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tyle mi∏oÊci
pod niebem, Bo˝e
ile wiary
r´ce z∏o˝one do modlitwy
zaciskajà korale ró˝aƒca
i znaczà losy pokoleƒ
otwarta przestrzeƒ
wype∏niona pieÊnià nabo˝nà
spotka∏a si´ z dzieciƒstwem
i rozkwit∏a
∏àkà kwiatów
jeszcze nie pochylonych czasem
tyle mi∏oÊci
pod niebem, Bo˝e
ile nadziei
w ma∏ej ràczce ró˝aniec
od Ojca Âwi´tego b∏yszczy radoÊcià
i znaczy tory ˝ycia
otwarte serca
wype∏niajà s∏owa
„Bóg jest mi∏oÊcià”

Dobiega koƒca upalne lato. Wi´kszoÊç z Paƒstwa ju˝ zapewne wróci∏a
z urlopów i z nowymi si∏ami zabra∏a si´
do pracy. My te˝ po wakacyjnej przerwie zmobilizowaliÊmy si´ i oddajemy
w Wasze r´ce ju˝ czwarty numer naszej
osiedlowej gazetki. Na wst´pie dzi´kujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli
na nasz apel i przys∏ali naprawd´ ciekawe artyku∏y. Okaza∏o si´ jednak, ˝e
mimo wakacji zebraliÊmy wyjàtkowo
du˝o materia∏ów, i mimo powi´kszenia obj´toÊci gazety nie wszystkie
z nich mogliÊmy opublikowaç w tym
numerze. Autorom serdecznie dzi´kujemy i obiecujemy, ˝e „co si´ odwlecze
to nie uciecze”. W nast´pnych numerach na pewno miejsce si´ znajdzie.
Znajdziemy tak˝e miejsce dla tych
z Paƒstwa, którzy zaintrygowani poruszanymi przez nas tematami, chcieliby
wtràciç swoje trzy grosze i pe∏ni si∏ po
wakacjach chwycà za pióro by do∏àczyç

Irena ¸ukszo

Dzieƒ dobry sàsiedzi!
Dawno temu, w XVII, XVIII wieku
„pospolicie Polacy naszy zwykli si´ przy
witaniu ob∏apiaç (czego inne narody we
zwyczaju nie majà, nawet pokrewnoÊcià
i spowinowaceniem si´ bliskiem b´dàc
zwiàzanemi), aby tà powierzchownà ceremonià pokazali sobie wzajemny afekt
przyjacielski”.
(S. Starowolski „Reformacja obyczajów polskich”, Kraków 1859)
„(...) ch∏opi i bardziej religijna
szlachta przy powitaniu wymawiali formu∏k´ ‘pomaga Bóg’, od poczàtku
XVIII wieku powszechnie zastàpionà
s∏owami ‘niech b´dzie pochwalony Jezus Chrystus’. Ludzie bardziej Êwieckich czy te˝ wolnomyÊlnych przekonaƒ
witali si´ s∏owami ‘czo∏em’, ‘czo∏em panie bracie’, u˝ywano te˝ zwrotów ‘dzieƒ
dobry’, ‘dobranoc’.
Obowiàzujàcy sposób bycia wymaga∏
nie tylko sk∏adania uk∏onów i wymawiania s∏ów powitania, przy spotkaniu
nale˝a∏o tak˝e prawiç sobie rozmaite

grzecznoÊci, dowiedzieç si´ o zdrowie
spotkanej osoby itp. Przestrzegano tego na terenie ca∏ego kraju, poÊród
wszystkich warstw spo∏ecznych.”
(Z. Kuchowicz „Obyczaje staropolskie
XVII – XVIII wieku”, ¸ódê 1975)
Mazurzy „przy spotkaniu pozdrawiajà si´ grzecznie z wypowiedzeniem wielu komplementów, bo trzeba wiedzieç,
˝e Êwiadczyç sobie godnoÊç Mazurzy
lubià. Nawet przy przypadkowym spotkaniu, mijajàc si´, nale˝a∏o wymieniç
kilka zdaƒ, choçby nie posiada∏y one
istotniejszej treÊci.”
(S. Âwi´cicki „Opisanie Mazowsza”,
Warszawa 1901)
Zwyczaj witania nieznajomych istnieje
do tej pory w wielu polskich wsiach
i miasteczkach. Pozdrawiajà si´ taternicy, ˝eglarze, uczestnicy sp∏ywów kajakowych i wycieczek górskich. Ka˝demu robi si´ na duszy raêniej, je˝eli obcy cz∏owiek oka˝e ˝yczliwoÊç, a nape∏nia go
trwogà spojrzenie spode ∏ba. Anonimo-
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do grona autorów WiadomoÊci Sàsiedzkich. Czekamy szczególnie na
m∏odszych mieszkaƒców naszego osiedla, którym chcielibyÊmy poÊwi´ciç
wrzeÊniowy dodatek naszego pisma
pod nazwà M∏oda Mi∏osna.
To pismo jest dla Paƒstwa i z przyjemnoÊcià napiszemy o ka˝dej Paƒstwa inicjatywie na rzecz naszego
Osiedla. Wystarczy zadzwoniç ...

W numerze
✔ jak zwykle du˝a porcja
aktualnych informacji

✔ powstaje Stowarzyszenie
Mieszkaƒców Starej Mi∏osny

✔ czy czekajà nas wybory?
✔ narkotyki sà z∏e...
✔ nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
nasze ptaki, roÊliny i
zwierz´ta

woÊç i oboj´tnoÊç rodzi cz´sto agresj´.
Dla mnie zamieszkanie w Starej Mi∏oÊnie sta∏o si´ szansà na wyzwolenie
si´ z bezosobowoÊci wielkiego miasta,
jakim jest Warszawa, i poczucie smaku
˝ycia w otoczeniu pi´knej przyrody
i wÊród znajomych, ˝yczliwych ludzi.
Bardzo lubi´ las i staram si´ codziennie byç tam na spacerze. Z satysfakcjà
widz´, ˝e chodzi po lesie coraz wi´cej ludzi z naszego Osiedla. By∏oby jednak du˝o przyjemniej, gdybyÊmy umieli wyzwoliç si´ z niedobrych przyzwyczajeƒ wielkomiejskich. Najcz´Êciej przy spotkaniu
na Êcie˝ce ludzie mijajà si´ bez s∏owa
z kamiennymi twarzami. Ten fatalny
zwyczaj majà równie˝ dzieci i m∏odzie˝.
Proponuj´, aby ka˝dy z nas dla dobra
wspólnego i dla zachowania polskiej tradycyjnej ˝yczliwoÊci i grzecznoÊci prze∏ama∏ wewn´trzne opory i mówi∏ „dzieƒ
dobry” spotkanym w lesie nieznajomym.
Mam nadziej´, ˝e Stara Mi∏osna stanie
si´ przyk∏adem miejsca, gdzie ˝yjà ludzie
˝yczliwi.
Anna Susicka
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WieÊci
w pigu∏ce
Weso∏a ma kolejnego etatowego cz∏onka Zarzàdu Miasta. Oprócz Burmistrza
i dwóch Wiceburmistrzów pensj´ za prac´ w Zarzàdzie pobiera∏ b´dzie p. Edward
Zdzieborski, radny z osiedla Zielona.
❍❍❍
Nasza szko∏a doczeka∏a si´ remontu
ogrodzenia. Zamiast starej, zniszczonej
siatki od strony Traktu Brzeskiego powstaje elegancki i trwa∏y p∏ot z drewnianych sztachet.
❍❍❍
Jest szansa, by zosta∏a wznowiona budowa Zespo∏u Szkó∏ na naszym Osiedlu.
Po kilku miesiàcach przepychanek na
przej´cie inwestycji zdecydowa∏ si´ Urzàd
Miasta Weso∏a. W budowanej obecnie
cz´Êci zostanie ulokowane gimnazjum,
zaÊ w sprawie realizacji dalszych etapów,
nadal nie ma konkretnych ustaleƒ. Ponadto dzi´ki usilnym zabiegom Naczelnika
Powiatowego Wydzia∏u OÊwiaty p. Ligii
Krajewskiej (mieszkanki Weso∏ej) uda∏o
si´ uzyskaç na budow´ dodatkowà kwot´
500 tys. z∏ z puli bud˝etu Kuratorium przeznaczonej na dostosowanie sieci szkó∏ do
reformy szkolnictwa.
❍❍❍
Wojewoda Mazowiecki uniewa˝ni∏ poprawk´ do statutu dzielnicy, gwarantujàcà
radnym Rady Miasta wejÊcie z urz´du
w sk∏ad Rady Dzielnicy.
❍❍❍
Zakoƒczy∏a si´ prowadzona w imponujàcym tempie budowa stacji BP. Oprócz
benzyny, stacja oferuje ca∏odobowy sklep
oraz nowoczesnà myjni´.
❍❍❍
Posiadacze telefonów komórkowych
Ery mogà odetchnàç z ulgà. Koƒczy si´
bowiem budowa nowego przekaênika,
zlokalizowanego w lesie powy˝ej centrum
ogrodniczego ADAX.
❍❍❍
W trakcie Akcji Parking zorganizowanej
podczas festynu z okazji Êwi´ta miasta,
harcerze z 44 MDH ze Starej Mi∏osny
zebrali prawie 1.700,00 z∏. Fundusze te
zosta∏y przeznaczone na zakup ekwipunku obozowego dru˝yny. Wszystkim, którzy skorzystali z us∏ug harcerzy, w ich
imieniu serdecznie dzi´kujemy.
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Co s∏ychaç w gminie?
Sesja 30 czerwca
Ostatnia sesja przed wakacjami. Wydawa∏oby si´, ˝e to sezon ogórkowy,
wszyscy ˝yjà zaczynajàcymi si´ wakacjami. A jednak dla nas mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, sesja ta by∏a bardzo
znaczàca. Mia∏ si´ bowiem rozstrzygnàç na niej tryb i kalendarz wyborczy
do jednostki pomocniczej naszego
Osiedla. Na poczàtku sesji radna Katarzyna Zakrzewska podj´∏a kolejnà prób´ powo∏ania komisji do spraw wyboru
Sekretarza Miasta, udowadniajàc tym
samym, ˝e nie zna ustawy samorzàdowej, zostawiajàcej w tej dziedzinie pe∏nà inicjatyw´ Burmistrzowi.
W przedstawionej informacji Zarzàdu
Miasta mi´dzy innymi by∏a szeroka informacja dotyczàca intensyfikacji Êciàgania nale˝nych podatków i egzekwowania
zaleg∏ych wp∏at na rzecz miasta. Nast´pnie przedstawiono projekt korekt w bud˝ecie, dotyczàcych g∏ównie zmian wynikajàcych ze zmian przepisów i koniecznoÊci dostosowania poszczególnych
dzia∏ów do aktualnych przepisów prawa.
Podj´to tak˝e uchwa∏´ w sprawie wyra˝enia zgody na zaciàgni´cie po˝yczki
z NFOÂ na dofinansowanie budowy
kanalizacji w Weso∏ej (kredyty te mogà
byç w 50 procentach umorzone). Zmieniono tak˝e sk∏ad osobowy komisji
d/s Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych. Obecnie liczy ona 11 osób.
Zwi´kszono równie˝ diet´ za posiedzenie komisji do 40,00 z∏.
Projekty uchwa∏ o o terminie oraz zasadach i trybie wyboru Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna wyraênie o˝ywi∏y atmosfer´ na sesji. Zacz´∏o si´ od propozycji
radnego Bogdana Rodziewicza, aby
wnieÊç poprawk´ do Statutu Dzielnicy,
która podobno by∏a ju˝ uzgodniuna
w Komisji Statutowej, a nie znalaz∏a si´
w poprzedniej uchwale Rady Miasta.
Chodzi∏o o taki drobiazg jak automatyczne wejÊcie radnych z naszego Osiedla w sk∏ad Rady Dzielnicy. Nieliczni
widzowie mogli us∏yszeç takie wypowiedzi jak: „My wcale nie chcemy wchodziç
do tej rady, ale musimy dla dobra miasta, przecie˝ nie wiadomo kogo ludzie
wybiorà” albo „Lepszy znany wróg, ni˝
nowy - nie wiadomo kto.”
W zwiàzku z niedopracowaniem
przed∏o˝onych projektów i wàtpliwoÊciami prawnymi postanowiono zwo∏aç

dodatkowy termin sesji w tej sprawie.
Ciekawostkà by∏a próba zrzucenia
przez wnioskodawców odpowiedzialnoÊci za tak fatalne przygotowanie projektów na Zarzàd Miasta.
W dalszej cz´Êci sesji powo∏ano komisj´ konkursowà dla wy∏onienia dyr.
Szko∏y Podstawowej nr 1, przyj´to rezygnacj´ panów: Bogdana Wilka z funkcji
Wiceprzewodniczàcego Rady oraz Miros∏awa Kaczorka z funkcji Cz∏onka Zarzàdu. Podj´to tak˝e uchwa∏´ w sprawie
realizacji inwestycji pod nazwà budowa
Zespo∏u Szkó∏ w Starej Mi∏oÊnie. Mimo
sugestii goÊcia, radnego powiatowego
Marcina J´drzejewskiego, nadano jej
brzmienie, które o ma∏y w∏os przekreÊli∏oby mo˝liwoÊç otrzymania dodatkowego dofinansowania z Mazowieckiego
Kuratorium OÊwiaty i podpisanie stosownych porozumieƒ z powiatem.
Sesja 7 lipca
By∏o to dokoƒczenie sesji z 30 czerwca. W programie znalaz∏y si´ punkty
niezrealizowane na poprzednim posiedzeniu. Dodatkowo Burmistrz Jacek
Wojciechowicz konsekwentnie korzystajàc z przys∏ugujàcego mu prawa
zg∏osi∏ wniosek o powo∏anie p. Bo˝eny
Chmielewskiej (mieszkanki naszego
Osiedla) na stanowisko Sekretarza
Miasta. Kandydatura zosta∏a zaakceptowana prawie jednog∏oÊnie.
Nast´pnie po d∏ugiej i wyczerpujàcej
dyskusji, po naniesieniu kolejnych poprawek do projektu uchwa∏y i odrzuceniu wniosku o przesuni´cie terminu
wyborów, przyj´to g∏osami „koalicji”
uchwa∏´ w sprawie zasad i trybu wyborów do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna.
Zgodnie z oczekiwaniami „koalicja”
obsadzi∏a swoimi cz∏onkami stanowiska
Wiceprzewodniczàcego Rady (p. Andrzej Klim) oraz etatowego Cz∏onka
Zarzàdu (p. Edward Zdzieborski). Tym
samym wi´kszoÊç ambicji personalnych
koalicjantów zosta∏o zaspokojonych.
Koalicja si´ umocni∏a, a w∏adza wykonawcza, dzi´ki zwi´kszeniu liczby radnych-urz´dników, ÊciÊlej zosta∏a zwiàzana z w∏adzà ustawodawczà. G∏os radnego Jerzego Zdrza∏ki o wàtpliwej podstawie prawnej podejmowanych tego dnia
uchwa∏ pozosta∏ bez echa. Jak pokaza∏a
niedaleka przysz∏oÊç, wkrótce okaza∏o
si´ ˝e p. Zdrza∏ka jednak mia∏ racj´.
WR
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27 sierpnia - sesja Rady Miasta
w Starej Mi∏oÊnie
Wszystkich zainteresowanych pracà
Rady Miasta informujemy, ˝e oto nadarza si´ dobra okazja aby przyjrzeç si´ obradom na w∏asne oczy. Najbli˝sza sesja
odb´dzie si´ w piàtek, 27 sierpnia br.
w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie (przy ul. GoÊciniec) o godz. 12.00.
Poniewa˝ sesje trwajà zazwyczaj kilka
godzin, wracajàcy z pracy ok. 17.00 te˝
b´dà mieli jeszcze szans´ pos∏uchaç
o wa˝nych dla nas sprawach. Tym bardziej ˝e w programie znalaz∏o si´ m.in.:
- sprawozdanie z wykonania zaleceƒ
pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej,

- informacja na temat stanu inwestycji
miejskich,
- informacja na temat przeniesienia
przychodni zdrowia na ul. Jeêdzieckà,
- zmiana uchwa∏y o trybie wyborów do
Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna,
- zmiana bud˝etu w dziale podzia∏ rezerwy inwestycyjnej,
- ocena pracy Zarzàdu Miasta,
- zmiana uchwa∏y w sprawie budowy
Zespo∏u Szkó∏ w Starej Mi∏oÊnie,
- zgoda na podpisanie porozumienia
w sprawie budowy Stacji Uzdatniania Wody.
Redakcja

Powstaje Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
Osiedle Stara Mi∏osna jest zwykle
traktowane przez w∏adze jedynie jako
„sypialnia” dla zapracowanych Warszawiaków. Takie jego postrzeganie
sprzyja myÊleniu, ˝e skoro ludzie majà
gdzie spaç, to ju˝ im wi´cej do szcz´Êcia nie potrzeba. Ostatnio us∏ysza∏am
nawet okreÊlenie „pustynia” w odniesieniu do zaplecza socjalno-kulturalnego na naszym osiedlu.
Tymczasem oprócz mazowieckiego
piasku mamy tu ludzi, którzy chcà
zmieniaç stan zastany i ze stadium hibernacji przejÊç w stan dzia∏ania. Na
poczàtku roku powsta∏ z woli ponad
stu mieszkaƒców Starej Mi∏osny Komitet Osiedlowy, którego poczynania
ÊledziliÊmy na ∏amach naszej gazetki.
Niestety, dzi´ki „staraniom” naszych
pi´ciu radnych, ponad pó∏roczna procedura urz´dowa zakoƒczy∏a si´ bez
rozpatrzenia inicjatywy mieszkaƒców
i narzuceniem nam wizji lepszej – czyli
dzielnicy. Zainteresowanych kulisami
zamieszania dzielnicowego odsy∏am
do innych artyku∏ów w tym numerze.
Chcia∏abym tutaj jednak odejÊç od
frazeologii walki o w∏adz´ czy te˝ o inne wp∏ywy i skierowaç Paƒstwa uwag´
na fakt, ˝e do konstruktywnego dzia∏ania potrzeba przede wszystkim woli
i zaanga˝owania ludzi, w tym wypadku
mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Potrzeba
tak˝e forum, na którym ta wola mog∏a-

by byç manifestowana. Poniewa˝ nasze
indywidualne g∏osy i starania nie docierajà ani do naszych radnych, ani na
Zarzàd Miasta czy sesje Rady Miasta,
proponujemy form´ zupe∏nie niezale˝nà od uk∏adów politycznych, czyli stowarzyszenie.
Na zebraniu za∏o˝ycielskim w dniu
23 czerwca 1999 r. powo∏ano Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, które
jest (cytat ze statutu) „dobrowolnym,
samorzàdnym, trwa∏ym zrzeszeniem
majàcym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i dzia∏aƒ sprzyjajàcych poprawie ˝ycia w osiedlu Stara
Mi∏osna miasta Weso∏a, tworzenie
i rozwijanie dobrosàsiedzkich stosunków mi´dzy jego mieszkaƒcami, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu ˝ycia wsród jego mieszkaƒców,
a tak˝e przyczynianie si´ do rozbudowy
infrastruktury spo∏ecznej i technicznej
osiedla Stara Mi∏osna oraz wspieranie
organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które
podejmujà takie dzia∏ania.”
Stowarzyszenie b´dzie realizowa∏o
swoje cele przez (cytat ze statutu):
„1. Organizacj´ imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,
2. prowadzenie dzia∏alnoÊci integrujàcej mieszkaƒców Starej Mi∏osny poprzez aktywnoÊç kulturalnà, rekreacyjnà i towarzyskà,

ZamieszkaliÊmy
W domu nowym i pustym,
Na opak nawiedzonym
Bo nie g∏osami zmar∏ych
Ale nie narodzonych
W nim przez ˝ycie co nap∏ynie
Wyruszymy jak na okr´cie
Tu b´dzie drzewo czereÊni
A tu pokoje dzieci´ce
Tutaj nas spotka przysz∏oÊç
Nieznana jeszcze nikomu
A za nami zostanie
Historia tego Domu
Dorota Wroƒska
Niedziela, 13 czerwca 1999 r.
3. promocj´ inicjatyw spo∏ecznych
na rzecz Starej Mi∏osny,
4. wspó∏prac´ z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji
i wymiany doÊwiadczeƒ w zakresie pracy samorzàdowej i dzia∏alnoÊci spo∏ecznej,
5. dzia∏anie na rzecz rozbudowy infrastruktury spo∏ecznej i technicznej
Starej Mi∏osny,
6. organizowanie dzia∏alnoÊci charytatywno-opiekuƒczej i pomocy spo∏ecznej,
7. podejmowanie dzia∏aƒ na rzecz
ochrony Êrodowiska,
8. prowadzenie pracy oÊwiatowo-wychowawczej z dzieçmi i m∏odzie˝à,
9. wspó∏prac´ i wzajemnà pomoc
cz∏onków stowarzyszenia,
10. promocj´ Starej Mi∏osny,
11. inne dzia∏ania sprzyjajàce rozwojowi statutowych celów organizacji.”
Je˝eli cele stowarzyszenia i formy jego dzia∏alnoÊci sà zbie˝ne z Paƒstwa
dà˝eniem do twórczego i konstruktywnego uczestniczenia w ˝yciu naszej
spo∏ecznoÊci, serdecznie zapraszamy
do wspó∏pracy. We wrzeÊniu odb´dzie
si´ drugie zebranie, na którym wybrane zostanà w∏adze stowarzyszenia oraz
okreÊlony zostanie program dzia∏ania
na najbli˝szy rok. O dok∏adnym terminie zebrania poinformujemy we wrzeÊniowym numerze „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”. Bli˝sze informacje
o Stowarzyszeniu mo˝na uzyskaç pod
numerami telefonów: 773-13-15 lub
773-34-39.
Ma∏gorzata Krukowska
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Weso∏a demokracja
Dwa lata temu odby∏o si´ referendum
(oficjalnie nazwane przez w∏adze Weso∏ej
„konsultacjami spo∏ecznymi”) na temat
oddzielenia Starej Mi∏osny od Weso∏ej
i utworzenia z naszego Osiedla osobnej
gminy. Referendum by∏o wa˝ne, a 60
proc. mieszkaƒców miasta (a 80 proc.
mieszkaƒców Starej Mi∏osny) opowiedzia∏o si´ za podzia∏em. Rok temu w programach wyborczych prawie wszystkich
kandydatów do Rady Miasta widnia∏o
has∏o: doprowadz´ do oddzielenia Osiedla. Tak˝e Komitet Mieszkaƒców, z którego listy wy∏oniono wszystkich pi´ciu
radnych naszego Osiedla, szed∏ do wyborów z has∏em „Miasto Stara Mi∏osna”.
Minà∏ nieca∏y rok od tych wyborów
i przedwyborcze obietnice zesz∏y na plan
dalszy. Zgodnie z zasadà, ˝e „punkt siedzenia, zmienia punkt widzenia”, has∏o
„Miasto Stara Mi∏osna” uleg∏o przedawnieniu. OczywiÊcie, ka˝dy ma prawo do
zmiany poglàdów. Robià to nawet wielcy
m´˝owie stanu. Premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill, atakowany w Izbie
Gmin za zmian´ polityki swojego rzàdu,
oÊwiadczy∏ wr´cz: „Tylko krowa nie
zmienia poglàdów”. Jednak jako osoba
publiczna musia∏ si´ z tego swoim wyborcom wyt∏umaczyç. Nasi radni jakby zapomnieli o swoich obietnicach przedwyborczych oraz woli mieszkaƒców wyra˝onej
w referendum i dzia∏ajà zgodnie z zasadà
wyg∏oszonà niedawno przez p. Burszewskà: „Jestem radnà i nikomu nie musz´
si´ t∏umaczyç z tego co robi´”.
Inicjatyw´ powo∏ania dodatkowej reprezentacji mieszkaƒców w postaci Komitetu Osiedlowego radni zablokowali
jako „niewystarczajàcà”, „kad∏ubkowà”
i „niereprezentatywnà”. Alternatywà
Komitetu Osiedlowego, a tak˝e g∏oszonej przed wyborami koncepcji miasta
Stara Mi∏osna sta∏o si´ utworzenie
dzielnicy. Niech b´dzie i dzielnica, zawsze to jakiÊ dodatkowy samorzàd.
Warszawa ma dzielnice, mo˝e mieç je
tak˝e Weso∏a. Skàd tylko ta z∏udna nadzieja, ˝e taka dzielnica b´dzie mieç
wi´cej samodzielnoÊci ni˝ Komitet
Osiedlowy? Przecie˝ obydwie te formy
samorzàdu, a tak˝e so∏ectwo, sà z punktu widzenia prawa takimi samymi jednostkami pomocniczymi samorzàdu
gminnego. Dzia∏ajà w oparciu o te same
zapisy ustawy samorzàdowej i posiadajà
te same kompetencje: mogà wykonywaç
zadania powierzone przez Zarzàd Mia-
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sta i z jego upowa˝nienia, a wszystkie
decyzje majàtkowe, w tym w∏asny bud˝et, inwestycje czy sprzeda˝ gruntów
i tak muszà byç zatwierdzane przez Rad´ Miasta. Tak wi´c czy to So∏tys zg∏osi
wniosek o budow´ chodnika, czy Komitet Osiedlowy zaopiniuje budow´ chodnika, czy te˝ Rada Dzielnicy uchwali budow´ chodnika, to i tak bez decyzji Rady Miasta ten chodnik nie powstanie.
Dlatego mydlenie oczu mieszkaƒcom
wielkim sukcesem, jakim jest powstanie
dzielnicy przy jednoczesnym odrzuceniu koncepcji podzia∏u miasta, jest po
prostu nieeleganckie.
OczywiÊcie, mam ÊwiadomoÊç, ˝e
zmienia si´ sytuacja Starej Mi∏osny, ˝e
nowy burmistrz patrzy na nas przychylnym okiem i ˝e w konsekwencji systematycznego zasiedlania Osiedla ju˝ nied∏ugo oka˝e si´, ˝e radnych z naszego
terenu b´dzie wi´cej ni˝ radnych z pozosta∏ych cz´Êci Weso∏ej razem wzi´tych. Mo˝e wi´c rzeczywiÊcie nie warto
si´ oddzielaç. Mo˝e to jest w∏aÊnie dalekosi´˝ny cel naszych radnych: obiecujàc
nam miasto Stara Mi∏osna, mieli na myÊli, ˝e zrobià wszystko, by si´ przez najbli˝sze lata nie oderwaç od Weso∏ej,
a jak ju˝ b´dzie nas wi´cej, to przeg∏osujà zmian´ nazwy z „Weso∏ej” na „Starà
Mi∏osnà” i w ten sposób spe∏nià swoje
wyborcze obietnice...
Ale wróçmy do naszej tytu∏owej demokracji. Jednym z g∏ównych argumentów
podnoszonych przeciw powo∏aniu Komitetu Osiedlowego przez p. Rodziewicza
by∏ tryb jego powo∏ania. Otó˝ 100 osób
obecnych na zebraniu za∏o˝ycielskim to
za ma∏o, aby mówiç o reprezentatywnoÊci
takiego Komitetu. Wychodzàc naprzeciw
spo∏ecznej potrzebie demokratyzacji na-

szego Osiedla (a w∏aÊciwie ju˝ dzielnicy),
radni zaproponowali, aby z 15 miejsc
w majàcej powstaç Radzie Dzielnicy
„z urz´du” przydzieliç im 5, tzn. ˝e ka˝dy
radny ze Starej Mi∏osny automatycznie
sta∏by si´ cz∏onkiem Rady Dzielnicy. Ten
przejaw rozpasanej demokracji jak nic
kojarzy mi si´ z heroicznà postawà w∏adz
PRL z 1989 r., gdy w wyborach parlamentarnych a˝ 1/3 miejsc zaproponowano
rozdzieliç w wyborach powszechnych,
partyjnym kolegom zostawiajàc zaledwie
2/3. Przez te 10 lat nastàpi∏ i tak wielki
skok: nasza miejscowa w∏adza sobie zostawi∏a zaledwie 1/3 miejsc, a˝ 2/3 zostawiajàc na pastw´ wyborców. A˝ strach
pomyÊleç, co b´dzie za kolejne 10 lat!
Zwraca w tym wszystkim uwag´ argumentacja p. Siudka, który na sesji Rady
Miasta, uzasadniajàc takie rozwiàzanie,
stwierdzi∏, ˝e on to bardzo by nie chcia∏
byç w tej Radzie Dzielnicy, ale przecie˝
musi, bo w koƒcu „nie wiadomo, kto zostanie wybrany, a musi tam byç ktoÊ, kto
b´dzie wiedzia∏, jak takà dzielnicà zarzàdzaç”. Jakbym s∏ysza∏ s∏ynne prezydenckie „nie chcem, ale muszem”! Radni
z innych cz´Êci miasta byli mniej subtelni. Nieliczni goÊcie lipcowej sesji mogli
us∏yszeç wypowiedzi w stylu: „Jak ju˝
musi byç ta dzielnica, to lepiej by byli
tam wrogowie, których znamy, ni˝ jacyÊ
nowi, nieznani”. S∏odkie, nieprawda˝?
Na marginesie chcia∏bym zadaç jedno
krótkie pytanie tym radnym, którzy tak
ubolewajà, ˝e „ta dzielnica” musi powstaç, choç sami g∏osowali za jej powo∏aniem: A kto i jak was zmusi∏ do podj´cia
takiej decyzji? Przecie˝ nie mieszkaƒcy,
bo teraz nikt si´ ich o zdanie nie pyta∏,
a podczas ostatnich „konsultacji spo∏ecznych” wypowiedzieli si´ jednoznacz-
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nie, ˝e chcà w∏asnej gminy, a nie dzielnicy. I wobec tego stanowiska nikt do dzisiaj oficjalnie si´ nie ustosunkowa∏.
GdzieÊ tam, na marginesie tego
wszystkiego, pa∏´ta si´ sprawa przyj´tego kalendarium wyborczego, w którym
najistotniejsze terminy, takie jak powo∏ywanie Komisji Wyborczych i rejestracj´ kandydatów, wyznaczono na sierpieƒ, kiedy wi´kszoÊç wyborców i potencjalnych kandydatów jest na urlopach.
W kontekÊcie niektórych zapisów z ordynacji wyborczej, mówiàcych ˝e Rada
Dzielnicy b´dzie dzia∏aç nawet jeÊli nie
zostanà wybrani wszyscy radni, a obowiàzuje 10 procentowy próg dla kandydatów i musi byç co najmniej 20 proc.
frekwencja, aby wybory by∏y wa˝ne – rodzi si´ chyba uzasadnione podejrzenie,
˝e wszystko to ma byç tylko listkiem figowym dla p∏ynnego przekszta∏cenia si´
Zespo∏u w jednostk´ samorzàdu terytorialnego, dzia∏ajàcà pod ojcowskim
okiem naszych radnych. Tylko po co wydawaç na to pieniàdze. Przecie˝ wystarczy∏oby uchwaliç, ˝e w sk∏ad Rady
Dzielnicy wchodzà – tak˝e z urz´du –
cz∏onkowie Rady Nadzorczej Zespo∏u
(ich kadencja up∏yn´∏a „zaledwie” 3 lata temu, wi´c istnieje ryzyko, ˝e w koƒcu ktoÊ ich odwo∏a, a tak mieliby kolejnà rad´, w której nie niepokojeni przesiedzieliby kolejne 4 lata). Brakujàce do
pi´tnastki dwa miejsca, a˝ prosi si´ obsadziç radnymi powiatowymi, ale jeden
niestety nie bardzo akceptuje ten styl
myÊlenia i sprawowania w∏adzy, by∏by
wi´c niewygodny. Mo˝e wi´c losowanie?
Przy takim sk∏adzie Rady Dzielnicy,
na pewno ∏atwiej by by∏o przeforsowaç
planowane (zgodnie z materia∏ami
przedstawionymi przez p. Hajta∏owicza)
na 10 etatów zatrudnienie w Urz´dzie
Dzielnicy. A tak nigdy nic nie wiadomo.
W∏aÊciwie 10 jest wi´ksze ni˝ 5. Po co
wi´c si´ czepiam? Dla zasad. Bo chcia∏bym wierzyç, ˝e tu, gdzie mieszkam, zasady obowiàzujà. I mimo tego, co o tym
sàdz´, na te wybory pójd´. Bo choç to,
co si´ dzieje na forum Rady Miasta, jest
˝enujàce, doskonale pami´tam, ˝e w roku 1989 okaza∏o si´, ˝e 1/3 jest wi´ksza
ni˝ 2/3. I mam nadziej´, ˝e teraz tym
bardziej oka˝e si´, ˝e 10 jest wi´ksze ni˝
5. Wbrew nadziei „naszej piàtki”.
Kto chce si´ w to bawiç, ma jeszcze kilka dni, aby zarejestrowaç swojà kandydatur´ do Rady Dzielnicy. W koƒcu mamy
demokracj´. Weso∏à.
Marcin J´drzejewski

Nasza szko∏a latem
i po wakacjach
Tego lata odwiedzi∏a mnie moja bratanica z Olsztyna. Niestety by∏ to poczàtek sierpnia, czyli sam szczyt sezonu
ogórkowego w Warszawie. Jest to
okres kiedy stolica zamiera i tylko
w sobot´ lub niedziel´ mo˝na pos∏uchaç Bacha lub Mozarta w wersji „pod
gruszà”. Stara Mi∏osna te˝ nie zdawa∏a
si´ oferowaç nic poza jazdà rowerem
po lesie. A˝ tu nagle spotka∏am znajome dziewczynki ze szko∏y podstawowej. Okaza∏o si´, ˝e w czasie wakacji
chodzà one do sali gimnastycznej na
zaj´cia sportowe organizowane przez
szko∏´. Codziennie (poniedzia∏ek–piàtek) od godzinny 10–14 szko∏a jest
otwarta i dwóch nauczycieli czuwa nad
bezpieczeƒstwem dzieci, które majà do
wyboru takie gry zespo∏owe jak koszykówka i siatkówka oraz tenis sto∏owy.
MyÊl´, ˝e te kilka godzin sp´dzonych
na grze w siatkówk´ b´dzie dla mojej
bratanicy najlepszym wspomnieniem
ze Starej Mi∏osny.

Placówka poza dzia∏alnoÊcià rekreacyjno-sportowà bardzo intensywnie
przygotowuje si´ do rozpocz´cia roku
szkolnego. Mieszkaƒcy osiedla ju˝ teraz mogà podziwiaç bardzo estetyczny
p∏ot wokó∏ szko∏y. Wewnàtrz wymieniane sà wszystkie futryny wraz
z drzwiami. Prace te wykonywane sà
z funduszy miejskich. Natomiast szko∏a z wypracowanych przez siebie Êrodków dzieli jednà z wi´kszych klas na
dwie mniejsze, aby umo˝liwiç dzieciom
nauk´ j´zyka angielskiego w mniejszych grupach.
Od wrzeÊnia rusza tak˝e gimnazjum
– czyli pierwsze trzy klasy w nowym
systemie. Przyb´dzie te˝ du˝o dzieci
do zerówki. Nie wiadomo, czy nie trzeba b´dzie maluchów przyprowadzaç na
trzy zmiany. To pozostaje w gestii dyrekcji szko∏y, która robi co mo˝e, aby
wszystkie dzieci mog∏y si´ uczyç
w mo˝liwie jak najlepszych warunkach.
Margo

TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH
Trzeci rok w Starej Mi∏oÊnie
Nowa siedziba: ul. GoÊciniec 2B, naprzeciwko szko∏y podstawowej nr 3
Profesjonalnie wyposa˝one klasy i kawiarenka „Canadian Club” dla uczniów i rodziców
Nauka metodà komunikatywnà, nauczyciele native speakers i lektorzy polscy
Ma∏e grupy 6-8 osób, dzieci od lat 6 oraz m∏odzie˝ i doroÊli, wszystkie poziomy
Dodatkowe formy nauki: ma∏e formy teatralne i poetyckie;
prezentacje i dyskusje tematyczne; konwersacje przy kawie i herbacie
Kursy przygotowujàce do matury i egzaminów wst´pnych

BUSINESS ENGLISH I T¸UMACZENIA
ma∏e grupy u nas w szkole, u Paƒstwa w firmie, na telefon
i w internecie; seminaria tematyczne; j´zykowe S.O.S.
Zapisy prowadzone b´dà w dniach 1-10 wrzeÊnia, w godzinach 12-19;
dla nowych uczniów testy pisemne oraz bezp∏atna rozmowa kwalifikacyjna.
TEL:

773-32-70

(szko∏a) lub

773-34-39

(dom)
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Skàd si´ bierze (w kranie) woda?
To proste pytanie dr´czy niektórych
mieszkaƒców naszego Osiedla. Wielu
innych nawet si´ nad tym nie zastanawia, odkr´ca kran i woda po prostu
jest. Kolejnà grup´ stanowià w∏aÊciciele prywatnych studni i oni chyba sà najlepiej zorientowani. Natomiast problemów jest wiele i warto o nich pami´taç. Najgorszà sprawà jest jakoÊç tej
wody, ciÊnienie i niejednokrotnie nieoczekiwane przerwy w dostawie.
Ale czemu si´ dziwiç, skoro nasze
Osiedle powsta∏o na terenach pobagiennych. Dwie pierwsze warstwy wodonoÊne sà praktycznie niezdatne do
celów spo˝ywczych. Dopiero studnie
g∏´bsze ni˝ 20 m si´gajà pok∏adów wody
lepszej, choç wyjàtkowo za˝elazionej.
Stan obecny
Cz´Êç pó∏nocna Osiedla nie posiada
instalacji wodociàgowej. Mieszkaƒcy
korzystajà z wody z w∏asnych odwiertów. Budowa i intensywna eksploatacja studni na nowym osiedlu, spowodowa∏a, ˝e wiele z tych studni po prostu wysch∏o. Korzystajàc z faktu, ˝e budujàcy drugà stacj´ benzynowà koncern BP sfinansuje budow´ przepustu
wodociàgowego pod Traktem Brzeskim, istnia∏a szansa na budow´ sieci
wodociàgowej w tamtej cz´Êci Osiedla.
Jednak propozycja Zarzàdu Miasta,
aby wykonaç chocia˝by dokumentacj´
technicznà inwestycji, zosta∏a zablokowana przez... radnych z naszego Osiedla!
Wi´ksza cz´Êç po∏udniowej cz´Êci
Osiedla jest ju˝ z kanalizowana i opleciona siatkà wodociàgów. Rury wodociàgowe po∏o˝one sà 1,8 m. pod ziemià. Znaczàca cz´Êç tej inwestycji by∏a
realizowana na poczàtku lat 90.
Wodociàg ten przez pewien czas
sta∏, a w∏aÊciwie le˝a∏ zakopany pod
ziemià i nie by∏ wykorzystywany. Dopiero w roku 1995 zosta∏ nawodniony.
By∏a to chyba jedna z ostatnich ogólno
osiedlowych inwestycji Zespo∏u (nie liczàc oczyszczalni z przepompownià)
Nie wiem, co prawda, jak to si´ odbywa∏o na innych zadaniach, ale na zadaniu 03 wiarygodnoÊç Zespo∏u jako
inwestora by∏a na tyle ma∏a, i˝ w∏aÊciciele domów zdecydowali si´ powo∏aç
komitet ds. budowy wodociàgu który
to zebra∏ pieniàdze, zleci∏ projekt
i nadzorowa∏ wykonanie tej inwestycji.
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Jak˝e mi∏o by∏o si´ póêniej dowiedzieç, ˝e Zespó∏ wykona∏ wodociàg na
zadaniu 03 i...., ale to ju˝ historia, najwa˝niejsze ˝e nikt nie b´dzie musia∏
robiç g∏´bokich wykopów pod naszymi
oknami.
Zanim powsta∏ ten wodociàg na naszym Osiedlu istnia∏a tzw. prowizorka.
Istnia∏y i istniejà po dziÊ dzieƒ studnie
g∏´binowe zaprojektowane i wykonane
celem zaopatrzenia Osiedla w wod´.
W czasie budowy z tych studni, do wielu lokalnych placów zaplecza budowy,
gumowymi w´˝ami zosta∏a doprowadzona woda do celów budowlanych.
W´˝e te by∏y oczywiÊcie zakopane
w ziemi. Pierwsi mieszkaƒcy którzy zasiedlali swoje domy na prze∏omie lat
90 systematycznie pod∏àczali si´ do tej
prowizorki, do nich pod∏àczali si´ ich
sàsiedzi, póêniej woda z w´˝y zosta∏a
wpuszczana do wykonywanych ju˝ docelowych wodociàgów i tak dalej....
Stàd po odkr´ceniu kranu cz´Êç z nas
ma wod´. Niestety woda ta nadal jest
tà samà wodà do celów budowlanych
i w∏aÊciwie nie nadaje si´ do celów
spo˝ywczych.
OczywiÊcie woda z poszczególnych
studni jest ró˝na, jednak wsz´dzie
zawiera zbyt du˝e iloÊci manganu
i ˝elaza.
Na osiedlu w obecnie jest 6 du˝ych
uj´ç wody z czego pracuje 5.
Studnia nr 1 zasila poprzez prowizork´ wodociàg zadania 03, studnia
nr 2 zasila zadania 04 i 09, studnia nr 3
zasila zadania 05,06, 07, 08, 10 oraz
cz´Êç bloków, studnia nr 4 zasila bloki
nr 105, 103 oraz zadanie 11, studnia
nr 5 nieczynna, studnia nr 6 zadanie
13, 15, 16, 23, cz´Êç 26, bloki 201, 208,
budynki Zespo∏u, hotel, oraz betoniarni´. Nota bene, woda z tej studni jest
najlepsza.
Perspektywy
Jak ju˝ informowaliÊmy na naszych
∏amach, prace zwiàzane z wykonanie
SUW (stacji uzdatniania wody) ju˝ ruszy∏y. Zosta∏ wykonany i przekazany
do Urz´du Gminy projekt inwestycji.
Teraz, po rozstrzygni´ciu przetargu,
zostanie wy∏oniony wykonawca, który
na jesieni tego roku rozpocznie budow´. Planowane zakoƒczenie tej inwestycji to 30 czerwca 2000 roku. W ramach pierwszego etapu zostanie wyko-

nane spi´cie studni nr 3 i 4. Pozosta∏e
studnie zostanà wy∏àczone. Firma
POLGEOL wykona∏a badania wody
z tych studni i na ich podstawie przygotowa∏a wskazania o sposobie uzdatniania wody. Woda b´dzie poddana oczyszczeniu, nie b´dzie chlorowana.
Przed uruchomieniem stacji, sieç wodociàgowa zostanie poddana oczyszczeniu i dezynfekcji.
Zaplanowane sà trzy zbiorniki retencyjne po 500 m3 ka˝dy (w pierwszym etapie b´dzie wykonany jeden).
Majà one zapewniç sta∏e ciÊnienie
w sieci wodociàgowej, niezale˝nie od
nierównomiernego obcià˝enia poborem wody. Pozwoli to mi´dzy innymi
stra˝y po˝arnej nape∏niaç wodà zbiorniki w wozach bojowych, co dzisiaj
z powodu ciÊnienia w sieci jest niemo˝liwe. RównoczeÊnie nie b´dzie zmusza∏o nas do czekania z kàpielà, a˝ ciÊnienie wody pozwoli w∏àczyç si´ piecykowi (A sàsiad ciàgle podlewa ogródek!!!).
Finansowanie Stacji Uzdatniania Wody
Inwestorem SUW jest Urzàd Miasta. Wed∏ug kosztorysu inwestorskiego
koszt I etapu wyniesie ok. 1,8-2,0 mln
z∏otych. W tym roku urzàd gminy z bud˝etu wy∏o˝y 500 tys. z∏, Zespó∏ z naszych pieni´dzy przeka˝e 200 tys. z∏,
dokumentacj´ oraz dzia∏k´. Koncern
paliwowy BP, budujàcy stacj´ benzynowà przy Trakcie Brzeskim, jako refundacj´ kosztów zawiàzanych z pod∏àczeniem si´ do naszej kanalizacji przeka˝e 190 tys. dolarów.
Optymistyczny fina∏
Jak z tego widaç ju˝ nied∏ugo nie b´dziemy musieli czekaç na kàpiel, a˝ sàsiedzi skoƒczà podlewanie ogródków.
Nie b´dziemy woziç wody do picia,
czyÊciç przydomowych filtrów ze szlamu. A prowizorki, które – jak wiemy –
trwajà najd∏u˝ej, przestanà istnieç.
Mam nadziej´ ˝e projektowany system
wodny pozwoli uniknàç spotkaƒ sàsiedzkich przy studni. JesteÊmy ju˝ blisko tego momentu, ˝e nie b´dziemy
musieli zastanawiaç si´ skàd si´ bierze
woda w naszych kranach, a stra˝ po˝arna w razie po˝aru, nie b´dzie jeêdziç do Mi´dzylesia po wod´ do jego
gaszenia.
Robert W´grzynowski
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Mocni si∏à w∏asnego uporu
Ochotnicza Stra˝ Po˝arna w Starej Mi∏oÊnie
W poniedzia∏ek zadzwoni∏ do mnie
naczelnik miejscowej stra˝nicy OSP,
pan Kazimierz Saks z zaproszeniem na
rozmow´. Jako ˝e stra˝acy to ludzie czynu, ja równie˝ nie zwleka∏am i w deszczowy wtorkowy wieczór stawi∏am si´
w stra˝nicy przy ulicy GoÊciniec.
W spotkaniu uczestniczyli: pan Kazimierz Saks (naczelnik), pan Robert
Kopacz (prezes), pan Jerzy Za∏´gowski
(wiceprezes), pan Krzysztof Janaszek
(skarbnik) oraz Ma∏gorzata Krukowska (autorka niniejszej relacji).
Poniewa˝ mieszkam w Starej Mi∏oÊnie dopiero od 1997 roku, poprosi∏am
o krótkà histori´ miejscowej OSP.
Za∏o˝ycielem OSP w roku 1916 by∏
pan Roman Mozdorf, ówczesny dyrektor lokalnej cegielni. Pierwsza stra˝nica
mieÊci∏a si´ na terenie obecnego hipodromu Legii w starym budynku na lewo
od wejÊcia. Obecna siedziba powsta∏a
po wojnie na gruncie przydzielonym
OSP przez w∏adze gminne i powiatowe.
Nowe budynki zosta∏y zbudowane w latach osiemdziesiàtych z materia∏ów Zespo∏u przez murarzy op∏aconych przez
Urzàd Gminy. Natomiast fundamenty
oraz ró˝ne prace pomocnicze wykonali
stra˝acy w czynie spo∏ecznym.
Do wojny istnia∏a kronika OSP, ale
niestety zosta∏a ona zniszczona. Obecnie prowadzi si´ tylko formalnà ewidencj´ akcji oraz przygotowuje sprawozdania z dzia∏alnoÊci, które nast´pnie sà przedk∏adane w Urz´dzie Miasta. Drugim po kronice symbolem OSP
jest sztandar. Oryginalny egzemplarz
niestety sp∏onà∏ podczas po˝aru w miejscowym koÊciele, gdzie by∏ przechowywany. W roku 1950 proboszcz parafii
ufundowa∏ stra˝akom nowy sztandar.
Obecnie w stra˝y dzia∏a 20 osób, ale
na akcje wyje˝d˝a zwykle 7-8 osób.
W roku 1998 stra˝acy sp´dzili oko∏o
1000 roboczogodzin przy po˝arach.
Oprócz doros∏ej kadry, w której sk∏ad
wchodzà tak˝e kobiety, istnieje bardzo
pr´˝na sekcja m∏odzie˝owa (m∏odzie˝
z siódmych i ósmych klas). To w∏aÊnie
jej przedstawicieli mo˝emy zobaczyç
w poczcie sztandarowym podczas uroczystoÊci koÊcielnych i paƒstwowych
oraz na pokazach sprawnoÊciowych na
festynach.

Do OSP mo˝e wstàpiç ka˝dy, ale na
akcje mogà jeêdziç tylko osoby pe∏noletnie. WÊród ch´tnych jest du˝o osób,
które mieszkajà w Starej Mi∏oÊnie od
niedawna, co pozwala mieç nadziej´ na
dalszy rozwój tej organizacji.
OSP jest ogólnopolskim stowarzyszeniem zrzeszajàcym cz∏onków zwyk∏ych,
honorowych i wspierajàcych. Stra˝nica
w Starej Mi∏oÊnie podlega zarzàdowi
sto∏ecznemu, ale gospodark´ finansowà
prowadzi samodzielnie. SamodzielnoÊç
ma swoje dobre strony, ale na naszym
Osiedlu oznacza egzystencj´ na granicy
przetrwania. Stowarzyszenie, które z racji swojego statutu mo˝e si´ utrzymywaç
z darowizn, dotacji, dochodów z dzia∏alnoÊci gospodarczej oraz g∏ównie ze
Êrodków z bud˝etu miasta, jest niestety
w du˝ej mierze skazane na ∏ask´ i nie∏ask´ Urz´du Miasta. Jak wiadomo, „∏aska paƒska na pstrym koniu jeêdzi”
i czasami Urzàd jednà r´kà daje, a drugà zabiera. W roku 1998 stra˝acy zaoszcz´dzili z przyznanego im bud˝etu
25000 PLN na poczet rozpocz´tej budowy nowej stra˝nicy. Jednak Urzàd Miasta Êrodki te potraktowa∏ jako niewykorzystane i wliczy∏ do ogólnej nadwy˝ki
bud˝etowej. Nast´pnie z wielkà pompà
ofiarowa∏ stra˝akom 40000 PLN na budow´ w roku 1999. OczywiÊcie mo˝na
by powiedzieç, ˝e „darowanemu koniowi nie zaglàda si´ w z´by”, ale jeÊli si´
dobrze policzy, to oka˝e si´, ˝e prawdziwa dotacja wynios∏a tylko 15000 i Urzàd
nie bardzo mia∏ si´ czym chwaliç.
Ponadto Urzàd Miasta do dnia dzisiejszego nie zatwierdzi∏ bud˝etu OSP
Stara Mi∏osna na rok 1999 (50000 PLN
na wydatki bie˝àce, takie jak benzyna,
energia elektryczna, naprawy wozów)
przedstawionego mu przez Zarzàd
OSP Stara Mi∏osna. Mo˝e Urzàd wychodzi z za∏o˝enia, ˝e stra˝acy znowu
byliby zbyt oszcz´dni i znowu trzeba by
im coÊ zabraç na koniec roku. „Koƒ by
si´ uÊmia∏”.
Stra˝akom jednak do Êmiechu nie
jest. W stra˝nicy nie ma centralnego
ogrzewania, wody bie˝àcej ani kanalizacji. Po akcji, kiedy przyje˝d˝ajà czarni
od sadzy, spoceni i zm´czeni, nie mogà
nawet si´ umyç. W czasie deszczu dach
kryty papà przecieka, a zimà trzeba p∏a-

ciç ogromne rachunki za energi´ elektrycznà s∏u˝àcà do utrzymywania minimalnej temperatury powy˝ej zera w gara˝ach, gdzie stojà dwa wozy bojowe. To
chyba zas∏uga Êw. Floriana, patrona
stra˝aków, ˝e jeszcze ktoÊ chce pracowaç w takich warunkach.
Dla porównania warto si´ wybraç do
stra˝nicy w Weso∏ej, gdzie ∏azienki
i baza socjalna sà standardem, o którym si´ nawet nie wspomina, a bardzo
∏adnie urzàdzona wielka sala bankietowa oraz pomieszczenia wynaj´te dla
klubu nocnego stanowià êród∏o pokaênych dochodów z dzia∏alnoÊci w∏asnej
tamtejszej OSP.
Nasi stra˝acy ch´tnie udost´pniliby
swoje pomieszczenia na dzia∏alnoÊç
kulturalno-oÊwiatowà, takà jak kino
czy dom kultury, albo te˝ na bankiety
i wesela, ale przy obecnym tempie inwestycji Urz´du Miasta niepr´dko b´dzie to mo˝liwe: w tym roku nie wystarczy nawet na przykrycie blachà
nadbudówki nad gara˝ami. Szkoda, bo
m∏odzie˝ w Starej Mi∏oÊnie nie ma ani
kina, ani domu kultury (dom kultury
zosta∏ zlikwidowany w roku 1997,
a zwolnione pomieszczenia zosta∏y
przez Urzàd Miasta zwrócone stra˝akom zdewastowane i do tej pory nie
wp∏yn´∏a z Urz´du ani jedna z∏otówka
na ich remont).
OczywiÊcie dzia∏alnoÊç stra˝aków to
przede wszystkim gaszenie po˝arów,
a nie siedzenie w stra˝nicy. I stàd pewnie ich si∏a. Od tego roku sà jeszcze silniejsi, bo przyby∏ im nowy wóz bojowy
mi´dzy innymi dzi´ki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i osobistym staraniom ministra
Szyszko. Nadal brakuje jednak niezb´dnego wyposa˝enia, tj. podnoÊnika
lub drabiny wysokoÊciowej.
Na pytanie, co si´ najcz´Êciej pali
w Starej Mi∏oÊnie, moi rozmówcy
zgodnie odpowiadajà, ˝e las. Potem sà
∏àki wypalane przez nieodpowiedzialnych gospodarzy oraz w∏aÊcicieli posesji, którym si´ nie chce kosiç trawy
wzd∏u˝ p∏otu. Po˝ary domków powstajà najcz´Êciej na skutek wadliwych instalacji kominkowych, elektrycznych,
nieprzestrzegania przepisów przeciwpo˝arowych oraz zaprószenia. W tym
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O bezpieczeƒstwo i mienie
naszych klientów
dbamy jak o w∏asne

roku stra˝acy wyje˝d˝ali ju˝ 17 razy do
po˝arów. A w czasie ostatnich ulewnych deszczy trudnili si´ g∏ównie wypompowywaniem wody z piwnic
w domkach na osiedlu. Najefektowniejsza akcja polega∏a na gaszeniu doniczki z torfem na balkonie znajdujàcym si´ na górnym pi´trze w jednym
z bloków na osiedlu. Przyjecha∏o wtedy
6 wozów stra˝y po˝arnej, ale ˝aden
z nich nie mia∏ ani podnoÊnika, ani
drabiny wysokoÊciowej. Sytuacj´ uratowali nasi miejscowi stra˝acy, którzy
zorganizowali normalnà drabin´, nast´pnie po niej weszli i ugasili nieszcz´snà doniczk´.
Rozmówcy moi podkreÊlali jednak, ˝e
najtrudniejsze i najniebezpieczniejsze
sà na ogó∏ akcje gaszenia lasu, poniewa˝
zmieniajàcy si´ wiatr powoduje górne
lub dolne przerzuty po˝aru w niezwykle
szybkim tempie, co mo˝e stanowiç nawet zagro˝enie ˝ycia stra˝aków.
Bezpieczeƒstwo po˝arowe naszego
Osiedla zale˝y od wielu czynników.
W wyniku kontroli Komendanta Powiatowego w Miƒsku Mazowieckim
powsta∏a lista zagro˝eƒ, z których prezentujemy tylko najwa˝niejsze:
– brak oznakowania hydrantów podziemnych (stra˝acy do tej pory nie
dostali od Zespo∏u mapki z naniesionymi hydrantami)
– niesprawne hydranty naziemne na
ulicy Diamentowej (cz´sto takie hydranty sà samowolnie zaklepywane
bàdê uszkadzane, zw∏aszcza gdy
znajdujà si´ w bezprawnie za∏o˝onych ogródkach)
– brak utwardzonych podjazdów do
bloków mieszkalnych
– wyst´powanie pomi´dzy ulicami a blokami mieszkalnymi sta∏ych elementów
zagospodarowania terenu (ogrodzeƒ,
blokad miejsc parkingowych itp.)

– zamykanie niektó- z innych jednostek przy po˝arze, to
rych ulic, np. Irydowej, mówià do siebie: „Tylu wariatów w jedKlonowej bramami nym miejscu to jeszcze nie widzia∏em”.
Cokolwiek by mówili, ich czyny mówià
lub zaporami
W obiektach u˝y- za siebie i Êwiadczà o potrzebie ich pratecznoÊci publicznej cy w naszym Osiedlu.
MyÊl´, ˝e przy ca∏ym niedow∏adzie
(np. szko∏a, przedszkole) stwierdzono lokalnych w∏adz, warto pomóc stra˝ami´dzy innymi uchy- kom i wesprzeç ich finansowo poprzez
darowizny prywatne lub przekazywane
bienia dotyczàce:
– opracowania nstruk- przez firmy (kwoty te mogà byç odlicji bezpieczeƒstwa po- czane od dochodu jako darowizny).
Podajemy konto, na które mo˝na wp∏a˝arowego
–
przeprowadzania caç pieniàdze na budow´ i wykoƒczekonserwacji podr´czne- nie stra˝nicy. Zach´camy te˝ do zostania cz∏onkami wspierajàcymi OSP Stago sprz´tu gaÊniczego
– oznakowania dróg ewakuacyjnych, ra Mi∏osna. W nast´pnych numerach
miejsc usytuowania sprz´tu przeciw- gazetki b´dziemy informowaç o tym,
jakie sumy wp∏yn´∏y i na jakie inwestypo˝arowego
– braku przeszkolenia pracowników cje zosta∏y przeznaczone. Stra˝acy nas
w zakresie przepisów przeciwpo˝aro- nie zawodzà, mamy wi´c nadziej´, ˝e
paƒstwo ich te˝ nie zawiodà.
wych
– zastosowania ∏atwo zapalnych eleMargo
mentów wystroju klatki schodowej
i korytarza oraz ∏atwo zapalnych wyDla wszystkich, którzy chcieliby wesprzeç
k∏adzin w salach dla dzieci i na korydzialalnoÊç naszych stra˝aków podajemy
tarzach.
numer konta:
Zwróçmy uwag´, ˝e przeprowadzanie okresowych kontroli le˝y w gestii
OSP Stara Mi∏osna
Urz´du Miasta, który powinien zlecaç
Bank Spó∏dzielczy w Halinowie
wyspecjalizowanym firmom okreÊlone
Odzia∏ w Weso∏ej
zadania wynikajàce z obowiàzku za20301039-488-1201-11-215-2706-11
pewnienia bezpieczeƒstwa przeciwpo˝arowego.
Do zadaƒ stra˝aków
nale˝y jak najszybsze
05-077 Weso∏a
reagowanie na ka˝dy syOs. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
gna∏ o po˝arze. Aby
tel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
mogli to zadanie w∏aÊciwie wype∏niaç, muszà
ten sygna∏ otrzymywaç
• Koncesja MSW •
jak najpr´dzej. Powinni•
Autoryzacja
TECHOM – kl SA 4 •
Êmy im w tym pomagaç.
•
Zezwolenie
Paƒstwowej
Agencji Atomistyki •
Dobrze jest wi´c mieç
pod r´kà numer telefoProjektowanie i wykonywanie systemów:
nu do naszej stra˝y po– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
˝arnej: 773-39-78. JeÊli
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
bowiem zadzwonimy
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
pod 998, nasze zg∏osze– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
nie zostanie skierowane
– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
najpierw do Miƒska,
a dopiero potem do StaPonadto wykonywanie instalacji:
rej Mi∏osny.
– elektrycznych
Na koniec rozmowy
– telefonicznych
zapyta∏am stra˝aków,
– wideodomofonowych
czy traktujà swojà dzia– TV satelitarnej
∏alnoÊç jak prac´, oboDobór systemu monitorowania
wiàzek czy przygod´?
Ze Êmiechem odpowieSerdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
dzieli, ˝e jak spotykajà
PORADY BEZP¸ATNE!
si´ czasami z kolegami
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Bezpieczny dom i osiedle
Urlopy ju˝ trwajà, ale zabezpieczenie
mieszkaƒ, domów i innych obiektów
przed z∏odziejami jest zawsze konieczne. Niektórzy ˝artujà, ˝e najlepszà
ochron´ stanowi „czujny sàsiad”.
OczywiÊcie czujnoÊci sàsiadów nie nale˝y lekcewa˝yç ale i sàsiad mo˝e nie wiedzieç co dzieje si´ wewnàtrz obiektu
szczególnie w nocy ale równie˝ i w ciàgu dnia, gdy˝ sàsiedzi te˝ nie przebywajà bez przerwy w swoich lokalach,
a obiekty okradane, sà uprzednio wnikliwie obserwowane, szczególnie rozk∏ad dnia ich u˝ytkowników. Dlatego
najlepsze informacje o tym co dzieje si´
wewnàtrz, przekazuje elektroniczny
system alarmowy i - co najwa˝niejsze nie daje si´ zastraszyç.
Kiedy nale˝y go instalowaç? Odpowiedê jest jednoznaczna: instalacj´
(okablowanie) najlepiej wykonaç przed
po∏o˝eniem tynków lub innej technologii wykoƒczeniowej Êcian.
Jaki system? Odpowiedê uzale˝niona
od wymagaƒ i zasobnoÊci inwestora. Do
wyboru mamy szerokà gam´ urzàdzeƒ.
Podstaw´ systemu powinny stanowiç:
• centralka alarmowa w obudowie
z zasilaczem,
• akumulator bezobs∏ugowy (wielkoÊç
zale˝na od iloÊci urzàdzeƒ),
• sygnalizator akustyczno-optyczny zewn´trzny (min. 1 szt.),
• sygnalizator akustyczny wewn´trzny
1szt.,
• klawiatury szyfrujàce min. 1 szt. (lub
pilot radiowy do za∏àczania i wy∏àczania systemu,
• czujniki wykorzystujàce ró˝norakie
zjawiska fizyczne
– czujki przestrzenne: podczerwieni
pasywnej i aktywnej wewn´trzne
i zewn´trzne, st∏uczenia szyb (niefoliowanych), mikrofalowe, ultradêwi´kowe lub dualne tj. mieszane,
– czujki punktowe: kontaktronowe
(elektromagnetyczne), drganiowe,
wibracyjne, naciskowe,
– czujki przeciwpo˝arowe: optyczne,
jonizacyjne, temperaturowe,
– czujki st´˝enia gazu (autonomiczne i pracujàce w systemie).
Uwaga! Zwierz´ta w domu wymagajà dobrania odpowiednich czujek
i w∏aÊciwego sposobu monta˝u.
System mo˝emy rozbudowaç o inne
elementy:
• „PANIC” tj. odbiornik lokalny

wspó∏pracujàcy z centralà i pilot radiowy z baterià (dla wezwania pomocy w razie napadu),
• dialer telefoniczny umo˝liwiajàcy
przekazanie informacji przez telefon
do stacji monitorowania lub uprzednio zaprogramowanych abonentów
w sposób tonalny lub w postaci nagranego komunikatu g∏osowego,
• nadajnik radiowy (z antenà i zasilaczem oraz w∏asnym akumulatorem)
umo˝liwiajàcy przekazywanie informacji drogà radiowà do stacji monitorowania).
W du˝ych zespo∏ach mieszkalnych
mo˝na zbudowaç centralny system
ochrony i monitoringu lokalnego.
System sygnalizacji w∏amania i napadu
warto rozbudowaç o sygnalizacj´ po˝aru
oraz nadmiernego st´˝enia gazu.
Systemy mogà byç przewodowe
lub bezprzewodowe oraz mieszane.
System bezprzewodowy i mieszany stosuje si´ zwykle gdy obiekt jest ju˝ wykoƒczony. Mamy wówczas ograniczony
wybór czujników, g∏ównie do: podczerwieni pasywnej, st∏uczenia szyb, kontaktronów i czujek przeciwpo˝arowych.
W zale˝noÊci od zasobnoÊci portfela
system mo˝e byç szczelny tj. ochronà
obejmujàcy wszystkie mo˝liwe drogi
w∏amania oraz system pu∏apkowy chroniàcy g∏ówne ciàgi komunikacyjne i wybrane pomieszczenia.
Dobry system powinien umo˝liwiç w∏àczenie i wy∏àczenie przynajmniej dwóch
stref ochrony tj. dziennej i nocnej.
Ka˝dy system powinien byç wyposa˝ony obligatoryjnie we w∏asne êród∏o zasilania (akumulator automatycznie do∏adowywany przez zasilacz) oraz ochron´
antysabota˝owà urzàdzeƒ i instalacji.
Po dobraniu odpowiedniego zestawu urzàdzeƒ
czeka nas jeszcze:
– rozprowadzenie przewodów (okablowanie),
– monta˝ urzàdzeƒ,
– oprogramowanie centrali,
– uruchomienie systemu,
– podpisanie umowy ze
stacjà monitorowania
o ile decydujemy si´ na
w∏àczenie do monitoringu.
Oprócz wymienionych
wy˝ej urzàdzeƒ mo˝emy

czujka

zdecydowaç si´ na dodatkowe zabezpieczenia:
• halogeny z czujkami ruchu oÊwietlajàce przedpole obiektu,
• bramofon lub videofon przy bramie,
• dozór wizyjny otoczenia z mo˝liwoÊcià
dokumentowania na magnetowidzie,
• elektroniczne zewn´trzne w postaci:
- zewn´trznych czujników podczerwieni pasywnej,
- barier podczerwieni aktywnej,
- czujników radarowych,
- p∏otów (siatki lub pr´ty metalowe)
wyposa˝onych w system sensorowy,
- p∏otów indukcyjno-pojemnoÊciowych,
- przewodów ziemnych.
Wszystkie zabezpieczenia zewn´trzne, które pozwalajà wyprzedzajàco informowaç o zbli˝aniu si´ intruza do naszego obiektu sà jednak drogie. Jedynie
czujki podczerwieni pasywnej specjalnie
przygotowane do zewn´trznych warunków do∏àczane do systemu wewn´trznego sà w miar´ tanie i bardzo skuteczne.
Du˝y komfort stwarza nam system
dozoru wizyjnego, jest on jednak du˝o
dro˝szy od systemów alarmowych.
Wspomn´ równie˝ o systemach zintegrowanych gdy˝ czytelnikami mogà
byç w∏aÊciciele du˝ych obiektów.
Systemy te pozwalajà na wizualizacj´
i automatyzacj´ wszystkich elementów
sterowania i zarzàdzania obiektem tj.:
wykorzystujàc systemy sygnalizacji w∏amania, po˝aru, nag∏oÊnienia, kontroli
dost´pu z rejestracjà czasu pracy
w∏àcznie, dozoru wizyjnego oraz systemów parkingowych, sterujà klimatyzacjà, oddymianiem (okien lub klap),
oÊwietleniem, windami itp.
Pozostawiajàc obiekt zabezpieczony,
˝ycz´ czytelnikom mi∏ego urlopu.
Jan ZYGMUNT
sygnalizator
zewn´trzny
akustyczno-optyczny

do stacji
monitorowania

nadajnik
sygnalizator
wewn´trzny
akustyczny
czujka
centrala
zasilacz
akumulator

szyfrator

czujka

czujka
zewn´trzna

dial telefon
czujka

czujka
kontaktron

GARA˚
szyfrator

szyfrator

telefon

powiadomienie
telefoniczne
(równie˝ tel.
komórkowych)
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Rodzinny Zlot Cyklistów Starej Mi∏osny
Wielki Rodzinny Zlot Cyklistów Starej Mi∏osny to impreza, która mia∏a na
celu integracj´ mieszkaƒców naszego
osiedla. UznaliÊmy, ˝e rywalizacja sportowa, szczególnie na poziomie amatorskim, pomo˝e nam ten cel osiàgnàç.
Najwa˝niejszym punktem programu
Zlotu by∏y wi´c wyÊcigi na rowerach
(w du˝ej mierze górskich). ChcieliÊmy,
by zawody przeprowadzone zosta∏y
w jak najbardziej profesjonalny sposób,
dlatego s´dziowanie oraz nadzór nad
prawid∏owym przebiegiem imprezy powierzyliÊmy zawodowym s´dziom z oddzia∏u warszawskiego Polskiego Zwiàzku Kolarstwa. Do dyspozycji mieli oni
sekretariat, w którym dzielnie radzili
sobie nasi osiedlowi wolontariusze.
Ka˝dy ch´tny do startu w wyÊcigach
musia∏ si´ wpisaç na list´ w odpowiedniej
dla siebie grupie wiekowej i oczekiwaç
na start w wyznaczonym czasie. Niestety
wiele kontrowersji i niepotrzebnych dyskusji spowodowa∏ obowiàzek startu
w kaskach. Kwestia ta, jak si´ zdaje, powinna byç ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo
startujàcych (w du˝ej cz´Êci dzieci i m∏odzie˝y) uznana za bezdyskusyjnà.

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce
sprz´t
rehabilitacyjny

Przygotowane by∏y trzy trasy:
– Dla najm∏odszych slalom równoleg∏y, który ustawiony by∏ na trawie tak,
aby w razie upadku nic si´ dziecku nie
sta∏o. Niektórzy spoÊród najm∏odszych
uczestników narzekali na zbyt mi´kkie
pod∏o˝e, wszyscy mieli jednak równe
szanse...
– Druga trasa mia∏a d∏ugoÊç 1000
m i wiod∏a wokó∏ koÊcio∏a. Na niej niektórzy uczestnicy (a jeszcze cz´Êciej ich
rodzice) narzekali na górk´ na wyjeêdzie z ∏àki na Êcie˝k´ wzd∏u˝ kana∏ku.
Wydaje si´, ˝e górka ta stanowi∏a najwi´kszy k∏opot dla dzieci, którym rodzice kupili za du˝e i za ci´˝kie rowery.
Dalej trasa wiod∏a drogà gruntowà.
Trzeba by∏o si´ troch´ wspiàç, a nast´pnie wykazaç technikà na piaszczystym zakr´cie w prawo. Dalej by∏o ju˝
dziecinnie ∏atwo, no i meta. Trasa wytyczona by∏a wyraênie, za pomocà czerwonej taÊmy. W jej najtrudniejszych
punktach stali harcerze wskazujàcy
w∏aÊciwy kierunek jazdy.
– Trzecia trasa mia∏a 2830 m (niektórym wychodzi∏o w porywach nawet
4000 m!). Start lotny wyznaczony by∏

na placu, nast´pnie zawodnicy jechali
wzd∏u˝ kana∏ku w kierunku oczyszczalni Êcieków „Cyraneczka”, tam mostkiem na drugà stron´ – wzd∏u˝ granicy
lasu, a nast´pnie w lewo w las. Tam
czeka∏a cyklistów niespodzianka w postaci piaszczystego podjazdu, po którym nast´powa∏ zjazd z górki w prawo
do drogi (tutaj niektórzy zauwa˝yli, ˝e
mo˝na uniknàç jazdy piaszczystymi koleinami i ominàç je wàskà, ale twardà
Êcie˝kà wzd∏u˝ drogi). Potem trasa
wiod∏a przy betoniarni i w lewo pod
gór´ mi´dzy drzewami, a˝ do ulicy Ptasiej. Ptasià, na której mieszkaƒcy z zainteresowaniem obserwowali zawody,
jecha∏o si´ do GoÊciƒca, gdzie nad bezpieczeƒstwem uczestników czuwa∏a
Stra˝ Miejska. Dalej pozostawa∏ tylko
ostry finisz przy koÊciele do mety na
placu. Równie˝ ta trasa by∏a oznakowana na tyle skrupulatnie, na ile starczy∏o nam drogiej taÊmy. Dodatkowo
stali przy niej harcerze, pomagajàcy
w organizacji wyÊcigu.
Upa∏ i brak treningu da∏ ˝niwo w postaci kilku upadków [?] i wielkiego
zm´czenia na mecie, a ca∏à win´ za to

SPRZEDA˚ NA RATY
G∏ówny sponsor
nagród na Wielkim
Rodzinnym Zlocie
Cyklistów

serwis

cz´Êci
rowerowe

HURTOWNIA
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
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zwalono na „bardzo trudnà tras´”. Wydaje si´ jednak,
˝e w porównaniu z trasami prawdziwych wyÊcigów na
rowerach górskich, by∏ to „niedzielny spacer po parku”.
Nasza trasa mia∏a mo˝e tylko zbyt nierówne pod∏o˝e,
ale w koƒcu po to rowery górskie majà balonowe opony
oraz – przynajmniej niektóre z nich – amortyzacj´.
W czasie wyÊcigów nie dosz∏o do ˝adnych groênych
upadków. Niektórzy zawodnicy natomiast „z∏apali gumy”.
PublicznoÊç dopingowa∏a szaleƒczo, bo i walka by∏a
za˝arta. Wszystkie grupy wiekowe (poza jednà 19-30 lat,
za którà a˝ troch´ wstyd) by∏y naprawd´ licznie obsadzone. Na szczególne uznanie zas∏u˝yli zawodnicy z grupy wiekowej powy˝ej 31 lat. Ci ludzie wiedzà, ˝e trzeba
dbaç o zdrowie...
Na koniec warto mo˝e jeszcze raz odnieÊç si´ do usytuowania i stopnia trudnoÊci trasy. Mimo ˝e by∏a ona
krytykowana, wydaje si´ ˝e zosta∏a poprowadzona
w optymalny sposób gwarantujàcy zarówno bezpieczeƒstwo, jak i podobieƒstwo do tras wytyczanych na prawdziwych wyÊcigach. JeÊli ktoÊ z tegorocznych uczestników ma pomys∏ na lepsze jej usytuowanie, to zapraszamy do wspó∏pracy na kolejnym Wielkim Rodzinnym
Zlocie Cyklistów Starej Mi∏osnej.
Krzysztof Kokociƒski

SPONSORZY
ZLOTU CYKLISTÓW:
Hurtownia Rowerów Arkon, ul. Mazowiecka 11 - g∏ówny sponsor nagród
DOMEKO, ul. Trakt Brzeski 75 - bezp∏atny transport i wsparcie
finansowe
MAPEI - Zenon Jaskó∏a, ul. Mazowiecka 4 - wsparcie finansowe
Firma PUSZ - wsparcie finansowe
Salon SAAB, ul. GoÊciniec 15 - wsparcie finansowe
Centrum Ogrodowe ADAX, ul. Trakt Brzeski 9/11 - wsparcie
finansowe
Auto-Szko∏a, ul. Trakt Brzeski 28 - organizacja slalomu dla
dzieci oraz nagród w postaci ksià˝ki „Bezpieczna droga do
szko∏y" dla najm∏odszych uczestników zawodów
Hurtownia rowerów Raleigh, Zakr´t 112a - nagrody rzeczowe
Apteka, ul. Jeêdziecka 22c/róg Obwodnicy - wyposa˝enie
apteczki pierwszej pomocy.
TRANS-NEC - bezp∏atny wywóz Êmieci po festynie.

Wyniki zawodów
Podajemy list´ zwyci´zców (pierwsze
6 miejsc) rywalizacji sportowej.

K 0-5
1. Julia Gaw´cka lat 5
2. Michalina WiÊniewska lat 4
3. Paulina WiÊniewska lat 4
K 6-8
1. Ania Mierzejewska lat 6
2. Zuzanna Popiƒska lat 6
3. Janina Rogala lat 6
K 9-10
1. Iga Floriaƒczyk lat 10
2. Sandra Szafraƒska lat 10
3. Jagoda Maka lat 10
4. Paloma Frem lat 10
5. Paula Sagan lat 9
6. Anna Rowicka
K 11-12
1. Dominika Mucha lat 11
K 13-15
1. Kasia Langota lat 15
K 19-30
1. Joanna W´grzynowska

K 31 1. Magda Gaw´cka
2. Ma∏gorzata Krukowska
M. 0-5
1. Micha∏ Stankiewicz lat 4
2. Piotr Wierciƒski
3. Dawid Kutysz
4. Kacper Zieliƒski lat 3
5. Micha∏ Stanis∏awski lat 5
M. 6-8
1. Filip SzczeÊniak lat 8
2. Kuba Pudralski lat 7
3. Sebastian Mucha
4. Piotrek Papusta
5. Hubert Zieliƒski lat 6
6. Filip Popiƒski lat 8
M. 9-10
1. Marcin Macio∏ek lat 9
2. Karol Leszczyk lat 10
3. Micha∏ Puchalski lat 9
4. Adam Borkowski lat 9
5. Artur Karbownik lat 10
6. Micha∏ P´kacki lat 10
M. 11-12
1. Hubert Nowak lat 12
2. Pawe∏ Gontarzewski lat 12

3. Artur Choiƒski lat 12
4. Marcin Macio∏ek lat 9
5. Micha∏ Kurek lat 12
6. ¸ukasz Pachnik lat 11
M. 13-15
1. Filip Piechocki lat 14
2. Maciej MuÊnicki
3. Pawe∏ Krzemiƒski lat 14
4. Marek Chojnicki lat 14
5. Micha∏ Turzyƒski lat 14
6. Bartosz K´pkowski lat 13
M. 16-18
1. Piotr Pieczyski lat 16
2. ¸ukasz Galik lat 16
3. Mariusz Dàbrowski lat 16
M. 19-30
1. Krzysztof Kokociƒski
M. 311. Jacek Mróz
2. Krzysztof Jezierski
3. Maciej Piechocki
4. Piotr Macio∏ek
5. Piotr Sagan
6. Tom Law
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Zlot Cyklistów okiem obiektywu

Sekretariat zawodów mia∏ pe∏ne r´ce roboty. Prawie setka
zawodników to nie przelewki

Po ci´˝kiej walce na trasie mo˝na by∏o
podziwiaç pokazy cyklotrialu - akrobacji
rowerowych w wykonaniu opolskiej grupy
Team Different, lub posiliç si´ kie∏baskà z
grilla oferowanà przez harcerzy

Na mecie na wszystkich czeka∏y
wspania∏e nagrody

12

STARA MI¸OSNA

Najm∏odsi mogli pojeêdziç na
kucyku, bawiç si´ wspólnie z
teatrzykiem Czarodziej lub na
balu teatru JaÊ

A tak wyglàda∏ festyn z okazji
Êwi´ta miasta

Zorganizowany na hipodromie Szwadronu RP
festyn z okazji Êwi´ta miasta zgromadzi∏
ok. 3-4 tysi´cy uczestników. Ale kto by si´ opar∏
zaproszeniu Weso∏ej Platformy ze wspania∏à orkiestrà
i klownami? Tym bardziej ˝e na miejscu zapewniono
moc atrakcji. ZaÊ koncert zespo∏u T-LOVE rozgrza∏
wszystkich, nie wy∏àczajàc najwy˝szych w∏adz miasta
(na zdj´ciu obok taƒczà od lewej: Przewodniczàcy
Rady Miasta p. Andrzej Jastrz´bski, Wiceburmistrz
Bogdan Gutowski, Burmistrz Jacek Wojciechowicz)
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G
I
P
S
HAUSE

Zakr´t 106 b
tel./fax (0-22) 773 23 32

oferujemy:

SPRZEDA˚ - materia∏ów budowlanych i wykoƒczeniowych
p∏yty gipsowe
sufity podwieszane
farby, lakiery
kleje
ocieplenia budynków

SULEJÓWEK
300 m

WARSZAWA

SIEDLCE

GIPS
HAUSE

STARA MI¸OSNA
LIN
LUB

*
*
*
*
*

KOMPLEKSOWE US¸UGI OGÓLNOBUDOWLANE
* stolarka AL, PCV * ˝aluzje, verticale * rolety antyw∏amaniowe

zapraszamy w godz. 7:30-17:30
GABINET
GINEKOLOGICZNO-PO¸O˚NICZY
lek. med. Marek Mazurek
GINEKOLOG - PO¸O˚NIK
TEL. 773 35 99, TEL. KOM. 0601 258 195
pon.
Êroda
sobota

Zakupy na telefon, sklep Muchomor w Starej Mi∏oÊnie: 773-19-68
Od wrzeÊnia przy szkole j´zyka angielskiego na ul. GoÊciniec 2B b´dzie dzia∏a∏ „Canadian Club”- galeria i café: zapraszamy
na wystaw´ prac plastycznych Tom’a Law.
M∏ode ma∏˝eƒstwo, anglista i psycholog
wynajmie mieszkanie 2-pokojowe w Starej
Mi∏oÊnie, tel.: 0-602 576-277 lub 773-34-39
Sklep hydrauliczny przy Trakcie Brzeskim
zatrudni sprzedawc´ ze znajomoÊcià bran˝y i obs∏ugi komputera, tel.: 773-33-89
(w godzinach 10-17).

MI¡SK MAZ.
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WESO¸A

TRAKT BRZESKI

Gabinet Ginekologiczny
Stara Mi∏osna ul. Torfowa 4a

WARSZAWA

SZKO¸A

Antykoncepcja hormonalna
Antykoncepcja zak∏adanie spiral
Nieregularne miesiàczkowanie
Zespó∏ napi´cia przedmiesiàczkowego
Nad˝erki - leczenie
Cytologia
Zaburzenia okresu przekwitania
Terapia hormonalna
Osteoporoza
Stany zapalne dróg moczowo-p∏ciowych
Próby cià˝owe
GABINET
Prowadzenie cià˝y
UL. TORFOWA
Badanie piersi
Kontrola po porodzie
Wizyty domowe

Szko∏a angielskiego w Starej Mi∏oÊnie nawià˝e wspó∏prac´ z nauczycielami j´zyka
angielskiego i niemieckiego oraz z Native
Speakers of English. Mo˝liwoÊç pe∏nego
lub niepe∏nego wymiaru godzin. Prosimy
o kontakt z Ma∏gosià: 773-34-39
Opieka nad dzieçmi, na godziny i ca∏y
dzieƒ: 773-19-98

10.00-12.00, 17.00-21.00
10.00-12.00, 17.00-21.00
10.00-13.00

UL. GOÂCINIEC

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Og∏oszenia drobne
Kupi´ dzia∏k´, pustà lub z fundamentem,
tel.: 773-74-26
Bezdzietne ma∏˝eƒstwo wynajmie pokój,
tel.: 773-35-74, 773-12-76
Osoby, które chcà prowadziç zaj´cia
z dziedziny medytacji, yogi, lub innych
technik relaksacyjnych prosimy o kontakt,
udost´pnimy sal´: 773-34-39
Odbitki ksero mo˝na zrobiç w sklepie MEDICA ul. Trakt Brzeski 31 (obok poczty)
oraz w delikatesach Welmax (na pi´trze)
przy ul. Trakt Brzeski 68.

SPROSTOWANIE:
W poprzednim numerze Starej Mi∏osny
przekr´ciliÊmy nazwiska Przewodniczàcego
Rady Nadzorczej Zespo∏u p. Jerzego
WA¸AZI¡SKIEGO oraz Burmistrza p. Jacka
WOJCIECHOWICZA, za co zainteresowanych
i Paƒstwa serdecznie przepraszamy.
Redakcja

Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie,
wp∏ywy z reklam majà jedynie pokryç koszty druku.
Reklamujàc si´ u nas,
mo˝ecie Paƒstwo jednoczeÊnie wesprzeç
promowane przez nas inicjatywy spo∏eczne.
Wszystkich zainteresowanych reklamà
w naszej gazecie prosimy o kontakt telefoniczny
z p. Ma∏gorzatà Krukowskà tel. 773-34-39.
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Zagubienie, pragnienia, smotnoÊç
- to poszukiwanie mi∏oÊci
ocenia∏ 900 lat Eremita? Czy to nie
czasy, w których m∏odzi „szydzà z autorytetów”, jak mówi∏ Sokrates? Mamy nadziej´, ˝e nie. Problem poszanowania osób starszych by∏ i jest obecny
w ka˝dej epoce. Obecny jest tak˝e
w naszym Êrodowisku - w Starej Mi∏oÊnie. Wielu mieszkaƒców Starej Mi∏osny to ludzie starsi. Zamkni´ci
w swych domach, opuszczeni, zagubieni, samotni. Mo˝e majà bliskich, znajomych i krewnych, ale m∏odzi zaj´ci
sà bardziej rzeczami i sprawami, a nie
staroÊcià i samotnoÊcià. Poruszajàc ten
odwieczny problem pokoleƒ pragniemy zach´ciç do zmiany tego stanu rzeczy. Zapraszamy zarówno osoby starsze, jak ich sàsiadów, znajomych,
krewnych do kontaktowania si´ z naszà redakcja. Pragniemy poÊredniczyç
w wymianie informacji lub nawiàzywaniu kontaktów mi´dzy osobami starszymi, jak i osobami chcàcymi nieÊç
pomoc ludziom potrzebujàcym opieki
i wsparcia (niekoniecznie materialnego). Wszelkie sugestie, pomys∏y
i wsparcie mile widziane. Prosimy
o kontakt (zapewniamy dyskrecj´).
Na potwierdzenie istnienia takiej
potrzeby w naszym Êrodowisku pragn´
podzieliç si´ doÊç
smutnym
dowiadomoÊci sàsiedzkie Ê w i a d c z e n i e m .
Opiekowa∏am si´
M¸ODA MI¸OSNA
samotnie mieszDodatek specjalny do gazety Stara Mi∏osna
kajàcà
starszà
osobà, pe∏nà ˝aTaki tytu∏ b´dzie mia∏ wrzeÊniowy dodatek do naszej gaze- lu, niech´ci do
ty. To, jak on b´dzie wyglàda∏ zale˝y od Was - m∏odzie˝owej ludzi i krewnych.
redakcji M∏odej Mi∏osny. Chcemy oddaç do waszej dyspozy- Ucià˝liwoÊç, ˝al
cji miejsce, gdzie b´dziecie mogli wyraziç swoje opinie, rozgoryczenie byopowiedzieç o ciekawych wydarzeniach, poruszyç problemy, ∏y skutkiem sao których trudno mówiç w domu lub w szkole.
motnoÊci i nieZapraszamy do wspó∏pracy osoby zainteresowane pracà pewnoÊci, bradziennikarskà, piszàce teksty poetyckie lub proz´ oraz kiem opieki najwszystkich, którzy identyfikujà si´ z M∏odà Mi∏osnà.
bli˝szych czynioJednoczeÊnie og∏aszamy konkurs na najciekawszà relacj´ nej z mi∏oÊci
z wakacji. Prace b´dà przyjmowane do 15 wrzeÊnia i szacunku dla
(prosimy o wrzucanie ich do skrzynek redakcyjnych w paw- niej samej, a nie
ilonie Domeko lub przy koÊciele parafialnym), a trzy z obowiàzku, czy
najlepsze zostanà wydrukowane w paêdziernikowym „op∏aty za us∏ug´”. ˚al i smutek
numerze naszej gazety.
Sposób kontaktu z redakcjà znajdziecie na ostatniej osoby samotnej
najbardziej nasila
stronie w stopce redakcyjnej.
Redakcja si´ w dni Êwiàteczne, w dniach
900 lat temu to jest 1095 roku Piotr
Eremita, s∏ynny kaznodzieja z czasów
pierwszej wyprawy Krzy˝owej, pisa∏:
„Âwiat prze˝ywa czas strasznej udr´ki.
Nasza m∏odzie˝ nie myÊli o niczym,
zajmuje si´ tylko sobà, nie ma uszanowania dla rodziców i starszych: m∏odzi
nie majà w sobie ˝adnej pokory, wypowiadajà si´ tak, jakby wszystko wiedzieli. Wszystko to co my starsi uwa˝amy za wa˝ne, oni nazywajà g∏upim”.
Tak by∏o 900 lat temu. Si´gnijmy jeszcze dalej, 2400 lat temu w piàtym wieku przed Chrystusem wielki filozof
grecki - Sokrates u˝ala∏ si´: „Nasza
m∏odzie˝ jest przywiàzana do luksusów. M∏odzi ludzie zostali êle wychowani, szydzà sobie z autorytetów, nie
powstajà na widok przechodzàcego
starca”.
Czy˝ to wszystko na co si´ uskar˝ali
„Wielcy” poprzedniej epoki, nie jest
odzwierciedleniem skarg dnia dzisiejszego? Co mo˝emy powiedzieç o stosunku ludzi m∏odych do starszych, samotnych? Poprzez postaw´ m∏odych
ludzi do osób starszych dokonuje si´
oceny czasów w których ˝yjemy. Ta
ocena wypada dzisiaj doÊç s∏abo. Czy
to nie „czasy strasznej udr´ki”, jak to

nasilenia choroby lub zagro˝enia. Aby
takich sytuacji by∏o coraz mniej w naszym Êrodowisku pragniemy zainicjowaç utworzenie wspólnie z naszymi
czytelnikami wspólnot´ czyniàca dobro na rzecz ludzi starszych, samotnych, potrzebujàcych, zagubionych.
Troszczàc si´ o starszych - wychowujemy m∏odych.
Dzielàc si´ z Paƒstwem refleksjami
nad relacjà m∏odoÊci i staroÊci pragn´
zakoƒczyç je spisanym “za˝aleniem”
w formie wiersza przez pewnego ucznia, przyst´pujàcego do egzaminu dojrza∏oÊci.
El˝bieta Ko∏buk
Pragnà∏em mleka matki,
a dosta∏em butelk´ ze smoczkiem
Pragnà∏em rodziców,
a dano mi zabawk´
Pragnà∏em rozmowy,
a dosta∏em ksià˝k´
Pragnà∏em si´ uczyç,
a wystawiono mi Êwiadectwo
Pragnà∏em myÊleç,
a otrzyma∏em wiadomoÊci
Pragnà∏em mieç szerokie spojrzenie,
a otrzyma∏em krótkie informacje
Pragnà∏em szcz´Êcia,
a otrzyma∏em pieniàdze
Pragnà∏em sensu,
a umo˝liwiono mi karier´
Pragnà∏em nadziei,
a dosta∏em niepewnoÊç
Pragnà∏em si´ zmieniç obdarowano mnie wspó∏czuciem.
Pragnà∏em ˝yç...

Pomoc spo∏ecznà
dla osób starszych Êwiadczy:
Komitet Pomocy Spo∏ecznej
Zarzàd Miejski w Weso∏ej
05-077 Weso∏a
ul. Kiliƒskiego 31
tel. 773 54 44
p. Prezes Helena Kazimierczak
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Nasze spacery
Mazowiecki Park Krajobrazowy, do
którego przylega nasze Osiedle, jest
pod wzgl´dem wielkoÊci drugim po
Puszczy Kampinoskiej kompleksem leÊnym w sàsiedztwie Warszawy. Powierzchnia parku wynosi 14.371 ha.
Cechà charakterystycznà ukszta∏towania terenu sà liczne, wysokie wydmy
piaskowe tworzàce swoiste „∏aƒcuchy
górskie”. Uboga gleba powoduje, ˝e
dominujàcym gatunkiem drzewostanu
jest sosna; obok niej wyst´pujà brzozy
i d´by, a w miejscach podmok∏ych – olchy. Zwraca uwag´ g´ste poszycie leÊne, w tym czarne jagody – tzw. ∏ochynie, paprocie i konwalie. Licznie wyst´pujà grzyby. Bogata jest równie˝ fauna
parku. O gnie˝d˝àcych si´ tu ptakach
piszemy regularnie, spotkaç tu mo˝na
tak˝e (wczesnym rankiem lub póênym
wieczorem) sarny, jelenie, dziki, a nawet ∏osie. Te ostatnie nie ∏atwo zobaczyç, poniewa˝ kryjà si´ w trudno dost´pnych partiach lasu, g∏ównie wÊród
bagien i mokrade∏, których równie˝ nie
brak na terenie Parku.
Najbli˝sze, p∏ytkie i grzàskie rozlewiska majà charakterystycznà, ciemnobràzowà barw´ wody. Jest to wynik
obecnoÊci kwasów humusowych, powstajàcych podczas procesu butwienia
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szczàtków roÊlinnych, tworzàcych póêniej pok∏ady torfu. W wyniku zakwaszenia w wodach tych wyst´pujà nieliczne tylko organizmy ˝ywe, unikajà
ich nawet ˝aby. Wi´ksze zbiorniki wodne powsta∏y na terenach, gdzie dawniej
wydobywano torf. Noszà one nazw´
„∏ugów”. Jest wi´c Bia∏y ¸ug, Kaczy
¸ug i po∏o˝ony najbli˝ej Osiedla Zielony ¸ug, zwany tak˝e „Macierowskim
Bagnem”. W tym ostatnim wydobywano torf jeszcze w latach czterdziestych.
Póêniej wyrobisko wype∏ni∏a woda,
a bujny rozwój roÊlinnoÊci spowodowa∏
jej odkwaszenie, chocia˝ ma nadal

ciemny kolor. W przeciwieƒstwie do
wspomnianych poprzednio moczarów
wody Zielonego ¸ugu t´tnià ˝yciem –
przede wszystkim sà siedliskiem wielkich iloÊci ˝ab wodnych. Z ryb wyst´pujà tu g∏ównie karasie. Jest to równie˝ ostoja ptaków wodnych, m.in. czapli. W nadbrze˝nych szuwarach dostrzec mo˝na polujàcego na ˝aby zaskroƒca. Jest to wà˝ niejadowity i niegroêny koloru stalowo-szarego z charakterystycznymi ˝ó∏tymi plamami
w tylnej partii g∏owy. Wà˝ ten, podobnie jak w∏aÊciwie wszystkie nasze gady
i p∏azy, obj´ty jest ochronà. Z rzadkich
i chronionych roÊlin wyst´puje tu m.in.
owado˝erna rosiczka.
DojÊcie do „Zielonego ¸ugu” jest
bardzo proste. Nale˝y iÊç ulicà Torfowà
a˝ do po∏o˝onej po lewej stronie posesji
oznaczonej numerem 19, poni˝ej której
znajdziemy du˝y akwen, przedzielony
szerokà, poroÊni´tà trawà groblà. Z niej
mo˝emy obserwowaç ˝ycie mieszkaƒców jeziora, w czym pomo˝e nam dobra
lornetka. Lewa cz´Êç jeziorka jest mniej
zaroÊni´ta – z ciemnej wody wyrastajà
pnie obumar∏ych brzóz. Prawa strona
poroÊni´ta zielonà rz´sà roi si´ od g∏oÊno rechoczàcych ˝ab.
Cofnijmy si´ teraz z grobli do rozwidlenia dróg w pobli˝u wspomnianej
posesji. Nieoznakowana droga odchodzàca w prawo pod gór´ doprowadzi
nas na ∏àk´ pod lasem. Po lewej stronie
widoczne zabudowania gospodarcze
z rzadko ju˝ spotykanà studnià z drewnianym ˝urawiem. Idàc dalej malowniczà drogà przez las, dochodzimy po kilkunastu minutach do ulicy Borkowskiej, którà wrócimy do Torfowej

STARA MI¸OSNA
przemarszu skróciç
i pójÊç Êcie˝kà po
prawej stronie jeziorka. Prowadzi
ona mi´dzy m∏odymi zagajnikami a lasem mieszanym; po
drodze widaç du˝o
konwalii.
Kiedy
Êcie˝ka si´ rozwidla, nale˝y wybieraç

prawà odnog´. Po dwudziestu, trzydziestu minutach dojdziemy do lasu
sosnowego i szerokiego goÊciƒca, którym nale˝y pójÊç w lewo do ulicy Kociszewskich w Mi´dzylesiu, a nià do Borkowskiej i Torfowej.
Ca∏a trasa zajmie turystom pieszym
oko∏o pó∏torej godziny. Rowerem
mo˝na jà pokonaç w 30-40 minut.
Krzysztof St. Kijak

i Osiedla. JeÊli czas i si∏y pozwalajà,
warto jednak ze wspomnianego rozwidlenia dróg podà˝yç „zielonym” szlakiem turystycznym, biegnàcym brzegiem dalszych rozlewisk „Zielonego
¸ugu”. Kiedy szlak skr´ci w prawo dojdziemy po kilkunastu minutach do kolejnego, ÊródleÊnego jeziorka. Jest to
tzw. Czarny Staw w pobli˝u Mi´dzylesia. Idàc dalej oznakowanym szlakiem,
dojdziemy do p´tli autobusowej w tej
miejscowoÊci. Mo˝na jednak tras´

Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Wakacje w powiecie przebieg∏y cicho
i spokojnie. Na ostatniej sesji, uda∏o si´
przeprowadziç dwie wa˝ne dla naszego
miasta sprawy: przekazanie 100 tys. z∏
na kontynuacj´ remontu ul. Armii Krajowej oraz uchwa∏´ w sprawie kontynuacji Zespo∏u Szkó∏ na naszym Osiedlu.
Ta ostatnia uchwa∏a zaowocowa∏a nareszcie bardzo konkretnymi dzia∏aniami. Odby∏a si´ ca∏a seria spotkaƒ pomi´dzy zainteresowanymi stronami
w wyniku czego uzgodniono, ˝e inwestycja zostanie przej´ta przez Urzàd
Miasta Weso∏a.
Dzi´ki olbrzymiemu zaanga˝owaniu
p. Ligii Krajewskiej, Naczelnika Powiatowego Wydzia∏u OÊwiaty, kuratorium
przyzna∏o nawet dodatkowà kwot´ 500
tys. z∏ na budowane w pierwszym etapie
gimnazjum. Obecnie pozosta∏a ju˝ tylko kwestia formalnego przej´cia budowy oraz podpisania porozumienia z Powiatem o trybie wykorzystania zapisa-

nej w bud˝ecie powiatu kwoty 1 mln. z∏ dzi´ki ograniczeniu liczby internatów
(wykorzystywanych Êrednio w 30%),
dotacji przeznaczonej na t´ budow´.
Ciekawostkà z ostatniego okresu mo- przerostu administracyjnego i szybkiej
˝e byç fakt, ˝e powstajàca w∏aÊnie przy modernizacji przestarza∏ych kot∏owni
Okr´gowym Zwiàzku W´dkarskim w´glowych w ciàgu najbli˝szych 2 - 3 lat
w Siedlcach Powiatowa Spo∏eczna mo˝na b´dzie dokonaç oszcz´dnoÊci na
Stra˝ Rybacka nie obejmie zasi´giem poziomie prawie 1,5 mln. z∏ rocznie.
swojego dzia∏ania naszego miasta
Paƒstwa Radny Powiatowy
(a tak˝e Sulejówka i Halinowa), ponieMarcin J´drzejewski
wa˝ OZW w Siedlcach nie dzia∏a na
tym terenie!
Du˝o
pracy
majà w∏adze poul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
wiatu z dzia∏aniaoferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
mi zwiàzanymi
z reformà oÊwia- ☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
ty z przekszta∏- ☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 dostawa GRATIS!!!
caniem placó- ☛ do zakupów powy˝ej 70,00 COCA-COLA 1l GRATIS!!!
wek, konkursami
Zamówienia przyjmujemy
Oferujemy Paƒstwu:
na dyrektorów,
✓ Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny,
pod numerem: 773-19-68
warzywa i owoce
a tak˝e poszuki✓ Napoje, soki, wody mineralne
waniem oszcz´d- Sklep czynny:
✓ Artyku∏y monopolowe, wyroby tytoniowe
noÊci w oÊwiacie. codziennie: od 6.00 do 22.00
✓ Chemia gospodarcza, artyku∏y tekstylne
Okazuje si´, ˝e w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00 ✓ Pras´ codziennà i czasopisma

Sklep MUCHOMOR
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Sàsiedzi cz. IV
Duszne, goràce powietrze nie dawa∏o
mi spaç, a wracajàcy z maniakalnà zawzi´toÊcià po ka˝dym zrzuceniu z mojej
poduszki kot, s∏odziutko (w jego przekonaniu) wtula∏ si´ w mój policzek, co
w istniejàcych warunkach nie poprawia∏o komfortu wypoczynku. Na domiar
z∏ego, Êpiàcy w przedpokoju pies chrapa∏ niczym wys∏u˝ony parowóz. Dlatego, gdy za oknem rozleg∏o si´ przeraêliwe wycie alarmu, natychmiast zerwa∏em
si´ na równe nogi. Krótkie spojrzenie
na ulic´ nie wykaza∏o jakichkolwiek
oznak ˝ycia. Jednak na domu w Êrodku
uliczki b∏yska∏o pomaraƒczowe Êwiat∏o
alarmu, zaÊ jego wibrujàcy dêwi´k bez
przeszkód przemierza∏ stojàce powietrze. Czekajàc a˝ w∏aÊciciele go wy∏àczà,
uÊwiadomi∏em sobie ˝e przecie˝ wyjechali na weekend. Sàsiedzka solidarnoÊç chwil´ walczy∏a z w∏aÊciwym dla
godziny 3 nad ranem lenistwem.
– Czy ktoÊ wreszcie wy∏àczy to cholerstwo? – z∏owró˝bny g∏os zaspanej
˝ony przewa˝y∏ szal´ na rzecz postawy
pro obywatelskiej.
Spojrza∏em t´sknie na poduszk´,
którà natychmiast po moim wstaniu
kot objà∏ w wy∏àczne posiadanie. Ha∏as
bynajmniej mu w spaniu nie przeszkadza∏. Westchnà∏em i uda∏em si´ na patrol. Ku mojemu zdziwieniu, mimo
og∏uszajàcego jazgotu alarmu pozosta∏e domki wyglàda∏y na g∏´boko uÊpione. Przeskoczy∏em p∏ot, nie traktujàc
tego bynajmniej jako pierwszego kroku
w kampanii prezydenckiej. Szczegó∏owe ogl´dziny domu z wszystkich stron
nie wykaza∏y jakichkolwiek Êladów
w∏amania. Mo˝na by powiedzieç, ˝e
panowa∏a cisza i spokój, gdyby nie
przeraêliwie wyjàcy alarm. Poniewa˝
w∏aÊcicieli nie by∏o, jedynà szansà na
jego uciszenie by∏o odstrzelenie syreny. Kiedy wraca∏em do domu, z otwartego na górze okna w domu sàsiada
spod 44-ki pad∏o zaskakujàce pytanie:
– I co, obrobili go?
Z intonacji g∏osu mo˝na by by∏o wywnioskowaç, ˝e jest to raczej ciekawoÊç
ni˝ wspó∏czucie.
– Nie, nic si´ nie dzieje. To chyba jakaÊ fa∏szywka.
– No to dlaczego tak wyje? Spaç nie
mo˝na. Niech to w koƒcu wy∏àczà.
– Wyjechali. Wrócà jutro wieczorem.
– Jak to! I ca∏y czas tak ma wyç? Jak ju˝
pan wsta∏, to niech pan coÊ z tym zrobi.
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– S∏ucham? – ostatnia sugestia sàsiada wyda∏a mi si´ nieco absurdalna.
– No, niech pan coÊ zrobi, ˝eby tak
nie wy∏o – sàdzàc ˝e nie dos∏ysza∏em sàsiad powtórzy∏ swojà sugesti´ krzykiem.
– Wie pan... – chcia∏em wyt∏umaczyç
pewnà trudnoÊç wy∏àczenia alarmu
w cudzym, zamkni´tym domu, jednak
w tym momencie alarm sam si´ wy∏àczy∏ i zapad∏a Êwidrujàco w uszy cisza.
– ... O, ju˝ po wszystkim – dokoƒczy∏em szybko rozpocz´tà kwesti´.
– No, jak to dobrze, ˝e nam si´ uda∏o – sàsiad wspania∏omyÊlnie przyjà∏ na
siebie cz´Êç sukcesu i schowa∏ si´ wewnàtrz domu, a ja mruknà∏em do pustego okna „No, to dobranoc panu”
i uda∏em si´ do siebie. Kiedy otwiera∏em furtk´, alarm w∏àczy∏ si´ ponownie. Biegiem wróci∏em do tamtego domu. Jednak powtórne, szczegó∏owe
ogl´dziny upewni∏y mnie w przekonaniu, ˝e to tylko awaria systemu.
Kiedy wraca∏em do siebie, uda∏em
bardzo zaaferowanego i nie zwróci∏em
uwagi na kolejnà sugesti´ sàsiada co do
skutecznego wy∏àczenia „tego cholernego ha∏asu”. Mruknà∏em sobie pod
nosem „teraz pana kolej” i poszed∏em
przenieÊç ∏ó˝ko do pokoju z oknami
wychodzàcymi na drugà stron´.
Poranek nie przyniós∏ zmiany. Alarm
wy∏àcza∏ si´ po 10 minutach, aby po 30
sekundach przerwy w∏àczyç si´ na nowo. Kiedy wsta∏em, na ulicy nerwowo
debatowa∏ spory t∏umek sàsiadów.
Prym wodzi∏ sàsiad spod 44-ki.
– To skandal, aby wyjechaç i zostawiç
w∏àczony alarm. Z tym trzeba coÊ zrobiç!
Ju˝ ja im wygarn´, jak tylko si´ pojawià!
Inni byli nieco bardziej wyrozumiali,
ale wyjàcy od kilku godzin alarm zaczyna∏ ju˝ wszystkim dzia∏aç na nerwy. Dlatego powrót w∏aÊcicieli domu wi´kszoÊç
przyj´∏a z ogromnà ulgà. Sàsiad spod
44-ki zgodnie z zapowiedzià poszed∏ zakoƒczyç spraw´ po swojemu. Jego powitanie skutecznie zag∏uszy∏o nadal wyjàcy alarm (sàsiedzi nie zdà˝yli nawet
wejÊç do domu). Z daleka dobiega∏y
mnie urywki zdaƒ w stylu: „Co wy sobie
myÊlicie, ˝e my mamy nie spaç z powodu waszego alarmu” czy „nie liczcie na
to, ˝e nast´pnym razem ktoÊ wyjdzie zobaczyç, co si´ u was dzieje!”. To ostatnie
w∏aÊciwie troch´ mnie zdziwi∏o...
Min´∏o kilka spokojnych tygodni.
KtóregoÊ kolejnego wieczora w domu

na koƒcu uliczki w∏àczy∏ si´ inny alarm.
Szybka wizja lokalne przeprowadzona
przez kilku sàsiadów nie wykaza∏a niczego niepokojàcego. Ten alarm wy∏àczy∏ si´ na szcz´Êcie po kilku minutach.
Jednak w∏aÊciciele po powrocie i tak
zostali zbesztani za „nieodpowiedzialne zostawienie êle ustawionego alarmu”. W ciàgu kilku tygodni w∏àczy∏o
si´ jeszcze kilka innych fa∏szywych
alarmów, budzàc coraz mniejsze zainteresowanie mieszkaƒców. Ich w∏aÊciciele ka˝dorazowo byli pouczani przez
sàsiada spod 44-ki, o „skandalicznej
nieodpowiedzialnoÊci” i o tym, ˝e
„wi´cej nie zamierza biegaç do ich fa∏szywych alarmów” budzàc ka˝dorazowo zdziwienie Êwiadków tych rozmów,
jako ˝e nikt nie widzia∏ go, jak biegnie
do jakiegokolwiek alarmu.
Kiedy wi´c w deszczowà noc, o godzinie 2, w∏àczy∏ si´ alarm w jego domu
stwierdzi∏em, ˝e tym razem nawet ja
sobie dam spokój. Jak si´ okaza∏o,
stwierdzili tak wszyscy sàsiedzi. A jak
si´ okaza∏o wieczorem, po jego powrocie, tym razem alarm nie by∏ fa∏szywy.
– Wie pan co – zagadnà∏ mnie nast´pnego dnia na ulicy – ludzie sà tacy
nieuczynni. Wy∏ alarm, a nikt nie przyszed∏. Ja to zawsze si´ interesowa∏em,
co si´ dzieje, a tu taka niewdzi´cznoÊç.
Na nikogo nie mo˝na ju˝ liczyç...
Troch´ mi si´ zrobi∏o g∏upio. Ale zaraz sobie przypomnia∏em, jak sàsiad
z naprzeciwka us∏ysza∏ od niego, ˝eby
„nie montowa∏ sobie alarmu, bo on
i tak nie zamierza zrywaç si´ w nocy by
pilnowaç za niego domu”. Dlatego powiedzia∏em tylko:
– Wie pan, Kodeks Hammurabiego
ju˝ dawno usankcjonowa∏ zasad´ oko
za oko, zàb za zàb...
– No w∏aÊnie – ucieszy∏ si´ wyraênie
nie rozumiejàc mojej aluzji – gdyby tak
znów z∏odziejom obcinaç r´ce by∏oby
mniej w∏amaƒ. Ale mimo wszystko to
skandal, ˝e nikt nie zareagowa∏ na ten
mój alarm.
W zaistnia∏ych okolicznoÊciach troch´ mnie tym zirytowa∏. Jednak sàsiad
to sàsiad. UÊmiechnà∏em si´ wi´c do
niego ˝yczliwie i powiedzia∏em:
– RzeczywiÊcie szkoda, ˝e nikt nie
poszed∏ sprawdziç. Przepraszam, ˝e te˝
nie zareagowa∏em. MyÊl´, ˝e jeÊli komuÊ si´ to jeszcze przydarzy, wszyscy
zareagujemy...
Sàsiad
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„Narkotyki sà z∏e...” i co dalej
Jestem psychologiem i wspó∏za∏o˝ycielem Stowarzyszenia „Bli˝ej Dziecka”, od
kilku lat zajmuj´ si´ terapià m∏odzie˝y
i ich rodzin, a tak˝e – a mo˝e i przede
wszystkim – profilaktykà uzale˝nieƒ.
Prowadz´ zaj´cia profilaktyczne dla
uczniów ze szkó∏ podstawowych i Êrednich ca∏ego województwa mazowieckiego oraz rodziców i nauczycieli.
DoÊwiadczenia zawodowe oraz poczucie, ˝e dost´pnoÊç do narkotyków jest
coraz wi´ksza sk∏oni∏y mnie do napisania
tego artyku∏u. Adresuj´ go szczególnie
do wszystkich RODZICÓW. Nie zamierzam nikogo straszyç ani te˝ uspokajaç,
chcia∏abym sk∏oniç do refleksji oraz zapoznaç z pewnymi faktami.
Postawa rodziców w „sprawie narkotyków” jest kluczowa i od niej pragn´ zaczàç. Niepokojàco du˝o rodziców przyjmuje stanowisko pt. „to mojego dziecka
nie dotyczy”. Nie mieÊci im si´ w g∏owie,
˝e ich ukochane, dobrze wychowane
dziecko mog∏oby si´gnàç po „Êmierç”. Sà
przekonani, ˝e ich wykszta∏cenie, dobra
sytuacja materialna, wzajemna mi∏oÊç
w rodzinie uchronià dziecko przed niebezpieczeƒstwem. Wyobra˝ajà sobie, ˝e
narkotyki biorà g∏ównie dzieci „niekochane”, zaniedbane, z biednych bàdê
dysfunkcjonalnych rodzin. Mi∏oÊç do
dziecka i b∏´dne przekonania sprawiajà,
˝e ich czujnoÊç jest uÊpiona. W zwiàzku
z tym – nie chodzà na szkolne spotkania
dotyczàce uzale˝nieƒ („przecie˝ moje
dziecko si´ nie uzale˝ni”), nie czytajà fachowych ksià˝ek, a w koƒcu nie dopuszczajà do siebie sygna∏ów zagro˝enia. Dla
takich rodziców nieodmiennie mam kilka statystyk. Wed∏ug sonda˝y CBOSu odsetek m∏odych ludzi eksperymentujàcych z narkotykami w szko∏ach Êrednich wzrós∏ w latach 1996-1998 do 10%.
To jest wskaênik ogólnopolski, o wiele
gorzej jest w du˝ych miastach takich jak
Warszawa, Poznaƒ, Wroc∏aw. Tendencje
wÊród warszawskiej m∏odzie˝y najlepiej
obrazujà badania Pracowni Profilaktyki
M∏odzie˝owej „Pro-M.” (Instytut Psychiatrii i Neurologii) przeprowadzone
wÊród uczniów mokotowskich szkó∏
Êrednich w 1996 roku. A˝ 34% uczniów
bra∏o udzia∏ (przynajmniej raz w roku)
w spotkaniach towarzyskich, podczas
których u˝ywano nielegalnych substancji
psychoaktywnych (dla porównania
w 1988 roku by∏o ich tylko 4,4%). Mo˝na
wi´c za∏o˝yç, ˝e co trzecie dziecko wybie-

rajàce si´ na „imprez´” b´dzie oswaja∏o
si´ z widokiem narkotyków oraz obserwowa∏o, jak si´ je bierze. JeÊli chodzi
o bezpoÊrednie za˝ywanie, to 15% m∏odzie˝y spróbowa∏o jakiegoÊ narkotyku
przynajmniej raz w ciàgu 1996 roku
(w 1988 – tylko 2,9%).
Narkomanami i alkoholikami zostajà
osoby bez wzgl´du na pochodzenie i wykszta∏cenie. Ró˝nice dotyczà jedynie rodzajów u˝ywanych Êrodków: bogatsi majà pieniàdze na dro˝sze u˝ywki, biedniejsi – na taƒsze. Z dost´pem do ró˝nych
Êrodków psychoaktywnych te˝ nie ma
obecnie w∏aÊciwie ˝adnych problemów.
Tylko 18% sklepów monopolowych
przestrzega zakazu sprzeda˝y napojów
alkoholowych nieletnim. Narkotyki, rozprowadzane w przesz∏oÊci w pobli˝u
szkó∏ przez zewn´trznych „dealerów”,
mo˝na teraz kupiç od kolegów czy kole˝anek ze starszych klas. Narkotyki taniejà z roku na rok dzi´ki rodzimej produkcji i du˝emu popytowi. Ka˝de dziecko
dostajàce kieszonkowe mo˝e kupiç sobie
narkotyk za kilka – kilkanaÊcie z∏otych.
Wobec takich faktów jakà mamy pewnoÊç, ˝e nasze dziecko za którymÊ razem
nie skusi si´ samo bàdê nie ulegnie pod
presjà grupy? Zakazywanie udzia∏u w towarzyskich spotkaniach nie jest ˝adnym
rozwiàzaniem. Warto te˝ pami´taç, ˝e
powodów za˝ywania narkotyków jest ca∏e mnóstwo poczàwszy od „ucieczki od
szarej rzeczywistoÊci”, buntu wobec
Êwiata doros∏ych, ch´ci zapomnienia
o problemach rodzinnych, a skoƒczywszy
na czystej ciekawoÊci, poszukiwaniu wra˝eƒ, przyjemnoÊci, ch´ci zaimponowania
kolegom itd. Nie zawsze wiadomo, co
trapi w Êrodku w∏asne dziecko – szczególnie w okresie dojrzewania.
Innym typem rodzica jest rodzic-panikarz, który reprezentuje skrajnie odmiennà postaw´ pt. „moje dziecko na
pewno bierze”. Taki rodzic potrafi zadr´czaç swoje dziecko ciàg∏ymi podejrzeniami, Êledziç jego poczynania, wyg∏aszaç
nieustanne kazania, przeglàdaç pami´tniki i pods∏uchiwaç rozmowy telefoniczne. Skutki takich dzia∏aƒ sà minimalne,
o ile nie koƒczà si´ êle dla samego rodzica na przyk∏ad zerwaniem przez dziecko
kontaktu i zamkni´ciem si´ w sobie.
Problemy zwiàzane z u˝ywkami mogà
dotknàç ka˝de dziecko, trzeba o tym nieustannie pami´taç, dopóki dziecko dorasta i poszukuje w∏asnej to˝samoÊci. Ta

pami´ç powinna otworzyç nam szeroko
oczy, ale jednoczeÊnie zmusiç do dzia∏aƒ
racjonalnych, a nie tylko emocjonalnych.
Co wi´c mo˝e zrobiç rodzic w tych trudnych i niespokojnych czasach?
q Po pierwsze – rozmawiaç z dzieckiem
o u˝ywkach: poglàdach na ich stosowanie, mo˝liwych skutkach dzia∏ania
i konsekwencjach brania. Rozmawiaç
– nie w formie jednoosobowego monologu, ale dyskusji z dzieckiem. Nale˝y uwa˝nie s∏uchaç tego, co dziecko
mówi i myÊli, nie pot´piaç, ale staraç
si´ argumentowaç, odwo∏ywaç si´ do
rozsàdku, odpowiedzialnoÊci. Wiedza
rodzica nie mo˝e byç na poziomie
„narkotyki sà z∏e i ju˝”, gdy˝ dziecko
zna wiele pozytywnych przyk∏adów
oraz opowieÊci znajomych, a tak˝e lepiej orientuje si´ w Êwiecie u˝ywek ni˝
rodzic. Dlatego trzeba staç si´ partnerem dla dziecka do dyskusji na ten temat, posiàÊç pewnà wyjÊciowà wiedz´,
która w ogóle umo˝liwi dialog. Polecam goràco takie pozycje ksià˝kowe,
jak: T. Dimoff, Jak rozpoznaç czy
dziecko si´ga po narkotyki; M. Gossop,
Narkomania. Mity i RzeczywistoÊç;
W. Wanat, Odlot donikàd. Warto podsuwaç dziecku do czytania dajàce do
myÊlenia artyku∏y lub ksià˝ki i kszta∏towaç w ten sposób krytycyzm wobec
u˝ywek. Im wczeÊniej zaczniemy takie
rozmowy, tym wi´ksza szansa, ˝e
w dziecku ukszta∏tujà si´ konkretne
poglàdy na temat narkotyków i ∏atwiej
mu b´dzie zachowaç w∏asne zdanie
w grupie rówieÊników.
q Po drugie – w obawie przed narkotykami nie lekcewa˝yç eksperymentów
dziecka z alkoholem i papierosami.
Rodzice cz´sto minimalizujà znaczenie picia i palenia przez dziecko, t∏umaczàc to równie˝ swoimi doÊwiadczeniami z m∏odoÊci lub obecnym na∏ogiem, nie reagujà, kiedy dziecko
przychodzi do domu pijane, pozwalajà
na „kontrolowane picie w domu” itp.
Dajà w ten sposób dziecku (w g∏ównej
mierze nieÊwiadomie) przyzwolenie
na korzystanie z u˝ywek. Niestety alkohol i papierosy majà charakter narkotyków „bramowych”, czyli takich,
które inicjujà dalsze eksperymenty.
Dzieci, które pijà alkohol i palà papierosy, o wiele cz´Êciej si´gajà po inne
narkotyki.
q Po trzecie – wyznaczyç dziecku jasne
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Êcià, postawa obronna, nerwowoÊç,
wycofanie swojej pomocy w domu,
mniejsza czu∏oÊç wobec rodziców. Niestety bardzo trudno jest ustaliç, czy sygna∏y te (oprócz oczywistych dowodów
rzeczowych) Êwiadczà o kontaktach
dziecka ze Êrodowiskiem, w którym
u˝ywa si´ Êrodków psychoaktywnych,
czy jedynie o trudnym okresie dojrzewania. Dlatego trzeba byç bardzo
ostro˝nym w wydawaniu sàdów, aby
pochopnie nie skrzywdziç dziecka.
Warto rozmawiaç i utrzymywaç kontakty z innymi rodzicami kolegów i kole˝anek dziecka, gdy˝ w ten sposób
mamy wi´kszy wglàd w ˝ycie dzieci.
Warto poznaç znajomych dziecka, wiedzieç, gdzie bywa i co robi, na co wydaje pieniàdze. OczywiÊcie delikatnoÊç
powinna byç w tym wzgl´dzie podstawowà zasadà. Dobrze, aby rodzice,
którzy szczególnie martwià si´ o swoje
dziecko i majà bardzo powa˝ne podejrzenia co do u˝ywania przez nie narkotyków, wiedzieli, ˝e jeÊli rozmowy nie
skutkujà, to zawsze pozostaje mo˝liwoÊç zbadania moczu dziecka na obecnoÊç u˝ywek (badania takie wykonuje
si´ w wielu prywatnych zak∏adach
m.in. w Fundacji Instytutu Psychiatrii

granice u˝ywania u˝ywek, okreÊliç, co
wolno, a czego nie wolno i dlaczego,
oraz ustaliç, jakie kary gro˝à za z∏amanie regu∏. Najlepiej, aby rodzice zdecydowali si´ na wspólny front i byli wobec
zachowaƒ dziecka konsekwentni.
Dziecko Êwietnie orientuje si´, na ile
mo˝e pozwoliç sobie z mamà, a na ile
z tatà, i szybko wykorzystuje rozbie˝noÊci zdaƒ na swojà korzyÊç. Dziecko musi mieç jasnoÊç, na jakich warunkach
idzie na spotkanie towarzyskie, jedzie
na wycieczk´ czy wyrusza pod namiot.
q Po czwarte – obserwowaç dziecko (nie
popadajàc jednak w przesad´) i zwracaç szczególnà uwag´ na sygna∏y takie,
jak: posiadanie przez dziecko fifek do
papierosów, bibu∏ek, fajki, ma∏ych plastikowych torebeczek lub woreczków
z zawartoÊcià przypominajàcà suchà
traw´ (sygna∏y Êwiadczàce o u˝ywaniu
marihuany bàdê haszyszu), zbyt d∏ugie
(kilkunastogodzinne) spanie bàdê
brak snu oraz torebeczki z bia∏ym
proszkiem lub tabletkami (sygna∏y mogàce Êwiadczyç o u˝ywaniu amfetaminy), pogorszenie si´ ocen w szkole,
mniejsze ambicje i brak dà˝eƒ, zamkni´cie si´ dziecka przed rodzicami,
wi´ksza dra˝liwoÊç i reagowanie z∏o-

Pch∏y i kleszcze,
czyli o tym, co czyha latem na nasze czworonogi
W sezonie letnim problemem u zwierzàt sà paso˝yty zewn´trzne. Zaliczamy
do nich g∏ównie pch∏y i kleszcze. Pch∏y
oprócz powodowania sw´dzàcych ukàszeƒ sà równie˝ nosicielami tasiemca
psiego, którym pies zara˝a si´ rozgryzajàc pch∏´. Tasiemcem tym mo˝e równie˝
zaraziç si´ cz∏owiek podczas rozgniatania pch∏y paznokciem. Jest to jedna
z najprymitywniejszych metod zwalcza-
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nia pche∏, ale jeszcze popularna wÊród
w∏aÊcicieli zwierzàt. Goràco odradzam
jej stosowanie. Pch∏y u zwierzàt domowych mogà powodowaç alergie skórne
o ró˝nym przebiegu, od ∏agodnego do
ci´˝kiego charakteryzujàcego si´ silnym
Êwiàdem i wy∏ysieniem.
Kleszcze na naszym terenie spotyka si´
doÊç cz´sto. Najcz´Êciej bytujà w wysokich trawach czekajàc na swojà ofiar´.
W miejscu wk∏ucia kleszcza powstaje
odczyn zapalny, który w pewnych
przypadkach mo˝e przerodziç si´
w zaka˝enie.
Kleszcze sà nosicielami wielu
groênych chorób niebezpiecznych
zarówno dla zwierzàt jak i dla ludzi.
Najbardziej znanym schorzeniem
jest wirusowe zapalenie mózgu, inne to: borelioza (ci´˝ka choroba
zwierzàt i ludzi) i babeszioza (paso˝ytnicza choroba krwi).
Borelioza u ludzi mo˝e doprowadziç do ci´˝kich schorzeƒ stawów.

i Neurologii w Al. Sobieskiego 1/9).
q Po piàte – wp∏ywaç na szko∏´, aby organizowa∏a dla uczniów ró˝norodne
dzia∏ania o charakterze profilaktycznym, popieraç zaj´cia edukacyjne
i w miar´ mo˝liwoÊci uczestniczyç
w takich zaj´ciach dla rodziców, zach´caç nauczycieli do przeprowadzenia
ankiet dotyczàcych u˝ywek wÊród
uczniów oraz wspólnej pracy w zapobieganiu uzale˝nieniom.
Tych punktów mo˝na by wypisaç jeszcze wiele, jednak˝e nie majà one ˝adnego znaczenia, jeÊli pomi´dzy dzieckiem
a rodzicami nie ma dobrego kontaktu,
atmosfery wzajemnego szacunku, dialogu i wsparcia. Okres dojrzewania dziecka jest próbà zarówno dla niego samego,
jak i rodziców. Trzeba si´ w tym czasie
nies∏ychanie napracowaç, aby uda∏o si´
utrzymaç bàdê zbudowaç dobrà relacj´
z dzieckiem. Jest to jednak tak szeroka
i skomplikowana problematyka, ˝e sprowadziç do kilku zdaƒ komentarza. Zas∏uguje ona na odr´bny artyku∏.
Joanna W´grzynowska
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Ârodowisk Szkolnych
„Bli˝ej Dziecka”
Mo˝emy zapobiegaç pch∏om i kleszczom u zwierzàt stosujàc szerokà gam´
preparatów o niskim stopniu toksycznoÊci. Poleca∏bym zw∏aszcza obró˝k´
przeciwpchelnà, przeciwkleszczowà
Kiltix firmy Bayer dzia∏ajàcà przez
7 m-cy. Jest bardzo wygodna w u˝yciu.
Inne preparaty to:
1. Frontline firmy Rhone Merieux
przeciw pch∏om i przeciw kleszczom
w postaci atomizera do pryskania
zwierz´cia (1 zabieg powoduje zabezpieczenia zwierz´cia na 3 m-ce),
w postaci saszetki do wyciskania na
karku (dzia∏a 2 m-ce).
2. Adventage firmy Bayer dzia∏ajàcy
tylko na pch∏y przez 1 m-c.
3. Tiguvon firmy Bayer dzia∏ajàcy tylko
na pch∏y do 4 tyg.
Natomiast odradza∏bym stosowanie
preparatów nieznanych firm, obró˝ek
tzw. „ekologicznych”. Poza niskà skutecznoÊcià mogà powodowaç uczulenia
skórne. JeÊli chodzi o szampony przeciwpchelne to nie zabezpieczajà one
psa przez d∏u˝szy czas. Sà zabiegiem
doraênym.
Wiktor Zakrzewski
773 13 89
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Sadzimy pnàcza
Ka˝dy z nas czasami potrzebuje choç
odrobiny samotnoÊci i odizolowania si´
od sàsiadów, co - jak wiemy - w zabudowie szeregowej nie jest ∏atwe, proponuj´
wi´c: sadêmy pnàcza. Mi´dzy zielonymi
zas∏onami b´dziemy mogli w spokoju
pogrilowaç letnià porà. Wybór pnàczy
na rynku jest ogromny i daje du˝e mo˝liwoÊci oryginalnej aran˝acji zielonego
wystroju naszego tarasu, balkonu czy te˝
altany. Mo˝emy je sadziç bezpoÊrednio
w ziemi, ale cz´Êç z nich równie dobrze
si´ czuje posadzona w donicy na tarasie.
Pnàcza dzielimy na jednoroczne i wieloletnie, cienio- i Êwiat∏olubne, wolno
i szybko rosnàce, kwitnàce lub nie. JeÊli
ju˝ zdecydujemy si´ na ich kupno, aby
zapewniç im odpowiednie warunki rozwoju, musimy pami´taç o budowie konstrukcji, po której si´ b´dà wspinaç masywnej dla roÊlin szybko i bujnie rosnàcych, a delikatnej dla pnàczy jednorocznych i clematisów; dla niektórych
pnàczy podporami mogà byç równie˝
pnie starych drzew albo mury.
Z pnàczy wieloletnich silnie rosnàcych mog´ poleciç rdest auberta (Fallopia Aaubertii), który jest chyba najszybciej rosnàcym pnàczem w naszym klimacie. Dorasta do wysokoÊci oko∏o 15
metrów, a jego przyrosty roczne mogà
osiàgaç oko∏o 8 metrów!!! Najlepiej roÊnie w pó∏cieniu, nie ma wyrafinowanych wymagaƒ glebowych. Pewnà jego
wadà jest nieca∏kowita mrozoodpornoÊç, choç - bioràc pod uwag´ jego
zdolnoÊç odbijania od korzeni i szybkoÊç wzrostu - nie stanowi to chyba
wi´kszego problemu. Od sierpnia pnàcze to okrywa si´ mgie∏kà bia∏ych, drobnych kwiatów, które dodajà mu uroku.
Godny polecenia jest równie˝ d∏awisz
okràg∏olistny (Cleastrus Orbiculatus),
który równie˝ bardzo silnie i szybko roÊnie, owijajàc si´ wokó∏ podpór. Jego
przyrosty roczne wynoszà oko∏o 2-4 metrów, wysokoÊç zaÊ osiàga oko∏o 12 metrów. Wymaga stanowisk pó∏cienistych
i s∏onecznych, jego ozdobà sà liÊcie jesienià przebarwiajàce si´ na ˝ó∏to oraz
pomaraƒczowawe owoce. D∏awisza nie
nale˝y sadziç przy niskich lub m∏odych
drzewach, gdy˝ ze wzgl´du na silny
wzrost mo˝e je zag∏uszyç.
Pnàczem dosyç efektownym na miejsca cieniste lub pó∏cieniste jest kokornak wielkolistny (Aristolochia Macrophylla), który przyrasta rocznie do 2

metrów, a wysokoÊç, jakà osiàga, wynosi oko∏o 15 metrów. G∏ównà jego ozdobà sà wielkie liÊcie, szczelnie okrywajàce konstrukcje podporowe. Na wiosn´
pojawiajà si´ na nim oryginalne kwiaty
ukryte wÊród g´stwiny liÊci.
Jednak, moim zdaniem, pnàczem najbardziej dekoracyjnym i efektownym
jest glicynia (Wisteria). Dorasta ona do
10 metrów, roczne przyrosty zaÊ wynoszà oko∏o 2 metrów. Najpi´kniejsza jest
w okresie kwitnienia, który przypada na
prze∏om maja i czerwca, gdy okrywa si´
masà kwiatowych gron o d∏ugoÊci do 60
cm (!) w kolorze niebieskim, bia∏ym lub
ró˝owym. Warto pami´taç, ˝e silne wiosenne ci´cie pobudza glicyni´ do obfitego kwitnienia. W pierwszych latach po
posadzeniu jest ona dosyç wra˝liwa na
mróz, ale nieêle odrasta od korzeni,
a starsze egzemplarze sà prawie ca∏kiem
mrozoodporne. Glicynia, a szczególnie
jej m∏ode okazy, wymaga starannej piel´gnacji oraz s∏onecznych, ˝yznych
i os∏oni´tych stanowisk. Ze wzgl´du na
jej walory dekoracyjne nale˝y jà sadziç
pojedynczo i odpowiednio wyeksponowaç jej urod´. Pami´tajmy, ˝e glicynia,
tak jak pnàcza wymienione wy˝ej, potrzebuje silnych konstrukcyjnie podpór.
Rzadko wyst´pujàcym w naszych
ogródkach, a godnym polecenia pnàczem, jest egzotyczna roÊlinka akebia
pi´ciolistkowa (Akebia Quintata), która dorasta do 7-8 metrów, a jej roczny
przyrost wynosi oko∏o 2 metrów. G∏ównymi atutami tej roÊliny sà pi´knie wykrojone, cz´Êciowo zimozielone, delikatne liÊcie, które zimà przebarwiajà si´
na purpurowy kolor i opadajà dopiero
po wi´kszych mrozach. Ca∏e pnàcze ma
doÊç delikatny i zwiewny pokrój oraz
ozdobne fioletowo-czerwone i ró˝owopurpurowe kwiatki o doÊç mi∏ym, intensywnym, korzennym zapachu. Mimo
swojego egzotycznego i delikatnego wyglàdu jest to pnàcze nie sprawiajàce
szczególnych k∏opotów w uprawie.
Mam je od 3 lat w moim ogródku i miewa si´ ono ca∏kiem dobrze.
Pnàczem sadzonym nie tylko ze wzgl´du na jego walory dekoracyjne, ale równie˝ lecznicze w∏aÊciwoÊci jest cytryniec
chiƒski (Schisandra Chinesis). Warto
wiedzieç, ˝e ma on jadalne owoce zawierajàce du˝o cennych mikroelementów
i witamin E i C. Mo˝na z nich robiç przetwory i nalewki. Cytryniec dorasta do

oko∏o 7 metrów, a nowe przyrosty osiàgajà wysokoÊç oko∏o 1 metra. Dobrze
mu s∏u˝à pó∏cieniste stanowiska, idealnie
si´ czuje przy zbiornikach wodnych.
Innym bardziej popularnym u nas
pnàczem sà wiciokrzewy (Lonicera).
Osiàgajà one wysokoÊç 4-6 metrów
i majà roczne przyrosty oko∏o 1 metra.
Doskonale si´ czujà na stanowiskach
pó∏cienistych i s∏onecznych, choç
u mnie rosnà po stronie pó∏nocnej, czyli w doÊç g∏´bokim cieniu i nie ma to zupe∏nie ujemnego wp∏ywu ani na si∏´
wzrostu, ani na obfitoÊç kwitnienia. Majà ∏adne, ró˝nobarwne kwiaty, pachnà
wieczorami, w zale˝noÊci od odmiany
bardziej lub mniej intensywnie. Wymagajà mocnych podpór.
Druga grupa pnàczy to roÊliny wymagajàce subtelniejszych konstrukcji podporowych, nale˝à do nich m.in: clematisy i ca∏a gama roÊlin jednorocznych.
WÊród clematisów na wyró˝nienie zas∏ugujà efektowne powojniki wielkokwiatowe o kilkumetrowych rocznych
przyrostach. RoÊliny te lubià mieç „stopy w cieniu, g∏ow´ w s∏oƒcu”, dlatego
dobrze jest je zacieniaç ni˝szymi bylinami. Wymagajà równie˝ ˝yznej gleby
i nawo˝enia. Polecane odmiany: ró˝owa
- Comtesse de Bouchaud, fioletowa Warszawska Nike, b∏´kitna -B∏´kitny
Anio∏, czerwona - Kardyna∏ Wyszyƒski.
Kiedy sadzi si´ powojniki, dobrze jest
posadziç 3 ró˝ne odmiany kwitnàce jedna po drugiej, tym sposobem nasza zielona zas∏ona b´dzie ukwiecona przez
ca∏y sezon. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝
powojniki alpejskie (Clematis Alpina)
oraz wielop∏atkowe (Clematis Macro-
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petala). Sà to gatunki dzikie o kwiatach
w kszta∏cie dzwonków. Po ich przekwitni´ciu na pnàczu zawiàzujà si´ interesujàce owocostany.
Z pnàczy jednorocznych szczególnie
polecam niezawodny wilec, a szczególnie pi´knà odmian´ o niebieskich kwiatach. Poszczególne kwiaty niestety krótko kwitnà, ale w s∏oneczne dni rozwijajà si´ masowo, tworzàc kwietnà Êcian´.
Równie niezawodna i prosta w uprawie jest fasola ozdobna, niezwykle szybko i bujnie rosnàca, oraz wszystkim dobrze znany groszek pachnàcy, który
osiàga wysokoÊç oko∏o 3 metrów i cieszy
oczy masà kolorowych kwiatów o ciekawym kszta∏cie w∏aÊciwie przez ca∏e lato.
Z grupy mniej znanych pnàczy polecam mine, która ma ∏adnie powycinane
liÊcie i efektowne pomaraƒczowe grona
kwiatowe, oraz rhodochiton, który tworzy niezwykle oryginalne i egzotyczne
ró˝owawe kwiatki, a dorasta do wysokoÊci oko∏o 3 metrów.
Regularne nawo˝enie i podlewanie
powinno zapewniç sukces w postaci szybkiego i bujnego wzrostu wymienionych
ostatnio roÊlin. W∏aÊciwie wszystkie one
potrzebujà s∏onecznego stanowiska, ale
groszek pachnàcy równie dobrze si´ miewa na stanowiskach ocienionych.
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Ostatnia grupa roÊlin to pnàcza wyposa˝one w korzonki czepne lub wàsy, co
umo˝liwia im wspinanie si´ po chropowatych powierzchniach, takich jak mury
czy pnie drzew, bez stosowania specjalnych podpór. Szczególnie polecam szybko rosnàce i ∏atwe w uprawie winobluszcze: pi´ciolistny i trójklapowy. Osiàgajà
one do 20 metrów wysokoÊci i tolerujà
zarówno s∏oneczne, jak i cieniste stanowiska, a dodatkowà ich ozdobà sà przepi´knie przebarwiajàce si´ jesienià liÊcie.
Równie atrakcyjnym pnàczem, lecz
du˝o wolniej rosnàcym, jest bluszcz pospolity (Hedera Helix) o ciemnozielonych lub pstrych liÊciach. To zimozielone
pnàcze z tendencjami do p∏o˝enia si´ dorasta do 25 metrów i znosi nawet g∏´boki cieƒ. Wymaga sadzenia przy chropowatych powierzchniach, gdy˝ do drewnianych lub metalowych konstrukcji samo nie przylega i trzeba je przywiàzywaç.
W cieniu i na lekko kwaÊnej glebie
dobrze równie˝ roÊnie hortensja pnàca,
która dorasta do 10 metrów. W czerwcu
pojawiajà si´ na niej efektowne baldachowate kwiatostany. Podobnie jak
bluszcz nadaje si´ hortensja do stosowania jako roÊlina okrywowa.
Ostatnie pnàcze z tej grupy to milin
(Campsis) dorastajàcy do 15 metrów

wysokoÊci. Wymaga on s∏onecznych
i os∏oni´tych stanowisk. Niestety m∏ode
roÊliny sà wra˝liwe na mróz, ale na
szcz´Êcie ∏adnie odrastajà od korzeni.
Milin ma bardzo ∏adne i efektowne
czerwone lub ˝ó∏tawe kwiaty, które pojawiajà si´ w lecie. Mimo ˝e ma on korzonki czepne, dobrze jest mu zapewniç
dodatkowà podpor´.
Na tarasy do donic polecam takie
pnàcza, jak clematisy, wszystkie pnàcza
jednoroczne, milin, bluszcz, wiciokrzewy i cytryniec. OczywiÊcie mo˝na równie˝ posadziç tak silnie rosnàce pnàcza,
jak d∏awisz czy winobluszcz, ale nale˝y
im zapewniç bardzo du˝à donic´ i liczyç
si´ z koniecznoÊcià przesadzenia ich do
ogródka, gdy rozroÊnie im si´ bry∏a korzeniowa. Pami´tajmy, ˝e pnàcza w pojemnikach wymagajà obfitego podlewania i nawo˝enia.
˚ycz´ Paƒstwu d∏ugich, zdrowo rosnàcych zielonych „firanek” i mi∏ego
letniego grilowania.
Onka Wasilewska
Ch´tnie nawià˝´ kontakt z osobami
o ogrodniczych zainteresowaniach. Mój
tel.: 773 12 61
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Ptaki Starej Mi∏osny
-Sójka
Spacerujàc po lesie,
zawsze wypatruj´ na
ziemi piórka sójki. Nosi
ono nazw´ piórka
szcz´Êcia i, je˝eli o mnie
chodzi, czuj´ si´ szcz´Êliwa, kiedy je znajd´.
Sam jego wyglàd sprawia radoÊç. Jest niebieskie jak pogodne letnie
niebo, w czarne poprzeczne prà˝ki podkreÊlone bia∏ymi liniami. To w∏aÊnie te niebieskie piórka, porastajàce
górne pokrywy skrzyde∏
sójki, sà charakterystycznym elementem
ubarwienia tego ptaka.
Sójka bez wàtpienia
nale˝y do naszych naj∏adniejszych ptaków. Upierzenie ma p∏oworó˝owe
z niebieskimi, opisanymi wy˝ej, piórkami, które noszà nazw´ lusterek. Na
g∏owie ma czubek z czarnych i bia∏ych
piórek. Czarne paski przypominajàce
wàsy biegnà od dzioba w dó∏. Czarny
ogon unosi si´ nad bia∏ym kuprem.
Sójka jest wielkoÊci go∏´bia. Zamieszkuje ca∏à Europ´, pó∏nocnà
Afryk´ i Azj´ z wyjàtkiem regionów
po∏udniowych. W Polsce to pospolity,
choç niezbyt liczny gatunek l´gowy.
W Starej Mi∏oÊnie wydaje si´, ˝e sójek
jest du˝o. Trzeba jednak pami´taç, ˝e
niektóre sójki odlatujà przed zimà na
po∏udnie, a na ich miejsce zjawiajà si´
krewniacy z pó∏nocy. Te migracje zadajà zresztà k∏am popularnemu przys∏o-

wiu odnoszàcemu si´ do osób niezdecydowanych „wybiera si´ jak sójka za
morze”.
Sójka jest ptakiem typowo leÊnym,
nawet podczas przelotów jesiennowiosennych unika pozbawionych
drzew pól i ∏àk. Na ziemi porusza si´
niezgrabnie, natomiast zr´cznie skacze
i podfruwa wÊród ga∏´zi drzew. W powietrzu unosi si´ mi´kkim lotem falistym. ˚eruje na ziemi i wÊród ga∏´zi.
Latem ˝ywi si´ g∏ównie wi´kszymi
owadami i ich larwami, stawonogami,
Êlimakami, uzupe∏niajàc menu jaszczurkami i ˝abami, a tak˝e m∏odymi
myszami i piskl´tami. Wiosnà potrafi
spustoszyç gniazdo mniejszego ptaka,
zjeÊç jaja i piskl´ta. Zupe∏nie zmienia
diet´ jesienià i zimà. Staje si´ wegeta-

riankà. Je g∏ównie ˝o∏´dzie i nasiona
buka, potrafi równie˝ roz∏upywaç dziobem orzechy laskowe. Nie zjedzone
nasiona ukrywa mi´dzy liÊçmi, korzeniami albo zakopuje w ziemi. Byç mo˝e sójce zawdzi´czamy tak licznie rosnàce u nas d´by.
Sójki, które migrujà zimà, przylatujà
do nas w marcu i kwietniu. Okres l´gowy trwa od kwietnia do czerwca. W tym
czasie bardzo towarzyskie sójki trzymajà si´ w oddzielnych parach. Gniazda
budujà na ró˝nych wysokoÊciach, od
1,5 do 7 metrów, na krzewach i drzewach, zawsze bardzo dobrze ukryte.
Cz´sto wybierajà k´py Êwierków na
skraju lasu. Gniazdo sójki jest o wiele
mniejsze i bardziej p∏askie ni˝ innych
krukowatych, do której to rodziny sójki
nale˝à. Ma ono postaç zr´cznie uplecionego z ga∏àzek koszyka wy∏o˝onego
suchymi trawami i korzonkami, w którym kryje si´ 5-7 szarozielonych z bràzowymi plamkami jaj. Jaja przez 16-17
dni wysiadujà na zmian´ samiec i samica. Piskl´ta zdolne sà do samodzielnego ˝ycia po oko∏o 3 tygodniach od wyklucia. Koczujà wtedy przez pewien
czas z rodzicami w okolicy gniazda.
Sójka jest bardzo ostro˝na. Na widok
cz∏owieka, lisa, psa lub kota podnosi
alarm. Ostrzega przeraêliwym g∏osem
wszystkich woko∏o o gro˝àcym niebezpieczeƒstwie. Wydaje ró˝norodne donoÊne skrzeki lub miauczenia. Potrafi
doskonale naÊladowaç krzyk myszo∏owa lub pohukiwanie puszczyka.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Barszcz wiÊniowy
1/2 kg wiÊni, 2 l wody, 2 kubeczki g´stej Êmietany (ok. 30–40
dkg), 4–5 goêdzków, szczypta cynamonu, 2 ∏y˝ki màki, cukier
WiÊnie zalaç zimnà wodà. Gotowaç z goêdzikami, cynamonem i 5 ∏y˝kami cukru. Gdy owoce sà mi´kkie, przetrzeç
przez sito, odrzuciç pestki. Zup´ zagotowaç, doprawiç do
smaku cukrem. Âmietan´ rozetrzeç z màkà, wlaç do zupy
energicznie mieszajàc, aby nie powsta∏y grudki. Gotowaç ok.
5 min. Zup´ mo˝na podawaç zarówno na zimno, jak i na
goràco.

W Galicji podawana by∏a z m∏odymi ziemniakami okraszonymi skwarkami z w´dzonego boczku. Doskona∏ym
dodatkiem mo˝e byç równie˝ makaron, kruche ciasteczka,
biszkopty lub grzanki.

Grzanki z bu∏ki
2 jajka rozbiç z 3/4 szklanki zimnego mleka. Kromki czerstwej bu∏ki (gruboÊci 1 cm) namoczyç w masie jajecznomlecznej. Gdy nasiàknà, sma˝yç na goràcym maÊle na rumiano. Mo˝na posypaç cukrem.
Ma∏gorzata Zygmunt
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INFORMACJE MIEJSCOWE

525 linia przyspieszona
DW. CENTRALNY
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

00
06
01
07
25
14
14
[14]
[14]
10
10
10
[10]
00
[00]
[04#
20#
[20#

15
17
12
18
[50]
[34]
[34]
34
34
22
22
22
22
[20]
20
26#
[45#
50#

30
28
20
[38]

42 54
39 [50]
30 42 [55]
58

54
54
54
46
35
[34]
[34]
34
40
42#
[52#

[58]
48 [59]
46 58
46 58
46

MI¢DZYLESIE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[10]
10
04
[10]
[14]
15d
15
15
[15]
[15]
15
15
15d
00
15d
05
[20]
[20]

40
[40]
[28]
30d
35
35
[35]
[35]
35d
35
35d
[35]
[35]
[25]
[40]
[30]
50
50

MI¢DZYLESIE

50
50
[55]
[55]
55d
55
55
[55]
[55]
55
50
55

[] - kurs realizowany przez autobus niskopod∏ogowy
d - kurs odwo∏any w dniach 25-26 grudnia i Niedziel´ Wielkanocnà

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

50
05
[05]
[05]
09
[05]
05
05
05
[05]
[08]
01
01
01
05
00#
00x
[00#
00#
[00x

20
15
15
25
25
25
[25]
[25]
24
23
13
13
13
20
[22#
[10#
10#
[30x
30x

35
25
25
42
[45]
[45]
45
45
38
37
25
[25]
[25]
38
44#
35#
[32#

DW. CENTRALNY
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

45 55
35 45 55
35 [45] 57

52
[49]
37 [49]
37 49
37 50

55
25
20
08
09
[12]
[10]
08d
08
08
[08]
[08]
08
08
22d
10
00
00
00
[00x

[55]
[44]
[29]
[31]
32d
29
28
[28]
[28]
28
28
28d
[32]
[46]
[35]
10x
[30]
[10x
30x

49d
52
51
[48]
[48]
48d
48
48d
[48]
[48]
56

[30]
30x

# - kurs odwo∏any w dniu 24 grudnia (Wigilia)
x - kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA (odwo∏any w dn. 24-26.12)

125 linia zwyk∏a
WIATRACZNA 02
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

10 [35]
00 15 [30] 39 47 [55]
03 11 [19] 27 41 49 57
05 [13] 22 33 44 55
06 18 [31] 45 [59]
11 [23] 36 49
02 15 [28] 41 54
07 20 [33] 44 [55]
06 [17] 29 41 53
05 [16] 26 36 46 56
06 [16] 26 36 [46] 56
06 [16] 26 36 46 56
06 [16] 26 36 46 56
02 12 [24] 36 [48]
00 [13] 26 39 52
05 [18# 31 44# 53
06# [19] 32# [45] 58#
[11] 24# 37 51#
13

MI¢DZYLESIE
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

42
12 37
[02] 27 52
12 [34d 51
08d [25] 42
[00] 18 36d 52
08d 24 [40d 56
12d [28] 44
[00] 16 32d 48
04d 20 [36] 52
08 [24] 40 [56]
12 28 44
00 17 [34] 51
09 [27] 45
[03] 21 39 59
22 [47]
12 [32] [57]
22 47
12

[] - kurs realizowany przez autobus niskopod∏ogowy
d - kurs odwo∏any w dniach 25-26 grudnia i Niedziel´ Wielkanocnà

MI¢DZYLESIE 02
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

OS. GÓRCZEWSKA

32
4 45
00 15 30 40 50
5 20 45
00 [10] 20 30 38 46 53
6 10 35
00 [07] 14 21 [28] 36 44 [52] 7 [00] 20 [40] 56
00 10 20 30 42 [55]
8 12d 28 44d
08 22 36 49
9 00 [16d 32 48d
[02] 16 [29] 42 [55]
10 [04] 20 [37] 54
07 19 32 45 [58]
11 11d 28 45d
11 24 37 50
12 02 [19d 36 52d
[03] 16 [28] 40 50
13 [08] 24 [40] 56
[00] 10 20 30 40 [50]
14 12 28 44
00 10 20 30 40 50
15 00 [16] 32 48
[00] 10 20 [30] 40 52
16 [04] 20 [36] 52
[04] 16 27 38 50
17 09 27 46
18 05 [23] 41
02 [14] 26 38# 50
19 00 [20] 30x [45]
02# [14] 26# [38] 50# 56x
20 00x 10 35
[03] 16# 29 42# [55#
10 17x 25 35x [50]
21 00 [25] 50
00x [15] 25x [40] 50x
22 [15] [40] 47x
00x 15x 37x
23 10x 35x

# - kurs odwo∏any w dniu 24 grudnia (Wigilia)
x - kurs tylko do przystanku P¸OWIECKA (odwo∏any w dn. 24.12)

147 linia zwyk∏a
DW. WSCHODNI
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

50
14 32 50
08 [26] 44
02 20 38
04 [32] 56
26 55
24 [53]
15 39
04 29 [54]
19 41
00 17 33 52
[11] 30 49
08 26 45
04 [23] 42
05 35
05 [35]
05# 40# 55x
20#
[00# 40#
15x

WIÂNIOWA GÓRA
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

[] - kurs realizowany przez autobus niskopod∏ogowy
# - kurs odwo∏any w dniu 24 grudnia (Wigilia)

24

00 [40]
20
00 40
15 45
[15] 45
15 [45]
15 45
[15] 45
15 [45]
15 45
[15] 45
15 [45]
15 50
[25]
00 40
[20] 56
30
[05] 40

WIÂNIOWA GÓRA
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

35
10 45
10 35 56
17 [35] 53
25 57
23 [51]
14 38
02 27 [53]
18 40 57
14 30 47
[04] 25 46
05 23 42
00 [18] 40
03 31 59
[31]
04# 30# 58#
25#
[00# 10x 40#
20# [55x
33x

DW. WSCHODNI
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

[00] 45
[25]
05 45
[25] 58
28 [58]
28 58
[28] 58
28 [58]
28 58
[28] 58
28 [58]
28 58
[28] 58
33
[10] 50
30
[10] 50
12x [47x
22x

x - kurs tylko do przystanku FIELDORFA (odwo∏any w dn. 24.12)

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
kom. 0 603 391 585
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. 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
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