie, a samochody przep∏ywajà przez ciemne zbiorniki wodne
g´sto rozmieszczone na drogach – prowizorkach technologicznych.
Nabywcy nowych siedzib mieszkalnych na terenie osiedla nie mogà mieç
nadziei na to, ˝e sytuacja w tym zakresie rych∏o si´ zmieni. Na lepsze przyjdzie nam d∏ugo poczekaç.
Ale rosnàca nam zdrowo i przybywajàca zewszàd gromadnie dziatwa nie
mo˝e czekaç a˝ tak d∏ugo na swoje
szko∏y. Powszechny obowiàzek szkolny
przynagla do sprostania tym potrzebom.
Tak wi´c ju˝ w 1996 roku rozpocz´to
starania o powstanie nowej szko∏y wewnàtrz Osiedla Stara Mi∏osna. Pod koniec tego˝ roku dzi´ki zabiegom Zespo∏u i Urz´du Gminy uzyskano pozwolenie na rozpocz´cie budowy.
3 grudnia 1996 roku dosz∏o do uk∏adu – porozumienia pomi´dzy Kuratorem OÊwiaty w Warszawie, Urz´dem
Miasta Weso∏a i Mi´dzyresortowym
Pracowniczym Zespo∏em Budowy Do-
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Zespó∏ (za pieniàdze Cz∏onków) na cele u˝ytecznoÊci publicznej i us∏ugi, teren o powierzchni 2,8 ha. W∏aÊcicielem
dzia∏ki zosta∏o kuratorium.
Urzàd Miejski og∏osi∏ konkurs na
najlepszy projekt zespo∏u szkó∏, który
wygra∏a pracownia Micha∏a Jelenia
i Paw∏a Matarewicza.
W 1998 r. Kuratorium OÊwiaty og∏osi∏o przetarg na wykonanie I etapu budowy, w wyniku którego wykonawcà
zosta∏a firma BUWMAT – Spó∏ka
z o. o. Umowa pomi´dzy powy˝szà firmà a Kuratorium OÊwiaty w Warszawie
opiewa na planowany koszt budowy 3,5
mln z∏. W tym etapie mia∏aby byç oddana do u˝ytku powierzchnia szkolna
z oÊmioma salami lekcyjnymi. To by∏by
dobry poczàtek.
G∏ówny inwestor przekaza∏ w 1998
roku 1 mln z∏., zaÊ Urzàd Miasta do∏o˝y∏ 200 tys. z∏. I w takim zakresie budowa zosta∏a zrealizowana. Sytuacja
skomplikowa∏a si´ jednak po wejÊciu
w ˝ycie reformy administracyjnej,
w myÊl której od 1999 roku liceami zarzàdzajà powiaty, zaÊ szko∏ami podsta-

wowymi i gimnazjami gminy. Inwestycja teoretycznie zosta∏a przekazana do
powiatu miƒskiego, jednak budowany
obecnie etap ma mieÊciç szko∏´ podstawowà, wi´c inwestorem powinno byç
miasto Weso∏a. Mimo tych niejasnoÊci
w tegorocznym bud˝ecie naszego powiatu znajduje si´ 1 mln z∏ przeznaczonych na ten cel. Niestety, to i tak za ma∏o, aby zakoƒczyç I etap budowy w tym
roku.
Zadaniem wszystkich zainteresowanych stron jest wi´c szukanie dalszych
êróde∏ dotacji, co mog∏oby przyÊpieszyç
oddanie do u˝ytku pierwszych sal lekcyjnych. Potrzeby sà naglàce, gdy˝ co
roku pierwszego wrzeÊnia liczebnoÊç
uczniów tutejszej szko∏y wzrasta o kilka
dziesiàtek dzieci rekrutujàcych si´ z nowych mieszkaƒców.
Nowemu burmistrzowi panu Jackowi
Wojciechowiczowi le˝y na sercu sprawny tok budowy. MyÊli on o tym, aby
Urzàd Miasta Weso∏a przejà∏ prowadzenie inwestycji. Wypada nam mieç
nadziej´ ˝e tak si´ stanie, bo wiadomo,
˝e paƒskie oko konia tuczy.
A co nas czeka w przysz∏oÊci?
W projekcie znajduje si´ obiekt
mieszczàcy szko∏´ podstawowà z dwoma równoleg∏ymi klasami i zerówkami
oraz liceum ogólnokszta∏càce. Przewidywana by∏a tak˝e budowa hali sportowej i basenu.
Wiemy ju˝, ˝e sytuacja ta musi ulec
zmianie, gdy˝ wchodzi w ˝ycie reforma
oÊwiaty z trójstopniowym systemem nauczania dzieci do 19. roku ˝ycia.
Zatem Zespó∏ Szkó∏ w Weso∏ej nale˝y zapewne przeprojektowaç tak, aby
zmieÊciç tam równie˝ nowy typ szko∏y,
mianowicie obowiàzujàce ju˝ trzyletnie
gimnazjum.
Zofia Grudziƒska

Z ostatniej chwili
W dniu 25 marca br. odby∏o si´ spotkanie przedstawiciela kuratorium
z p. Ligià Krajewska, kierownikie powiatowego Wydzia∏u OÊwiaty. Z przekazanej dokumentacji wynika, ˝e koszt
budowy I etapu ma wynieÊç nie 3,5 ale
4,5 mln. z∏. Poniewa˝ brak tak˝e wskazania êróde∏ dalszego finansowania inwestycji (wi´kszoÊç funduszy powiatu
to subwencje i dotacje), mimo deklarowanego przez Starost´ poparcia dla tej
inwestycji, jej kontynuacja stoi pod znakiem zapytania.
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Niezwyk∏e dzieje
Stacji Drogi Krzyêowej
z Naszego KoÊcio∏a
W ka˝dym koÊciele, nawet najskromniejszym, sà zawsze stacje Drogi Krzy˝owej Pana Jezusa. Bywajà, jak wszystko inne, pi´kne, o wielkich walorach
artystycznych i proste zwyczajne, majàce s∏u˝yç rozwa˝aniu i kultowi M´ki
Chrystusa. I choç sam zwyczaj obchodzenia 14-stu stacji jest bardzo póêny,
bo Êredniowieczny, to jednak ta forma
pobo˝noÊci chrzeÊcijaƒskiej jest wcià˝
bardzo ˝ywa i w ka˝dym koÊciele znajdziemy jej Êlad choçby tylko w formie
14-stu symbolicznych krzy˝yków.
Stacje, które sà w naszym koÊciele
zosta∏y wykonanew 1932 roku, w znanej lwowskiej firmie Fiszera, która specjalizowa∏a si´ w produkcji figur i akcesoriów sakralnych. Zosta∏y zakupione
przez Siostry ze Zgromadzenia Rodziny Maryi dla ich domu zakonnego
w Czerniowcach na Podolu. Transakcji
dopilnowa∏a sama ówczesna prze∏o˝ona prowincjonalna matka Amelia ˚ukowska. Stacje poÊwi´ci∏ i Drog´ Krzy˝owà w kaplicy zakonnej erygowa∏ ks.
Infu∏at Wojciech Grabowski, wikariusz
biskupi w Czerniowcach. Przez trzynaÊcie lat siostry „z fioletowymi paskami”
(ten szczegó∏ habitu wyró˝nia je ju˝ na
pierwszy rzut oka) obchodzi∏y codziennie t´ Drog´ Krzy˝owà w swojej kaplicy, modlàc si´ za siebie i Êwiat.
Przyszed∏ rok 1945 i siostry z racji,
których przynajmniej starszym Czytelnikom t∏umaczyç nie trzeba, musia∏y
czym pr´dzej Czerniowce opuÊciç.
WÊród wygaƒczego dobytku znalaz∏y
si´ te˝ nasze stacje, które siostry pragn´∏y ocaliç jakby niemych Êwiadków
swojego domu zakonnego na kraƒcach
Rzeczypospolitej. Jest w tym coÊ wielkiego, ˝e zakonnice wyruszajàc w swojà drog´ krzy˝owà ˝ycia dos∏ownie tu∏a∏y si´ razem z tymi stacjami. Przez
Ma∏opolsk´ i Dolny Âlàsk dotar∏y
wreszcie do domu macierzystego
w Warszawie (˚elazna 97), ale stacji
nigdzie po drodze nie pozostawi∏y. Od
Sióstr nabyte zosta∏y do naszego koÊcio∏a w poczàtkach roku 1950. Znany
artysta rzeêbiarz i malarz Zygmunt
Wieniawa-Narkiewicz dokona∏ naprawy i po∏o˝y∏ polichromi´. Podczas tu-

∏aczki bowiem w niejednym fragmencie uleg∏y uszkodzeniu. 17 paêdziernika 1950 roku odnowione stacje poÊwi´ci∏ i erygowa∏ kanonicznie Drog´ Krzy˝owà w naszej Êwiàtyni biskup Karol
Niemira, Sufragan – wygnaniec z Piƒska. Uczyni∏ to na podstawie delegacji
(nr 2042 z 8 IX 1950 r.) udzielonej
przez Ksi´dza Prymasa Stefana Wyszyƒskiego, który kilka tygodni wczeÊniej, bo 6 sierpnia, poÊwi´ci∏ sam koÊció∏.
Odnow´ oraz instalacj´ i opraw´ poszczególnych stacji Drogi Krzy˝owej
fundowali:
I.
Zespo∏y ˚ywego Ro˝aƒca Âw.
Moniki i Âw. Jadwigi z WiÊniowej
Góry
II. Ma∏˝onkowie: Janina i Stefan
Kozakowie
III. Mieszkaƒcy osiedla WiÊniowa
Góra
IV. Leokadia Paczkowska i Wac∏awa
G∏owacka z WiÊniowej Góry
V.
Ma∏˝onkowie: Emilia i Stanis∏aw
Staniszewscy
VI. Natalia, Jan i Jadwiga Woêniakowie z Kutna
VII. Ma∏˝onkowie: Franciszka i W∏adys∏aw Napiera∏owie
VIII. Zespó∏ ˚ywego Ro˝aƒca Êw.
Anny
IX. Stra˝ Po˝arna ze Starej Mi∏osny,
dzieci szkolne oraz Bronis∏awa
Niedzielska
X. Ma∏˝onkowie: Maria i Jan Nowakowie

Ma∏˝onkowie: Halina i Stefan
CieÊlakowie
XII. Ma∏˝onkowie: Genowefa i Henryk Sarniewiczowie
XIII. Zespo∏y ˚ywego Ró˝aƒca: Êw.
Kingi i Êw. Zofii oraz Parzyszek
Ma∏gorzata
XIV. Ma∏˝onkowie: Natalia i Tadeusz
Manowscy oraz Zofia Radzikowska z Wawra.
B´dàc w koÊciele przypatrujemy si´
z jeszcze wi´kszà atencjà stacjom tym
tak zwyk∏ym, a tak niezwyk∏ym. Ich losy sà jakby symbolem losów wielu
z nas. PrzybyliÊmy tu z ró˝nych stron,
nieraz jak˝e odleg∏ych. Za nami niejedna tu∏aczka. Niektórzy, jak te stacje,
nie mogli przez lata osiàgnàç swego
sta∏ego miejsca na ziemi. Po wielu
przeprowadzkach znaleêli wreszcie
przystaƒ, swój upragniony dom. Nasze
historie dziÊ dopisujà do dziejów stacji
jakby jakiÊ nowy aneks. Zaistnia∏a wi´ê
pomi´dzy naszà Parafià, a ludêmi
stamtàd, skàd przysz∏y stacje. CzterdzieÊci naszych rodzin goÊci∏o niedawno dzieci z Podola. Animatorzy ˝ycia
polskiego i katolickiego z tamtych
stron sà naszymi cz´stymi goÊçmi. Idà
za stacjami, przetartà przez nie drogà.
Czy nie zastanawiajàce sà stacje tych
stacji? Lwów – Czerniowce – Stara Mi∏osna. I do tego jeszcze biskup Niemira
z Piƒska. JakaÊ przedziwna i tajemnicza niç kresowa: czy jest nam dana i zadana? Niech te stacje stanà si´ nam
jeszcze bardziej bliskie. Do modlitw,
westchnieƒ, próÊb i ∏ez, których by∏y
Êwiadkami przez te wszystkie lata, od
Czerniowiec – do∏àczmy nasze. I jeszcze t´ jednà suplikacj´: za Polsk´,
z której przyby∏y.
Ks. Jerzy Banak

ZAPROSZENIE
W dniach od 25 – 2 maja 1999 roku odbywaç si´ b´dà w naszej Parafii Misje Êw. Celem ka˝dych misji jest odnowa ˝ycia duchowego
i religijnego Parafii. Nadto Misje te majà nas przygotowaç do godnego prze˝ycia Âwi´tego Dwutysi´cznego Roku Jubileuszowego.
Misje sà wydarzeniem szczególnym. Odbywajà si´ raz na kilkanaÊcie lat. W ponad szeÊçdziesi´cioletniej historii naszej Parafii b´dà
to dopiero czwarte Misje Êw. Prowadziç je b´dà ksi´˝a pallotyni
z Gdaƒska: ks. Tadeusz Rykaczewski i ks. Czes∏aw Murawski. Zapraszamy wszystkich do duchowej odnowy poprzez uczestnictwo
w Misjach Êw.
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Alicja po drugiej stronie drogi
czyli jak dzieci i m∏odzie˝ widzà rzeczywistoÊç
w Starej Mi∏oÊnie
Mo˝na zaryzykowaç chyba stwierdzenie, ˝e ludzie w Starej Mi∏oÊnie
cierpià na syndrom drogi. Drogi, której
nie ma, a która powinna byç, ˝eby da∏o
si´ tu ˝yç. Jeêdzimy codziennie do pracy, a wieczorem wracamy tà samà niedrogà i wszystkie nasze troski i k∏opoty
zwiàzane z ˝yciem lokalnym sprowadzamy do tego jednego mianownika.
Czy na ˝ycie sk∏ada si´ tylko asfalt,
chodnik i lampy?
Dzieci, jak nikt inny, potrafià uchwyciç istot´ otaczajàcej nas rzeczywistoÊci
i dlatego to ich zapytaliÊmy o zdanie na
temat ˝ycia w Starej Mi∏oÊnie. Najbardziej odkrywcze okaza∏y si´ przedszkolaki. SzeÊcioletni Kamil na pytanie, co
jest jego najwi´kszym zmartwieniem,
odpowiedzia∏ „nie ma sklepu z zabawkami”, ale za to mo˝emy si´ pochwaliç
w Starej Mi∏oÊnie du˝à iloÊcià sklepów,
gdzie „rodzice mogà kupiç deski, kleje
pod∏ogowe, listwy”. Kuba si´ pochwali∏: „a ja za to Kamil mam psa i to du˝ego, tylko nie normalnego, bo to suka.
Nazywa si´ Saba”. Ania podziwia pi´knego kotka Mruczka u sàsiada, a Marta ma Baby-born.
Czy dzieci lubià ˝ycie w Starej Mi∏oÊnie? Tak, bo „w lesie jest pi´kny stawek z ˝abkami, mo˝na robiç ogniska,
a w lesie sà ∏osie, albo mo˝e jelenie,
i mo˝na jeêdziç na góralu”.
A co mówià ich rodzice? ˚adne ze
znanych mi dzieci nie chodzi do lokalnego przedszkola, bo w tym albo nie
ma miejsca, albo warunki nie odpowiadajà standardom przedszkoli w Warszawie. Rodzice wi´c dowo˝à dzieci do
Falenicy, Mi´dzylesia, Anina, Weso∏ej,
na ˚oliborz i jeszcze dalej. Po pracy
przywo˝à swoje pociechy i szybko lecà
dalej: na basen, angielski, rytmik´ lub
plastyk´. W mi´dzyczasie trzeba zrobiç
zakupy, obiad, zdà˝yç na poczt´
(otwartà raz w tygodniu w godzinach
popo∏udniowych) i zatroszczyç si´
o porzàdek w domu.
Dziesi´ciolatki lubià Starà Mi∏osnà,
bo „blisko jest McDonald” i las, gdzie
mo˝na jeêdziç na rowerze. Fajnie, ˝e
jest Legia i konie, ale wi´kszoÊç dzieci
(rodziców) nie staç na wykupienie lek-
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cji jazdy konnej. Co zatem robià dzieci
po szkole: grajà w pi∏k´ na boisku
szkolnym lub w ogródku, wyprowadzajà pieski na spacer, chodzà na angielski
i czasami je˝d˝à na basen, „po znajomoÊci” do Centrum Zdrowia Dziecka
i „oÊrodka dla celników w Âwidrze” lub
„bez znajomoÊci” do Rembertowa,
gdzie te˝ jest bardzo fajnie. Ich najwi´kszym zmartwieniem jest to, czy
zdadzà do nast´pnej klasy i czy rodzice
b´dà bardzo krzyczeç po wywiadówce.
A co mówià nauczyciele w szkole?
Rodzice ze wzgl´du na swojà prac´ zawodowà i koniecznoÊç dojazdów do
Warszawy sp´dzajà coraz mniej czasu
wolnego z dzieçmi. Te role przejmujà
babcie i opiekunki, których aktywnoÊç
z koniecznoÊci ogranicza si´ do terenu
Starej Mi∏osny. Poniewa˝ nie ma u nas
domu kultury lub biblioteki, szko∏a
przej´∏a na siebie cz´Êç obowiàzków
rodziców jeÊli chodzi o organizowanie
czasu wolnego dla dzieci. Sà to mi´dzy
innymi wyjazdy autokarowe do teatru
i na basen. Istniejà sprzeczne opinie na
temat tego, czy gmina powinna dofinansowywaç sport i rekreacj´, czy na
przyk∏ad dodatkowe zaj´cia z polskie-

go. Jednak jedno jest niezaprzeczalnym faktem, szko∏a podstawowa w Starej Mi∏oÊnie jest jedynym oÊrodkiem
kulturotwórczym na naszym osiedlu.
M∏odzie˝ klas szóstych, siódmych
i ósmych mówi, ˝e ich znajomi w Warszawie zazdroszczà im ∏adnych domów,
które niestety mieszczà si´ na brudnych ulicach. Za to lokalna m∏odzie˝
jeêdzi do Warszawy rozerwaç si´, tzn.
do kina lub do McDonalda w Warszawie, bo w Starej Mi∏oÊnie nie mo˝na
si´ g∏oÊno zachowywaç i okreÊlajà go
jako „wiejski McDonald”. Wi´kszoÊç
dzieci przenios∏a si´ tu z Warszawy
i z nostalgià wspomina ˝ycie towarzyskie i kulturalne „w centrum”. Tym nie
mniej majà oni swoje ulubione miejsce
spotkaƒ „na ∏àce ko∏o koÊcio∏a przy
z∏amanym drzewie, gdzie prawie ka˝dy
wyry∏ swoje inicja∏y”. Do drzewa si´
chodzi na spacery, a w przysz∏oÊci ma
tam byç park (tak powiedzia∏ ksiàdz).
Nieco bardziej ekskluzywnym miejscem jest klub Atlas, gdzie mo˝na graç
w bilard, chodziç na zaj´cia taneczne
lub çwiczyç na si∏owni. Nikt nie spotyka si´ na ulicy, bo takiej nie ma. Na pytanie, co im si´ podoba w Starej Mi∏oÊnie pada standardowa odpowiedê:
czyste powietrze i drzewa. Negatywnie
oceniane sà: ciàg∏e budowy, puste zaniedbane bunkry, budujàce si´ bloki
i zwiàzane z tym wszechobecne
B¸OTO, przez które Leszek ma ciàgle
brudne spodnie.

Oliwia uwielbia przje˝d˝aç w goÊci do Starej Mi∏osny, bo mo˝e chodziç z psem na spacer.
Ale czy jak b´dzie starsza, to taka atrakcja b´dzie dla niej wystarczajàca?

STARA MI¸OSNA
Na nud´ nie majà czasu, bo nauczyciele w szkole sà wymagajàcy. Po szkole chodzà na taƒce, angielski, badmington, warsztaty-kabaret, konie,
siatkówk´, chór szkolny, gimnastyk´
artystycznà, basen lub spotkania harcerskie (w ZHR dzia∏a oko∏o 25 harcerzy i 35 harcerek). Tym, którym rodzice nie organizujà zaj´ç dodatkowych,
pozostaje telewizja i ulubione programy typu: Âwiat wed∏ug Bandich/Kiepskich, komedie (sitcoms), Allo, Allo,
Lud Azeraków, Pomoc domowa, Sun
Patrol oraz gry komputerowe: FIFA
‘99, Heros of Migut and Magic -3 i ró˝ne inne gry majàce na celu zabijanie
lub posiekanie potencjalnych przeszkód. Pocieszajàce jest, ˝e nikt si´ nie
spotka∏ z narkotykami w szkole, oraz,
˝e ma∏o jest „skates”- m∏odzie˝y ze
skateboardami, w spodniach do kolan,
s∏uchajàcych rock’a lub disco polo.
M∏odzi ludzie nie wià˝à swojej przysz∏oÊci ze Starà Mi∏osnà, którà okreÊlajà jako „ma∏à, nudnà wiosk´ dla doros∏ych i malutkich dzieci, niezbyt ciekawà dla nastolatków. Czego im brakuje najbardziej? Kina, basenu, wi´kszej szko∏y, kortów tenisowych, rozrywek.
Ocen´ rzeczywistoÊci widzianej
oczyma dzieci i m∏odzie˝y zostawiam
rodzicom, w∏adzom lokalnym oraz
wszystkim tym, którzy potrafià wyobraziç sobie Starà Mi∏osnà jako miejsce przyjazne dla ˝ycia rodzinnego i towarzyskiego, a nie jako zbiór sypialni
na wiecznym placu budowy.
Na koniec przytocz´ wyniki ankiety
przeprowadzonej przez Krajowe Stowarzyszenie Miast (USA) dotyczàcych
najwa˝niejszych czynników u∏atwiajàcych ˝ycie rodzinom w danej spo∏ecznoÊci. Ponad 300 przedstawicieli organizacji lokalnych uwa˝a:
- 74% ankietowanych uzna∏o, ˝e najwa˝niejszy jest dobry system edukacji/szkolnictwa,
- ponad 60% uzna∏o, ˝e Êwiat∏a uliczne, chodniki i widoczna obecnoÊç
policji sà niezb´dne,
- oko∏o 40% opowiedzia∏o si´ za
obiektami rekreacyjnymi takimi jak
baseny i parki.
Zainteresowanych dzia∏alnoÊcià stowarzyszenia NLC (National League of
Cities) odsy∏am do strony www.nlc.org
w internecie.
Margo

Ptaki Starej Mi∏osny Sikorki
Bez wàtpienia sikorki królujà w Starej Mi∏oÊnie. Przez okràg∏y rok krzàtajà si´ w ogrodach i lesie, ∏atwe do zauwa˝enia dzi´ki kolorowemu upierzeniu i dêwi´cznym g∏osikom. Zajmiemy
si´ najcz´Êciej przebywajàcymi w naszym otoczeniu sikorkami: bogatkà
i modrà.
Najliczniejsze i najwi´ksze sà sikory
bogatki, dorównujàce wielkoÊcià wróblom. Swój przydomek zawdzi´czajà
bogatemu ubarwieniu. G∏owa w intensywnie czarnym bereciku, czarny krawat na podgardlu i piersi, bia∏e policzki, brzuszek ˝ó∏ty, grzbiet oliwkowozielony, a skrzyd∏a i ogon niebieskie. Bardzo wczeÊnie, na przedwioÊniu s∏ychaç
weso∏y, powtarzany bezustannie Êpiew
pana bogatki „ti-ter, ti-ter, ti-ter”,
przypominajàcy dêwi´kiem dzwonek
od roweru.
Nieco mniej liczne i zdecydowanie mniejsze sà sikorki modre. Wierzch g∏owy skrzyd∏a
i ogonek majà niebieskie,
kolor nie wyst´pujàcy
u innych sikorek. Brzuszek ˝ó∏ty, grzbiecik zielony, policzki bia∏e. Sikorka modra porusza
si´ zwinnie wÊród najcieƒszych nawet ga∏àzek, cz´sto zwisajàc
grzbietem w dó∏ co sprawia,
˝e w blasku s∏oƒca wyglàda jak
szafirowo szmaragdowy klejnocik. Ró˝ny od g∏osu innych sikorek jest
te˝ Êpiew sikory modrej, który koƒczy
si´ perlistym trelem „wi-wi-wi”.
W kwietniu rozpoczyna si´ okres l´gowy sikorek. Bogatki budujà gniazda
w ka˝dym troch´ wi´kszym zag∏´bieniu: w garnku na p∏ocie, szczelinie muru, ˝elaznej rurze, skrzynce na listy lub,
je˝eli szcz´Êcie dopisze, w przygotowanej przez cz∏owieka budce l´gowej. Sikora modra jest bardziej wybredna
i zak∏ada gniazda w dziuplach lub budkach. Sikorki wyÊcie∏ajà dno gniazd
mi´kkim materacykiem z mchu, w∏osia
i piór. Samica sk∏ada w gnieêdzie od 8
do 17 jaj, które wysiaduje przez dwa tygodnie. W czasie wysiadywania jest
karmiona przez samca. M∏ode sikorki
opuszczajà gniazdo po oko∏o 15 – 20
dniach, kiedy ju˝ umiejà lataç. Sà jesz-

cze przez par´ dni karmione przez rodziców, ale nie trwa to zbyt d∏ug, poniewa˝ para doros∏ych sikorek przyst´puje do drugiego, mniejszego o po∏ow´
l´gu.
Pokarmem sikorek w okresie wegetacji roÊlin sà owady i ich jaja, i chocia˝
sà to ptaszki ma∏e o niewielkiej masie
cia∏a ich ogromna aktywnoÊç wymaga
du˝ych iloÊci energii. Sikory bogatka
i modra mogà zjadaç codziennie nawet
2,5 raza wi´cej pokarmu ni˝ same wa˝à. Oddajà wi´c cz∏owiekowi nieocenione us∏ugi niszczàc olbrzymie iloÊci
szkodliwych owadów.
Na zakoƒczenie opis przygód z sikorkami. „Nasze” sikorki, dokarmiane
przez zim´, równie˝ na wiosn´ i w lecie
mieszkajà w ogródku.
Wsz´dobylskie i ciekawskie lubià od czasu do czasu wejÊç do domu i zobaczyç co robimy. Kiedy
okno w sypialni jest
otwarte wlatujà rano do
pokoju i trzepoczàc skrzyde∏kami nieruchomiejà nad
∏ó˝kiem przyglàdajàc si´ nam
z ogromnym zainteresowaniem.
W zimie sikorki bogatki pilnujà
bezpieczeƒstwa
w
ogrodzie.
Ostrzegajà g∏oÊnym krzykiem przed
zaczajonym kotem lub zbli˝ajàcym si´
krogulcem. W czasie ataku drapie˝nika imponujà umiej´tnoÊcià kompletnego znieruchomienia na ga∏àzce
w najbardziej niewygodnych pozach.
Cz´sto mo˝na myÊleç ˝e to nie sikorka
lecz zostawione na drzewie pomarszczone jab∏uszko.
Lubi´ bogatki ale jeszcze bardziej lubi´ sikorki modre. Zapa∏a∏am do nich
uczuciem, kiedy zobaczy∏am, jak pan
modraszek w ramach zalotów karmi
panià modraszkowà ∏adnà gàsieniczkà.
Sentyment mój zwi´kszy∏ si´ w dwójnasób, kiedy po pewnym czasie sikorki
modre przesta∏y si´ nas baç, przylatujà
czasami do ràk z jedzeniem i pozwalajà si´ podrapaç po brzuszku i pog∏askaç po g∏ówce. Jest te˝ sikorka zaprzyjaêniona z naszym psem, pozwala
si´ obwàchiwaç, a nawet od czasu do
czasu polizaç.
Anna Susicka
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STARA MI¸OSNA

Historia pewnego Komitetu
Jestem cz∏onkiem Zespo∏u prawie
od poczàtku jego powstania. Jak wielu
innych skusi∏a mnie wizja zielonego,
przyjaznego osiedla na skraju miasta.
Mia∏o byç tak pi´knie...
Jak jest, ka˝dy widzi. Najcz´Êciej widzimy nasze b∏oto i dziury. Wracamy
zm´czeni po pracy i zamykamy si´
w swoim domu, nie majàc ochoty na
u˝eranie si´ ze sm´tnà rzeczywistoÊcià
za p∏otem. A mieszkajà mi´dzy nami
naprawd´ wartoÊciowi ludzie, pe∏ni zapa∏u, dobrych pomys∏ów, majàcy mo˝liwoÊci... Tu jednak ich nie widaç.
Dlatego, gdy w czasie kampanii wyborczej Robert W´grzynowski, mój sàsiad, kandydat do Rady Miasta, zaproponowa∏ powo∏anie Komitetu Osiedlowego jako sposobu na aktywizacj´ naszej staromi∏oÊniaƒskiej spo∏ecznoÊci,
pomys∏ ten bardzo przypad∏ mi do gustu. W prosty sposób mo˝na rozwiàzaç
wiele drobnych, a tak dokuczliwych
problemów.
Dlatego z pewnym zdziwieniem
wys∏ucha∏em zdania dwóch innych
kandydatów do Rady Miasta z naszego
Osiedla panów Bogdana Rodziewicza
i W∏odzimierza Siudka, którzy przyszli
na nasze spotkanie z wyborcami i bardzo ostro skrytykowali ten pomys∏.
Twierdzili, ˝e jedynà szansà dla Starej
Mi∏osny jest ca∏kowite oddzielenie si´
od Weso∏ej i ˝e dzi´ki ich dzia∏alnoÊci
moment ten jest ju˝ bardzo bliski.
Powiedzieli nawet, ˝e b´dzie to nie
póêniej ni˝ za 3 miesiàce.
Tu zdarzy∏o si´ coÊ rzadko spotykanego. Oto my z Robertem (sporo
m∏odsi) realistycznie ocenialiÊmy, ˝e
nie jest to takie proste, ˝e w dobie reformy administracyjnej, musi potrwaç
to znacznie d∏u˝ej. A mówi si´, ˝e m∏odzi sà w goràcej wodzie kàpani...
Wolà wyborców panowie Rodziewicz
i Siudek zostali radnymi Rady Miasta, ja
radnym Rady Powiatu. Robertowi niestety si´ nie uda∏o. Jednak to nie zdezaktualizowa∏o naszych hase∏ wyborczych.
Mine∏o cztery miesiàce od wyborów.
Miasto Stara Mi∏osna nie powsta∏o,
problemy pozosta∏y. Z inicjatywy Roberta powróciliÊmy do koncepcji Komitetu Osiedlowego. Zgodnie ze statutem Miasta Weso∏a i ustawà o samorzàdzie terytorialnym rozpocz´liÊmy
procedur´ jego powo∏ywania. Naj-
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pierw przedstawiliÊmy t´ koncepcj´ na
moim spotkaniu z wyborcami. Poniewa˝ pomys∏ zyska∏ szerokie poparcie,
zasta∏ przygotowany projekt Statutu
(wzorowany na statutach innych Komitetów Osiedlowych w Weso∏ej), wywiesiliÊmy prawie 100 afiszy informujàcych o zebraniu za∏o˝ycielskim.
Nauczeni smutnym doÊwiadczenie
poprzedników (by∏a to ju˝ 3 próba powo∏ania Komitetu w Weso∏ej, poprzednie by∏y utràcane przez radnych z Weso∏ej), zyskaliÊmy obietnic´ poparcia
naszej inicjatywy przez kilku radnych
z innych cz´Êci miasta.
Pierwszy zgrzyt nastàpi∏, gdy przekazywa∏em osobiste zaproszenie radnym
z naszego Osiedla. By∏o to w poniedzia∏ek na 6 dni przed planowanym zebraniem, zaÊ 3 dni po wywieszeniu afiszy (by∏y rozwieszane w piàtek i sobot´). Zosta∏em przywo∏any do porzàdku
za podejmowanie dzia∏aƒ na Osiedlu
bez zgody radnych. Za˝àdano ode
mnie rezygnacji z powo∏ywania Komitetu. Poniewa˝ takie Komitety sà prawem mieszkaƒców, powtórzy∏em zaproszenie dla radnych i pozostawienie
decyzji samym mieszkaƒcom.
Tak te˝ si´ sta∏o. W wyniku bardzo
burzliwego zebrania (protokó∏ publikujemy obok) mieszkaƒcy zdecydowali, ˝e
chcà powo∏ania takiego Komitetu. Zosta∏ wybrany Zarzàd Osiedla, zaÊ mnie
upowa˝niono do z∏o˝enia odpowiednich dokumentów do Rady Miasta.
Radca prawny zg∏osi∏ kilka uwag, dostosowujàcych przed∏o˝onà propozycj´
do wymogów prawa, które zosta∏y
uwzgl´dnione jako autopoprawki grupy
inicjatywnej. Przewodniczàcy Komisji
Prawnej Rady Miasta nie zg∏asza∏ zastrze˝eƒ do naszego wniosku.
Tu znowu uaktywnili si´ radni z Osiedla. Najpierw próbowali przekonaç
Przewodniczàcego Rady Miasta, aby
nie wpisywa∏ do porzàdku obrad
uchwa∏y o powo∏aniu Komitetu, a gdy
odmówi∏, przekonali radnych z innych
osiedli i wykreÊlili ten punkt z porzàdku
obrad. Ca∏e zamieszanie mia∏o jeszcze
dalsze konsekwencje. Kilka dni póêniej
zosta∏ z∏o˝ony wniosek o odwo∏anie
Przewodniczàcego Rady Miasta. Wnioskodawcy nawet nie kryli, ˝e jednym
z pretekstów by∏a „zemsta” za udzielenie poparcia naszemu Komitetowi.

Na szcz´Êcie dla idei samorzàdnoÊci,
wybrany Zarzàd Osiedla uzna∏, ˝e skoro by∏a taka wola mieszkaƒców, zaÊ
Rada Miasta nie podj´∏a ˝adnej decyzji
w tej sprawie, to dla dobra osiedla nale˝y dzia∏aç dalej, nie patrzàc na
uchwa∏y zaj´tej wewn´trznymi rozgrywkami Rady Miasta.
Jak ka˝da z poczàtku b∏acha historyjka, tak˝e ta ciàgnie za sobà mroczny
ogonek. Us∏ysza∏em ostatnio szeroko
rozpowszechnianà plotk´, jakobym inicjatyw´ powo∏ania Komitetu podjà∏ na
zlecenie wrogich Starej Mi∏oÊnie si∏
z Weso∏ej. Wiem, ˝e to brzmi absurdalnie, ale drogi czetelniku, wytrzymaj
jeszcze chwil´, byç mo˝e twój trud zostanie nagrodzony.
Otó˝ pozwol´ sobie niniejszym og∏osiç konkurs. Kto odpowie na trzy poni˝sze pytania (niestety trzeba to zrobiç osobiÊcie, anonimów nie przyjmuj´) otrzyma najnowsze wydanie „Konrada Wallenroda”.
1. Kto z Weso∏ej jest tym staromi∏osno˝ercà, który zleci∏ mi za∏o˝enie
Komitetu Osiedlowego?
2. Jakie nieszcz´Êcia na nasze Osiedle
sprowadzi∏by Komitet, którego statut publikujemy w niniejszym
numerze naszego pisma?
3. Czyimi agentami byli inicjatorzy
poprzednich, dwukrotnych prób powo∏ania Komitetu Osiedlowego w Starej
Mi∏osnej i kto nas przed nimi uchroni∏?
Bez wzgl´du na to jak ca∏e to absurdalne zamieszanie si´ skoƒczy, jedno
mnie cieszy. Pojawili si´ aktywni ludzie,
którzy w naszym, mieszkaƒców interesie, zacz´li dzia∏aç na rzecz Osiedla.
Radni zyskali dodatkowych partnerów
do wspó∏pracy, a to jak wiadomo dobrze wp∏ywa na efektywnoÊç pracy.
Nurtuje mnie tylko jedno pytanie:
komu tak naprawd´ przeszkadzajà Komitety Osiedlowe oraz inne inicjatywy
spo∏eczne mieszkaƒców...
Marcin J´drzejewski
Na sesji Rady Miasta w dniu 26 marca br., odpowiadajàc na pytanie
p. El˝biety Ko∏buk, o dalsze dzieje
naszego wniosku poinformowa∏, ˝e
natychmiast po przyj´ciu nowego
Statutu Miasta (co nastàpi niebawem,
bo poprawek do niego jest niewiele),
Rada powo∏a nowe komitety z jednakowymi statutami. Po co wi´c ta
zw∏oka? Czy˝by dlatego ˝e jednolitoÊç
znowu wraca do mody...

STARA MI¸OSNA

Protokó∏
Z zebrania mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna
w sprawie powo∏ania jednostki pomocniczej „Osiedle Stara Mi∏osna”
Od Redakcji:
Poni˝szy tekst jest skrótowym stenogramem z goràcych, trwajàcych prawie
4 godziny dyskusji. PozwoliliÊmy sobie poprawiç kilka oczywistych b∏´dów stylistycznych, jednak nadal, jego niektóre fragmenty mogà wydawaç si´ nieco
chaotyczne, za co Czytelników serdecznie przepraszamy.
Spotkanie odby∏o si´ na terenie
szko∏y podstawowej Starej Mi∏oÊnie
w dniu 31 stycznia br. o godzinie 16.00.
Przy wejÊciu wszyscy zainteresowani
odbierali przygotowane materia∏y i po
wpisaniu si´ na list´ obecnoÊci
odbierali mandaty do g∏osowania. Na
list´ wpisa∏y si´ 94 osoby.
Spotkanie rozpoczà∏ pan Marcin
J´drzejewski – radny powiatowy z terenu Osiedla. W krótkim wprowadzeniu
poinformowa∏ zebranych o spotkaniu
z dnia 17 stycznia br. na którym wy∏oni∏a si´ grupa inicjatywna mieszkaƒców, majàca na celu powo∏anie
jednostki pomocniczej. Poinformowa∏
równie˝, ˝e zgodnie z projektem statutu i ustaleniami z poprzedniego
spotkania informacja o obecnym spotkaniu zosta∏a dostarczona przewodniczàcemu Rady Miasta, przewodniczàcemu Zarzàdu Miasta jak i rozplakatowana w sposób zwyczajowo przyj´ty na
terenie osiedla na siedem dni przed
planowanym terminem, co pozwoli∏o
wszystkim zainteresowanym wziàç
w nim udzia∏.
Nast´pnie p. J´drzejewski przywita∏
przyby∏ych goÊci: Przewodniczàcego
Rady Miasta p. Jerzego Zdrza∏k´, Burmistrza p. Jacka Wojciechowicza, Wice
Burmistrza p. Bogdana Gutowskiego
oraz radnych z terenu naszego osiedla.
Krótko zabra∏ g∏os p. Zdrza∏ka wyra˝ajàc poparcie dla inicjatywy tworzenia
jednostki pomocniczej.
Pierwszy punkt porzàdku obrad
przewidywa∏ przyj´cie programu spotkania. Na skutek wniesionego z sali
wniosku pierwsze g∏osowanie dotyczy∏o wykreÊlenie pkt 8. (Wybór Zarzàdu
Osiedla):
Za: 28, przeciw: 46, wstrzyma∏o si´: 3
W wyniku g∏osowania wniosek przepad∏.
Zaproponowano przyj´cie proponowanego programu:
Za: 67, przeciw: 15, wstrzyma∏o si´: 8

Porzàdek przyj´to
Zgodnie z przyj´tym porzàdkiem
rozpatrzono pkt. 2
Wybór Prezydium
Z sali by∏y zg∏aszane kandydatury do
Prezydium zg∏oszono trzy osoby: prowadzàcego spotkanie do tej pory
p. Marcina J´drzejewskiego, p. Zofi´
Walaszek, oraz p. Ma∏gorzat´ Krzemiƒskà. Przez aklamacj´ ustalono g∏osowanie en block nad ca∏ym sk∏adem
Prezydium.
Za: 70, przeciw: 0, wstrzyma∏o si´: 5
Prezydium ukonstytuowa∏o si´
w sk∏adzie p. Marcin J´drzejewski –
przewodniczàcy p. Zofia Walaszek wiceprzewodniczàca, p. Ma∏gorzata
Krzemiƒska – sekretarz.
Realizujàc kolejny punkt programu
prowadzàcy spotkanie przekaza∏ g∏os
panu Przewodniczàcemu Rady Miasta,
który poinformowa∏ zebranych o zasadnoÊci tworzenia Rady Osiedla
i stwierdzi∏, ˝e zosta∏y spe∏nione wymogi odnoÊnie zwo∏ania zebrania przez
grup´ inicjatywnà.
Nast´pnie Burmistrz Miasta Weso∏a
przedstawi∏ si´ mieszkaƒcom osiedla
Stara Mi∏osna. Popar∏ inicjatyw´
mieszkaƒców odnoÊnie powo∏ania jednostki pomocniczej.
Z sali zacz´∏y nap∏ywaç pytania do
Pana Burmistrza. Przewodniczàcy wyjaÊni∏, ˝e pytania przewidziane sà
w punkcie 9 porzàdku obrad.
W kolejnym punkcie obrad p. Robert W´grzynowski przedstawi∏ koncepcj´ projektu statutu i powo∏ania samorzàdu osiedlowego. Jest to jednostka pomocnicza dla Miasta. Inicjatywa
powo∏ania samorzàdu mo˝e pochodziç
od miasta lub od samych mieszkaƒców.
Na terenie naszego Osiedla niezb´dne
jest powo∏anie takiej jednostki pomocniczej w celu opiniowania projektów
i pomocy w rozwiàzywaniu problemów
mieszkaƒców.

Z sali pad∏o pytanie, czy aktualne sà
przepisy o samorzàdzie terytorialnym?
Pan W´grzynowski odpowiedzia∏, ˝e
tak. Ustawa 8 marca 1990 r. (tekst jednolity) z poprawkami z dnia 1 stycznia
1998 r. JednoczeÊnie wyjaÊni∏, ˝e taka
jednostka musi posiadaç statut zatwierdzony przez Rad´ Miasta i zaopiniowany przez Radc´ Prawnego Urz´du Miasta.
G∏os zabra∏ Przewodniczàcy i zaproponowa∏ przejÊcie do pkt. 6 porzàdku
obrad.
G∏os zabra∏a radna poprzedniej kadencji p. Suszycka na wniosek radnego
obecnej kadencji p. Rodziewicza. Zdecydowanie przeciwna zarówno kontynuowaniu tego zebrania, jak i powo∏aniu jednostki pomocniczej opartej na
projekcie zaproponowanym przez grup´ inicjatywna mieszkaƒców. Proponowa∏a, aby uznaç to zebranie, jako
spotkanie grupy inicjatywnej. Wspomagana g∏osem radnego Rodziewicza,
który zaproponowa∏, ˝e w czerwcu
1999 r. radni przygotujà projekt nowego statutu. Ponadto p. Suszycka przeciàgajàc swoje wystàpienie bez konkretnych propozycji oÊwiadczy∏a, ˝e
dwa dni przed zebraniem otrzyma∏a
potrzebne materia∏y do stworzenia statutu w ramach inicjatywy radnych
Osiedla Stara Mi∏osna. Stwierdzi∏a, ˝e
do projektu statutu powinien byç do∏àczony tak˝e projekt bud˝etu.
Z sali pad∏o pytanie czy Radni sugerujà zebranym ∏amanie prawa? Czy namawiajà nas abyÊmy zrezygnowali
z przys∏ugujàcego nam prawa powo∏ania samorzàdu osiedla, zachowujàc
wszelkie wymogi zapisane w projekcie
statutu? Radny Rodziewicz zdecydowanie zaprzeczy∏.
Robert W´grzynowski poinformowa∏
zebranych, ˝e jest to projekt statutu
przedstawiony do dyskusji. Projekt
opracowano na bazie przyj´tego ju˝
statutu przez Rad´ Miasta Weso∏a na
osiedlu Groszówka.
Przewodniczàcy zebrania wyjaÊni∏
zebranym, jaka jest procedura zatwierdzenia statutu samorzàdu osiedla.
G∏os z sali zapyta∏, czy my nie jesteÊmy samozwaƒcami? Czy jesteÊmy
uprawnieni do wyboru Zarzàdu?
Przewodniczàcy Rady Miasta Weso∏a stwierdzi∏, ˝e nie ma ˝adnych przeszkód proceduralnych. Ten statut jest
do zaakceptowania, gdy˝ dzia∏a na innych osiedlach Gminy Weso∏a.
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STARA MI¸OSNA
Uwaga z sali na temat wystàpienia
z wnioskiem o utworzenie samorzàdu:
dlaczego nie wystàpili z tym radni?
Dlaczego mieszkaƒcy nie sà poinformowani na temat dy˝urów radnych, zebraniach i pracy radnych osiedla Stara
Mi∏osna. Nigdzie nie opublikowano informacji na temat pracy radnych i listy
osób reprezentujàcych nas w Radzie
Miasta.
Pad∏o pytanie z sali, jak d∏ugo jeszcze
radni pracowaliby nad statutem samorzàdu osiedlowego. Przedstawiony
projekt jest dobry. Domniemano, ˝e
radni osiedla Stara Mi∏osna nie chcà
pracowaç z jednostkà samorzàdowà.
Radny Rodziewicz odpowiedzia∏, ˝e
b´dà pracowaç nad statutem, tak d∏ugo
aby by∏ on nie do odrzucenia.
Radny Siudek zabra∏ g∏os w sprawie
pkt. 3 projektu statutu, który jego zdaniem jest nie jasny. Chodzi o zakres
granic Osiedla. Przewodniczàcy sprostowa∏, ˝e jest to temat pkt. 7 porzàdku
obrad, który zaraz b´dzie omawiany.
Pad∏y g∏osy z sali, ˝e radni nie powinni zajmowaç si´ statutem Miasta tylko
sprawami Osiedla. Radni poddali
w wàtpliwoÊç mo˝liwoÊç podj´cia decyzji na tym zebraniu odnoÊnie projektu
statutu.
Przewodniczàcy Rady Miasta rozwia∏ wàtpliwoÊç wyjaÊniajàc, ˝e mo˝na
na tym etapie podjàç decyzj´, co do
projektu statutu. Przewodniczàcy zebrania zauwa˝y∏, ˝e jeÊli dziÊ nie podejmiemy decyzji, to trudno b´dzie nam
to zrobiç na nast´pnym zebraniu.
Z sali pad∏o kilka pytaƒ na temat
nadania nazw ulicom na osiedlu Stara
Mi∏osna. Odpowiedzi udzieli∏ Przewodniczàcy Rady Miasta, informujàc,
˝e b´dzie to robione sukcesywnie. Poruszono tak˝e spraw´ oczyszczalni
Êcieków i bardzo wysokich stawek za
oczyszczanie, a tak˝e statusu oczyszczalni, jako spó∏ki z o. o.
Postawiono wniosek o przejÊcie do
pkt. 7 porzàdku obrad. Wniosek przyj´to przez aklamacj´.
Na samym poczàtku dyskusji postawiono wniosek odnoÊnie pkt. 3 projektu statutu „granice osiedla Stara Mi∏osna”. Zaproponowano ustalenie ich jako historycznego obszaru z 1968 roku.
przed przy∏àczenia Starej Mi∏osny do
gminy Weso∏a. Przyj´to wniosek przez
aklamacj´.
Radny Siudek uwa˝a, ˝e b´dà zmiany w statucie Miasta Weso∏a, wi´c po-
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winniÊmy poczekaç z przyj´ciem statutu i powo∏aniem samorzàdu osiedla.
Radny Rodziewicz postawi∏ wniosek
o wykreÊlenie 9 pkt. 4 projektu statutu:
„zebranie jest prawomocne, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej 20 pe∏noletnich mieszkaƒców osiedla.” Zaproponowa∏, ˝e zebranie mo˝e byç
prawomocne je˝eli zosta∏ zachowany
tryb wyborów powszechnych.
Podj´to g∏osowanie na wnioskiem:
Za: 3, przeciw: 44, wstrzyma∏o si´: 2
Wniosek zosta∏ odrzucony.
Nast´pnie pad∏ wniosek o prawomocnoÊci zebrania przy udziale minimum 20% mieszkaƒców. Wniosek
przeg∏osowano:
Za: 5, przeciw: 39, wstrzyma∏o si´: 2
W 10 pkt. 5 – „kadencja Rady Osiedla” wniosek zosta∏ przyj´ty przez
aklamacj´. Ustalono ˝e b´dzie trwa∏a 2
lata. Przez aklamacj´ przyj´to te˝ liczb´ cz∏onków Zarzàdu Rady Osiedla – 7
osób.
Zg∏oszono wniosek o g∏osowanie
nad przyj´ciem projektu statutu w ca∏oÊci. Wyniki g∏osowania by∏y
nast´pujàce:
Za: 47, przeciw: 1, wstrzyma∏o si´: 2
Tym samy mieszkaƒcy Osiedla Stara
Mi∏osna postanowili przedstawiç Radzie Miasta Weso∏a wniosek o zatwierdzenie jednostki pomocniczej „Osiedle
Stara Mi∏osna“ i projekt statutu.
Realizujàc 8 pkt. porzàdku obrad
przystàpiono do zg∏aszania kandydatur
do Zarzàdu Osiedla. Pierwszego zg∏oszono prowadzàcego zebranie pana J´drzejewskiego, który odmówi∏ dzi´kujàc za okazane mu zaufanie, argumentujàc to wieloÊcià sprawowanych funkcji. Dodatkowo zg∏osi∏ propozycj´, aby
inni radni tak˝e nie kandydowali poszerzajàc w ten sposób liczb´ osób reprezentujàcych lokalnà spo∏ecznoÊç.
Z sali zosta∏o zg∏oszonych 10 kandydatur.
1. Kaêmierski Krzysztof
2. Ko∏buk El˝bieta
3. W´grzynowski Robert
4. Sobczak Sylwester
5. Rutkowski Bronis∏aw
6. WojtaÊ Józef
7. Karwowski Stanis∏aw
8. Krukowska Ma∏gorzata
9. Sajna Wies∏awa
10. Walaszek Zofia.
Lista kandydatów zosta∏a zamkni´ta.
Kandydaci przedstawili si´ uczestnikom zebrania.

Przewodniczàcy zebrania rozpoczà∏
wybór do Komisji Skrutacyjnej. Przez
aklamacj´ przyj´to liczb´ trzech cz∏onków Komisji Skrutacyjnej.
Zg∏oszono nast´pujàcych kandydatów:
1. Jag∏owski Bogdan
2. Tar∏owski Konstanty
3. Nawrot Beniamin.
Rozpocz´to g∏osowanie w sprawie
zatwierdzenia Komisji Skrutacyjnej.
Za: 35, przeciw: 0, wstrzyma∏o si´: 0
Rozpocz´∏o si´ tajne g∏osowanie wyboru Zarzàdu jednostki pomocniczej
Osiedle Stara Mi∏osna.
Po zakoƒczeniu g∏osowania Komisja
Skrutacyjna uda∏a si´ do oddzielnego
pomieszczenia w celu liczenia g∏osów.
Rezultat g∏osowania przedstawiony
w za∏àczonym Protokole Komisji Skrutacyjnej.
Podczas liczenia g∏osów Przewodniczàcy Zebrania zaproponowa∏ przejÊcie do pkt. 9 obrad.
Pan Bogdan Gutowski Wiceburmistrz Weso∏ej, odpowiada∏ na pytania
dotyczàce inwestycji na terenie osiedla
Stara Mi∏osna. W mi∏ej atmosferze
dyskutowano o potrzebach i bolàczkach dotykajàcych osiedle Stara Mi∏osna. Przekonywujàcym i mocnym argumentem Pana Burmistrza by∏ fakt nie
meldowania si´ mieszkaƒców Osiedla,
co ma wp∏yw na zasobnoÊç bud˝etu
gminy, a co za tym idzie niedoborem
funduszy na inwestycje.
Po og∏oszeniu wyników przez komisje skrutacyjnà, ustalono i˝ zatwierdzenie Przewodniczàcego Zarzàdu
i ukonstytuowanie si´ w∏adz nastàpi na
pierwszym zebraniu po zatwierdzeniu
statutu i powo∏aniu przez Rad´ Miasta
jednostki pomocniczej.
Na tym zebranie zakoƒczono, wyra˝ajàc podzi´kowanie goÊciom i wszystkim organizatorom spotkania za prac´
zwiàzanà z powo∏ywaniem komitetu
osiedlowego.
Protoko∏owa∏a
Ma∏gorzata Krzemiƒska
W wyniku wyborów, w sk∏ad Zarzàdu
Osiedla zostali wybrani:
- Karwowski Stanis∏aw
- Kaêmierski Krzysztof
- Ko∏buk El˝bieta
- Sajna Wies∏awa
- Walaszek Zofia.
- W´grzynowski Robert
- WojtaÊ Józef
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PROJEKT STATUTU
OSIEDLA STARA MI¸OSNA
(wersja z poprawkami Radcy Prawnego, przed∏o˝ona pod obrady Rady Miasta)
Rozdzia∏ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Osiedle Stara Mi∏osna zwane dalej „Osiedlem” jest jednostkà pomocniczà Miasta Weso∏a, dzia∏ajàcà na podstawie ustawy o samorzàdzie terytorialnym i Statutu Miasta Weso∏a.
§2
Jednostka pomocnicza o nazwie „Osiedle Stara Mi∏osna” zosta∏a utworzona z inicjatywy mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna i zatwierdzona
uchwa∏à Rady Miasta Weso∏a nr..... z dnia...........
§3
Teren Osiedla Stara Mi∏osna obejmuje cz´Êç Miasta Weso∏a w granicach
historycznych sprzed roku 1968.
Rozdzia∏ II
SAMORZÑD OSIEDLA
§4
Celem samorzàdu Osiedla jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb jego
mieszkaƒców, okreÊlenie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe∏nego uczestnictwa
mieszkaƒców Osiedla w ˝yciu wspólnoty osiedlowej.
§5
1. Do zakresu dzia∏ania Osiedla nale˝à sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrze˝one dla innych organów.
2. Osiedle, w uzgodnieniu z w∏adzami Miasta Weso∏a, b´dzie dà˝y∏o do
przej´cia niektórych zadaƒ gminnych, je˝eli b´dzie to w interesie mieszkaƒców Osiedla.
3. Zadania, o których mowa w ust.2, sà wykonywane przez Osiedle po zapewnieniu przez w∏adze miasta Êrodków finansowych.
§6
Do zadaƒ w∏asnych Osiedla nale˝y w szczególnoÊci:
- Dà˝enie do zaspokojenia zbiorowych potrzeb jego mieszkaƒców
- Inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury Osiedla
- Opiniowanie projektów zmieniajàcych istniejàcy stan i status Osiedla
- Pomoc mieszkaƒcom w rozwiàzaniu ich spraw wobec w∏adz miasta
- Dzia∏anie na rzecz przestrzegania prawa i porzàdku publicznego oraz
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców
- Troska o rozwój kultury fizycznej i sportu
- Opiniowanie lokalizacji nowych obiektów i likwidacji istniejàcych
- Inicjowanie nazw ulic, oznakowania i zabezpieczeƒ w Osiedlu
- Troska z zieleƒ i Êrodowisko naturalne oraz promowanie dzia∏aƒ proekologicznych
Rozdzia∏ III
ORGANY OSIEDLA
§7
1. Organem uchwa∏odawczym Osiedla jest zebranie mieszkaƒców.
2. Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci zebrania mieszkaƒców nale˝y:
- Wybór i odwo∏anie Zarzàdu Osiedla, stanowienie o kierunkach jego dzia∏alnoÊci oraz przyjmowanie sprawozdaƒ z jego dzia∏alnoÊci
- Uchwalanie programu dzia∏ania Osiedla
- Ustalanie programu wykorzystania posiadanych (przydzielonych) Êrodków finansowych
- Podejmowanie uchwa∏ w sprawie przyj´cia zadaƒ gminnych
- Opiniowanie szczególnie wa˝nych projektów dotyczàcych Osiedla i terenu przyleg∏ego
- Powo∏ywanie komisji doraênych i przyjmowanie od nich sprawozdaƒ
z dzia∏aƒ i wykonania okreÊlonych zadaƒ
§8
Zebranie mieszkaƒców prowadzi si´ zgodnie z ogólnie przyj´tymi zasadami, uwzgl´dniajàc nast´pujàce wymogi:

1. Pierwsze zebranie mieszkaƒców przygotowuje i og∏asza grupa inicjatywna mieszkaƒców Osiedla za zgodà Rady Miasta.
2. O ka˝dym zebraniu mieszkaƒcy Osiedla powinni byç powiadomieni najpóêniej na 7 dni przed jego terminem, poprzez wywieszenie og∏oszeƒ na
terenie Osiedla.
3. Zebranie odbywa si´ co najmniej 2 razy w roku.
4. Zebranie jest prawomocne, je˝eli zosta∏ spe∏niony wymóg jego wczeÊniejszego og∏oszenia i w zebraniu uczestniczy co najmniej 25 pe∏noletnich mieszkaƒców Osiedla.
5. O zebraniu powiadamia si´ na piÊmie Rad´ Miasta oraz Zarzàd Miasta.
6. Zebranie prowadzi przewodniczàcy Zarzàdu Osiedla lub (w razie jego
nieobecnoÊci) jego zast´pca.
7. Zebranie przyjmuje zg∏oszone wnioski i podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów mieszkaƒców obecnych na zebraniu.
8. Ka˝de zebranie mieszkaƒców jest protoko∏owane.
9. O podj´tych przez zebranie wa˝niejszych uchwa∏ach i ustaleniach zawiadamia si´ Rad´ Miasta i Zarzàd Miasta oraz informuje si´ mieszkaƒców
Osiedla w sposób analogiczny do zawiadomieƒ o zwo∏aniu zebrania.
10. W sprawach szczególnej procedury prowadzenia zebrania stosuje si´
ustalenia Statutu Miasta Weso∏a w cz´Êci dotyczàcej prowadzenia sesji
i podejmowania uchwa∏.
§9
1. Organem wykonawczym Osiedla jest Zarzàd Osiedla.
2. Zarzàd Osiedla jest obowiàzany do dzia∏ania w Radzie Miasta w interesie
i na rzecz mieszkaƒców.
3. Przewodniczàcy Zarzàdu Osiedla wraz z radnymi reprezentuje interesy
Osiedla i jego mieszkaƒców w Radzie Miasta.
4. W przypadku podejmowania decyzji szczególnie wa˝nych dla ogó∏u
mieszkaƒców Zarzàd Osiedla przed przyj´ciem ostatecznego stanowiska, zasi´ga opinii radnych z terenu Osiedla oraz mieszkaƒców Osiedla
poprzez zwo∏anie zebrania mieszkaƒców.
5. Zarzàd Osiedla jest wybierany przez zebranie mieszkaƒców na okres 2 lat.
6. W sk∏ad Zarzàdu Osiedla wchodzà:
- Przewodniczàcy Zarzàdu Osiedla
- Zast´pca Przewodniczàcego Zarzàdu Osiedla
- Sekretarz Zarzàdu Osiedla
- Skarbnik Zarzàdu Osiedla
- Pozostali cz∏onkowie Zarzàdu w liczbie 3 osób
7. Zakres dzia∏ania Zarzàdu Osiedla okreÊla zebranie mieszkaƒców.
8. Pracà Zarzàdu kieruje jego Przewodniczàcy.
9. Podzia∏ kompetencji Zarzàdu podaje si´ do publicznej wiadomoÊci.
Rozdzia∏ IV
GOSPODARKA FINANSOWA OSIEDLA
§ 10
1. Osiedle mo˝e prowadziç gospodark´ finansowà w ramach bud˝etu Miasta Weso∏a.
2. Kwot´ Êrodków przeznaczonych na realizacj´ zadaƒ, spoczywajàcych
na Osiedlu uchwala corocznie, na wniosek Zarzàdu Osiedla, Rada Miasta w za∏àczniku do uchwa∏y bud˝etowej.
3. Rozliczenie Êrodków nast´puje poprzez ksi´gowoÊç Urz´du Miasta.
§ 11
1. Kontrol´ gospodarki finansowej Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta
i przedk∏ada w tym zakresie sprawozdanie Zarzàdowi Miasta.
2. Osiedle podlega nadzorowi organów Miasta.
Rozdzia∏ V
POSTANOWIENIA KO¡COWE
§ 12
Zmiany do niniejszego Statutu mogà byç wprowadzone przez Rad´ Miasta Weso∏a po konsultacjach z Zarzàdem Osiedla lub na wniosek zebrania
mieszkaƒców.
§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie ma zastosowanie
Statut Miasta Weso∏a oraz przepisy ustawy samorzàdowej.
§ 14
Statut niniejszy zosta∏ pozytywnie zaopiniowany przez zabranie mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna w dniu 31.01.1999 roku.
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Czy ktoÊ tu widzia∏
harcerzy?
Czyli odzia∏alnoÊci harcerskiej
na terenie Starej Mi∏osny
Czuwaj!
Nazywam si´ Lech Krzemiƒski pe∏ni´ obowiàzki dru˝ynowego Próbnej Dru˝yny Harcerzy ze Starej Mi∏osnej Zwiàzku
Harcerstwa Rzeczypospolitej.
ZHR jest ideowo-wychowawczà organizacjà dzieci, m∏odzie˝y i doros∏ych, która wychowuje zgodnie z zasadami s∏u˝by Bogu, Polsce i Bliênim.
Powsta∏ w roku 1989 i skupia dru˝yny
oraz instruktorów harcerskich, którzy
od poczàtku lat 80. w ramach tzw. Ruchu Harcerstwa Rzeczypospolitej przeciwstwiali si´ prowadzonej w ZHP indoktrynacji socjalistycznej i jego biuStylizowana lilijka
rokratycznemu skostnieniu.
z bia∏o-czerwonà
Obecnie ZHR liczy ok. 20 tys.
wst´gà - symbol ZHR
cz∏onków, skupionych w 12 okr´gach
na terenie ca∏ej Polski. Nasze najistotniejsze wyró˝niki to:
☛ spo∏eczny charakter pracy wszystkich instruktorów;
☛ statutowo gwarantowany wp∏yw rodziców i kapelanów na
kszta∏t pracy wychowawczej;
☛ podzia∏ na Organizacj´ Harcerek i Organizacj´ Harcerzy;
☛ nasz system wartoÊci okreÊla Prawo Harcerskie w wersji
z roku 1936;
☛ brak podzia∏u na wychowawców i wychowanków, kadra
przestrzega wszystkich zasad ideowych, a harcerze od najm∏odszych lat wspó∏organizujà swoje zbiórki i obozy.
Na terenie Starej Mi∏osny nasza dru˝yna, b´dàca pierwszà jednostkà ZHR w Weso∏ej, dza∏a od 19 wrzeÊnia 1998 roku.

Nasza historia zaczyna si´ jednak ju˝ oko∏o pó∏ roku wczeÊniej. Czwartego kwietnia tego roku odby∏a si´ pierwsza
zbiórka zast´pu kadrowego (czyli zast´pu, z którego po kursie mia∏a zostaç wybrana kadra dru˝yny). By∏o nas razem 10
osób: ja-wtedy jeszcze kandydat na dru˝ynowego oraz 9-ciu
kandydatów na zast´powych. Organizacjà zbiórek oraz szkoleniem nas w obr´bie technik harcerskich zajmowa∏ si´ dh.
Marcin J´drzejewski. Szkolenie zakoƒczy∏o si´ trzytygodniowym obozem kursowym (ca∏y ten projekt nosi∏ dêwi´cznà
nazw´ „Horyzonty”).
Obecnie nasza dru˝yna liczy 25 harcerzy. Dzia∏ajà w niej
trzy zast´py:
☛ Ostoja – prowadzona przez dh. Marcina Go∏aszewskiego
☛ Baszty – prowadzone przez dh. Jakuba Dronia
☛ Piechurzy – prowadzeni przez dh. Jakuba Komod´
Moim przybocznym jest dh. Mateusz Urasiƒski, a chorà˝ym zast´pu zast´powych „Bastrad” dh. Micha∏ Turzyƒski.
Mo˝na nas rozpoznaç po czarnozielonych chustach oraz
czarnych ryngrafach z numerem 44 noszonych na lewym
r´kawie munduru. W najbli˝szym czasie nasza dru˝yna
otrzyma status pe∏noprawnej
dru˝yny ZHR oraz nazw´: 44
Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy „Stanica”.
Dla wszystkich zainteresowanych dzia∏alnoÊcià naszej
dru˝yny oraz ewentualnym do
symbol naszej dru˝yny
nas wstàpieniem podaj´ mój
numer telefonu: 773-32-43.
Pozdrawiam wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny starym
harcerskim pozdrowieniem.

Czuwaj!
p. o. Dru˝ynowego
wyw. Lech Krzemiƒski

I Otwarte Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w siatkówce !!!!
ChcieliÊmy zaproponowaç Paƒstwu wspólnà zabaw´. Nasze Mistrzostwa majà mieç charakter nie wyczynu sportowego, lecz sàsiedzkiej rozrywki.
W Mistrzostwach mogà wziàç udzia∏ dru˝yny od 4 do 6 osób w wieku od 9 do 90 lat, najlepiej
wyst´pujàce jako reprezentacja jakiejÊ ulicy czy bloku. Mile widziane zespo∏y rodzinne.
Termin: 17 kwietnia 1999 r. godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 3
Szczegó∏owe informacje i zg∏oszenia: Marcin J´drzejewski tel. 773 13 15
GoÊcinny wyst´p zapowiedzia∏a reprezentacja osiedla wojskowego.
Dla zwyci´zkiej dru˝yny nagroda: zgrzewka soku owocowego (chyba ˝e znajdà si´ dodatkowi
sponsorzy, wtedy kto wie...).
Serdecznie zapraszamy
Komitet Osiedlowy Stara Mi∏osna
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Co w gminie s∏ychaç
Jak zapewne paƒstwo pami´tajà
w paêdzierniku zesz∏ego roku odby∏y
si´ wybory samorzàdowe. W tych wyborach zosta∏o wy∏onionych 22 radnych Miasta Weso∏a. Z terenu naszego
osiedla zosta∏o wybranych 5 radnych:
p. Marianna Bruszewska, p. Roman
Hajta∏owicz, p. Bogdan Rodziewicz, p.
W∏odzimierz Siudek, p. Katarzyna Zakrzewska.
Po ukonstytuowaniu si´ rady, wyborach przewodniczàcego rady i jego vice
przewodniczàcych, radni rozpocz´li
prace w sta∏ych komisjach. Zgodnie ze
statutem Miasta dzia∏a pi´ç komisji
sta∏ych:
- Infrastruktury, Rozwoju Miasta
i Ochrony Ârodowiska
- Finansów
- OÊwiaty, Kultury i Sportu
- Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
- Prawna
oraz
- Komisja Rewizyjna
Wszystkie komisje rozpocz´∏y prac´
od przeglàdu spraw pozostawionych
przez poprzednià rad´, a w szczególnoÊci nad projektem bud˝etu na rok
1999. Mimo g∏oÊnych dyskusji w trakcie prac komisji, projekt bud˝etu zosta∏
przyj´ty praktycznie bez wi´kszych
zmian. Szczególne wyró˝nianymi elementami bud˝etu, wzbudzajàcymi najwi´ksze kontrowersje, by∏y inwestycje
zaplanowane na ten rok oraz determinujàce bud˝et roku 2000. Radni
przede wszystkim interesowali si´ celowoÊcià tych inwestycji, sposobem ich
wprowadzania jak i harmonogramem
ich wykonania.
Inwestycjami tymi sà: rozpocz´ta
przed powo∏aniem obecnej rady budowa nowego urz´du gminy o powierzchni 2.000 m2 (termin realizacji – czerwiec 2000 r., koszt oko∏o 4 150 tys. z∏,
z czego w tym roku 2 mln) oraz kanalizacja, majàca po∏àczyç teren Groszówki, Centrum oraz Zielonej z kanalizacjà ogólnomiejskà w Rembertowie.
(inwestycja oko∏o 2 mln z∏ w tym roku).
Pod koniec roku Burmistrz Wysokiƒski, sprawujàcy urzàd w poprzedniej
kadencji, z∏o˝y∏ rezygnacj´ zarzàdu.
Zosta∏ rozpisany konkurs na stanowisko Burmistrza. W toku kolejnych etapów zosta∏ wy∏oniony nowy Burmistrz
pan Jacek Wojciechowicz (by∏y vice

burmistrz Wawra) Z godnie z ustawà
samorzàdowà Pan Burmistrz zaproponowa∏ kandydatury cz∏onków zarzàdu.
Na ostatniej sesji zesz∏ego roku radni powo∏ali zarzàd w sk∏adzie proponowanym przez Burmistrza, uwzgl´dniajàcym wnioski radnych, oraz zatwierdzili uchwa∏à bud˝et na rok 1999.
Obecnie Zarzàd sk∏ada si´ poza p.
Burmistrzem z samych Radnych reprezentujàcych wszystkie grupy. Do Zarzàdu weszli:
Vice Burmistrz Bogdan Gutowski
Cz∏onek p. Miros∏aw Kaczorek
Cz∏onek p. Marianna Burszewska
Cz∏onek p. Helena Kaêmierczak
Cz∏onek p. Andrzej Krajewski
Cz∏onek p. Stefan S∏owikowski
Sesja Rady Miasta 29 stycznia br.
Na tej sesji, w zwiàzku z rezygnacjà
radnych wchodzàcych w sk∏ad Zarzàdu
Miasta z prac w prezydium i komisjach, dokonano uzupe∏nienia sk∏adów
komisji. I tak m.in. na miejsce pani
Marianny Bruszewskiej na vice przewodniczàcego rady zosta∏ wybrany pan
Bogdan Rodziewicz, do komisji Rewizyjnej zostali dokooptowani panowie
Jastrz´bski i Nawrocki
In˝ynier miejski udzieli∏ radnym informacji na temat budowy kanalizacji
miejskiej i projektów z nià zwiàzanych.
Zatwierdzono równie˝ zmian´ Regulaminu Organizacyjnego Urz´du
Miasta. Zmiana tego regulaminu wed∏ug Pana Burmistrza na dzieƒ dzisiejszy nie powoduje skutków finansowych, a pozwoli usprawniç prac´ urz´du i pozwoli Miastu na osiàgni´cie
oczekiwanych efektów.
Sesja Rady Miasta 26 lutego br.
Jak ka˝da sesja i ta rozpocz´∏a si´ od
ustalenia porzàdku obrad. Na wniosek
pana Jastrz´bskiego skreÊlono z porzàdku obrad punkt o zatwierdzeniu
statutów osiedla Groszówka i Stara
Mi∏osna. Co dziwne za wnioskiem
o skreÊlenie g∏osowali wszyscy radni
z naszego Osiedla. Czy˝by nie chcieli
przyjàç do wiadomoÊci, ˝e tak jak oni
zostali wybrani na radnych g∏osami naszych sàsiadów, którzy maja reprezentowaç nasze interesy na poziomie gminy, tak te˝ wolà mieszkaƒców Osiedla
Stara Mi∏osna by∏o powo∏anie Rady
Osiedla, która zgodnie z ustawà samorzàdowà i statutem Miasta mia∏a wspo-

magaç mi´dzy innymi ich dzia∏ania dla
dobra nas wszystkich. Argumentem za
zdj´ciem tego punktu z porzàdku
obrad by∏o powo∏anie komisji statutowej rady celem zmiany statutu Miasta,
który to b´dzie w przysz∏oÊci z urz´du
regulowa∏ zarówno powo∏ywanie jednostek pomocniczych jak i ich statuty.
W ten sposób na okres co najmniej pó∏
roku zablokowano spo∏ecznà aktywnoÊç na terenie naszej gminy.
W trakcie sesji przyj´to równie˝
zmian´ bud˝etu Miasta umo˝liwiajàcà
dofinansowanie zakupu dwóch samochodów Polonez dla Policji.
Na Sesji mo˝na by∏o zauwa˝yç zawiàzanie si´ „koalicji”. Sk∏ad tej „koalicji”
jest zaskakujàcy, wchodzà w nià Radni
z Osiedla Stara Mi∏osna, radni z Osiedla Wojskowego (wÊród nich p. Bogdan Wilk by∏y przewodniczàcy Rady
Miasta, blokujàcy za poprzedniej kadencji tak powstanie komitetu Osiedlowego w Starej Mi∏oÊnie jak i dzia∏ania na rzecz utworzenia samodzielnej
Gminy Stara Mi∏osna). Do tej grupy
do∏àczy∏o kilku radnych, przeciwników
reform w mieÊcie.
Na tej sesji „koalicja”, wbrew stanowisku Zarzàdu o powo∏aniu dwóch
gimnazjów (jednego w Weso∏ej i jednego w Starej Mi∏osnej) przeforsowa∏a
wniosek do kuratorium o utworzenie
trzech gimnazjów.
Có˝ po∏àczy∏o tych radnych teraz
trudno wyrokowaç. Czy by∏a to wymiana: „gimnazjum za zdj´cie punktu o komitetach osiedlowych?” Czy jest to koalicja zawarta dla innych celów? Odpowiedê na to przynios∏a najbli˝sza Sesja.
Sesja Rady Miasta 10 marca br.
Cz´Êç odpowiedzi na powy˝sze pytanie ujawni∏a si´ bardzo szybko. „Koalicja” postawi∏a wniosek i doprowadzi∏a
do odbycia si´ nadzwyczajnej sesji, której celem by∏o odwo∏anie Przewodniczàcego Rady Miasta pana Jerzego
Zdrza∏ki. Próba odwo∏ania Przewodniczàcego podzieli∏a Rad´ na zwolenników i przeciwników wniosku o odwo∏anie. Do odwo∏ania przewodniczàcego,
zgodnie z ustawà, wymagana jest bezwzgl´dna wi´kszoÊç, w przypadku naszej gminy jest to 12 g∏osów. G∏osowanie odbywa si´ w sposób tajny. Pierwsze g∏osowanie nie da∏o rozstrzygni´cia, gdy˝ - jak stwierdzi∏a powo∏ana komisja - „nie mo˝na stwierdziç czy jeden
z oddanych g∏osów jest za czy przeciw„
(na karcie „pod Êwiat∏o” mo˝na by∏o
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uwzgl´dnia∏ uwagi Radcy Prawnego – dop.
Redakcji]
- Podczas obrad Sesji Pan Przewodniczàcy namawia∏ do „obejÊcia” przepisów tak,
aby mo˝na by∏o wyp∏aciç szkole spo∏ecznej
zaliczk´ w ramach przyznanej dotacji.
5. W przypadku sprawy powo∏ania rady
osiedla w Starej Mi∏oÊnie oraz zatwierdzenia
statutu, Pan Przewodniczàcy zdecydowanie
popiera∏ jednà z grup mieszkaƒców. „Zapomnia∏”, ˝e taki sam wniosek i projekt statutu z∏o˝yli wczeÊniej inni mieszkaƒcy Starej
Mi∏osny [By∏o to 4 lata temu. Wniosku tego
pod obrady nie wprowadzi∏ p. Bogdan Wilk.
– dop. Redakcji]. W tej sprawie Pan Przewodniczàcy nie chcia∏ wziàç pod uwag´
opinii i wniosków radnych ze Starej Mi∏osny.
6. Sesje Rady zwo∏ane przez Pana Przewodniczàcego odbywajà si´ zbyt póêno.
Porzàdek obrad jest mocno „prze∏adowany”. Nie mo˝na prawid∏owo i rzetelnie rozpatrywaç spraw szczególnie pod koniec
obrad, cz´sto po pó∏nocy. [Taki termin sesji
wybrali sobie sami radni, zaÊ o porzàdku
obrad decydujà potrzeby miasta. – dop.
Redakcji]
7. Pan Przewodniczàcy nie przywiàzuje
wagi do spraw szkoleƒ radnych pomimo, ˝e
propozycje takich szkoleƒ przysy∏ane sà do
Rady. [I sporo kosztujà. – dop. Redakcji]”
Sesja Rady Miasta 12 marca br.
Sesje prowadzi∏ Vice Przewodniczàcy p. Bogdan Wilk (Przewodniczàcy rady zesz∏ej kadencji.) Sesja by∏a zdominowana przez cztery tematy.
Jako pierwsza by∏a rozpatrywana
propozycja czynszów regulowanych
ustalanych przez gmin´. Propozycja zarzàdu Miasta zmierza∏a do uzale˝nienia wysokoÊci czynszu od standardu

mieszkaƒ, w odró˝nieniu od poprzednich ustaleƒ zale˝nych od tego kto jest
administratorem mieszkaƒ: wojsko,
nadleÊnictwo czy w∏aÊciciele prywatni.
Na sesji w tej cz´Êci obrad na sali by∏a
silna grupa mieszkaƒców osiedla wojskowego zainteresowana nie podwy˝szaniem czynszów za zajmowane
mieszkania.
W efekcie dyskusji g∏osami Radnych
z osiedla wojskowego oraz Starej Mi∏osny, cofni´to projekt uchwa∏y do zarzàdu miasta celem „lepszego przepracowania”.
Na sesji przyj´to równie˝ uchwa∏´
powo∏ujàcà 3 gimnazja: w Weso∏ej ul.
Armii Krajowej, w Zielonej i w Starej
Mi∏oÊnie – gimnazja mieÊciç si´ b´dà
razem ze szko∏ami podstawowymi
w obecnych ich siedzibach.
Jak bumerang co sesja powraca sprawa szko∏y spo∏ecznej, która kolejny raz
zostaje oddalona na dalszy termin, celem kolejnego uzupe∏nienia dokumentów. Jak zauwa˝y∏ jeden z radnych jest
to kolejny pretekst za oddaleniem
wniosku, gdy˝ jak uczy doÊwiadczenie
po ich dostarczeniu wystarczy za˝àdaç
kolejnych dokumentów i tak mo˝na
„bawiç si´” w nieskoƒczonoÊç. A sprawa wydaje si´ w miar´ prosta. Zupe∏nie ∏opatologicznie wy∏uszczy∏ jà Burmistrz Jacek Wojciechowicz. Gmina na
ka˝dego ucznia uczàcego si´ na terenie
gminy dostaje dotacj´ celowà w wysokoÊci 1800 z∏ rocznie. Zgodnie z ustawà, na szko∏´ spo∏ecznà przekazuje nie
mniej ni˝ 50 % kosztów utrzymania
jednego ucznia w gminie. Ten koszt
u nas kszta∏tuje si´ na poziomie 2400
z∏, to znaczy, ˝e z bud˝etu miasta dodatkowo szko∏y publiczne otrzymujà

rys. A. Fija∏kowska

dopatrzyç si´ krzy˝yka postawionego
nie w∏àczonym lub nie piszàcym d∏ugopisem) W powtórzonym g∏osowaniu
grupa inicjatywna stawiajàca wniosek
za odwo∏aniem przewodniczàcego uzyska∏a wymaganà liczb´ g∏osów (12
przeciw 10) i odwo∏a∏a przewodniczàcego.
W zwiàzku z faktem, i˝ w uzasadnieniu o odwo∏anie pojawia si´ kontekst
naszego osiedla, pozwalamy sobie na
przytoczenie ca∏ego uzasadnienia
przedstawianego przez radnego z naszego osiedla pana Bogdana Rodziewicza: „Sposób sprawowania funkcji Przewodniczàcego oraz organizowania prac Rady przez Pana Jerzego Zdrza∏k´ spowodowa∏ dezintegracj´ Rady i przekonanie
znacznej cz´Êci radnych, i˝ oÊrodek decyzyjny w sprawach istotnych dla Miasta
znajduje si´ poza Radà.
1. Pan Przewodniczàcy bra∏ udzia∏ w cyklicznych spotkaniach (najcz´Êciej bezpoÊrednio przed Sesjami Rady) wàskiej grupy
radnych, cz∏onków Zarzàdu Miasta oraz innych osób. Efektem tych spotkaƒ by∏o forsowanie ustalonych w taki sposób rozwiàzaƒ, co doprowadzi∏o do utraty zaufania du˝ej cz´Êci radnych, do obiektywnoÊci Pana
Przewodniczàcego.
2. Rozmowy zewn´trzne na temat przynale˝noÊci powiatowej, obok Pana Przewodniczàcego i Pana Burmistrza prowadzi∏y osoby spoza Rady i Zarzàdu Miasta. Osoby te, nigdy nie by∏y upowa˝nione przez Rad´ Miasta do takich dzia∏aƒ. Spotkania odbywa∏y si´ w soboty w budynku naszego
Urz´du. [Chodzi o spotkania w których
uczestniczyli radni powiatowi AWS. – dop.
Redakcji]
3. Pan Przewodniczàcy jednoosobowo
decydowa∏ o porzàdku obrad Sesji oraz
o sprawach wprowadzanych pod obrady.
Nie bra∏ pod uwag´ wniosków i propozycji
wiceprzewodniczàcego Rady Miasta oraz
innych radnych. Co prawda, taki tryb jest
zgodny ze Statutem, ale jest sprzeczny
z ogólnie przyj´tymi zasadami i dobrymi
obyczajami.
4. Pan Przewodniczàcy wprowadza∏ lub
próbowa∏ wprowadziç pod obrady Rady
Miasta uchwa∏y lub sprawy, co do których
by∏y zastrze˝enia prawne:
- Wprowadzi∏ do porzàdku obrad Sesji
spraw´ rozpatrzenia projektu statutu osiedla Stara Mi∏osna z∏o˝onego przez grup´
mieszkaƒców z osiedla, pomimo b∏´dów
prawnych wskazanych przez radc´ prawnego oraz braku pozytywnej opinii Komisji
Prawnej. [Projekt przed∏o˝ony Radzie
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600 z∏. Dotacja do szko∏y publicznej
wynosi 50% tzn. 1200 z∏, pozostawiajàc
w bud˝ecie miasta 600 z∏ z dotacji celowej. Z relacji dyrektora szko∏y wynika,
i˝ sytuacja finansowa szko∏y jest bardzo
z∏a, dlatego wyst´puje do Rady o przekazanie ca∏ej dotacji otrzymywanej
z bud˝etu paƒstwa tj. 1800 z∏. W przypadku nie przekazania w/w kwot nale˝y liczyç si´ z faktem zamkni´cia szko∏y i przejÊciem dzieci tam uczàcych si´
do szkó∏ publicznych, a co za tym idzie
przekazaniu dodatkowych (ponad subwencyjne 1800 z∏) 600 z∏ z bud˝etu miasta. Logiczna i ekonomicznie uzasadniona kalkulacja Zarzàdu Miasta niestety nie znajdowa∏a zrozumienia
wÊród niektórych radnych.
Postanowiono przeprowadziç g∏osowanie. Pad∏ wniosek o przeprowadzenie go imiennie. Oburzenie cz´Êci radnych nie mia∏o granic. OczywiÊcie
wszyscy byli za jawnoÊcià, nie wstydzàc
si´ swoich poglàdów, ale jak przysz∏o
do g∏osowania nad wnioskiem o g∏osowanie imienne „koalicja” zawiàzana
celem obalenia poprzedniego przewodniczàcego, g∏osowa∏a jak jeden
mà˝ za odrzuceniem propozycji. W tak
przeprowadzonym g∏osowaniu zadzia∏a∏ bumerang i sprawa spad∏a na nast´pnà sesj´.
Wybory nowego przewodniczàcego
Rady wygra∏ - zgodnie z ustaleniami
„koalicji”- jedyny kandydat grupy odwo∏ujàcej p. Zdrza∏k´, pan Andrzej Jastrz´bski (13 g∏osów za, 9 wstrzymujàcych).
Sesja mimo zmiany prowadzàcego
zakoƒczy∏a si´ o pó∏nocy.
Wszystkich zainteresowanych informujemy, ˝e sesje Rady sà jawne, co
oznacza mo˝liwoÊç obserwowania sesji
przez wszystkich ch´tnych, a po udzieleniu g∏osu przez Przewodniczàcego
Rady zabierania g∏osu. Mo˝na równie˝
zapoznawaç si´ z protoko∏ami z sesji
w Biurze Rady. JawnoÊç dotyczy równie˝ komisji, w tym samym zakresie
Sesje zwyczajowo odbywajà si´
w ostatni piàtek miesiàca o godzinie
10.00 (dotychczas by∏a to 18.00 – godzin´ zmieniono na sesji w dniu 13
marca) Plan pracy komisji winien byç
w Biurze Rady, które mieÊci si´
w Urz´dzie Miasta). Inne terminy obrad mogà byç powodowane m.in.
koniecznoÊcià podejmowania uchwa∏
w zwiàzku z wprowadzanymi reformami.
WR

Nasze prawo
Zmiany zachodzàce w naszym kraju od
10 lat, dajà nam, obywatelom, coraz wi´cej praw. Cz´sto nie zdajemy sobie z tego
sprawy, co tak naprawd´ mo˝emy, co
nam si´ nale˝y i o co nie musimy wyk∏ócaç
si´ z urz´dnikami. To samo dotyczy naszych praw, nale˝nych od budujàcego nasze Osiedle MPZBDJiW. A tu sprawa jest
niebagatelna, zwa˝ywszy na ogromne
Êrodki finansowe, jakimi w naszym imieniu zarzàdza Zespó∏. Warto wi´c zwróciç
uwag´ na to jak sà zarzàdzane i czy dzieje
si´ to w zgodzie z prawem i naszym,
mieszkaƒców interesem.
Czym jest tzw. Zespó∏? Mówi o tym § 1
jego statutu
2. Zespó∏ dzia∏a na podstawie:
1. Przepisów okreÊlonych w tyt. XXXI Ksi´gi
Trzeciej Kodeksu Cywilnego, dotyczàcych
umowy spó∏ki.
Znaczy∏oby to, ˝e wszyscy jesteÊmy
wspólnikami spó∏ki cywilnej i prowadzimy
dzia∏alnoÊç gospodarczà. Za to przepisy
statutu sà oparte na prawie spó∏dzielczym,
ale Zespó∏ jako spó∏dzielnia nie jest zarejestrowany.
O podstawowych prawach cz∏onka Zespo∏u mówi § 13. Dotyczy to w szczególnoÊci:
Cz∏onek Zespo∏u ma prawo:
2. Wspó∏decydowaç o realizacji celu Zespo∏u
bezpoÊrednio, uczestniczàc w corocznych
zgromadzeniach grup cz∏onkowskich oraz za
poÊrednictwem przedstawicieli wybieranych
na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli.
5. ˚àdania informacji o ca∏okszta∏cie dzia∏ania
Zespo∏u od wszystkich pracowników i organów Zespo∏u.
O strukturze zarzàdzania Zespo∏em
mówi § 15:
1. Organami Zespo∏u sà:
1/ Zebranie Grupy Cz∏onkowskiej.
2/ Walne Zgromadzenie Przedstawicieli.
3/ Rada Nadzorcza.
4/ Zarzàd.
Wybory w∏adz sà wyborami poÊrednimi.
Na zebraniu Grupy Cz∏onkowskiej (najcz´Êciej jest to jedno zadanie) wybieramy
przedstawicieli, którzy przez 2 lata reprezentujà nas na Walnym Zgromadzeniu
i wybierajà Rad´ Nadzorczà oraz Prezesa
Zarzàdu. Reszt´ Zarzàdu wybiera Rada
Nadzorcza. Mówi o tym m.in. § 20 i § 21
1. Przedstawicieli wybierajà na okres 2 lat zebrania grup cz∏onkowskich z zachowaniem
zasady udzia∏u proporcjonalnoÊci grupy
w ogólnej liczbie cz∏onków.

§ 21 Do wy∏àcznej w∏asnoÊci Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli nale˝y:
2. Rozpatrywanie sprawozdaƒ finansowych
Zespo∏u i zatwierdzenie bilansu oraz podejmowanie uchwa∏ w sprawach dotyczàcych
dalszego finansowania osiedla oraz pokrywania kosztów utrzymania Zespo∏u.
3. Rozpatrywanie sprawozdaƒ Rady Nadzorczej oraz udzielanie absolutorium cz∏onkom
Zarzàdu.
4. Podejmowanie uchwa∏ w sprawie zbycia nieruchomoÊci Zespo∏u.
7. Wybór rady Nadzorczej.
8. Powo∏anie Prezesa Zarzàdu na wniosek Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwa∏ w sprawie przystàpienia Zespo∏u do spó∏ki lub innej organizacji
gospodarczej lub spo∏ecznej.
Kadencja w∏adz trwa 2 lata. Obowiàzek
przeprowadzenia po tym terminie wyborów spoczywa na Zarzàdzie i Radzie Nadzorczej (§ 22 i § 24):
1. Walne Zgromadzenie Przedstawicieli jest
zwo∏ywane przez Zarzàd w miar´ potrzeby,
jednak przynajmniej raz do roku, w terminie
do 31 marca. Ponadto Zarzàd zobowiàzany
jest zwo∏aç Walne Zgromadzenie Przedstawicieli na ˝àdanie Rady Nadzorczej, przynajmniej 1/10 przedstawicieli wyra˝one w pisemnym wniosku z podaniem celu jego zwo∏ania. Zgromadzenie to powinno byç zwo∏ane
w terminie 4 tygodni od daty zg∏oszenia
wniosku.
2. Je˝eli Zarzàd nie zwo∏a Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli zwo∏uje je Rada Nadzorcza.
§ 24 pkt. 2. Kadencja Rady trwa 2 lata liczàc
od dnia wyboru do odbywajàcego si´ po
up∏ywie 2 lat najbli˝szego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli.
Warto pami´taç tak˝e o g∏ównych kompetencjach Rady Nadzorczej i Zarzàdu:
§ 25 Do zakresu dzia∏ania Rady Nadzorczej nale˝y:
1. Nadzór i kontrola dzia∏alnoÊci Zespo∏u,
a w szczególnoÊci:
1/ analiza okresowych sprawozdaƒ i bilansu,
2/ dokonywanie okresowych ocen wykonywania przez Zespó∏ jego zadaƒ, ze specjalnym
uwzgl´dnieniem przestrzegania praw cz∏onkowskich i równoprawnego ich traktowania.
§ 28 pkt. 1. Zarzàd kieruje dzia∏alnoÊcià Zespo∏u i reprezentuje go na zewnàtrz.
A jak jest w praktyce z przestrzeganiem
naszych praw?
El˝bieta Ko∏buk
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Co s∏ychaç w powiecie?
Powiat miƒski nie jest
tym, co mieszkaƒcy Weso∏ej, mogli sobie wymarzyç
po reformie
samorzàdowej. Mam nadziej´, ˝e stan
ten nied∏ugo
si´ zmieni. Jednak, dopóki podejmowane dzia∏ania prawne nie doprowadzà do zmiany naszej przynale˝noÊci
powiatowej, b´dziemy z Paƒstwem
wspó∏pracowaç dla obopólnego dobra
– takà wypowiedzià mia∏em przyjemnoÊç rozpoczàç wspó∏prac´ z innymi
radnymi powiatu tworzàcymi klub
AWS. I taka te˝ jest filozofia funkcjonowania w tej radzie pozosta∏ych radnych AWS z Weso∏ej i Sulejówka.
Przyj´cie tej zasady, przynios∏o bardzo dobry skutek i przychylnoÊç pozosta∏ych radnych dla podnoszonych
przez nas problemów. Niestety, rozwiàzanie tych najdotkliwiej odczuwalnych przez Paƒstwa, nie le˝y w kompetencjach rady powiatu.
JeÊli chodzi o struktur´ rady wyglàda
ona nast´pujàco: Na 50 radnych 9 reprezentuje SLD, 13 PSL, oraz 28 AWS
(w tym jeden radny startujàcy z listy
Ojczyzny). Z gmin zachodnich (Weso∏a, Sulejówek, Halinów) pochodzi 13
radnych, w tym: Weso∏a – 4 (AWS – 3,
SLD – 1), Sulejówek – 6 (AWS – 4,
SLD – 1, Ojczyzna – 1), Halinów – 3
(AWS – 2, PSL – 1).
Jak z tego widaç AWS ma bezwzgl´dnà wi´kszoÊç i mog∏aby sprawowaç w∏adz´ samodzielnie. Jednak w codziennej pracy rady nie widaç podzia∏ów na kluby w∏adzy i kluby opozycji.
Wi´kszoÊç uchwa∏ i decyzji przechodzi
olbrzymià wi´kszoÊcià g∏osów, czasem
tylko przy kilku wstrzymujàcych.
Przewodniczàcym rady zosta∏ p. Sylwester Zbrzezny (wójt gminy Dobre,
AWS), jego zast´pczyniami p. Teresa
Reyman (Sulejówek, AWS) oraz p. Zofia Wo∏kiewicz (burmistrz Ka∏uszyna,
PSL). Na starost´ miƒskiego zosta∏ wybrany p. Czes∏aw Mroczek (dotychczasowy kierownik Urz´du Rejonowego
w Miƒsku, AWS) zaÊ zast´pcà p. Krzysztof Michalik (AWS). W sk∏ad 7-mio oso-
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bowego Zarzàdu weszli tak˝e m.in. p.
El˝bieta Nowosielska (Weso∏a, AWS)
i Dariusz Galiƒski (Sulejówek, AWS).
Dotychczasowa dzia∏alnoÊç Zarzàdu
i Rady Powiatu koncentrowa∏a si´
przede wszystkim na sprawach organizacyjnych: zorganizowaniu struktur administracyjnych powiatu, inwentaryzacji majàtku, organizacji pracy. Ze
spraw merytorycznych najwa˝niejsze
sà prace nad wdra˝aniem reformy systemu oÊwiaty (poniewa˝ na terenie
Weso∏ej nie ma szkó∏ Êrednich ani specjalnych, sprawy te w niewielkim stopniu dotyczà mieszkaƒców naszego
Osiedla) oraz przygotowanie bud˝etu.
Tegoroczny bud˝et powiatu opiewa
na kwot´ 51.667 tys. PLN. Z tego
24.894 tys. PLN (48,2%) to dotacje, zaÊ
22.457 tys. PLN (43,5%) to subwencje.
Dochody w∏asne to zaledwie 4.316 tys.
PLN (8,3%). W wydatkach 47,53%
przeznaczono na oÊwiat´, 18,57% na
opiek´ spo∏ecznà, 16,62% na bezpieczeƒstwo, 6,14% na transport. Administracja powiatowa poch∏ania zaledwie
6,7% wydatków bud˝etowych. Na
szcz´Êcie wÊród niewielkich kwot na inwestycje powiatowe, znalaz∏ si´ obiecany jeszcze w zesz∏ym roku przez kuratorium warszawskie 1 mln. z∏. na kontynuacj´ budowy zespo∏u szkó∏ na terenie naszego Osiedla.
Innà wa˝nà sprawà, by∏o podj´cie
przez rad´ powiatu, wniesionego przeze mnie, projektu uchwa∏y popierajàcej ide´ stworzenia filii miƒskiego
urz´du skarbowego na terenie Weso∏ej
(proponowana by∏a lokalizacja w budynkach MPZBDJW przy ul. Jeêdzieckiej). Jako ciekawostk´ mo˝na tak˝e
dodaç, ˝e z informacji, przedstawionej
radzie powiatu przez Powiatowego Komendanta Policji wynika, ˝e Weso∏a
i Sulejówek sà rejonem powiatu o najwi´kszej przest´pczoÊci. Pocieszajàcym
jest fakt, ˝e istnieje szansa na zwi´kszenie obsady kadrowej komisariatu
w Weso∏ej.

Na tym optymistycznym akcencie
pozwol´ sobie zakoƒczyç wieÊci z powiatu, zaÊ wszystkich zainteresowanych
bardziej szczegó∏owymi informacjami
zapraszam na moje dy˝ury radnego,
które pe∏ni´ w ka˝dy drugi poniedzia∏ek miesiàca w Urz´dzie Miasta Weso∏a w godzinach od 17.00 do 18.00.
Poniewa˝ w trakcie kampanii wyborczej, obiecywa∏em Paƒstwu aktywnie
dzia∏aç na rzecz oddzielenia Starej
Mi∏osny od miasta Weso∏a i utworzenia z niej oddzielnej gminy, pozwol´ sobie dodaç, ˝e sprawa ta nadal
pozostaje jednym z priorytetów w
moich dzia∏aniach. Niestety, ustawa z
dnia 13 paêdziernika 1998 r.„Przepisy
wprowadzajàce ustawy reformujàce
administracj´ publicznà" w art. 104
mówi: W okresie od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy do dnia 30 czerwca 2000 r. nie
dokonuje si´ podzia∏u gmin w celu
utworzenia nowej gminy.
Tak wi´c do tego czasu sprawa ta
musi pozostaç w zawieszeniu.
Marcin J´drzejewski
Paƒstwa radny powiatowy

UCHWA∑A
RADY POWIATU MI∏SKIEGO
z dnia 16 lutego 1999 roku
w sprawie utworzenia filii
(delegatury) Urz∆du Skarbowego
Mi◊sk Mazowiecki
dla obs›ugi miast Weso›a,
Sulejówek oraz gminy Halinów
Na podstawie art. 12 pkt. 11
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorz√dzie powiatowym (Dz. U.
Nr 91, poz. 578 z pó‡n. zm.) Rada
Powiatu uchwala co nast∆puje:
§1
Rada Powiatu Mi◊skiego wnioskuje, aby dla terenu miast Weso›a,
Sulejówek oraz gminy Halinów
utworzy≈ na ich terenie fili∆ (delegatur∆) Urz∆du Skarbowego Mi◊sk
Mazowiecki obs›uguj√cego podatników z powyszych terenów.

Z ostatniej chwili
W zwiàzku z ujawnieniem faktu, ˝e p. Zofia Wo∏kiewicz (wiceprzewodniczàca
Rady Powiatu) w latach 80. jako przewodniczàca sk∏adu orzekajàcego Kolegium
do Spraw Wykroczeƒ aktywnie kara∏a dzia∏aczy opozycji, radni AWS wystàpili z
wnioskiem o jej odwo∏anie z zajmowanej funkcji. W zwiàzku z deklaracjà
p. Wo∏kiewicz o rezygnacji, wniosek nie zosta∏ wprowadzony pod obrady. Jednak
na sesji 26 marca p. Wo∏kiewicz nie z∏o˝y∏a zapowiadanej rezygnacji...
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§2
Uchwa›∆ kieruje si∆ do:
1. Ministra Finansów
2. Naczelnika Urz∆du Skarbowego
Mi◊sk Mazowiecki
§3
Wykonanie uchwa›y powierza si∆
Zarz√dowi Powiatu.
§4
Uchwa›a wchodzi w ycie z dniem
podj∆cia.
UZASADNIENIE
Miasta Weso›a, Sulejówek i gmina Halinów, które reforma administracyjna kraju z dniem 1 stycznia
br. w›√czy›a w sk›ad Powiatu
Mi◊skiego, podporz√dkowane by›y
dotychczas pod Urz√d Rejonowy
w Warszawie. Obs›ug√ podatników
z tego rejonu zajmowa› si∆ dotychczas Urz√d Skarbowy Warszawa
Wawer z siedzib√ w Warszawie.
By›o to jak najbardziej zasadne,
gdy bardzo wielu podatników pracuje w Warszawie, za‹ ci, którzy
prowadz√ dzia›alno‹≈ gospodarcz√
wi∆kszo‹≈ swoich zwi√zków gospodarczych maj√ take z Warszaw√.
Dla takich osób zmiana lokalizacji
Urz∆du Skarbowego jest wielk√ niedogodno‹ci√ (do Urz∆du Skarbowego Warszawa Wawer by›o ok 5 – 10
km. do Mi◊ska jest prawie 30 km.)
Powysze niedogodno‹ci powoduj√, e ju mona obserwowa≈
zjawisko wymeldowywania si∆ osób
prowadz√cych dzia›alno‹≈ gospodarcz√ z tego terenu, co powoduje
zmniejszenie
dochodów
gmin
i w d›uszej perspektywie b∆dzie
prowadzi›o do zachamowania rozwoju i zuboenia tego rejonu naszego powiatu.
Poniewa do obs›ugi zwi∆kszonej liczby podatników i tak
Urz√d Skarbowy Mi◊sk Mazowiecki
b∆dzie zmuszony do zwi∆kszenia
ilo‹ci etatów, mona nowych pracowników zatrudni≈ w utworzonej filii. Tym bardziej e w›adze miasta
Weso›a deklaruj√ zapewnienie lokalu dla takiej filii.
Reforma administracyjna mia›a obywatelom u›atwi≈ dost∆pno‹≈ do
urz∆dów i za›atwianie swoich
spraw. W ‹wietle tego proponowane rozwi√zanie uwaamy za jak
najbardziej zasadne.

Co z naszym powiatem?
Tak jak nam obiecywano w trakcie
kampanii samorzàdowej, problem
niepowo∏ania powiatu Warszawa
Wschód znalaz∏ swoje odzwierciedlenie w uchwa∏ach wi´kszoÊci gmin
i miast majàcych wejÊç w jego sk∏ad.
Zainteresowani zgodnie protestowali
przeciw takiemu podzia∏owi administracyjnemu. Niestety zgodnie z art.
107 Ustawy „Przepisy wprowadzajàce
ustawy reformujàce administracj´ publicznà” wszelkie zmiany podzia∏u terytorialnego zosta∏y wstrzymane do 30
czerwca 2000 r.
Jak byç mo˝e dowiedzieli si´ Paƒstwo z prasy lokalnej mimo tego dosz∏o
w Weso∏ej do kilku nieformalnych spotkaƒ przedstawicieli gmin zainteresowanych powstaniem planowanego powiatu Warszawa Wschód. Prace te niestety z braku odpowiednich rozporzàdzeƒ majà wy∏àcznie charakter wst´pny
i informacyjny.
Uda∏o si´ nam jednak zdobyç projekt
rozporzàdzenia Rady Ministrów okreÊlajàcego zasady i tryb post´powania
przy sk∏adaniu wniosków w sprawie
tworzenia nowych powiatów.

Rozporzàdzenie sprowadza si´ do
okreÊlenia wzoru wniosku sk∏adanego
przez zainteresowane gminy.
Oprócz danych statystycznych (powierzchnia, ludnoÊç itd.) wymagane sà
odpowiednie uchwa∏y rad gmin, rad
powiatów, sejmiku wojewódzkiego,
oraz opinia wojewody.
Potrzebne jest równie˝ studium zawierajàce syntez´ infrastruktury technicznej i komunalnej, infrastruktury
spo∏ecznej, komunikacji, sposobów zagospodarowania terenu. OkreÊlenie
szacunkowych kosztów wprowadzenia
zmiany, jak i przysz∏ych dochodów
i wydatków zarówno nowotworzonego
powiatu jak i bud˝etu powiatów, z obszaru których ten powiat powstaje.
Jak widaç z tego, zakres prac jest olbrzymi i wymaga szczegó∏owej koordynacji prac we wszystkich zainteresowanych gminach. Mamy nadziej´, ˝e po
ukazaniu si´ rozporzàdzenia spotkania
si´ sformalizujà i nabiorà oczekiwanego tempa. Postaram si´ na bie˝àco informowaç Paƒstwa o post´pach.
Robert W´grzynowski

Urzàd - Nazwisko kierownika

Adres

Telefony

STAROSTWO POWIATOWE
Starosta: Czes∏aw MROCZEK
Wicestarosta: Krzysztof MICHALIK
Sekretarz: Danuta STREJCZYK
WYDZIA¸ OÂWIATY i KULTURY
Kierownik: Ligia KRAJEWSKA
WYDZIA¸ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA
I ROZWOJU POWIATU
Kierownik: Leon JUREK
WYDZIA¸ GEODEZJI I KARTOGRAFII
Kierownik: Jolanta NAD¸OWEK
WYDZIA¸ OCHRONY ÂRODOWISKA I ROLNICTWA
Kierownik: Czes∏aw JACKOWICZ
WYDZIA¸ KOMUNIKACJI
URZÑD SKARBOWY

05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. KoÊciuszki 3

j. w.

0-25 758-42-05 do 09
0-25 759-27-79
0-25 756-24-60
0-25 758-34-16
0-25 758-42-05 w. 19

j. w.

0-25 758-42-05 w. 63

j. w.

0-25 758-42-05 w. 18

j. w.

0-25 758-42-05 w. 64

j. w.
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. Pi∏sudskiego 44
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. Wyszyƒskiego 15/17
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. Warszawska (baza PKS)
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. Warszawska 84
05-300 Miƒsk-Mazowiecki
ul. KoÊciuszki 3

0-25 758-29-26
0-25 758-28-52
0-25 758-37-23
centr. 0-25 758-42-91
0-25 758-56-10
0-25 759-27-78

POWIATOWA KOMENDA POLICJI
Komendant: Kazimierz KALITA
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
Kierownik: Janusz ZDZIEBORSKI
POWIATOWY URZÑD PRACY
(W trakcie przenosin)
ZUS
BIURO PASZPORTOWE

0-25 758-30-65 do 68
0-25 758-30-63

Sprawy geodezji, architektury (w tym nadzór budowlany), komunikacji (w tym prawa
jazdy i rejestracja pojazdów) nadal b´dzie za∏atwia∏ Urzàd Miasta Weso∏a, ul. I Praskiego
Pu∏ku 21, tel. centr. 773-49-09.
Lecznictwo zamkni´te i specjalistyczne nie jest rejonizowane. Mo˝na zatem leczyç si´
w dowolnym szpitalu, do którego skieruje nas lekarz prowadzàcy.
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Sàsiedzi odc. I
- Kochanie, znowu nie ma wody...
G∏os ˝ony wyrwa∏ mnie z wieczornej
drzemki. Poprawi∏em si´ w wygodnym
fotelu i silàc na znaczàce zainteresowanie nawiàza∏em dialog:
- Tak? – niestety moje nadzieje na spokojny wieczór rozwia∏y si´ w ciàgu nast´pnej pó∏ sekundy.
- Obudê si´ i coÊ zrób! – w g∏osie ˝ony
by∏o coÊ takiego, co zmusi∏o mnie do
otwarcia jednego oka.
- Mo˝e zaraz puszczà? Wieczorem
wszyscy si´ kàpià i spada ciÊnienie...
Dalsze próby racjonalnego argumentowania celem wykr´cenia si´ od nocnych zabaw w hydroforni zosta∏y st∏umione w zarodku:
- Co mnie to obchodzi, ja te˝ chc´ si´
wykàpaç. Chocia˝ raz byÊ pokaza∏ ˝e
jest jakiÊ facet w tym domu!
Sà argumenty, z którymi si´ nie polemizuje. Przetar∏em zaspane oczy
i zwlok∏em si´ do piwnicy. Niestety,
mój czarny scenariusz sprawdzi∏ si´.
Wody nie by∏o na dojÊciu do domku.
Znaczy si´ pad∏a pompa osiedlowa.
W coraz gorszym nastroju (który pot´gowa∏ wyczekujàcy wzrok ˝ony) ubra∏em si´ i wyszed∏em w ch∏ód nocy.
Z daleka ju˝ widzia∏em dwóch sàsiadów uwijajàcych si´ przy hydroforni.
Z drugiej strony nadchodzi∏ kolejny
nieszcz´Ênik.
- Dobry wieczór sàsiadom – zaczà∏em
konwersacj´.
- Jaki tam dobry, chyba znowu si´ spali∏ silnik – okraszona kilkoma mocniejszymi epitetami odpowiedê szybko
sprowadzi∏a mnie na poziom adekwatny do omawianego problemu.
- Mo˝e to tylko zwarcie na tablicy rozdzielczej?
- Trzeba sprawdziç bezpieczniki.
- Dzwoƒmy po elektryka.
- Nie, wyjmujemy jà i przek∏adamy nowà.
T∏umek m´˝ów wys∏anych, aby zrobili coÊ z wodà stale wzrasta∏, a wraz
z nim wzrasta∏a liczba dobrych pomys∏ów na napraw´ pompy. W ciasnym
pomieszczeniu hydroforni i tak mog∏y
pracowaç równoczeÊnie tylko dwie osoby. Reszta nerwowo drepta∏a na zimnie, próbujàc wnieÊç znaczàcy wk∏ad
w napraw´ choçby dobrà radà.
Nagle zza niedalekiego p∏otu rozleg∏
si´ okrzyk kolejnego sàsiada:
- Panowie! I co z tà wodà?
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- Pompa si´ zepsu∏a.
- Jak to si´ zepsu∏a? Przecie˝ w zesz∏ym
roku jà reperowaliÊcie? Czy wy nie mo˝ecie zrobiç tego raz a dobrze? Przecie˝ tu si´ nie da mieszkaç!
- Przepraszam – zaczà∏em nieÊmia∏o –
ale wydaje mi si´ ˝e to jest wspólna
pompa. Sami ustaliliÊmy, ˝e nie zatrudniamy konserwatora, bo to drogo wychodzi, a w razie awarii sami jà reperujemy. To chyba nawet na pana wniosek...
G∏os zza p∏otu zakipia∏ wÊciek∏oÊcià:
- Ja nie z panem rozmawiam, co mi tu
pan b´dzie wmawia∏. Zróbcie wreszcie

Êmy sobie mistrzowskich umiej´tnoÊci,
gdy nagle ktoÊ zauwa˝y∏ jak z sàsiedniego budynku transformatora wychodzi
monter, zamyka drzwi i wsiada do samochodu ze znakiem pogotowia energetycznego...
- Tak w∏aÊciwie...
- Hm...
- No mi∏o nam si´ rozmawia∏o...
- Zawsze milej pogadaç z sàsiadami ni˝
sp´dziç wieczór przed telewizorem.
Po˝egnaliÊmy si´ kurtuazyjnie i rozeszliÊmy do domów. Po drodze pomyÊla∏em sobie, ˝e gdyby tak nast´pnym razem wyciàgnàç grilla i kie∏baski to by
by∏o jeszcze przyjemniej.
Nast´pnego dnia rano spotka∏em sàsiada, który zza p∏otu wniós∏ cenny

rys. A. Fija∏kowska

porzàdek z tà pompà. Id´ do domu bo
zimno.
Tupanie osób zgromadzonych wokó∏
nieszcz´snej pompy sta∏o si´ nieco nerwowe. I jakby uby∏o nieco dobrych rad.
KtoÊ zauwa˝y∏:
- W∏aÊciwie po co nas tu tylu stoi. I tak
nic nie zrobimy.
T∏umek sàsiadów zaczà∏ si´ przerzedzaç. W koƒcu na placu boju pozosta∏a
garstka najwytrwalszych. Kiedy ju˝
przetestowaliÊmy wszystkie realne
i nierealne pomys∏y i straciliÊmy resztki
nadziei, pompa bez wyraênej przyczyny
zaskoczy∏a i jakby nigdy nic równiutko
zacz´∏a nape∏niaç hydrofor. Pe∏ni dumy
z osiàgni´tego sukcesu ju˝ gratulowali-

wk∏ad w remont pompy. Zagadnà∏
mnie przyjaênie:
- Jak to dobrze, ˝e uda∏o nam si´ wczoraj zreperowaç tà pomp´. Jak by to by∏o, gdybyÊmy musieli do pracy tacy nieogoleni pojechaç. I dzieciaki przed
szko∏à si´ umy∏y... Ale troch´ si´ z tym
zesz∏o, prawda?
„No toÊmy panie Michale wspólnie
Bohuna usiekli” pomyÊla∏em sobie
w duchu. A poniewa˝ pompa psuje si´
raz na rok, a sàsiada ma si´ na co dzieƒ,
uÊmiechnà∏em si´ do niego i równie
przyjaênie odrzek∏em:
- Pewnie ˝e dobrze.
Sàsiad
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Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Kurczak nadziewany po polsku

Kurczaka myjemy, szyjk´ i skrzyde∏ka
odcinamy /mo˝na zu˝yç do zupy/ nacieramy solà i odstawiamy do lodówki.
Wàtróbk´ myjemy, osuszamy, dzielimy
na po∏ówki, oprószamy màkà i sma˝ymy ok. 5 min. na rozgrzanym maÊle.
Po ostudzeniu przepuszczamy przez
maszynk´ do mi´sa. Pieczarki szybko
myjemy, osuszamy, czyÊcimy, drobno

siekamy /nie mielemy/, sma˝ymy na ∏y˝ce mas∏a do momentu a˝ sok odparuje.
Dwie ∏y˝ki mas∏a ucieramy z ˝ó∏tkami,
dodajemy zmielonà wàtróbk´, pieczarki, drobno pokrajanà natk´, 3-4 ∏y˝ki
bu∏ki tartej, zmielone ziele angielskie,
pieprz, sól, 2-3 ∏y˝eczki przyprawy do
zup. Szczypt´ ga∏ki muszkato∏owej
/mo˝na dodaç 1 zmielony goêdzik/
Gdy masa jest dok∏adnie wyrobiona
dodajemy pian´ z bia∏ek i delikatnie
mieszamy. Nadzienie wk∏adamy cienkà
warstwà pod skórk´ na piersiach a˝ do
udek, reszt´ wk∏adamy do tuszki i zszy-

Ankieta
Rada Osiedla jest tym organem samorzàdowym, który dzia∏a najbli˝ej
spo∏ecznoÊci lokalnej. ChcielibyÊmy
wspólnie z Paƒstwem i za Paƒstwa
wskazaniami zajàç si´ tymi trudnymi
elementami naszego ˝ycia, z którymi
o w∏asnych si∏ach czy te˝ wspó∏dzia∏ajàc z w∏adzami samorzàdawymi jesteÊmy w stanie coÊ zrobiç lub poprawiç.
Takich spraw jest bardzo du˝o, a uj´cie nawet najmniejszej z nich po stro-

nie za∏atwionych b´dzie skutkowa∏o
∏adniejszym otoczeniem, równiejszà
drogà czy nowym placem zabaw dla
dzieci. Sadz´, ˝e zaproponowanie naszym dzieciom alternatywnych dla
komputera i telewizora sposobów sp´dzania wolnego czasu jest dzia∏aniem
jak najbardziej uzasadnionym.
Poniewa˝ nie da si´ za∏atwiç wszystkiego od razu, chcieliÊmy Paƒstwu zaproponowaç wype∏nienie poni˝szej an-

1. Którà z inwestycji miejskich uwa˝asz za koniecznà do zrealizowania w Twoim otoczeniu w pierwszej kolejnoÊci. Zaznacz nie
wi´cej ni˝ pi´ç pozycji, punktujàc od 1-5.
a) rozbudowa kanalizacji
iloÊç pkt.
b) budowa wodociàgów
iloÊç pkt.
c) rozbudowa sieci gazowej
iloÊç pkt.
d) budowa i uporzàdkowanie dróg i chodników
iloÊç pkt.
e) budowa oÊwietlenia ulic
iloÊç pkt.
f) budowa przedszkola
iloÊç pkt.
g) budowa przychodni zdrowia
iloÊç pkt.
h) zabezpieczenie gruntów pod budow´ KoÊcio∏a iloÊç pkt.
i) budowa centrum handlowo-us∏ugowego
iloÊç pkt.
j) budowa domu kultury z salà kinowà
iloÊç pkt.
k) otworzenie kawiarni
iloÊç pkt.
l) budowa basenu
iloÊç pkt.
m) budowa placu zabaw dla dzieci
iloÊç pkt.
2. Czy jesteÊ za (zakreÊl w∏aÊciwà odpowiedê):
a) opodatkowaniem si´ na rzecz zorganizowanego
wywozu Êmieci
TAK
NIE
b) chc´ Êmieci wywoziç samodzielnie
TAK
NIE

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

wamy wyparzonà bawe∏nianà nicià.
Podlewamy szklankà roso∏u i wstawiamy do dobrze nagrzanego piekarnika
/ok. 250 C/, gdy si´ zrumieni – zmniejszamy temperatur´. Pieczemy ok. 1,5
godz. polewajàc cz´sto sosem.
Podajemy z pieczonymi ziemniakami
lub frytkami, zielonà sa∏atà, borówkami, ˝urawinà. Doskona∏ym dodatkiem
sà równie˝ owoce z kompotu, ananas,
brzoskwinie, gruszki.
Smacznego ˝yczy Paƒstwu
Ma∏gorzata Zygmunt

kiety. Dzi´ki temu zarówno my, jak
i w∏adze naszego miasta, zyskajà wiedz´, które z przedstawionych problemów sà dla naszej spo∏ecznoÊci najbardziej dotkliwe. Wype∏nione ankiety
prosimy wrzucaç do skrzynek kontaktowych Komitetu Osiedlowego, które
sà wywieszone na pawilonie Domeko
i przy KoÊciele. Mo˝na je przekazywaç
tak˝e bezpoÊrednio cz∏onkom Komitetu. Ze wzgl´du na koniecznoÊç opracowania wyników ankiet, bardzo prosimy
o ich wype∏nienie i przekazanie w terminie do 14 kwietnia br.

✂

Kurczak 1,5-1,8 kg, 25 dkg wàtróbki drobiowej, 25 dkg pieczarek, mas∏o, p´czek
natki, 2 jajka, ziele angielskie, 3-4 ∏y˝ki bu∏ki tartej, ga∏ka muszkato∏owa.

3. Co nale˝y zrobiç aby zwi´kszyç stan bezpieczeƒstwa w naszym otoczeniu? (zakreÊl w∏aÊciwà odpowiedê)
a) zwi´kszyç iloÊç etetów Stra˝y Miejskiej
TAK
NIE
b) zlikwidowaç Stra˝ Miejskà
i dofinansowaç etaty Policji
TAK
NIE
c) zorganizowaç Stra˝ Obywatelskà
TAK
NIE
d) zatrudniç patrole firm ochroniarskich
TAK
NIE
4. Jakie mo˝liwoÊci zorganizowania obiektów s∏u˝àcych aktywnemu sp´dzeniu wolnego czasu widzisz w swoim otoczeniu?
(w gr´ wchodzà obiekty, za które u˝ytkownik nie b´dzie musia∏
p∏aciç).
a) Czy znasz istniejàce obiekty mogàce s∏u˝yç jako miejsce zorganizowania wyk∏adu, dyskusji, spotkaƒ (kó∏ka teatralnego, tanecznego), treningu dla sekcji sportowych?
..............................................................................................
..............................................................................................
b) Czy znasz w∏aÊcicieli terenów niezagospodarowanych, które
mo˝na zamieniç na boisko do gier zespo∏owych?
..............................................................................................
..............................................................................................
c) Czy znasz ulubione miejsca spotkaƒ m∏odych ludzi, które wymagajà lepszego zagospodarowania?
..............................................................................................
..............................................................................................
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Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej i sta∏ych pos∏ug duszpasterskich
w Parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa –
w koÊciele Âw. Antoniego z Padwy.
Msze Âwi´te
❍ Porzàdek Êwiàteczny (wszystkie niedziele i Êwi´ta wolne od pracy i nauki):
8.00; 9.30; 11.00; (dla dzieci) 12.30;
16.00; 18.00
❍ Porzàdek pó∏Êwiàteczny (Êwi´ta koÊcielne, które nie sà dniami wolnymi od
pracy i nauki oraz rekolekcje):
9.00; 16.00; 18.00 i 20.00
❍ Porzàdek codzienny:
9.00 i 18.00 (w czasie od Bo˝ego Narodzenia do Ârody Popielcowej Mszy
Êw. wieczornej nie ma)
Nabo˝eƒstwa
❍ W niedziele i Êwi´ta: majowe, do Serca
Pana Jezusa, ró˝aniec, Gorzkie ˚ale
i inne – zawsze w po∏àczeniu ze Mszà
Êw. o godz. 16.00
❍ W dni powszednie – razem ze Mszà
Êw. o 18.00
❍ Nowenna do Matki Bo˝ej Nieustajàcej
Pomocy w ka˝dà Êrod´ o 18.00 (od
pierwszej Êrody paêdziernika do Ârody
Bia∏ej po Wielkanocy o godz. 16.00)
❍ Droga Krzy˝owa: we wszystkie piàtki
Wielkiego Postu 9.00 i 18.00 dla
doros∏ych; 12.00 dla maluchów
i przedszkolaków; 16.00 dla dzieci
szkolnych
Inne
❍ We wszystkie wtorki po Mszach Êw.
modlitwy do Êw. Antoniego
❍ We wszystkie I-sze piàtki dodatkowa
Msza Êw. dla dzieci o 16.00, a po
Mszy Êw. wieczornej adoracja do
23.00 (w lecie do 24.00)
❍ We wszystkie I-sze soboty o 8.15
modlitwy fatimskie
STARA MI¸OSNA pismo mieszkaƒców Osiedla Stara
Mi∏osna.
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Krukowska, Robert W´grzynowski,
Józef WojtaÊ, Krzysztof Kaêmierski,
Stanis∏aw Karwowski, Marcin
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skrzynki pocztowe Komitetu
Osiedlowego wywieszone na terenie
pawilonu Domeko i przy KoÊciele.
Tel.: 773 13 15 (wieczorem)
Fax: 870 13 84
e-mail: skrzynka@polbox.com
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❍ Nowenny:
do Mi∏osierdzia Bo˝ego – od Wielkiego
Piàtku codziennie o 15.00;
do Êw. Antoniego – od 5-13 czerwca
o 18.00;
do Ducha Êw. – na nabo˝eƒstwach
wieczornych o 18.00 przed UroczystoÊcià Zes∏ania Ducha Êw.
❍ Ró˝aniec: codziennie przed Mszà Êw.
porannà.
❍ 13-ego dnia ka˝dego miesiàca – 9.00
Msza Êw. Wspólnoty Fatimskiej
Praktyki doroczne
❍ W Nowy Rok o 15.00 b∏ogos∏awienie
ma∏ych dzieci
❍ 9 maja: Âwi´to Biblii o 18.00 Nabo˝eƒstwo Ekumeniczne
❍ Ostatnia niedziela kwietnia – na
wszystkich Mszach Êw. poÊwi´cenie
pojazdów. O 20.00 dodatkowa Msza
Êw. w intencji kierowców.
❍ 12 czerwca – o 20.00 Msza Êw. na
cmentarzu za zmar∏ych parafian.
❍ 13 czerwca – na Êw. Antoniego rocznica I-szej komunii Êw. – o 16.00 i 18.00
❍ 8 wrzeÊnia – o 16.00 i 18.00 poÊwi´cenie przyborów szkolnych dzieci
z klas 0-II
❍ 1 listopada: Wszystkich Âwi´tych –
12.30 Msza Êw. za zmar∏ych (na cmentarzu)
❍ 11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci –
12.30 Msza Êw. za Ojczyzn´ i Naród.
❍ 24 grudnia – Pasterka: dla dzieci
o 21.00, dla doros∏ych o 24.00
❍ 31 grudnia – „Te Deum” za prze˝yty
rok (porzàdek pó∏Êwiàteczny)

INFORMACJE MIEJSCOWE
Urzàd Miasta Weso∏a
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21
Burmistrz
Pan Jacek Wojciechowicz tel. 773 49 09
Rada Miasta
tel. 773 57 26
Ewidencja ludnoÊci
tel. 773 59 25
Wydzia∏ lokalowy
tel. 773 57 21
Referat finansowy
tel. 773 57 18
Wydzia∏ geodezji
tel. 773 57 05
In˝ynier miejski
tel. 773 40 80
Wydzia∏ architektury
tel. 773 58 49
Stra˝ Miejska
Weso∏a
tel. 773 56 99
kom. 0 90 29 89 10
Policja
komisariat w Weso∏ej
tel. 773 40 04
tel. 773 90 07
pogotowie policyjne
tel. 997
tel. kom. 112
Gazownia
Sulejówek
tel. 783 15 01
Pogotowie
tel. 992
Stra˝ Po˝arna
Stara Mi∏osna
tel. 773 39 78
Weso∏a
tel. 773 90 08
Pogotowie
tel. 998
S∏u˝ba Zdrowia
Przychodnia Rejonowa Nr 3.
ul. Trakt Brzeski 25, Stara Mi∏osna
czynna pon.-pt. 8.00-16.00, czw. 8.00-20.00
tel.
tel. 773 39 91
NieczystoÊci
Firma Transnec
tel. 773 24 63
Kanalizacja i Oczyszczalnia
Âcieków „Cyraneczka”
tel. 773 39 61
Telefony
Centrala Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20
tel. 773 20 71
Monterzy
tel. 773 20 75
BOK Otwock
tel. 779 31 53
fax 779 292 9

Wszystkich zainteresowanych
✔ tym co dzieje si´ na naszym Osiedlu,
✔ chcàcych zmieniaç naszà b∏otnistà rzeczywistoÊç,
✔ mogàcych podzieliç si´ swoimi spostrze˝eniami
z czytelnikami,

serdecznie zapraszamy do wspó∏pracy.
Zapraszamy na nasze spotkanie, które odb´dzie si´ w
dniu 14 kwietna br. w godzinach 17.00 - 18.30 w biurze
pawilonu Domeko.
Zainteresowanych wspó∏pracà z redakcjà, prosimy
równie˝ o kontakt telefoniczny z przedstawicielem
redakcji pod numerem: 773 13 15.

Sà rzeczy, których nikt za nas nie zrobi...

