wiadomoÊci sàsiedzkie
STARA MI¸OSNA
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Nr
W numerze
✔ jak zwykle du˝a porcja
aktualnych informacji

✔ o zbi˝ajàcych si´ wyborach
do Rady Dzielnicy

✔ Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna ju˝ zarejestrowane

✔
✔
✔
✔

harcerze na wakacjach
ciekawostki ze Starej Mi∏osny
nowy felieton: Okiem Êwie˝aka
nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
nasze ptaki, roÊliny i
zwierz´ta

Od Redakcji
Skoƒczy∏y si´ wakacje, niestety nie
skoƒczy∏y si´ nasze staromi∏oÊniaƒskie
problemy. Jedne wybory mia∏y byç, nowe b´dà w listopadzie. Szko∏a przepe∏niona ponad wszelkà miar´, budowa
nowej dopiero rusza. Zespó∏ (MPZB-

DJiW) po staremu istnieje i ma si´ dobrze, a pogoda zach´ca do spacerów,
niestety po bardzo zaÊmieconych lasach. Przyroda powoli szykuje si´ do zimy, ale ptaki Starej Mi∏osny nadal nam
Êpiewajà, zaÊ ogrodów doglàdaç trzeba
teraz szczególnie sumiennie. O tym
wszystkim, a tak˝e o k∏ótniach niesfornych sàsiadów i wielu innych sprawach
mogà Paƒstwo przeczytaç wewnàtrz
numeru. Szczególnie polecamy Paƒstwu nowy cykl felietonów „Okiem
Êwie˝aka”. Szczery a˝ do bólu, autor
zwraca uwag´ na to, co nam powoli wydaje si´ normalne. Z niecierpliwoÊcià
czekamy na Paƒstwa uwagi o poruszonym temacie. Choç po niektórych tekstach mogà najÊç Paƒstwa ponure myÊli,
˝yczymy wszystkim pogody ducha, tak
jak pogodny jest tegoroczny wrzesieƒ.
Jak zwykle zach´camy do wspó∏pracy. „WiadomoÊci...” to gazeta sàsiedzka: tworzona przez nas i dla nas, mieszkaƒców osiedla. JeÊli sami nie macie
czasu czy mo˝liwoÊci napisaç, zadzwoƒcie, ktoÊ z redakcji podejmie temat. Nie
musi to byç sensacja czy skandal, bo nie
chcemy tylko pi´tnowaç z∏e zjawiska.
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Znacznie bardziej wolimy pisaç o ciekawych pomys∏ach i inicjatywach,
o sukcesach, o tym, co si´ nam wspólnie uda∏o zrobiç.
Czekamy tak˝e na wasze opinie i uwagi. Dobre s∏owo, jakie s∏yszà nasi kolporterzy przy rozdawaniu gazetki, jest
wspania∏à zap∏atà za trud jej tworzenia.

Gdy zap∏on´∏y góry
Barwami jesieni
Wyz∏oci∏y swoje zbocza strome
Z drzew opad∏e liÊcie
Zape∏ni∏y przestrzeƒ
Idàc zamyÊlona
Stawiam na nich stopy
Chc´ koniecznie teraz
Wspiàç si´ a˝ na szczyt
Wrzucona w krajobraz
P∏on´ l´kiem
Przy ka˝dym potkni´ciu
Zanurzam si´ w faliste kszta∏ty
Owiane westchnieniem
I dymiàcà mg∏à
Rozpostartà na ognistych wierchach
Irena ¸ukszo

Dzielnicowe wybory
Tu˝ po tegorocznym Âwi´cie Niepodleg∏oÊci, 14 listopada odb´dà si´ wybory do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna.
Stara Mi∏osna stanie si´ jednostkà pomocniczà miasta Weso∏a, z Radà Dzielnicy, z w∏asnym Zarzàdem, z wydzielonym majàtkiem – co prawda ustawowo
uzale˝nionymi od Rady Miasta, ale...
zawsze to jakiÊ poczàtek.
Dwa lata temu 80 proc. ówczesnych
mieszkaƒców Starej Mi∏osny opowiedzia∏o si´ w konsultacjach spo∏ecznych
za od∏àczeniem Starej Mi∏osny (naprawd´ starej, jej udokumentowana historia si´ga XV wieku) od miasta Weso∏a (rocznik: 1968), a doczeka∏o si´
raptem... dzielnicy. Radzie Miasta poprzedniej kadencji niespieszno by∏o
zrealizowaç wol´ swoich mieszkaƒców.
Równie˝ obecna Rada ma innà kon-

cepcj´ samorzàdnoÊci ni˝ 100-osobowe
gremium mieszkaƒców Starej Mi∏osny,
które na poczàtku br. wystàpi∏o z inicjatywà powo∏ania Komitetu Osiedlowego. Inne ni˝ ci mieszkaƒcy Starej Mi∏osny, którzy niejednokrotnie anga˝owali swój zapa∏, energi´ i czas, starajàc
si´ przyczyniç do „wybicia si´ Starej
Mi∏osny na niepodleg∏oÊç”, i to nie tylko administracyjnie, ale równie˝ w sensie to˝samoÊci kulturowej i duchowej
jej mieszkaƒców.
Ostatnio kilkunastu mieszkaƒców naszego osiedla (przepraszam, dzielnicy)
utworzy∏o Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna (pisaliÊmy o tym w wakacyjnym numerze „WiadomoÊci”). Stowarzyszenie pragnie skupiaç mieszkaƒców Starej Mi∏osny, którzy chcieliby,
aby najbli˝sza nam wspólnota samorzà-

dowa by∏a sàsiedzkà wspólnotà staromi∏oÊniaƒskà, spo∏ecznoÊcià ludzi zjednoczonych i ˝yczliwych sobie. W nadchodzàcych wyborach Stowarzyszenie zamierza przedstawiç w∏asnà list´ kandydatów na radnych dzielnicowych. Mamy
nadziej´, ˝e przy∏àczà si´ do nas równie˝ nie zrzeszeni stronnicy Starej Mi∏osny, których serdecznie zapraszamy do
wspó∏pracy. W kolejnym numerze
„WiadomoÊci sàsiedzkich” zaprezentujemy sylwetki naszych kandydatów.
W niedziel´ 14 listopada wybierzemy
15 radnych dzielnicowych. Czy powo∏anie dzielnicy Stara Mi∏osna stanie si´
sukcesem, czy pora˝kà naszego
Osiedla - w du˝ej mierze zale˝y w∏aÊnie
od ludzi, których wybierzemy.
Ewelina Kozak

STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce

Sesje Rady Miasta Weso∏a

Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna, o którym pisaliÊmy w poprzednim
numerze, zosta∏o zarejestrowane. Wszystkich zainteresowanych dzia∏aniem Stowarzyszenia prosimy o kontakt z jego przedstawicielami: Ma∏gorzatà Krukowska tel.
773 34 39 lub Robertem W´grzynowskim
tel. 773 10 57.
❍❍❍
Zarówno burmistrz Jacek Wojciechowicz jak i wiceburmistrz Bogdan Gutowski zrzekli si´ przys∏ugujàcego im prawa
do pó∏rocznych premii.
❍❍❍
Przychodnia zdrowia ju˝ dzia∏a pod nowym adresem na ul. Jeêdzieckiej 20.
❍❍❍
W zwiàzku z k∏opotami z rejestracjà Komitetu ds. budowy placu zabaw, o którym
wielokrotnie pisaliÊmy w naszej gazecie,
cz∏onkowie Komitetu postanowili przekazaç prowadzenie tej inicjatywy Stowarzyszeniu Sàsiedzkiemu. Zgromadzone fundusze zostanà komisyjnie wp∏acone na
specjalne subkonto Stowarzyszenia z wy∏àcznym przeznaczeniem na budow´ placu zabaw.
❍❍❍
Stra˝ po˝arna mia∏a otrzymaç z bud˝etu miasta 40 tys. z∏ dotacji na kontynuacj´
budowy stra˝nicy. W piÊmie z 14 wrzeÊnia, podpisanym przez wiceburmistrza
Wilka, Urzàd Miasta za˝àda∏ w zamian za
przekazanie dotacji 50% udzia∏ów w ca∏ej
nieruchomoÊci.
❍❍❍
Zapad∏y pierwsze rozstrzygni´cia
w sporze pomi´dzy OSP Stara Mi∏osna
a jej by∏ym Prezesem, obecnie radnym
z naszego Osiedla, Romanem Hajta∏owiczem o bezprawne zajmowanie dzia∏ki
i budow´ sklepu przy ul Trakt Brzeski 28.
Decyzjà z 24.08.1999 r. Urzàd Miasta
uchyli∏ decyzj´ o zameldowaniu p. Hajta∏owicza we wzmiankowanym sklepie.
Stra˝acy z niecierpliwoÊcià czekajà na decyzj´ sàdu przywracajàcà im prawo do
w∏adania tà nieruchomoÊcià.
❍❍❍
ChcieliÊmy przedstawiç Paƒstwu wywiad z prezesem MPZBDJiW p. Piotrem
Nowakiem. Niestety, mimo przekazania
panu Prezesowi pytaƒ ju˝ w czerwcu b.r.
dotychczas nie otrzymaliÊmy na nie
odpowiedzi.

Sesja odby∏a si´ w Starej Mi∏oÊnie
w sali gimnastycznej Sp nr 3. Zgodnie
z oczekiwaniami, po zaproszeniu wystosowanym przez radnych na sesj´ przysz∏o
sporo mieszkaƒców naszego osiedla. Naszych pi´ciu radnych stara∏o si´ pe∏niç
honory gospodarzy domu. Niestety, nie
zapowiedziana i nie wpisana w program
sesji wycieczka zorganizowana przez radnych i Zespó∏ spowodowa∏a, ˝e licznie
zgromadzeni goÊcie czekali ponad dwie
godziny na jej poczàtek. Na dodatek rozpocz´∏a si´ ona od posi∏ku przygotowanego dla radnych. Obrady zacz´∏y si´ ok.
godziny 15, czyli trzy godziny póêniej ni˝
wynika∏o to z programu. Tego opóênienia nie wytrzyma∏o wielu zgromadzonych
mieszkaƒców, którzy – troszk´ skonsternowani zaproszeniem i póêniejszym potraktowaniem – opuÊcili teren szko∏y nie
doczekawszy poczàtku sesji.
W programie sesji wpisano 24 punkty,
w tym kilka kontrowersyjnych, co spowodowa∏o, ˝e uchwalanie porzàdku obrad
trwa∏o ponad godzin´ i przypomina∏o kabaret, w którym re˝yser nie panowa∏ nad
sytuacjà. Dobrà puentà tej cz´Êci obrad
by∏o pytanie skierowane do radnych: „Co
paƒstwo robili na komisjach, kiedy by∏
czas i miejsce na dyskusje?”
Na poczàtku zwyczajowo zarzàd
przedstawi∏ sprawozdanie z okresu
mi´dzysesyjnego. Dotyczy∏o ono m.in.
budowy kanalizacji i urz´du miasta.
Póêniej Rada zaj´∏a si´ poni˝szymi
sprawami:
Stacja uzdatniania wody
23 wrzeÊnia zostanie rozstrzygni´ty
przetarg na wykonanie stacji uzdatniania wody w Starej Mi∏oÊnie. Podj´to
uchwa∏´ o podpisaniu porozumienia
z BP w sprawie wspólnego finansowania inwestycji stacji uzdatniania wody.
Nazwy ulic
Nadano kolejne nazwy ulic w Starej
Mi∏oÊnie, dzi´ki czemu powoli przestajemy mieszkaç „na zadaniach”. Tym razem ustalenia normalnych adresów doczeka∏a si´ cz´Êç mieszkaƒców z zadaƒ
23 i 25, gdzie jednej z ulic nadano nazw´ Cienista, i zadania 08, gdzie powsta∏a ul. Kryszta∏owa.
OÊrodek zdrowia
Podj´to uchwa∏´ o podpisaniu porozumienia majàcego zapewniç Êrodki fi-
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XV Sesja Rady Miasta,
(27 sierpnia)

nansowe przeznaczone na wynajem
i adaptacj´ pomieszczeƒ przy ul. Jeêdzieckiej na przychodni´ zdrowia.
Uniewa˝nienie uchwa∏y
Podj´to decyzj´ o wycofaniu poprawki do statutu dzielnicy Stara Mi∏osna
o automatyzmie zajmowania mandatów w radzie dzielnicy przez radnych
miasta (uchwa∏a ta zosta∏a uchylona
decyzjà wojewody jako niezgodna
z obowiàzujàcym prawem).
Uniewa˝nienie kalendarza wyborczego
Na koniec sesji, oko∏o godz. 22.00,
podj´to uchwa∏´ o uniewa˝nieniu dotychczasowego kalendarza wyborczego
i rozwiàzaniu komisji wyborczej.

XVI Sesja Rady Miasta
(3 wrzeÊnia)
Nowy skarbnik
Krystyna Walas, pe∏niàca dotychczas
funkcj´ skarbnika, z∏o˝y∏a rezygnacj´
z zajmowanego stanowiska, w zwiàzku
z czym na to stanowisko powo∏ano panià Mari´ Tobolskà. [Pe∏ni∏a funkcj´
skarbnika w gminie Targówek, od 22 lat
jest g∏ównà ksi´gowà, prowadzi szkolenia z zakresu finansów, jest bieg∏à w zakresie finansów samorzàdowych]
Po kontroli RIO
Dyskusja nad sprawozdaniem RIO
z kontroli wytykajàcej b∏´dy w dzia∏aniach gminy zaj´∏a 3 minuty. 48 punktów zarzutów, od których w∏os si´ na
g∏owie je˝y∏, nie zas∏u˝y∏o na wi´cej
uwagi radnych. Mo˝e dlatego, ˝e radni
wspó∏odpowiedzialni za taki stan musieliby si´ przyznaç co najmniej do
„niefrasobliwoÊci” w dzia∏aniach poprzedniego zarzàdu i rady, której byli
cz∏onkami.
Wybory do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna
Na skutek formalnego wniosku
radnego Hajta∏owicza, przeg∏osowano poprawk´ do uchwa∏y dotyczàcej
wyborów do Rady Dzielnicy, zmieniajàcà liczb´ okr´gów wyborczych
na jeden.
Jako oficjalnà przeszkod´ uniemo˝liwiajàcà podzia∏ na wi´kszà liczb´ okr´gów podano niedoskona∏oÊç ewidencji
ludnoÊci na naszym osiedlu. Oko∏o 900
osób posiada adres „Stara Mi∏osna 1”,
nie pozwalajàcy ustaliç, w którym zakàtku naszego osiedla mieszkajà.
Uchwalono kalendarz wyborczy. Wybory odb´dà si´ 14 listopada.

STARA MI¸OSNA
Skrzy˝owanie Traktu Brzeskiego z drogà do Sulejówka
Burmistrz, przedstawiajàc projekt
uchwa∏y o modernizacji skrzy˝owania,
oÊwiadczy∏: „Z przykroÊcià stwierdzam,
˝e to nie ja ani nie Zarzàd Miasta by∏ inicjatorem modernizacji skrzy˝owania
w Starej Mi∏oÊnie”. Z uzasadnienia wynika, ˝e to Generalna Dyrekcja Dróg
i Mazowiecki Zarzàd Dróg wraz z firmami zainteresowanymi modernizacjà tego
skrzy˝owania (tj. Mc Donalds i BP Poland, który b´dzie budowa∏ drugà swojà
stacj´ benzynowà po pó∏nocnej stronie
Traktu Brzeskiego) podj´∏y decyzje
o modernizacji skrzy˝owania. W zwiàzku z tym, ˝e od tego skrzy˝owania odchodzi droga gminna (Al. Zygmuntowska, czyli „Obwodnica”), zaproponowano modernizacj´ fragmentu tej drogi le˝àcej pomi´dzy ulicami Trakt Brzeski
i GoÊciniec (jest to odcinek oko∏o 50 m).
Niewàtpliwie polepszy to komunikacj´
w tej cz´Êci naszego osiedla. Uchwa∏´
podj´to – czekamy na realizacj´.
W sprawie zbycia nieruchomoÊci
gminnych
W bud˝ecie miasta zapisano 175
tys. z∏ wp∏ywów do kasy miasta tytu-

∏em zbycia dzia∏ek. Niestety, radni nie
chcieli pogodziç si´ z utratà choçby
kawa∏ka ziemi nale˝àcego do miasta,
a ju˝ na pewno nie takiego które le˝y
na ich osiedlu. Nie przemawia∏a do
nich argumentacja, i˝ miasto na
sprzeda˝y dzia∏ek zarabia dwukrotnie: po raz pierwszy, kiedy otrzymuje
zap∏at´ za ziemi´, a po raz drugi kiedy Êciàga podatki od nieruchomoÊci,
nie mówiàc o tym, ˝e zyskuje nowego
podatnika.
Budowa szko∏y w Starej Mi∏oÊnie
Trwajà ostatnie prace zwiàzane z inwentaryzacjà obiektu, która umo˝liwi
podpisanie porozumienia mi´dzy powiatem a gminà dotyczàcà przej´cia inwestycji przez powiat.

Z∏ote myÊli z Sesji
„Pracowa∏o si´, jak si´ pracowa∏o,
ale si´ pracowa∏o.”
Krystyna Walas, by∏y Skarbnik
„Sà tacy, co mówià, ˝e b´d´ siedzia∏.”
burmistrz Jacek Wojciechowicz
Robert W´grzynowski

Zarzàd Miejski PKPS serdecznie zaprasza
seniorów na obchody

DNIA SENIORA
które odb´dà si´ w dniu 16 paêdziernika
br. w Szkole Podstawowej Nr 1, przy ul Armii Krajowej 39 o godzinie 12.00. W programie wyst´py Laury ¸àcz oraz dzieci ze
szko∏y. Wst´p wolny.
3 paêdziernika br. na scenie przy klubie
KoÊciuszkowiec na Osiedlu Wojskowym
odb´dzie si´ koncert zespo∏u

2TM23 TYMOTEUSZ
Jest to zespó∏ grajàcy muzyk´ rockowà
o treÊci chrzeÊcijaƒskiej. Tworzà go znani
muzycy kapel rockowych, którzy wyrwali
si´ z ró˝nych uzale˝nieƒ i teraz swojà muzykà, chcà przed nimi ostrzec innych. Koncert
prowadzi kapelan JW z Weso∏ej ks. Adam
Prus. Poczàtek koncertu godz. 17.00.
Wystaw´ prac plastycznych pani El˝biety Lipiec mo˝na oglàdaç w szkole j´zyka
angielskiego przy ulicy GoÊciniec 2B w Starej Mi∏oÊnie. Na miejscu mo˝na tak˝e kupowaç wybrane prace.

Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Pozna∏em ostatnio nowego sàsiada,
który dowiedziawszy si´ kim jestem
serdecznie powita∏ mnie stwierdzeniem: „A, to pan jest tym radnym powiatowym, który w naszej gazetce ciàgle pisze ˝e nie ma nic do roboty w powiecie?” Zala∏a mnie fala uczuç ambiwalentnych. Bowiem mi∏o mi si´ zrobi∏o, ˝e ktoÊ czyta moje teksty i na dodatek uto˝samia si´ z naszà gazetkà. Ale
z drugiej strony, mieç opini´ nudzàcego si´ radnego...
Dlatego swoje dzisiejsze sprawozdanie z powiatu zaczn´ bardziej optymistycznie. Otó˝ w powiecie rozpocz´∏y
si´ intensywne prace nad bud˝etem na
rok 2000. Zainteresowanym organizacjom i instytucjom przypominam, ˝e
jeszcze jest ostatnia szansa (do 30 wrzeÊnia) na sk∏adanie wniosków do bud˝etu powiatu. Z nielicznych informacji,
jakie do nas nap∏ywajà wynika, ˝e
w sposobie finansowania powiatów
w przysz∏ym roku niewiele si´ zmieni
i wi´kszoÊç dochodów powiatu b´dà
stanowi∏y subwencje i dotacje. Nie na-

le˝y wi´c liczyç, na gwa∏towny wzrost
liczby inwestycji powiatowych.
Natomiast trzeba si´ liczyç ze skutecznoÊcià miƒskiej stacji Sanepidu, która
po przeprowadzonej kontroli wyda∏a zakaz handlu mi´sem na targowisku
w Weso∏ej, ze wzgl´du na fatalne warunki higieniczne. Szkoda ˝e taki zakaz nie
zosta∏ wydany w odniesieniu do targowiska miƒskiego. Z przedstawionego
przez dyrektora stacji sprawozdania wy∏ania∏ si´ bowiem apokaliptyczny obraz
mi´sa wyk∏adanego na przerdzewia∏e
blaty, ràbanego t´pymi toporami na pop´kanych pieƒkach, brudnych Êcian
z odpadajàcymi kafelkami i okienek,
przes∏anianych przed s∏oƒcem zakrwawionymi szmatami. Jak nam próbowa∏
wyjaÊniç administrator targowiska,
w Miƒsku handluje si´ mi´sem od 400
lat i jego mieszkaƒcy sà przyzwyczajeni
do obecnych na targowisku bakterii!!!
Ja jednak je˝d˝´ do Miƒska dopiero od
roku, wi´c boj´ si´, ˝e jeszcze mog´ byç
nie uodporniony. Dlatego chwilowo zrezygnuj´ ze schabowych z miƒskiego mi´sa, do czego i Paƒstwa namawiam.

Sanepid, mimo skromnego bud˝etu
zapowiada dalsze kontrole u producentów ˝ywnoÊci i w lokalach gastronomicznych.
Na ostatniej sesji Rady Powiatu zosta∏o tak˝e przedstawione sprawozdanie
powiatowego Urz´du Pracy. Wynika
z niego, ˝e bezrobocie w powiecie jest
na poziomie 5 proc. Sprawozdanie emanowa∏o wr´cz sukcesami urz´du, choç
w moim przekonaniu, jeÊli z obj´tych
kursami zmiany zawodu 80 osób zaledwie 30 proc. znajduje zatrudnienie, to
z wydatkowaniem publicznych pieni´dzy nie jest tu chyba najlepiej. Dobrze
jest te˝ niektórym bezrobotnym, którym
urzàd funduje takie kursy jak administrator systemu UNIX (bardzo drogie!).
Na zakoƒczenie jeszcze wspomn´, ˝e
19 wrzeÊnia odby∏y si´ w Miƒsku powiatowe zawody Ochotniczych Stra˝y
Po˝arnych. Reprezentacja OSP ze Starej Mi∏osny na zawody si´ nie wybra∏a.
Ich koledzy z Weso∏ej pojechali, niestety zdobyli jedno z ostanich miejsc.
Paƒstwa Radny Powiatowy
Marcin J´drzejewski
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Bardzo tajne wybory
W maju nasze Osiedle doczeka∏o si´
statusu dzielnicy. Patrzàc na przepe∏nionà szko∏´, dziurawe drogi i brak jakiejkolwiek infrastuktury spo∏ecznej
jednoznacznie nasuwa si´ opinia o absurdalnym przeroÊcie formy nad treÊcià. Ale dzielnica jest i ma mieç swój
w∏asny samorzàd. Jest to niewàtpliwie
wielki sukces reprezentujàcych nasze
Osiedle (przepraszam, Dzielnic´) radnych. W poprzednich kadencjach niech´ç w∏adz Weso∏ej do Starej Mi∏osny
by∏a tak du˝a, ˝e nie udawa∏o si´ nawet
doprowadziç do zarejestrowania Komitetu Osiedlowego Starej Mi∏osny, mimo ˝e takie funkcjonowa∏y w innych
cz´Êciach miasta.
Stworzeniu dzielnicy przyÊwieca∏ jeden cel, z którym ca∏kowicie si´ zgadzam i ca∏ym sercem popieram. Otó˝
dzielnica mog∏aby przejàç nasz wspólny
majàtek zarzàdzany obecnie przez Zespó∏. Czego by tu nie mówiç o skutecznoÊci samorzàdów, jest to niewàtpliwie
znacznie pewniejsza formu∏a ni˝ dzia∏ajàcy na wàtpliwej podstawie prawnej,
o m´tnej strukturze w∏asnoÊci i w sposób niezgodny ze swoim wewn´trznym
statutem twór, oficjalnie kryjàcy si´

pod nazwà MPZBDJiW. Kuriozalny
jest tu fakt, ˝e o tzw. komunalizacji Zespo∏u, która tak naprawd´ polegaç mo˝e jedynie na darowiênie majàtku b´dàcego wspó∏w∏asnoÊcià ok. 2 tys. osób
na rzecz miasta Weso∏a (z ew. przeznaczeniem na potrzeby dzielnicy Stara
Mi∏osna), mówi si´ nie pytajàc si´
o zdanie tych, którzy sà w∏aÊcicielami
tego majàtku, czyli Cz∏onków Zespo∏u.
Nikt te˝, oprócz garstki wybraƒców
z „lekko przeterminowanej” (bo ich kadencja skoƒczy∏a si´ 3 lata temu) Rady
Nadzorczej Zespo∏u nie wie o jakim
tak naprawd´ majàtku mówimy. Pragn´ w tym miejscu podkreÊliç, ˝e ja prywatnie ch´tnie t´ swojà jednà dwutysi´cznà zespo∏owego majàtku miastu
Weso∏a przeka˝´, majàc nadziej´, ˝e
zostanie lepiej zagospodarowany ni˝
dotychczas. I nie robi mi ró˝nicy, czy
b´dzie on wart 100, 1 tys., czy 10 tys. z∏,
gdy˝ zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e ka˝da inna próba zlikwidowania Zespo∏u
b´dzie trwa∏a latami i b´dzie kosztowaç
tyle, ˝e do ca∏ej zabawy trzeba by jeszcze dop∏aciç. Ale oprócz mnie jest jeszcze 1999 osób, które ktoÊ, kto zosta∏ 5
lat temu wybrany na dwuletnià kaden-

cj´, powinien zapytaç o zdanie zanim
publicznie zadeklarowa∏ „komunalizacj´”.
Wróçmy do tytu∏owych „bardzo tajnych wyborów”. Po spektakularnym
sukcesie powo∏ania dzielnicy, dalsze
dzia∏ania radnych zaczynajà budziç
pewne wàtpliwoÊci. Najpierw sami siebie mianujà urz´dowymi radnymi majàcej byç demokratycznà reprezentacjà
Osiedla Rady Dzielnicy. Nast´pnie
uchwalajà kalendarz wyborczy, w którym najwa˝niejsze terminy, takie jak
rejestracja kandydatów i powo∏anie
Komisji Wyborczych wypadajà w Êrodku sezonu urlopowego. Zwa˝ywszy na
to, ˝e obwieszczenia wyborcze mia∏y
form´ odbitek ksero w formacie A4,
bardzo jestem ciekaw ilu z Paƒstwa
wiedzia∏o o tym, ˝e 27 sierpnia by∏ termin rejestracji kandydatów na radnych,
zaÊ 26 wrzeÊnia mieliÊmy wy∏oniç Rad´
Dzielnicy? Chyba niewiele osób, gdy˝
w tym terminie zarejestrowa∏o si´ jedynie 7 kandydatów (na 10 mandatów),
zaÊ do Komisji Wyborczych zaledwie 3
osoby (powinno byç minimum 12). Na
szcz´Êcie wojewoda mazowiecki w trybie nadzoru prawnego ostudzi∏ apetyty
na w∏adz´ naszych radnych i uzna∏ za
niezgodne z prawem ich automatyczne
wejÊcie do Rady Dzielnicy. Konse-

HURT-detal
SPRZEDA˚ NA RATY

serwis cz´Êci
rowerowe
górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce
sprz´t
rehabilitacyjny

KABLE ELEKTRYCZNE
OÂWIETLENIE DOMU
I OGRODU
OSPRZ¢T ELEKTRYCZNY
PIECE DWUFUNKCYJNE
GRZEJNIKI
OGRZEWACZE OLEJOWE
I KONWEKTOROWE

pon.-pt. 8.00 – 18.00
sobota 8.00 – 14.00
STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
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kwencjà tego by∏o uniewa˝nienie przygotowaƒ do wyborów. Nowy kalendarz
wyborczy zosta∏ uchwalony 3 wrzeÊnia
i 14 listopada czekajà nas wybory.
Mam nadziej´, ˝e ju˝ nie tak utajnione
jak te poprzednie, na które miasto wyda∏o niepotrzebnie kilka tysi´cy z∏otych. Tak na marginesie, te obecne wybory b´dà kosztowaç miejski bud˝et
ok. 17 tys. z∏.
Na koniec podziel´ si´ z Paƒstwem
jeszcze jednà wàtpliwoÊcià. Po co radni, popierani przez b´dàcy przybudówkà Zespo∏u „Komitet Mieszkaƒców
Starej Mi∏osny” tak chcieli zasiadaç
w radzie Dzielnicy? Dlaczego uchwalono tryb wyborów preferujàcy tych,
którzy blisko interesujà si´ pracami
Rady? I dlaczego, mimo up∏ywu tylu
miesi´cy, w∏adze Zespo∏u nawet nie
spotka∏y si´ z Burmistrzem Weso∏ej,
aby podjàç rozmowy na temat tzw. komunalizacji jego majàtku? Czy˝by zasadna by∏a obawa, którà wyrazi∏ na
ostatniej sesji radny z Weso∏ej Centrum p. Micha∏ Drozdek, ˝e chodzi
o to, by przysz∏à dzielnicà rzàdzili ludzie rzàdzàcy obecnie Zespo∏em?
A jeÊliby si´ tak nieszcz´Êliwie zdarzy∏o, ˝e w powszechnych wyborach
mieszkaƒcy wybiorà kogoÊ innego, kto
nie zgodzi si´ na przekszta∏cenie Zarzàdu Zespo∏u w Zarzàd Dzielnicy, to
czy decydenci w Zespole nie powiedzà:
„WygraliÊcie dzielnic´, to sobie jà
miejcie, a my niczego komunalizowaç
nie b´dziemy, bo nam tu dobrze.”
I wszystko zostanie po staremu.
Chyba ˝e, drodzy Sàsiedzi, stwierdzimy ˝e mamy tego dosyç i sami wyegzekwujemy, nale˝ne nam statutem Zespo∏u prawa. Bo niestety sà rzeczy,
których nikt za nas nie zrobi.
Marcin J´drzejewski

Jak powstawa∏a Dzielnica
11 paêdziernika 1998 – wybory do Rady Miasta w Starej Mi∏oÊnie wygrywa pi´ciu radnych, reprezentujàcych tzw. Komitet Mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Ich
g∏ównym has∏em wyborczym jest „MIASTO STARA MI¸OSNA”.
28 stycznia 1999 – z inicjatywy mieszkaƒców odbywa si´ zebranie za∏o˝ycielskie
Komitetu Osiedlowego Starej Mi∏osny. Uczestniczy w nim 96 osób.
26 luty 1999 – Rada Miasta skreÊla z porzàdku obrad punkt o zatwierdzeniu
Komitetu Osiedlowego. Do dnia dzisiejszego wniosek ten nie doczeka∏ si´ jakiejkolwiek formalnej odpowiedzi.
10 marca 1999 – zostaje odwo∏any z funkcji Przewodniczàcego Rady Miasta p.
Jerzy Zdrza∏ka, zwolennik powo∏ania Komitetu Osiedlowego. Od tego czasu daje si´ zauwa˝yç szybki awans na ró˝ne funkcje w Radzie osób, które 26 lutego g∏osowa∏y za wykreÊleniem z porzàdku obrad wniosku o zatwierdzenie KO.
28 maja 1999 – zostaje podj´ta uchwa∏a Rady Miasta Weso∏a nr 69/XIII/99
w sprawie utworzenia Dzielnicy p.n. Stara Mi∏osna: Na podstawie art. 18 ust. 2
pkt 15 [...], po zapoznaniu si´ z wnioskiem przedstawicieli mieszkaƒców Osiedla
Stara Mi∏osna Rada Miasta Weso∏a uchwala, co nast´puje:
§1
1. W Gminie Miasto Weso∏a tworzy si´ jednostk´ pomocniczà Dzielnic´ p.n. Stara Mi∏osna.
2. Obszar Dzielnicy oraz jej granice okreÊla za∏àcznik Nr 2 do niniejszej uchwa∏y.
Za∏àcznik Nr 2 okreÊla pó∏nocnà granic´ dzielnicy po tzw. linii wododzia∏u, czyli bez hipodromu Legii.
30 czerwca 1999 – Rada Miasta wprowadza poprawk´ do Statutu, dajàcà radnym Rady Miasta z naszego Osiedla prawo automatycznego wejÊcia w sk∏ad Rady Dzielnicy.
7 lipca 1999 – Rada Miasta podejmuje uchwa∏´ o przeprowadzeniu wyborów do
Dzielnicy Stara Mi∏osna w dniu 26 wrzeÊnia br. Przyjmuje tak˝e kalendarz wyborczy, w którym m.in. termin rejestracji kandydatów wyznaczono na
27 sierpnia.
Lipiec 1999 – wojewoda mazowiecki w trybie nadzoru prawnego uchyla poprawk´ do statutu dajàcà prawo automatycznego wchodzenia w sk∏ad Rady
Dzielnicy radnym z Rady Miasta.
27 sierpnia 1999 – mimo nacisku radnych z naszego Osiedla, Rada Miasta
uchyla uchwa∏´ o przeprowadzeniu wyborów w dniu 26 wrzeÊnia. By∏a to prawna
koniecznoÊç, zwiàzana ze zmianà liczby mandatów do obsadzenia w wyborach powszechnych.
3 wrzeÊnia 1999 – Rada Miasta zarzàdza wybory do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna i ustala ich termin na 14 listopada 1999 roku.

Poszukiwana, poszukiwany
ChcielibyÊmy, aby nasza gazeta by∏a jak
najbardziej dost´pna i ˝eby rozchodzi∏a si´
jak najbardziej punktualnie. Dlatego pilnie
poszukujemy wspó∏pracowników – kolporterów, którzy podj´liby si´ rozprowadzania
WiadomoÊci Sàsiedzkich w swojej okolicy
np. na jednej ulicy czy w danym bloku. Z naszych doÊwiadczeƒ wynika, ˝e trzeba na to
poÊwi´ciç raz w miesiàcu oko∏o 30 minut.

Poszukujemy tak˝e wspó∏pracowników –
korespondentów, osób chcàcych pisaç do
gazety, ewentualnie przekazujàcych informacje o sprawach wartych rozpropagowania
wÊród Czytelników. Z radoÊcià powitamy tak˝e nowych cz∏onków redakcji.
Wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà
serdecznie prosimy o kontakt z sekretarzem
Redakcji Robertem W´grzynowskim,
tel. 773 10 57.
e-mail: skrzynk1@polbox.com
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Warto wiedzieç
Zarówno bierne jak i czynne prawo wyborcze posiadajà
wszystkie osoby stale zamieszkujàce na terenie Starej Mi∏osny. To znaczy, ˝e nie trzeba byç tu zameldowanym, wystarczy mieszkaç i byç wpisanym do rejestru wyborców.
Wpis do rejestru wyborców polega na z∏o˝eniu w Urz´dzie Miasta wniosku o dopisanie do listy wyborców w mieÊcie Weso∏a. Wzory wniosku powinny byç dost´pne
w Urz´dzie. Wpisanie na list´ wyborców w Weso∏ej jest
równoznaczne z wykreÊleniem z dotychczasowej listy wyborców w poprzednim miejscu zamieszkania i jest skuteczne, a˝ do kolejnej zmiany miejsca zamieszkania.
Kandydat do Rady Dzielnicy powinien z∏o˝yç zg∏oszenie
wg wzoru okreÊlonego przez Komisj´ Wyborczà i uzyskaç
poparcie co najmniej 25 uprawnionych do g∏osowania
mieszkaƒców dzielnicy.
W wyborach b´dzie tylko jeden okr´g wyborczy 15.
mandatowy. To znaczy, ˝e do rejestracji potrzeba poparcia
25 mieszkaƒców dowolnej cz´Êci Osiedla.

Kalendarium wyborcze:
do 14 wrzeÊnia 1999 r. – Powo∏anie Dzielnicowej Komisji Wyborczej z siedzibà w Urz´dzie Miasta Weso∏a, ul. 1.
Praskiego Pu∏ku 21, budynek C.
do 30 wrzeÊnia 1999 r. – Powo∏anie Obwodowej Komisji
Wyborczej z siedzibà w Szkole Podstawowej Nr 3, ul. Trakt
Brzeski 18.
od 30 wrzeÊnia do 14 paêdziernika 1999 r. w godz. 16.0019.00 – Rejestracja kandydatów w siedzibie Obwodowej
Komisji Wyborczej.
do 30 paêdziernika 1999 r. – Wywieszenie list kandydatów.
14 listopada 1999 r. w godz. 8.00-20.00 – Przeprowadzenie g∏osowania.
15 listopada 1999 r. – Og∏oszenie wyników wyborów.
do 22 listopada 1999 r. – Zwo∏anie pierwszej Sesji Rady
Dzielnicy.

AUTOSZKO¸A – STARA MI¸OSNA
(w stra˝y, wejÊcie od Traktu Brzeskiego 28)

Kursy NON STOP
profesjonalnie, tanio,
bezstresowo
Zapisy: codziennie w godzinach 10.00-17.00
Informacje: tel. 0602 11-99-73, 0501 953-780, 788-31-16 po 15.00

JU˚ OD 3 LAT PROWADZIMY KURSY W STAREJ MI¸OÂNIE
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
wspólnie z Komitetem ds. budowy Placów Zabaw
w Starej Mi∏oÊnie organizuje

KIERMASZ TANIEGO OBUWIA
(pochodzàcego z likwidowanej hurtowni obuwia
damskiego), po∏àczony ze sprzeda˝à wyrobów rzemios∏a artystycznego i prezentacjà lokalnych wytwórców i producentów.
Kiermasz odb´dzie si´
w budynku szko∏y j´zyka angielskiego
przy ul. GoÊciniec 2B,
w dniu 9 paêdziernika, w godzinach 10-15.
Ca∏y dochód z imprezy przeznaczony zostanie na
budow´ placu zabaw na naszym Osiedlu.
Do udzia∏u w kiermaszu zapraszamy tak˝e osoby, które majà w domu ró˝ne zb´dne, u˝ywane rzeczy tj. ksià˝ki, obrazy, fotografie, meble, ubranka
dla dzieci, zabawki dla dzieci, sprz´t sportowy i turystyczny, b´dàce w dobrym stanie. Osoby o zdolnoÊciach kulinarnych mogà upiec ciasta i sprzedawaç je na kiermaszu, by w ten sposób przyczyniç
si´ do idei propagowania placu zabaw dla dzieci.
Mamy nadziej´, ˝e b´dzie to nie tylko okazja na
udane zakupy, ale tak˝e mo˝liwoÊç poznania sàsiadów i mi∏ego sp´dzenia czasu. Wszystkich zainteresowanych prosimy o zg∏aszanie swojego
uczestnictwa do pani Doroty Mierzejewskiej pod
numer tel: 773-13-13, Joanny W´grzynowskiej pod
numer tel: 773-10-57 lub o kontakt z redakcjà
„WiadomoÊci sàsiedzkich”.

Statut Dzielnicy
Aby przybli˝yç Paƒstwy czym w∏aÊciwie ma byç Dzielnica
Stara Mi∏osna, publikujemy najistotniejsze fragmenty jej
statutu. PozwoliliÊmy sobie na wyt∏uszczenie co ciekawszych
fragmentów, b´dàcych bàdê absurdem legislacyjnym, bàdê
pokazujàcych daleko idàce ograniczenia w jej dzia∏aniu.

§1
Dzielnica STARA MI¸OSNA, zwana dalej „Dzielnicà” jest jednostkà pomocniczà Gminy – Miasta Weso∏a i dzia∏a na podstawie Statutu Miasta Weso∏a, uchwa∏ Rady Miasta oraz przepisów o samorzàdzie gminnym.
[...]
§4
Celem samorzàdu Dzielnicy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej
mieszkaƒców, okreÊlanie warunków dla racjonalnego i harmonijnego rozwoju przestrzennego oraz tworzenie warunków do pe∏nego uczestnictwa
mieszkaƒców w ˝yciu wspólnoty dzielnicowej.
§5
Do zadaƒ w∏asnych Dzielnicy nale˝y w szczególnoÊci:
- Dà˝enie do zaspokojenia potrzeb jej mieszkaƒców;
- Inicjowanie kierunków rozwoju infrastruktury Dzielnicy;
- Opiniowanie projektów zmieniajàcych istniejàcy stan i status Dzielnicy;
- Pomoc mieszkaƒcom w rozwiàzywaniu ich spraw wobec w∏adz Miasta
Weso∏a;
- Dzia∏anie na rzecz przestrzegania prawa i porzàdku publicznego oraz
bezpieczeƒstwa mieszkaƒców;
- Troska o rozwój kultury fizycznej i sportu;
- Tworzenie warunków do zabaw i rozwoju kulturalnego dzieci i m∏odzie˝y w Dzielnicy;
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- Opiniowanie lokalizacji nowych obiektów i likwidacji istniejàcych;
- Inicjowanie nazw ulic, oznakowaƒ i zabezpieczeƒ w Dzielnicy;
- Organizowanie wspólnych prac spo∏ecznie u˝ytecznych na rzecz
mieszkaƒców Dzielnicy;
- Troska o zieleƒ i Êrodowisko naturalne oraz promowanie dzia∏aƒ proekologicznych;

- kontrola dzia∏alnoÊci zarzàdu Dzielnicy oraz uchwalanie absolutorium;
- uchwalanie programu dzia∏ania Dzielnicy;
- zg∏aszanie inicjatywy uchwa∏odawczej do Rady Miasta w sprawach dotyczàcych Dzielnicy.

§6
[...]
2. Kadencja Rady Dzielnicy trwa cztery lata i jest zgodna z kadencjà Rady Miasta Weso∏a.
4. Prawo wybierania i bycia wybranym do Rady Dzielnicy ma ka˝dy
sta∏y mieszkaniec Dzielnicy, który posiada prawo wybierania (zgodnie z ordynacjà wyborczà do samorzàdu gminnego).
12. Rada Dzielnicy dzia∏a na podstawie regulaminu zatwierdzonego
przez Rad´ Miasta Weso∏a.
§5
1. Organem wykonawczym w Dzielnicy jest Zarzàd Dzielnicy sk∏adajàcy
si´ z Przewodniczàcego Zarzàdu i dwóch Zast´pców Przewodniczàcego Zarzàdu. Na wniosek Przewodniczàcego Zarzàdu, Rada Dzielnicy
powo∏uje i odwo∏uje Skarbnika i Sekretarza Zarzàdu.
2. Rada Dzielnicy wybiera Zarzàd Dzielnicy spoÊród radnych lub spoza
sk∏adu rady w ciàgu 6 miesi´cy od daty og∏oszenia wyników wyborów
do Rady Dzielnicy.
8. Cz∏onkowie Zarzàdu jak i Sekretarz i Skarbnik pe∏nià swe funkcje spo∏ecznie.
§8
Zarzàd wykonuje zadania przy pomocy Biura Zarzàdu. Organizacj´ i zakres etatowy oraz zasady wynagradzania pracowników Biura Zarzàdu
Dzielnicy ustala Rada Miasta Weso∏a.
Stosunek pracy z pracownikami Biura nawiàzuje i rozwiàzuje Burmistrz Miasta Weso∏a lub upowa˝niony przez niego Zast´pca na wniosek
Przewodniczàcego Dzielnicy;
§9
Do wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci Rady Dzielnicy nale˝à wszystkie sprawy o zasadniczym znaczeniu dla Dzielnicy, nie zastrze˝one na rzecz innych organów
Miasta Weso∏a a w szczególnoÊci:
- powo∏ywanie i odwo∏ywanie Zarzàdu Dzielnicy;
- opiniowanie spraw dotyczàcych zagospodarowania przestrzennego
Dzielnicy;
- opiniowanie, wnioskowanie w sprawach infrastruktury, dróg lokalnych
i gminnej gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na terenie dzielnicy;
- uchwalanie projektu za∏àcznika do Bud˝etu Miasta Weso∏a dotyczàcego
gospodarki finansowej Dzielnicy;

-

§ 10
Do zadaƒ Zarzàdu Dzielnicy nale˝y:
wykonywanie uchwa∏ Rady Dzielnicy;
dzia∏anie w interesie i na rzecz mieszkaƒców Dzielnicy;
wspó∏dzia∏anie z w∏adzami Miasta Weso∏a dla dobra Dzielnicy;
przygotowywanie projektów uchwa∏ Rady Dzielnicy;
gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy;
wy∏àczne zarzàdzanie i gospodarowanie mieniem darowanym Miastu
Weso∏a z przeznaczeniem dla Dzielnicy.

§ 11
W zakresie niezb´dnym do wykonywania zadaƒ przekazanych przez organy Miasta Weso∏a – Burmistrz Miasta Weso∏a udziela Przewodniczàcemu Zarzàdu Dzielnicy lub jego Zast´pcom stosownych pe∏nomocnictw.
§ 12
Dzia∏alnoÊç Dzielnicy i jej gospodarka finansowa sà prowadzone na
podstawie za∏àcznika do uchwa∏y bud˝etowej Miasta Weso∏a.
2. Za∏àcznik obejmuje Êrodki na realizacj´ zadaƒ przekazanych Dzielnicy
i opracowany jest w podziale na rozdzia∏y klasyfikacji bud˝etowej.
3. Przeniesienia Êrodków mi´dzy rozdzia∏ami dokonuje Zarzàd Miasta
Weso∏a na wniosek Zarzàdu Dzielnicy.
[...]
§ 15
1. Dzia∏alnoÊç organów Dzielnicy nadzoruje Zarzàd Miasta Weso∏a.
2. Przewodniczàcy Zarzàdu Dzielnicy obowiàzany jest przekazywaç w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni wszystkie uchwa∏y Rady Dzielnicy oraz Zarzàdu Dzielnicy.
3. Uchwa∏y organów Dzielnicy sprzeczne z prawem sà niewa˝ne. Niewa˝noÊç stwierdza Zarzàd Miasta Weso∏a.
4. Zarzàd Miasta Weso∏a mo˝e uchyliç uchwa∏y Rady czy Zarzàdu
Dzielnicy godzàce w interes Miasta Weso∏a jako gminy i jej mieszkaƒców, a tak˝e uchwa∏y sprzeczne z uchwa∏ami Rady i Zarzàdu
Miasta Weso∏a.
1.

§ 16
Pierwsze wybory do Rady Dzielnicy odb´dà si´ w terminie do trzech
miesi´cy od dnia uchwalenia niniejszego statutu.
[...]

Kto rzàdzi na Osiedlu czyli
niewidzialni sàsiedzi
30 sierpnia 1999 roku dotar∏a do
mnie ulotka-odezwa bli˝ej nie zidentyfikowanej grupy podajàcej si´ za Komitet Mieszkaƒców Starej Mi∏osny. Ulotka nie zawiera∏a ˝adnej informacji
o nazwiskach cz∏onków tego Komitetu,
ani te˝ adresu lub telefonu kontaktowego. Jedyne skojarzenie, które mi si´
nasun´∏o, to skojarzenie z komitetem
wyborczym radnych osiedlowych z Rady Miasta Weso∏a prowadzàcych
w ubieg∏orocznych wyborach, wspólnà
z SLD kampani´ wyborczà.
Odezwa skierowana by∏a do „Mieszkaƒców Starej Mi∏osny – Sàsiadów!”
wi´c zacz´∏am czytaç, bo oba te kryteria spe∏niam. A poza tym zaciekawi∏o
mnie, kto to sà ci „sàsiedzi”. Zwykle sà

to ludzie z mojej ulicy, zadania lub
osiedla, których znam z imienia lub nazwiska lub wiem, jakie majà dzieci, psy
lub koty. Pisz´ tak˝e do gazetki „WiadomoÊci Sàsiedzkie – Stara Mi∏osna”,
s∏ysza∏am o „Stowarzyszeniu Sàsiedzkim Stara Mi∏osna”, ale o tych „sàsiadach” do tej pory nie s∏ysza∏am.
Wy˝ej wspomniany Komitet dzia∏a
ponoç od 1997 roku i mo˝e si´ poszczyciç wieloma osiàgni´ciami, jak zapewne
szanowni Sàsiedzi mieli mo˝noÊç przeczytaç. Zaciekawi∏o mnie, ˝e oprócz
„starych i nowych mieszkaƒców, radnych poprzedniej kadencji” sà tam w∏adze Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. Czy cho-

dzi tu o cz∏onków Zarzàdu, czy te˝
o nieco skompromitowanà Rad´ Nadzorczà, która od trzech lat nie potrafi
przeprowadziç Walnego Zebrania
Cz∏onków Zespo∏u i wybrania nowego
Zarzàdu, ewentualnie przed∏u˝enia jego kadencji?
G∏ównym osiàgni´ciem Komitetu
i obecnych radnych ze Starej Mi∏osny
jest „utworzenie dzielnicy Stara Mi∏osna z w∏asnà Radà Dzielnicy i organem
wykonawczym”. Jestem chyba jednym
z niewielu mieszkaƒców osiedla, którzy
wiedzà, ˝e uchwa∏a o powo∏aniu dzielnicy zosta∏a przyj´ta tu˝ przed wakacjami i ˝e wybory do tej Rady Dzielnicy
mia∏y si´ odbyç 26 wrzeÊnia oraz, ˝e
obecnych pi´ciu radnych miejskich
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mia∏o wejÊç do tej Rady automatycznie.
Jak dotychczas nie powo∏ano ani Zarzàdu Komisarycznego Dzielnicy (który powo∏uje si´ w takich wypadkach),
ani nie przeprowadzono wyborów, bo
„samomianowanie si´” pi´ciu radnych
z urz´du okaza∏o si´ niezgodne z Ustawà o Samorzàdzie gminnym i opóêni∏o
kalendarz wyborczy o 2 miesiàce, czyli
do 14 listopada 1999 r.
Majàc doÊwiadczenia z piàtkà dotychczasowych radnych wypromowanych przez Komitet, myÊl´, ˝e gdyby
uda∏o mu si´ wypromowaç wi´kszoÊç
radnych do nowo utworzonej dzielnicy,
rzeczywiÊcie móg∏by si´ „poszczyciç”
takimi osiàgni´ciami, jak: zablokowanie wszelkiej oddolnej inicjatywy
mieszkaƒców, promowanie podwójnych diet dla radnych oraz doprowadzenie do finansowania Zarzàdu Zespo∏u z kasy gminnej. Tylko czy tego
chcà mieszkaƒcy Starej Mi∏osny?
Bo nie sàdz´, aby podj´li si´ takich
spraw jak wyjaÊnienia sytuacji prawnej
MPZBDJiW (Zespo∏u) oraz MPZBDJiW Sp. z.o.o, prywatnej spó∏ki, która
sprzedaje ziemi´ nale˝àcà do cz∏onków

Zespo∏u bez ich zgody i wiedzy. OkreÊlenia roli tzw. Spó∏ki Ziemskiej prowadzonej przez pana Wojciecha Staniulisa, która to spó∏ka równie˝ dysponuje mieniem Zespo∏u. Przeprowadzenia Walnego Zebrania Cz∏onków Zespo∏u, zatwierdzenia sprawozdania
z dzia∏alnoÊci Zarzàdu Zespo∏u za ca∏y
ubieg∏y okres (w trakcie jego kadencji
i za ostatnie trzy lata ju˝ po kadencji).
PrzejrzystoÊci dzia∏alnoÊci naszych radnych, a zw∏aszcza tych, których dzia∏alnoÊç gospodarcza jest bezpoÊrednio
zwiàzana z funkcjonowaniem Zespo∏u.
Rzetelnych informacji o tym ile jest
warta ziemia i majàtek w „Starej Mi∏oÊnie, tym naszym wspólnym dobrze”,
jak czytamy w odezwie. Oraz wielu innych rzeczy, które nie zawsze sà po myÊli naszej lokalnej oligarchii zespo∏owej.
W obecnym uk∏adzie prawnym, kiedy
to proces podzia∏u gminy Weso∏a zosta∏
wstrzymany do czerwca 2000 roku, wybranie w∏adz Dzielnicy ma poniekàd
charakter symboliczny, bo sama Rada
Dzielnicy nie mo˝e wykroczyç poza
kompetencje i bud˝et narzucony jej
przez Rad´ Miasta. Stàd byç mo˝e

Kto si´ boi pó∏nocnej strony
Cz´Êç Starej Mi∏osny na pó∏noc od ul.
Trakt Brzeski (jeszcze kilka lat temu blisko po∏owa mieszkaƒców naszej miejscowoÊci) teraz stanowi tylko 20% ogó∏u.
W tej cz´Êci zmieni∏o si´ najmniej, tutaj
jest najwi´cej ludzi zwiàzanych ze Starà
Mi∏osnà od urodzenia. To na terenach
nale˝àcych do nich powsta∏o osiedle 50 –
lecia PRL. Teraz osiedle szuka nowej
to˝samoÊci, ale duch PRL-u cz´sto daje
o sobie znaç. Ostatnio zosta∏ zlikwidowany okr´g wyborczy obejmujàcy obszar na
pó∏noc od osi ul. Trakt Brzeski. Czy˝by
komuÊ zale˝a∏o na tym, aby pó∏nocna
strona nie mia∏a w∏asnej reprezentacji
w Radzie Dzielnicowej? Jest to bardzo
prawdopodobne. Blisko rok temu zosta∏a wybrana piàtka radnych, którzy reprezentujà Starà Mi∏osnà w Radzie Miasta
Weso∏a. W ciàgu tego czasu wykazali si´
oni „wielkimi” talentami politycznymi:
zbudowali koalicje, które zmienia∏y przewodniczàcych i wiceprzewodniczàcych
Rady Miasta, stworzy∏y nowe stanowisko
pracy (drugi wiceburmistrz). Teraz nasi
przedstawiciele podj´li walk´ z bezrobociem z iÊcie socjalistycznym zaci´ciem,
chcà stworzyç w dzielnicy Stara Mi∏osna
dziesi´ç urz´dniczych stanowisk pracy.
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Po co nam kanalizacja, oÊwietlenie, wodociàgi? Lepiej tego nie budowaç, nie
b´dziemy musieli martwiç si´ o sprawne
dzia∏anie tych wszystkich niepotrzebnych
instalacji, najwa˝niejsze sà etaty.
Chyba z tego za∏o˝enia wychodzi pan
radny Hajta∏owicz, g∏osujàc przeciwko
oÊwietleniu ul. Mazowieckiej. G∏osowanie g∏osowaniem, ale oÊwietlenie, dzi´ki
przychylnoÊci Zarzàdu Miasta, a wbrew
stanowisku naszych radnych, ma szans´
zaistnienia na tej ulicy. Co prawda na
razie tylko na odcinku do ul. Szkolnej,
ale lepszy rydz ni˝ nic.
Wielkie wyrazy uznania nale˝à si´
tak˝e pani radnej Burszewskiej za heroiczne blokowanie decyzji o podj´ciu
prac projektowych wodociàgu wzd∏u˝
ul. Mazowieckiej. Pomys∏ wodociàgu
wyszed∏ chyba od osób nieprawomyÊlnych, dlatego nale˝a∏o go blokowaç.
Pozostan´ przy osiàgni´ciach tylko tej
dwójki naszych radnych, poniewa˝
panowie radni Siudek i Rodziewicz
wzrastali na gruzach osiedla 50 -lecia
PRL, a historià tego okresu zajmuj´ si´
bez entuzjazmu.
Józef WojtaÊ

stwierdzenie Komitetu, ˝e Rada Dzielnicy „ma wesprzeç realizacj´ programu
wyborczego naszych Przedstawicieli
w Radzie Miasta Weso∏a”. Tylko po co
wybieraç nowà Rad´, która ma tylko
wspieraç, ewentualnie wype∏niaç zalecenia radnych miejskich, w∏adz Zespo∏u, czy te˝ Komitetu. Dlaczego nie wybraç ludzi, którzy w sposób twórczy
i nie zwiàzany z uk∏adem Zespó∏-Radni-Komitet-Spó∏ka Ziemska b´dà sprawowaç w∏adz´ ustawodawczà i wykonawczà w Starej Mi∏oÊnie. MyÊl´, ˝e
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny sà w stanie
wy∏oniç ze swego grona osoby, które
wykaza∏y si´ zaanga˝owaniem w ˝ycie
spo∏eczne i osiedlowe, a nie sà skompromitowane niejasnymi powiàzaniami
z Zespo∏em.
Na koniec chcia∏am zauwa˝yç, ˝e Komitet, zgodnie z zasadà, ˝e sukces ma
wielu ojców, podpisuje si´ pod ró˝nymi
osiàgni´ciami, nawet tymi, do których
si´ w ˝aden sposób nie przyczyni∏. Byç
mo˝e „niewidzialni” sà wszechmocni,
ale ja wierz´ w jawnoÊç i przejrzystoÊç
w∏adzy, a nie w uk∏ady kole˝ków.
Margo

Og∏oszenia drobne
Kupi´ u˝ywany, niedrogi m∏odzie˝owy rower górski
tel: 773-35-61
Przyjmiemy lub kupimy niedrogie meble (sofy, fotele,
krzes∏a lub stoliki) w stylu „babuni” do kawiarenki
przyszkolnej, tel: 773-32-70
Domowe przedszkole na ulicy Nizinnej w Starej Mi∏oÊnie przyjmie cztero i pi´ciolatki pod opiek´ w godzinach 8-15, tel: 773-19-98
Osoby, które majà rudà i Êmierdzàcà wod´ w domu informujemy, ˝e mogà si´ zaopatrywaç w czystà wod´
do picia w siedzibie MZBDJiW (Zespo∏u) przy ulicy
Jeêdzieckiej 2B w godzinach pracy biura.
Bardzo solidna, m∏oda osoba szuka pracy etatowej
(z mo˝liwoÊcià zarejestrowania w ZUS-ie): 789-05-37
Absolwentka uczelni artystycznej w Montrealu, z w∏asnym dorobkiem w dziedzinie grafiki i litografii nawià˝e wspó∏prac´ z drukarnià posiadajàcà sprz´t do robienia litografii: 826-06-55

SPROSTOWANIA:
ZloÊliwy chochlik drukarski znow rozszala∏ si´ po naszej gazetce. I to wyjàtkowo perfidnie. Bowiem dopiero teraz odkryliÊmy, ˝e w 3 numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, pomyliliÊmy imi´ ministra Jana Szyszko.
Jest nam tym bardziej g∏upio, ˝e cz´Êç cz∏onków redakcji zna pana ministra osobiÊcie. Tym bardziej serdecznie samego zainteresowanego i Paƒstwa przepraszamy.
Pope∏niliÊmy tak˝e dwa b∏´dy na liÊcie wyników Rodzinnego Zlotu Cyklistów. Pierwsze miejsce w kategorii M0-5 zajà∏ PiotruÊ Wierciƒski, zaÊ 4 miejsce w kategorii M6-8 Piotrek Paprota.
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna dzia∏a!
Z przyjemnoÊcià informuj´ Paƒstwa,
˝e nasze Stowarzyszenie zosta∏o zarejestrowane przez Sàd Wojewódzki w Warszawie w dniu 19 sierpnia. Fakt ten nie
jest wydarzeniem wy∏àcznie urz´dowym,
jako, ˝e cz∏onkowie Stowarzyszenia
dzia∏ajà spo∏ecznie na rzecz Starej Mi∏osny ju˝ prawie ca∏y rok. Rejestracja sàdowa daje nam jednak osobowoÊç prawnà, umiejscawia Stowarzyszenie w naszej spo∏ecznoÊci gminnej i pozwala na
utrzymanie ciàg∏oÊci naszych dzia∏aƒ
poprzez zdobywanie nowych, ch´tnych
do wspó∏pracy cz∏onków.
Na drugim zebraniu Stowarzyszenia,
które odby∏o si´ w dniu 21 wrzeÊnia
1999, dyskutowano g∏ównie o programie dzia∏ania na najbli˝szy rok. Szcz´Êliwa trzynastka, bo tylu by∏o uczestników spotkania, podczas tzw. „burzy
mózgów” rozwa˝a∏a mi´dzy innymi nast´pujàce propozycje:
- organizowanie imprez kulturalnosportowych tj. turnieje gier zespo∏owych, koncerty na cele charytatywne
lub stowarzyszeniowe, odczyty i grupy dyskusyjne organizowane przez
mieszkaƒców osiedla – otwarcie „ka-

wiarenki kulturalno-artystycznej”
- adaptacja wybranego budynku na cele klubu osiedlowego, w którym b´dà
mog∏y odbywaç si´ powy˝sze imprezy
a tak˝e b´dzie usytuowany dom kultury dla m∏odzie˝y
- przej´cie funkcji inwestora w budowie Placu Zabaw na Osiedlu
- promocja Starej Mi∏osny poprzez wydanie informatora o jej historii i dniu
dzisiejszym oraz o walorach rekreacyjnych naszego terenu
- opracowanie ca∏oÊciowego systemu
ochrony i bezpieczeƒstwa dla osiedla,
który to system by∏by skuteczny i dost´pny dla wszystkich mieszkaƒców
- oznakowanie systemu Êcie˝ek rowerowych oraz zimowych tras nart biegowych
- zrobienie lodowiska dla dzieci
- partycypacja w przygotowaniu koncepcji zagospodarowania Starej Mi∏osny, mi´dzy innymi doprowadzenie
do budowy Êcie˝ek rowerowych oraz
spowalniaczy dla samochodów
- budowa wodociàgu i kanalizacji po
pó∏nocnej stronie Starej Mi∏osny
- przed∏u˝enie linii 147 do Osiedla
oraz zorganizowanie komunikacji

wewn´trznej
- wprowadzenie segregowania Êmieci
- spo∏eczna s∏u˝ba leÊna kontrolujàca
stan czystoÊci naszych lasów
- propagowanie zdrowego stylu ˝ycia oraz
informacja o profilaktyce zdrowotnej.
Jestem pewna, ˝e wÊród czytelników
na pewno znajdà si´ te˝ inne propozycje
przedsi´wzi´ç, które mog∏oby realizowaç Stowarzyszenie. Czekamy wi´c na
Paƒstwa g∏osy. Zarówno te od mieszkaƒców bloków i domków na nowym
osiedlu jak i te pochodzàce od starszych
mieszkaƒców, którzy znajà ju˝ histori´
Starej Mi∏osny, ale chcieliby mieç tutaj
lepszà teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç.
Stowarzyszenie ma form´ otwartà
i ka˝dy, kto popiera cele Stowarzyszenia oraz chce coÊ po˝ytecznego zrobiç
w Starej Mi∏oÊnie mo˝e si´ do nas przy∏àczyç. Bli˝sze informacje o Stowarzyszeniu mo˝na uzyskaç pod numerami
telefonów: 773-13-15, 773-10-57 oraz
773-34-39 lub w sekretariacie szko∏y j´zyka angielskiego na ulicy GoÊciniec
2B (naprzeciwko szko∏y podstawowej
numer 3 w Starej Mi∏oÊnie).
Ma∏gorzata Krukowska

Co s∏ychaç w naszej szkole?
Rozmow´ z p. mgr Ewà Tucholskà,
dyrektorem Szko∏y Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie przeprowadzi∏a Dorota Mierzejewska.
DM: Jak du˝o dzieci uczy si´ obecnie
w jedynej na naszym Osiedlu szkole?
ET: Szko∏a by∏a przeznaczona dla 290
uczniów. Obecnie uczy si´ ich 688. ¸atwo wyobraziç sobie, co to oznacza dla
dzieci i nauczycieli. Niestety musieliÊmy
zaplanowaç zaj´cia lekcyjne na trzy
zmiany. Ostatnie lekcje koƒczà si´ wi´c
dopiero o 17.50. Klasy sà przeci´tnie 30osobowe. Trzeba pami´taç tak˝e o tym,
˝e od wrzeÊnia br. w tym samym budynku
zacz´∏o dzia∏aç gimnazjum. Za dwa lata,
w szkole b´dzie si´ uczy∏o nie 8, ale 9
roczników.
DM: Co mo˝na powiedzieç o kadrze
nauczycielskiej?
ET: Liczba nauczycieli jest stosowna
do potrzeb, a ich kwalifikacje sà bardzo dobre. 95 procent nauczycieli ma
stopieƒ magistra. Potwierdzajà to
zresztà wyniki naszej pracy. Procent

dzieci dostajàcych si´ do szkó∏ Êrednich jest wy˝szy ni˝ w wielu szko∏ach
warszawskich i wynosi 98,7%. Co roku
ok. 150 dzieci uczestniczy, zajmujàc
dobre pozycje w ogólnopolskim konkursie wiedzy „Alfik”, z siedzibà we
Wroc∏awiu (jest to polska edycja mi´dzynarodowego konkursu „Kangur”).
DM: Jakie zaj´cia dodatkowe oferuje
szko∏a?
ET: W szkole jest logopeda, prowadzone
sà tak˝e bezp∏atne zaj´cia wyrównawczoreedukacyjne. Ponadto dzieci majà do
dyspozycji gimnastyk´ korekcyjnà, ko∏o
plastyczne, SKS, ko∏o przyrodnicze, ko∏o
turystyczno-krajoznawcze. Ponadto, niestety ju˝ odp∏atnie, organizowane sà zaj´cia na basenie, angielski, niemiecki, treningi karate i treningi pami´ci.
DM: Czy szko∏a organizuje opiek´ socjalnà?
ET: Funkcjonuje prowadzone przez TPD
ognisko dla dzieci z ubogich rodzin. 15
dzieci skorzysta∏o latem z bezp∏atnych
kolonii. 35 dzieci otrzymuje bezp∏atne
obiady.

DM: Co w szkole zmieni∏o si´ w ostatnim czasie?
ET: Dwa lata temu przeprowadzono remont kuchni i ∏azienek W ubieg∏ym roku
ukoƒczono budow´ nowej sali gimnastycznej. W roku 1998 wymieniono okna
zaÊ w 1999 drzwi. Uda∏o si´ tak˝e wymieniç ogrodzenie terenu szko∏y od strony
Traktu Brzeskiego. Na przysz∏y rok zaplanowano wymian´ instalacji elektrycznej
i malowanie sal lekcyjnych.
DM: Jakie sà najwa˝niejsze sprawy na
przysz∏oÊç?
ET: Najwa˝niejsze jest oczywiÊcie ukoƒczenie budowy nowej szko∏y, co umo˝liwi
rozdzielenie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Chcia∏abym tak˝e, aby Urzàd Miasta, który prowadzi i finansuje szko∏´,
przeznaczy∏ wi´cej Êrodków na poszerzenie oferty zaj´ç dodatkowych. Wa˝ne jest
tak˝e ukoƒczenie remontu szko∏y i uporzàdkowanie terenu wokó∏ niej. Przyda∏by si´ tak˝e parking przed szko∏à. MyÊl´
tak˝e o budowie porzàdnego boiska.
DM: Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszych sukcesów w pracy.
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Dodatek specjalny do gazety Stara Mi∏osna nr 5

Czar obozowych dni...
Zapewne s∏yszeli paƒstwo o harcerzach dzia∏ajàcych na terenie Starej
Mi∏osny. Otó˝ rzeczywiÊcie, takowi sà
w naszej miejscowoÊci. Nie tylko sà, ale
nawet co pewien czas zdarza si´ im coÊ
zrobiç. Dzia∏ajàca tu 44 Mazowiecka
Dru˝yna Harcerzy „Stanica” regularnie zbiera si´ tu i ówdzie, a nawet organizuje wyjazdy na biwaki i obozy.
W tym roku, mi´dzy 5 a 30 sierpnia odby∏ si´ pierwszy obóz tej dru˝yny.
Ja - dru˝ynowy, oraz moi harcerze 5
sierpnia skoro
Êwit wyjechaliÊmy spod tutejszej szko∏y
autokarem
w
kierunku
szko∏y w Wawrze – siedziby
szczepu 145
(z nimi wybraliÊmy si´ na
obóz).
Tam
odby∏ si´ apel
sprawdzajàcy
stan i jazda na
spotkanie letniej przygody. Po ca∏odniowej, ale nie
nudnej podró˝y dojechaliÊmy wreszcie
nad Rybno Ma∏e – niedu˝e jezioro po∏o˝one oko∏o 20 kilometrów na zachód
od Warlubia (niedaleko Grudziàdza).
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Na miejscu rozpakowaliÊmy si´ i zacz´liÊmy budow´ podobozu. Budowa
trwa∏a pi´ç dni. Dopiero
po jej zakoƒczeniu tak
naprawd´ zaczà∏ si´
obóz. Ciep∏e (czasem
deszczowe) dni up∏ywa∏y
nam na grach, manewrach, w´drówkach, chatkach i alarmach (alarm
to jest to co oboêny lubi
m∏odych, gdy˝ bycie harcerzem i s∏u˝ba
Ojczyênie to zaszczyt, a obóz to niezapomniane wra˝enia i wspomnienia na
ca∏e ˝ycie.
Pozdrawiam starym harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj!
p.o. dru˝ynowego
çw. Lech Krzemiƒski
kontakt tel. 773 32 43

najbardziej). Po prawie czterech
tygodniach beztrosko sp´dzonych
w lesie nadszed∏ czas powrotu.
W dwa dni rozbiliÊmy obóz, spakowaliÊmy si´, wsiedliÊmy do autokaru i z powrotem do
domu.
Niektórym z Paƒstwa
wydawaç si´ mo˝e, ˝e
4 tygodnie to zbyt d∏ugo, ale zapewniam –
harcerze na obozie si´
nie nudzili. Inni mogà
myÊleç, ˝e to krótko,
ale obozy sà organizowane co roku, a znajomoÊci zawarte na obozie ∏atwo si´ nie
koƒczà.
Zach´cam wi´c goràco do zapisywania si´
do harcerstwa ludzi

Zdj´cia z archiwum dru˝yny

STARA MI¸OSNA

"Karate ni sente nashi"
Karate nie uderza pierwsze - G. Funakoshi
KARATE KLUB WESO¸A zrzesza
sympatyków Karate Tradycyjnego.
Prawdziwe karate skierowane jest na
doskonalenie wewn´trzne, samoobron´, w stosowaniu której istotny jest jeden cios, tylko jeden, ale tak skuteczny,
by zniweczyç atak potencjalnego przeciwnika.
Uprawianie karate ma wiele zalet.
Oprócz nauki skutecznej samoobrony

mo˝na symetrycznie i kompleksowo
rozwinàç swojà sylwetk´, skorygowaç
wady postawy, wzmocniç charakter
i mi´Ênie. W naszym klubie çwiczà
dzieci, m∏odzie˝ i doroÊli. Wszystkim
trenujàcym zapewniamy udzia∏ w zawodach, seminariach, egzaminach na
stopnie oraz wyjazdy na obozy letnie
i zimowe. W ubieg∏ym roku szkoleniowym nasi zawodnicy brali udzia∏ w turniejach w Lublinie, Józefowie,
Pruszkowie
i Weso∏ej zajmujàc
w ka˝dym z nich I miejsce w punktacji dru˝ynowej. Turniej w Weso∏ej zakoƒczy∏ si´ ogniskiem z kie∏baskami.
Podczas ferii zimowych
i wakacji organizujemy
obozy szkoleniowe i wypoczynkowe w kraju i za
granicà. Na ostatnim
obozie byliÊmy nad
pi´knym jeziorem Do-

masza w S∏owacji. Wszystkich ch´tnych
zapraszamy do uprawiania Karate Tradycyjnego. Treningi prowadzi licencjonowany instruktor PZKT, reprezentant
Kadry Polski Roman Urban 2 DAN.
Treningi i zapisy:
- gr. poczàtkujàca, SP nr 4, Pl. Wojska
Polskiego, pon.-Êr. 16:30-17:30.
- gr. zaawansowana, SSP nr 12, ul. Armii Krajowej 9, pon.-Êr. 18:00-19:30.
Informacje:
Roman Urban: tel. 0 501 25 68 85
sekretariat SSP 12: tel. 773 55 92
e-mail: romekurban@usa.net
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Szko∏a dla rodziców - strza∏ w dziesiàtk´
Jestem matkà – dwoje udanych dzieci: syn 17, córeczka 10 lat. Dzieci to niezwyk∏e doÊwiadczenie. Obserwujemy je
od pierwszych chwil, pomagamy poznawaç i rozumieç Êwiat, przygotowujemy
do coraz bardziej samodzielnego ˝ycia.
Ale sami ˝yjemy szybko. Zaabsorbowani pracà, domem, trudnoÊciami dnia
codziennego zauwa˝amy nagle, ˝e...
rozmijamy si´. Nasze pociechy myÊlà,
mówià, a nawet post´pujà inaczej, cz´sto mówiç przestajà, a czasami wr´cz
uciekajà z domu. Dlaczego?
W zasadzie nigdy nie przypuszcza∏am,
˝e mnie równie˝ mogà spotkaç k∏opoty
wychowawcze. Dzieci zawsze by∏y dla
mnie wszystkim, uczà si´ Êwietnie, z obydwojgiem mam dobry kontakt. A jednak!
˚ycie nas nie rozpieszcza. W zmienionych
warunkach dotychczas stosowane przeze
mnie metody okaza∏y si´ nieskuteczne.
Chcia∏am poprawiç swoje relacje z dzieçmi, ale okaza∏o si´ to doÊç trudne, zw∏aszcza ˝e mnie samej by∏o równie˝ bardzo
ci´˝ko.
Wówczas dowiedzia∏am si´ o szkole
dla rodziców prowadzonej przez Poradni´ Psychologicznà w Sulejówku. OsobiÊcie ceni´ wiedz´ i wierz´ w specjalistów,
wi´c widzia∏am pewnà szans´. Tym niemniej, jako osoba doÊç wymagajàca, krytycznie przyglàda∏am si´ poczynaniom
dwóch paƒ psycholog: pani Anny Padzik,
dyrektor wspomnianej ju˝ Poradni Psychologicznej w Sulejówku oraz drugiej
pani psycholog, doje˝d˝ajàcej z Poradni
Psychologicznej w Legionowie.
Z zainteresowaniem przyglàda∏am si´
równie˝ pozosta∏ym uczestnikom tej
szko∏y: przyby∏y bowiem zarówno m∏ode,
przej´te pierwszym macierzyƒstwem kobiety, jak równie˝ starsze, bardziej ˝yciem
doÊwiadczone. Pojawi∏o si´ kilku odpowiedzialnych panów. Uczestnicy prezentowali ró˝ne zawody: urz´dniczki, bibliotekarka, ekspedientka, lekarz pracownik
nauki i inni. ¸àczy∏o nas jedno – wszyscy
mieliÊmy dzieci i wszyscy chcieliÊmy je
dobrze wychowaç. Ponadto przysz∏y los
naszych dzieci nie by∏ nam oboj´tny.
Przed nami stan´∏y dwie kobiety, które
mia∏y pomóc nam w nawiàzaniu i utrzymaniu w∏aÊciwych relacji z dzieçmi.
W czasie dziesi´ciu trzygodzinnych spotkaƒ przekazano nam troch´ wiedzy
o rozwoju psychicznym dzieci, zaproponowano çwiczenia, psychodramy, ró˝ne
gry, podano podr´cznik do pracy w domu. W przerwach serwowano herbat´,
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kaw´, ktoÊ przyniós∏ jakieÊ herbatniki.
Ka˝de spotkanie otwieraliÊmy refleksjà
z minionego tygodnia w kontekÊcie przerabianego tematu. DzieliliÊmy si´ zarówno z∏ymi jak i dobrymi doÊwiadczeniami.
Na przyk∏ad podziwiajàc syna jednej
z uczestniczek, który znakomicie zda∏
matur´, pochwali∏am si´ osiàgni´ciami
sportowymi swojego, który w∏aÊnie wygra∏ zawody rowerowe w Starej Mi∏osnej.
Potem nast´powa∏y zaj´cia programowe.
OmawialiÊmy mi´dzy innymi nast´pujàce tematy:
● Jak màdrze usamodzielniç dzieci?
● W jaki sposób udzielaç pochwa∏ i kar?
● Jak rozwiàzywaç konflikty mi´dzy
rodzeƒstwem?
DowiadywaliÊmy si´, jak bardzo wa˝ne
w ˝yciu dziecka, a potem ju˝ doros∏ego
cz∏owieka, sà jasno stawiane granice, które „wytyczajà Êwiat”, w którym mo˝na
czuç si´ pewnie i bezpiecznie. UczyliÊmy
si´ sztuki negocjacji, tym bardziej trudnej
w relacjach z dzieçmi, na które tak cz´sto
nie najlepszy wp∏yw wywierajà media
oraz rówieÊnicy. Szczerze mówiliÊmy
o swoich problemach, uczyliÊmy si´ dostrzegania dobrych cech u naszych dzieci.
Ka˝de spotkanie zamykaliÊmy osobistà ocenà odbioru danego tematu. Zadaniem domowym by∏o wdra˝anie nabytych umiej´tnoÊci, czym dzieliliÊmy
si´ na kolejnych spotkaniach.
Program szkoleniowy oparty jest na
ksià˝ce napisanej przez dwie Amerykanki,
zaadoptowany do naszych warunków. Czy
to si´ sprawdza? Chyba tak. OsobiÊcie daleka jestem od afirmacji kultury amerykaƒskiej, ale nale˝y pami´taç, ˝e kraj ten
prze˝ywa∏ podobne problemy wychowawcze zdecydowanie wczeÊniej. Wszelkim radykalnym zmianom natury politycznej czy
gospodarczej zazwyczaj towarzyszà powa˝ne zmiany w funkcjonowaniu spo∏eczeƒstwa. Doros∏ym, zaj´tym adaptacjà
do zmieniajàcych si´ warunków, nie wystarcza ju˝ si∏y, czasu i energii na w∏aÊciwe
kontakty z dzieçmi. Szczególnie jest to widoczne w takich miejscowoÊciach jak Weso∏a, Sulejówek, czy Miƒsk Mazowiecki,
gdzie rodzice du˝o czasu sp´dzajà na dojazdach do pracy, wi´c bywajà w domach
póêno, lub te˝ prowadzà w∏asne firmy, wi´c
cz´sto prawie nie bywajà w domach .
Czy potrzeba nam specjalnych szkoleƒ, szkó∏ dla rodziców? Tak, szczególnie,
˝e warunki naszego ˝ycia zmieniajà si´
i musimy sprostaç nowym wymaganiom.
Czy takie szkolenia sà skuteczne? Mo-

im zdaniem zdecydowanie tak. OsobiÊcie
poczu∏am si´ pewniej, gdy dowiedzia∏am
si´ np., ˝e 17 lat to wyjàtkowo trudny wiek
dla m∏odego cz∏owieka – cechuje go obni˝ony poziom krytycyzmu w stosunku do
w∏asnej osoby, a zdecydowanie wysoki
w stosunku do otoczenia, zw∏aszcza najbli˝szego. Nauczy∏am si´ skutecznych
form oddzia∏ywania. Rozumiejàc pewne
mechanizmy staram si´ pomóc swoim
dzieciom. Ponadto, po ka˝dym spotkaniu
otrzymywaliÊmy specjalne „klucze” – gotowe wzory post´powania w doÊç okreÊlonych sytuacjach. Z zadziwieniem stwierdzaliÊmy, ˝e dzia∏ajà. Zaintrygowani opowiadaliÊmy o tym swoim znajomym.
Od naszych spotkaƒ w Poradni Psychologicznej w Sulejówku, min´∏o kilka miesi´cy. Wspominam je z prawdziwà przyjemnoÊcià; zaglàdam do notatek, przypominam sobie podane „klucze”, wykorzystuj´ nabyte doÊwiadczenia, dziel´ si´
z innymi, wszystkich rodziców zach´cam
do skorzystania z tego typu warsztatów.
˚ycie bie˝àce stawia nam ciàgle nowe
wymagania. Sytuacje konfliktowe zdarzaç si´ b´dà zawsze – w domu, w pracy,
a nawet na ulicy. Chodzi o to, aby poznaç je, oceniç i rozwiàzaç w∏aÊciwie.
Odnosz´ wra˝enie, ˝e po tych kilkudziesi´ciu godzinach jest mi ∏atwiej – w relacjach z dzieçmi i ludêmi w ogóle. Chcia∏abym, aby inni równie˝ mieli t´ szans´.
Dlatego zach´cam, uczmy si´ w tego
typu szko∏ach, a nie na w∏asnych b∏´dach.
Uczmy si´ w szko∏ach dla rodziców,
w szko∏ach dla odpowiedzialnych ludzi.
E. Pieczyska

Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Sulejówku, ul. Kombatantów 10
zaprasza rodziców chcàcych
poprawiç relacje z w∏asnymi dzieçmi
na warsztaty umiej´tnoÊci
wychowawczych
„Jak mówiç,
aby dzieci nas s∏ucha∏y
i jak s∏uchaç
aby dzieci do nas mówi∏y”
Poczàtek zaj´ç 20 X 1999 r.
Informacje i zapisy
pon. - pt. w godz. 9.00 – 15.00
tel. 783 58 58, tel./fax 783 97 71
Anna Padzik
dyrektor PPP w Sulejówku

STARA MI¸OSNA

Przychodnia zdrowia
Pragniemy Paƒstwa poinformowaç,
˝e przychodnia zdrowia w Starej Mi∏oÊnie zmieni∏a swojà siedzib´. Obecnie
mieÊci si´ ona w budynku MPZBDJiW
przy ulicy Jeêdzieckiej 20. Taka lokalizacja, w centrum osiedla, u∏atwi wi´kszoÊci jego mieszkaƒców dost´p do
placówki. Wn´trze nowej przychodni,
które zosta∏o odnowione i zaadaptowane dla potrzeb pacjentów, sprawia
zdecydowanie lepsze wra˝enie w porównaniu z poprzednim lokalem.
W sk∏ad nowej placówki, poza przestronnym pomieszczeniem rejestracji,
wchodzà cztery obszerne gabinety lekarskie (dwa internistyczne, jeden pediatryczny i jeden zabiegowy), punkt szczepieƒ oraz przestronne, poprawiajàce
komfort oczekiwania na wizyty, pocze-

kalnia: dla doros∏ych, oraz oddzielne poczekalnie dla dzieci chorych i zdrowych.
PomyÊlano równie˝ o osobach niepe∏nosprawnych i o mamach z wózkami, adaptujàc dla ich potrzeb podjazd
do przychodni.
Nowa placówka realizuje Êwiadczenia zdrowotne, które mieszczà si´ w ramach tzw. podstawowej opieki zdrowotnej. Poza dost´pnoÊcià lekarza
i piel´gniarki na miejscu, przychodnia
Êwiadczy równie˝ wizyty lekarskie i piel´gniarskie w domu pacjenta.
W wyznaczone dni (poniedzia∏ki,
Êrody, piàtki) personel placówki dokonuje pobraƒ materia∏ów do badaƒ laboratoryjnych. Przychodnia dysponuje
równie˝ aparatem EKG z mo˝liwoÊcià
zapisu i interpretacji badania.

Zg∏aszajàcy si´ do przychodni pacjent jest proszony o zabranie ze sobà
dokumentu potwierdzajàcego op∏acanie sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne (np. aktualna ksià˝eczka ubezpieczeniowa, odcinek renty lub emerytury) oraz ksià˝eczki R.U.M. (jeÊli jest
w jej posiadaniu). Noworejestrujàcy si´
pacjenci proszeni sà równie˝ o dostarczenie swoich numerów PESEL.
Przed planowanà wizytà w przychodni
warto zadzwoniç do rejestracji, aby uzyskaç pe∏nà informacj´ o godzinach pracy lekarzy oraz zapisaç si´ na wizyt´ telefonicznie (pod numerem: 773-39-91).
Unikniemy w ten sposób straty czasu
i ucià˝liwego oczekiwania w kolejce.
Tomasz Droƒ, lek.med.

Nasze spacery - Jezioro Torfy
W poprzednim numerze naszej gazetki opisaliÊmy pochodzenie i charakterystyk´ tutejszych jezior, zwanych
„∏ugami” i omówiliÊmy po∏o˝ony najbli˝ej Osiedla „Zielony ¸ug”. Tym
z Czytelników, którzy lubià spacery
z punktem docelowym proponujemy
przechadzk´ do najwi´kszego - „Kaczego ¸ugu”, zwanego tak˝e Jeziorem
Torfy. Z Osiedla wychodzimy ulicà Fabrycznà i jej przed∏u˝eniem - drogà
przez Daków w kierunku RadoÊci. Po
prawej stronie mijamy zabudowania
z ma∏ym stawem hodowlanym. Droga
wiedzie teraz przez las. Po lewej stronie
niewielkie, ÊródleÊne jeziorko, obecnie
w wyniku d∏ugotrwa∏ej suszy prawie
wyschni´te. Wkrótce dochodzimy do
pierwszych zabudowaƒ RadoÊci, gdzie
nasza dotychczasowa droga nosi ju˝ nazw´ ulicy Podmok∏ej. Ulicà tà idziemy
a˝ do jej skrzy˝owania z ulicà Fromborskà, którà skr´camy w lewo. Po kilku
minutach natrafiamy na namalowany
na drzewach „szlak niebieski”. Skr´camy za znakami w lewo, a nast´pnie
w prawo. Znaki prowadzà przez las
mieszany, g∏ównie sosnowo - brzozowy.
Szlak zbli˝a si´ teraz do brzegów Jeziora Torfy. Jest ono wi´ksze od opisanego
uprzednio „Zielonego ¸ugu”, jednak
poza kilkoma miejscami trudno dost´pne poniewa˝ brzegi porasta trzcina,
tatarak i turzyca. Powierzchnia jeziora
w znacznej cz´Êci pokryta jest p∏ywajàcymi liÊçmi grà˝ela bia∏ego, którego

pora kwitnienia przypada na miesiàce
maj-wrzesieƒ, kiedy jezioro wyglàda
naj∏adniej. Na wschodnim kraƒcu widoczne pierwsze zabudowania Aleksandrowa. W samym Aleksandrowie,
przy drodze prowadzàcej do Wiàzownej, znajduje si´ cmentarz ˝o∏nierzy
polskich poleg∏ych w bitwie 17 wrzeÊnia
1939 roku. Z Aleksandrowa mo˝emy
dojechaç autobusem linii 115 do P∏owieckiej, Wiatracznej i Dworca
Wschodniego. Je˝eli zamierzamy zakoƒczyç spacer przy jeziorze, to najlepiej wróciç tà samà drogà do ulicy Podmok∏ej i nià do Fabrycznej. Blisko Pod-

mok∏ej znajduje si´ kraƒcowy przystanek autobusu linii 161, jadàcego stàd
przez RadoÊç, Miedzeszyn i Falenic´
do B∏ot. Przystanek - podobnie jak ca∏a
ta cz´Êç osiedla - nosi nazw´ „Zbójna
Góra”. Wed∏ug legendy w tej okolicy
sta∏a kiedyÊ gospoda, której w∏aÊciciel
zabija∏ co bardziej maj´tnych goÊci, zabierajàc ich dobytek. Trasa od ulicy Fabrycznej do brzegów jeziora liczy oko∏o
czterech kilometrów. Przejazd rowerem - uwzgl´dniajàc piaszczyste wzniesienia, które trzeba pokonaç pieszo mniej ni˝ pó∏ godziny.
Krzysztof St. Kijak
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Co robiç z trawà?

05-077 Weso∏a

Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
gdzieÊ na wysypisko kotel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
munalne.
Wiele osób próbuje
wi´c sobie radziç inaczej.
Widaç to w czasie space• Koncesja MSW •
rów po osiedlu, a zw∏asz• Autoryzacja TECHOM – kl SA 4 •
cza po obrze˝ach lasu.
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •
Âci´tà traw´ wyrzuca si´
do lasu, w krzaki, pod nie
Projektowanie i wykonywanie systemów:
zagospodarowany „bun– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
kier”, a nawet po prostu
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
przed dom (byle za p∏o– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
tem...). W∏aÊciwie trudno
– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
coÊ takiemu post´powa– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
niu zarzuciç, bo przecie˝
trawa zgnije bardzo szybPonadto wykonywanie instalacji:
ko i raczej nikomu i nicze– elektrycznych
mu nie zaszkodzi. Wzgl´– telefonicznych
dy estetyczne dopóki osie– wideodomofonowych
dle jest i tak nie uporzàd– TV satelitarnej
kowane te˝ raczej trudno
braç pod uwag´. A jednak
Dobór systemu monitorowania
wydaje si´, ˝e jest coÊ niestosownego w takim poSerdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
st´powaniu. Có˝ wi´c roPORADY BEZP¸ATNE!
biç ze Êci´tà trawà?
A co robiç jesienià z lisko o kominie wy˝szym ni˝ budynek!).
Êçmi, z kwiatami ze skrzynek, które nieNajlepszym rozwiàzaniem tych drobd∏ugo b´dzie trzeba wyrzuciç, obci´tymi
nych gospodarskich problemów by∏oby
ga∏´ziami drzewek i krzewów? Wiele osób
chyba za∏o˝enie wspólnych wi´kszych
ma zwyczaj je paliç, ale warto osoby te
kompostowników, kilku w osiedlu. Tylko
uprzedziç, ˝e palenie takie jest niedozwokto to sfinansuje i zorganizuje, i kto dolone i mo˝na naraziç si´ na zap∏acenie
pilnuje, by nikt nie wyrzuca∏ tam innych
stra˝y miejskiej s∏onego mandatu (stra˝ni„nieekologicznych” Êmieci? A mo˝e ktoÊ
cy poinformowali nas, ˝e aby zadoÊç uczyma inny pomys∏?
niç przepisom, trzeba by zbudowaç paleniW∏odek

O bezpieczeƒstwo i mienie
naszych klientów
dbamy jak o w∏asne

Prawie ka˝dy mieszkaniec Starej Mi∏osny ma ogródek przy swoim domku. Równie˝ przy wielu blokach powsta∏y ∏adne,
zadbane zieleƒce. W ogródkach i na zieleƒcach roÊnie przede wszystkim trawa,
którà w sezonie trzeba regularnie kosiç.
Wszystkie poradniki zalecajà, aby to robiç
mniej wi´cej raz w tygodniu. W piàtkowe
popo∏udnia i w soboty idà w ruch kosiarki, które nasze trawniki strzygà na je˝a,
ale przy okazji produkujà nieprzebrane
iloÊci Êci´tej trawy. Có˝ z nià robiç?
Metody bywajà ró˝ne. W∏aÊciciele
wi´kszych dzia∏ek cz´sto zak∏adajà kompost. To wyjÊcie wydaje si´ najbardziej racjonalne, bo jednoczeÊnie mo˝na pozbyç
si´ trawy i zapewniç naszym ogrodowym
roÊlinom Êwietny i tani nawóz. Niestety
na ma∏ej dzia∏ce, a takich w Starej Mi∏oÊnie jest przecie˝ najwi´cej, trudno nawet
znaleêç miejsce na ustawienie kompostownika, nie mówiàc ju˝ o tym, ˝e nie
bardzo potrzebne sà du˝e iloÊci kompostu. Pomys∏ z kompostem nie nadaje si´
te˝ chyba dla mieszkaƒców bloków.
Dla wielu pozostaje wi´c tylko mo˝liwoÊç wyrzucania Êci´tej trawy. Gdzie?
Oto jest pytanie! Mo˝na jà oczywiÊcie pakowaç w worki na Êmieci i razem z innymi odpadami przekazywaç firmie wywo˝àcej Êmieci. To jednak kosztuje, i to niema∏o, bo jedno koszenie ma∏ego ogródka
daje co najmniej 100-litrowy worek trawy, a za wywóz takiego worka trzeba zap∏aciç 6 z∏. Poza tym wydaje si´, ˝e takich
„ekologicznych Êmieci” a˝ ˝al wywoziç

Szczepienia psów i kotów
Obecnie dysponujemy du˝à gamà
szczepionek przeciw zaraêliwym chorobom zwierzàt domowych. Sà to szczepionki znanych zagranicznych firm farmaceutycznych o wysokiej jakoÊci, lub
polskie produkowane na licencji. Bardzo cz´sto sà to szczepionki mieszane.
Jeden zastrzyk zabezpiecza wtedy przeciw kilku chorobom. Psy szczepimy ju˝
po ukoƒczeniu 7 tygodnia ˝ycia szczepionkà zabezpieczajàcà przeciw nosówce, parwowirozie, leptospirozie, chorobie Rubartha, (wirusowemu zapaleniu
wàtroby psów) i kaszlowi kenelowemu.
Po tygodniu, o ile nie by∏o w pierwszej
dawce coronovirozy, mo˝emy jà doszczepiç. Po up∏ywie miesiàca powy˝sze szczepienie nale˝y szczeniakowi powtórzyç.
Po dalszych dwóch, bàdê trzech tygodniach doszczepiamy wÊcieklizn´.
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Dzi´ki powszechnemu stosowaniu
powy˝szych szczepieƒ, w Warszawie zosta∏a wyeliminowana prawie zupe∏nie
nosówka, bardzo niebezpieczna i potencjalnie Êmiertelna choroba psów.
Praktycznie te˝ nie spotyka si´ obecnie
choroby Rubartha i leptospirozy. Do
minimum spad∏a zachorowalnoÊç na
parvo i coronoviroz´ – wirusowe zapalenie jelit psów. Szczepionki, które wymieni∏em, u doros∏ych psów nale˝y powtarzaç po up∏ywie roku kalendarzowego od poprzedniego szczepienia.
Je˝eli chodzi o koty, to dysponujemy
szczepionkami mieszanymi przeciw kociej nosówce, panleucopenii i calcivirozie.
Sà to groêne choroby wirusowe i np.: kocia nosówka dziesiàtkuje populacj´ dzikich kotów w Warszawie. M∏ode kociaki
szczepimy po up∏ywie siódmego tygodnia

˝ycia i powtarzamy po miesiàcu. Istnieje
równie˝ szczepionka przeciw kociej bia∏aczce, lecz ze wzgl´du na wysokà cen´
nie jest powszechnie stosowana. Najcz´Êciej lekarz weterynarii sprowadza jà na
indywidualne zamówienie w∏aÊciciela
zwierz´cia. Mimo, ˝e nie ma obowiàzku
szczepienia kotów przeciw wÊciekliênie,
to dobrze jest je zaszczepiç, zw∏aszcza
mieszkajàc w pobli˝u terenów leÊnych.
U doros∏ych kotów szczepienie, podobnie
jak u psów, powtarzamy po up∏ywie roku.
Zdarza si´, ˝e pomimo szczepienia zwierz´ zachoruje np. na parwowiroz´, ale
wtedy przebieg choroby jest zdecydowanie ∏agodniejszy. Nie nale˝y równie˝ wierzyç mitom, ˝e na wirusowe choroby chorujà wy∏àcznie zwierz´ta m∏ode, a starsze
sà odporne. Nie jest to prawda.
Wiktor Zakrzewski, weterynarz

STARA MI¸OSNA

Sàsiedzi cz. V
By∏ pi´kny, s∏oneczny sobotni poranek. Pe∏en nadziei na odespanie pracowitego tygodnia wtula∏em si´ w mi´kkà
poduszk´. Nagle z impetem szar˝ujàcego nosoro˝ca, moje zmys∏y przewierci∏
zgrzyt uruchamianej betoniarki.
- Rety, która to godzina – g∏os zaspanej ˝ony by∏ równie przejmujàcy, jak jazgot dobiegajàcy zza okna.
Zmusi∏em si´ do otwarcia oka i zerknà∏em na zegarek.
- Siódma
- Powariowali! Móg∏byÊ ich uciszyç? –
oczywistoÊç tego stwierdzenia porazi∏a
mnie nie mniej ni˝ odg∏osy dochodzàce
zza okna. Spojrza∏em t´sknie na poduszk´, którà w∏aÊnie ˝ona zabra∏a mi
spod g∏owy i którà zakry∏a sobie drugie
ucho.
Chcàc nie chcàc, zaczà∏em si´ ubieraç, z zazdroÊcià patrzàc na kota, s∏odko Êpiàcego na parapecie. Sprawia∏
wra˝enie, jakby zgrzyty i j´ki dawno nie
oliwionej betoniarki w ogóle do niego
nie dociera∏y. To ciekawe, bo odg∏os
otwieranej lodówki, natychmiast stawia
go na nogi, nawet gdy Êpi w najdalszym
zakamarku domu.
W nieco chmurnym nastroju (co chyba by∏o zrozumia∏e) ruszy∏em z wizytà
do nowego sàsiada, który zakupi∏ stojàcy obok niewykoƒczony dom i od miesiàca realizowa∏ ambitny plan zamieszkania w nim przed zimà.
- O, dzieƒ dobry, sàsiedzie – wyraênie
ucieszy∏ si´ na mój widok.
- Dobry to by∏by, gdyby mo˝na si´ by∏o troch´ wyspaç – nie podzieli∏em jego
entuzjazmu.
- Przepraszam bardzo, ale nie jest ju˝
tak wczeÊnie. Nie sàdzi∏em, ˝e b´d´ komuÊ przeszkadza∏. Rozmieszam tylko
t´ parti´ zaprawy i na razie przerw´...
Niestety nie zdà˝y∏ zrealizowaç swojego ugodowego planu, bo do rozmowy
w∏àczy∏ si´ sàsiad z drugiej strony.
- Ty palancie! Gdzie ci´ uczyli kultury! Krowy ci pasaç, a nie mieszkaç mi´dzy porzàdnymi ludêmi...
Wyg∏oszona tyrada wyda∏a mi si´
nieco przesadzona. I chyba nie pomog∏a w rozwiàzaniu zaistnia∏ego problemu, bo nowy sàsiad nie nale˝a∏ do takich, którzy lubià, jak si´ ich miesza
z b∏otem. Poniewa˝ z ka˝dà chwilà dysputa nabiera∏a coraz mniej cywilizowanego charakteru, dyskretnie wycofa∏em si´ do domu. Po paru minutach za-

prawa wymiesza∏a si´ i betoniarka zosta∏a wy∏àczona. Jednak za oknem nie
zapad∏a oczekiwana cisza. Mo˝na by
wr´cz powiedzieç, ˝e wy∏àczenia betoniarki nikt nie zauwa˝y∏, gdy˝ od pewnego czasu, by∏a ona skutecznie zag∏uszana groêbami karalnymi i wyzwiskami wprawiajàcymi w os∏upienie nawet
pracujàcych u sàsiada robotników,
zwyczajowo u˝ywajàcych s∏owa k... zamiast przecinka.
Min´∏o kilka dni. Wydawa∏o si´, ˝e
konflikt betoniarkowy, jak wiele innych
sàsiedzkich nieporozumieƒ, odszed∏
w zapomnienie. Jednak w harmonogramie prac nowego sàsiada nadszed∏ czas
uk∏adania p∏ytek na tarasie. Z ci´tej
diaksem terakoty rzeczywiÊcie troch´
si´ kurzy∏o, a towarzyszàcy temu
dêwi´k nieprzyjemnie przypomina∏
straszne wspomnienia z fotela dentystycznego. Poniewa˝ jednak dzia∏o si´
to w Êrodku dnia, prawie nikomu nie
wadzi∏o. Prawie...
Pojawienie si´ stra˝y miejskiej na naszej uliczce by∏o wydarzeniem historycznym. Na tyle mnie to zaintrygowa∏o, ˝e do∏àczy∏em do szybko rosnàcego
t∏umu gapiów.
- DostaliÊmy
zg∏oszenie,
˝e
prowadzi pan budow´ zak∏ócajàc
spokój sàsiadów
– stra˝nik stara∏
si´ mówiç bardzo
powa˝nie, ale widaç by∏o, ˝e brak
mu
pewnoÊci.
Chyba nie tak wyobra˝a∏
sobie
skandaliczne ha∏asy na budowie.
- Widzi pan, co
tu si´ dzieje – sàsiad z drugiej
strony
natychmiast przystàpi∏
do ofensywy – oni
tak tnà od rana
do wieczora. Ani
chwili spokoju...
- Czyli od której do której?
- No od ósmej
do osiemnastej.
Czasami nawet
do dwudziestej!

- A w nocy nie?
- Jeszcze by tego brakowa∏o!
- A coÊ jeszcze tu si´ dzieje?
- A to ma∏o?
- Wie pan, takie to ucià˝liwe nie jest.
I to jeszcze w Êrodku dnia... – stra˝nicy
pooglàdali sobie jeszcze przez chwil´
budow´ i nie stwierdziwszy powa˝nego
zak∏ócania spokoju odjechali.
Dwa dni póêniej pojawi∏a si´ inspekcja pracy, potem sanepid, znowu stra˝
miejska, nawet przedstawiciel lokalnej
gazetki. Powoli przywykliÊmy do niecodziennych goÊci, jednak gdy wracajàc
do domu, zobaczy∏em pod domem sàsiada policj´, by∏o to pewnym zaskoczeniem.
- DostaliÊmy zg∏oszenie, ˝e tamten
pan grozi∏ pana sàsiadowi spaleniem
domu – zagai∏ mnie m∏ody policjant.
- E, tam, bez przesady. Pok∏ócili si´
i wygadywali g∏upoty. Nie traktowa∏bym tego powa˝nie.
- No, wie pan. Trzyma pan jego stron´ zamiast byç obiektywnym Êwiadkiem. A przecie˝ wykrzykiwa∏, ˝e puÊci
mój dom z dymem...
- Zdenerwowa∏ si´, bo pan nazwa∏ go
popapraƒcem i niezgu∏à...
- A on mnie nazwa∏ niewydarzonà
wyw∏okà...
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- Panowie, bez ˝artów – policjant chyba zaczyna∏ ∏apaç, o co w tym chodzi –
my nie mamy czasu na takie g∏upoty.
Zadzwoƒcie, jak b´dziemy naprawd´
potrzebni.
Policja odjecha∏a a stosunki sàsiedzkie nadal przypomina∏y porozumienie
izraelsko-palestyƒskie. Na domiar z∏ego mimowolnie sta∏em si´ w tym uk∏adzie czymÊ w rodzaju Syrii. Dlatego,
gdy którejÊ nocy obudzi∏ mnie telefon
i us∏ysza∏em g∏os nowego sàsiada, myÊla∏em, ˝e robi mi g∏upi kawa∏.
- Wie pan co! Do tego obok mnie
w∏aÊnie w∏ama∏o si´ dwóch gnojków.
Niech pan dzwoni na policj´, a ja lec´
ich zatrzymaç!
Wietrzàc podst´p postanowi∏em
sprawdziç sytuacj´ na miejscu, a potem
dzwoniç na policj´. Zabra∏em komórk´ i wybieg∏em na ulic´. Zdà˝y∏em
akurat na czas, aby zobaczyç, jak nowy
sàsiad rzuca si´ na dwóch dryblasów
ob∏adowanych walizkami i wyjàtkowo
sprawnie powala ich na ziemi´, a potem unieruchamia w iÊcie akrobatycznej pozycji. Nie czekajàc d∏u˝ej, zadzwoni∏em na policj´. Odebra∏ ten
sam funkcjonariusz, który by∏ u nas
w sprawie gróêb o podpalenie. Poda∏em mu adres.
- Co, naprawd´ podpali∏ mu ten dom?
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- Nie, by∏o w∏amanie. Sàsiad zatrzyma∏ w∏amywaczy. Przyjedêcie tylko ich
zabraç.
Kiedy ju˝ by∏o po wszystkim, zapyta∏em nowego sàsiada, dlaczego nara˝a∏
si´ dla kogoÊ, kto mu tyle nabruêdzi∏.
- Wie pan, sàsiadów nie zawsze
mo˝na sobie wybraç. JakoÊ b´dziemy
musieli si´ pogodziç. A poza tym, jak
bym ich nie dopad∏, to straci∏bym reputacj´. Jestem w∏aÊcicielem agencji
ochrony.
Kilka dni póêniej sàsiad z drugiej strony wróci∏ z urlopu. Gdy spotka∏em go
na ulicy, niemal rzuci∏ mi si´ na szyj´.
- Ale równiacha ten nasz nowy sàsiad. Od razu mi si´ spodoba∏. Troch´
by∏ ucià˝liwy przy tym remoncie, ale
przecie˝ kiedyÊ ka˝dy z nas wykaƒcza∏
dom i sami tak robiliÊmy. Ale facet jest
z klasà. Od poczàtku go polubi∏em. Ja
znam si´ na ludziach.
„O tak. To rzadka cecha tak dobrze
znaç si´ na ludziach” – chcia∏em odpowiedzieç, ale w ostatniej chwili ugryz∏em si´ w j´zyk. Bo w´drujàc po polu
minowym, jakim sà stosunki dobro sàsiedzkie, czasem lepiej mieç obgryziony
j´zyk, ni˝ odpaliç kolejny granat
w szambie.
Sàsiad

W kwietniu br. odby∏y si´
Pierwsze Otwarte Mistrzostwa
Starej Mi∏osny w Siatkówce.
Bra∏o w nich udzia∏ 6 zespo∏ów.
Zabawa by∏a przednia, organizatorzy postanowili wi´c zorganizowaç drugà edycj´ Mistrzostw.
Majà si´ one odbyç w listopadzie. Jednak ju˝ teraz proponujemy zebraç reprezentacj´ sàsiedzkà: bloku, ulicy czy te˝ zadania i rozpoczàç treningi.
Zainteresowanych bli˝szymi
informacjami prosimy o kontakt
z Robertem W´grzynowskim
tel. 773 10 57

Wyjce i Szczekacze
Psia Stara Mi∏osna. Psia krew niech jà zaleje. Ja antypies powiem wam tak: lubi∏em psy dopóki nie zamieszka∏em w Starej Mi∏oÊnie, tym wymarzonym, ekologicznym, bliskim naturze miejscu. A jak bliskim – szybko si´
przekona∏em. Pierwszy wieczorny spacer wybi∏ mi te
bzdury z g∏owy. Bo i kto zresztà spacery sobie wieczorem
po osiedlu urzàdza? Co i rusz pokaz szaleƒstwa. Co
i rusz zza parkanu rozszala∏a morda k∏apie i ujada. Dobry piesek, dobry. O ˝esz ty bydlaku – myÊl´ sobie w duchu. Ty kanalio!
Przyjechali zza Buga Kargule, tak normalnie bym myÊla∏, no i poprzywozili co mieli. G∏oÊne, szczekajàce, z∏e.
I zapsili Starà Mi∏osn´.
Ani pójÊç na spokojny, wieczorny spacer, ani spaç przy
otwartym oknie. Jedna bestia koƒczy, druga zaczyna, potem trzecia... i tak w ko∏o Macieju. Od rana z kolei budowa: szaleƒstwo betoniarek, kolumny polonezów sunà
po betonach, do sklepu wytacza si´ t∏um budowlanych
piwoszy. W tedy te kanalie Êpià sobie spokojnie. A ja ju˝
nie mog´, o Ênie nie ma mowy. Co raz jakiÊ maluch przeciàgnie wiàzk´ drutu „alejà” – poÊpij, sobie poÊpij.
Od spania jest noc. A w nocy psy. Jak inni to robià, ˝e
Êpià? Jak Êpià ci, co te psy trzymajà? Nads∏uchujà: jak kanalia zaszczeka tak – to z∏odziej. Wtedy mocniej zacisnà

w r´ku pa∏´ i stanà przy drzwiach. A tak naprawd´ ten
ktoÊ, to jego w∏asna bezbronna kanalia, która w∏asnego
cienia si´ boi. Oj, nieludzcy panowie tych stworzeƒ.
A nie wspominaç ju˝, skàd zami∏owanie do z∏ych
psów. I powiem wam jeszcze ˝e, kiedy wy spokojnie spoglàdacie z okien i zza balustrad, kiedy te wasze rozszala∏e wilczury przegryzajà parkany, chcàc mnie, spokojnego
cz∏owieka dopaÊç, ja myÊl´, ˝e to wy jesteÊcie sfrustrowani i êli. Przez te psy, moi mili, to wy przemawiacie. Przez
te psy – to wy szczekacie!
W ˝yciu nale˝y szukaç te˝ pozytywów. Mo˝e jakiÊ program naprawczy? Uw∏aszczyç psy! Niech wszystkie psy
b´dà nasze, osiedlowe. Ka˝dy niech b´dzie ich panem.
Jak si´ wam to podoba? Zacznijmy od zjednania sobie
tych bestii. Gotujmy im smacznie. Stukajmy do tych
psów przez parkany pulpetami. Pal licho, ˝e cz´Êç trafi
na sto∏y ich panów. Psy nas tak polubià, ˝e b´dà nas broniç przed tymi, którzy na ogó∏ chodzà bez pulpetów, czyli przed z∏odziejami samochodów i rozbójnikami innej
maÊci. A wtedy wy - osaczeni na pewno pochowacie je
wreszcie do gara˝y czy na strychy. Ale wtedy wyç b´dà na
dachach psy dachowce. Dobry, kici piesku, dobry. Dobra
Stara Mi∏osna.
Janski
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tylko w sklepie u "Gra˝yny"

SULEJÓWEK

• GARNITURÓW
• MARYNAREK
• SPODNI ...
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KOMBATANTÓW

U GRA˚YNY
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MI¡SK MAZOWIECKI

05 - 070 SULEJÓWEK - MI¸OSNA, UL. 3-go MAJA 1

Ju˝ wkrótce zaprosimy Paƒstwa
do nowego sklepu
przy ul. Kombatantów
róg 15-sierpnia w Sulejówku
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PRZYJDè, ZOBACZ, KUP!!!
Nasza Biblioteka
Na ty∏ach terenu nale˝àcego do stra˝y po˝arnej, w starym, szarym nie przyciàgajàcym niczyjej uwagi budynku,
znajduje si´ biblioteka. Tak, mamy w∏asnà bibliotek´ i to takà, która istnieje tu
ju˝ od 1962 roku! Choç korzysta z niej
wielu wiernych czytelników (obecnie
zarejestrowanych jest 481 osób i liczba
ta szybko roÊnie), to z pewnoÊcià jest
w Starej Mi∏oÊnie wiele takich osób,
które nie majà poj´cia o jej istnieniu.
W zbiorach biblioteki znajduje si´
oko∏o 7100 ró˝norodnych pozycji.
W zesz∏ym roku przyby∏o a˝ 200 nowych
tytu∏ów, a to dzi´ki dotacji nowej Rady
Miasta, która przeznaczy∏a na wsparcie
biblioteki 10 tys. z∏, z czego oko∏o 7 tys.
wydano na uzupe∏nienie ksi´gozbioru
(zakupiono m.in. encyklopedi´ 6-tomowà oraz s∏owniki do ksi´gozbioru podr´cznego). W bibliotece dost´pne sà
wszystkie lektury szkolne, niestety cz´sto w zbyt ma∏ej liczbie egzemplarzy.
Biblioteka prenumeruje 17 czasopism
(m.in. „Cogito”, „Wiedza i ˚ycie”,
„Przyjació∏ka”, „Zwierzaki”).
Wi´kszoÊç czytelników stanowi m∏odzie˝. Uczniowie przewa˝nie po˝yczajà
lektury i ksià˝ki popularno-naukowe,

ale cz´Êç z nich to prawdziwi mi∏oÊnicy
ksià˝ek czytajàcy dla przyjemnoÊci. Tak˝e oni znajdà tu coÊ dla siebie, poniewa˝
w zbiorach biblioteki znajduje si´ te˝
wiele atrakcyjnych ksià˝ek (w tym nowoÊci) nie zwiàzanych z naukà w szkole.
WÊród odwiedzajàcych bibliotek´ najmniej jest czytelników w wieku 30-40 lat,
którzy cz´sto nie majà czasu si´gnàç po
ksià˝k´. Mo˝e jednak i oni znajdà czasem chwilk´ na interesujàcà lektur´...
Niestety nasza biblioteka ma wiele
powa˝nych k∏opotów. Najwa˝niejsze
z nich to: bardzo z∏e warunki lokalowe
oraz potrzeba zatrudnienia bibliotekarza
na pe∏nym etacie. Zacznijmy wi´c od lokalu, który jest w stanie op∏akanym. Lokal ten nale˝y do Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej i dzi´ki uprzejmoÊci stra˝aków biblioteka nie musi p∏aciç czynszu (wnosi
jedynie op∏aty za elektrycznoÊç). Jest to
malutki, s∏abo oÊwietlony pokoik ze z∏à
wentylacjà i co za tym idzie wszechobecnym, niemo˝liwym do wywietrzenia zapachem st´chlizny. Gdyby nie fakt, ˝e biblioteka faktycznie si´ tam znajduje
i funkcjonuje, nikt nie przypuszcza∏by
chyba, ˝e w takim pomieszczeniu mog∏aby istnieç biblioteka. Lokal nie posiada

instalacji wodno-kanalizacyjnej, co jest
bardzo k∏opotliwe dla personelu, brakuje
te˝ w nim telefonu. Zimà mocno daje si´
we znaki problem ciep∏a, a raczej jego
braku. Ogrzewaç pomieszczenie biblioteki ma wielkie stalowe pud∏o stojàce za
biurkiem bibliotekarki, b´dàce podobno
piecem, które poza ogromnymi rachunkami za elektrycznoÊç nie daje specjalnych efektów. To jeszcze nie koniec k∏opotów biblioteki. Pó∏ etatu, na które zatrudniona jest pani Izabella Zych, to zdecydowanie za ma∏o jak na potrzeby biblioteki. Nie doÊç, ˝e jest to najbardziej
oblegana filia biblioteki Miejskiej w Weso∏ej, to czasu musi starczyç jeszcze na
porzàdkowanie ksi´gozbioru, uzupe∏nianie katalogu i przystosowywanie go do
nowych przepisów, sprzàtanie, ok∏adanie
nowych ksià˝ek i zmienianie starych, odstraszajàcych ok∏adek z bràzowego papieru pakowego na nowe bardziej zach´cajàce do czytania. Gdyby nie pomoc Biblioteki m. st. Warszawy na ul. Koszykowej, która podarowa∏a naszej bibliotece
17 nowych rega∏ów, prawdopodobnie
ksià˝ki nie mia∏yby ju˝ na czym staç, poniewa˝ stare rega∏y najzwyczajniej
w Êwiecie spróchnia∏y.
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Czy jest wi´c jakaÊ nadzieja na zmiany? Teoretycznie tak. Bibliotece obiecano lokal w nowym budynku stra˝y po˝arnej. Jest to du˝y, ∏adny lokal na poddaszu. Warunkiem, aby biblioteka mog∏a si´ tam wprowadziç, jest jednak wykoƒczenie budynku, a na to jak na razie
szans´ sà marne (o czym pisaliÊmy w poprzednim numerze). Z kolei pe∏en etat
dla bibliotekarki jest obiecany po przeprowadzce do nowego lokalu...

Najlepszym argumentem przy staraniach o nowy lokal, o wi´kszà iloÊç pieni´dzy na ksià˝ki czy te˝ na pe∏en etat
dla bibliotekarki jest liczba czytelników, trzeba za pomocà statystyki wykazaç ˝e biblioteka jest naprawd´ bardzo
potrzebna, ˝e wielu ludzi z niej korzysta. Dlatego prosz´ si´ nie zniech´caç
z∏ymi warunkami naszej biblioteki i korzystaç z niej jak najwi´cej, szczególnie,
˝e obie panie z którymi mia∏am okazj´

rozmawiaç (pani El˝bieta Dani∏owicz
z biblioteki g∏ównej w Weso∏ej i pani
Izabella Zych) sà niezwykle mi∏e i potrafi∏y wprowadziç mi∏à atmosfer´ do
tego ma∏ego, zat∏oczonego ksià˝kami
pokoiku.
Biblioteka czynna jest: w poniedzia∏ki, wtorki, czwartki od 13.00 do 18.00
ul. Trakt Brzeski 28.
Agnieszka Gruszczyƒska

Ptaki Starej Mi∏osny - Mazurki
Mazurek to mniejszy kuzyn wróbla,
z tej samej rodziny wik∏aczy. I mazurek,
i wróbel to ptaki egzotyczne. Przyby∏y
do nas z Afryki i po∏udniowej Azji i –
chocia˝ by∏o to bardzo dawno temu –
do dziÊ cierpià w zimie z powodu niskiej temperatury i braku po˝ywienia.
Trzymajà si´ wi´c w pobli˝u cz∏owieka,
aby ogrzaç si´ w jego cieple. Odró˝niç
mazurka od wróbla jest na pierwszy
rzut oka trudno, ale gdy przyjrzeç si´
uwa˝nie, widaç po pierwsze inny kolor
czapeczki – u mazurka czekoladowa,
u wróbla szara; po drugie ciemnà plamk´ na jasnym policzku –
wróbel jej nie ma; po trzecie bia∏à obró˝k´ i mniejszy krawacik
u samca. Obie samice i wróbla,
i mazurka krawatów nie noszà.
W Starej Mi∏oÊnie króluje mazurek mniej zwiàzany ze Êrodowiskiem stworzonym przez cz∏owieka, a bardziej z zielenià, a zw∏aszcza drzewami. Podobnie jak wróbel nie oddala si´ od siedzib ludzkich dalej ni˝ o kilkaset metrów,
ale wokó∏ muszà byç drzewa.
Ch´tnie osiedla si´ w pobli˝u domów stojàcych w lesie lub na jego
skraju, albo w ogrodach graniczàcych z polami. Zresztà mazurek jest ptakiem znacznie bardziej po˝ytecznym dla
w∏aÊcicieli ogródków ni˝ wróbel, poniewa˝ wiosnà i latem od˝ywia si´ owadami,
g∏ównie mszycami. Mniej lubiany jest jesienià, kiedy z krewniakami w du˝ych
stadach wyprawia si´ na pola. Niech´tni
mu rolnicy obwiniajà go o szkody
w uprawach zbó˝. Zimà jego g∏ównym
po˝ywieniem sà nasiona roÊlin znajdujàcych si´ w promieniu kilkuset metrów od
miejsca jego bytowania. JeÊli du˝e opady
Êniegu przykryjà to êród∏o po˝ywienia,
pozbawiony pokarmu mazurek ginie.
Z karmników korzysta bardzo rzadko.
Okres l´gowy mazurków trwa od kwiet-
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nia do lipca. Gniazda zak∏adajà w dziuplach, w skrzynkach l´gowych, wyjàtkowo w szczelinach murów, a tam, gdzie sà
bociany i or∏y, u podstawy ich gniazd.
Zupe∏nie wyjàtkowo mazurki budujà
gniazda na drzewach. Do budowy gniazda mazurek u˝ywa: s∏omy, siana, papieru, szmat, w∏osia. Wszystko to formuje
niestarannie w sto˝ek i wyÊcie∏a mi´kkimi piórami. Po zakoƒczeniu budowy samica sk∏ada do gniazda pi´ç – szeÊç szarozielonych, pokrytych ciemnymi plamami jaj. L´gi mogà mieç miejsce nawet

trzy razy w roku. Jaja wysiadujà oboje rodzice mniej wi´cej przez dwa tygodnie,
a nast´pnie równie˝ razem karmià piskl´ta przez nast´pne dwa tygodnie. Po
tym okresie m∏ode sà ju˝ opierzone
i mogà opuÊciç gniazdo. Po zakoƒczeniu
l´gów ptaki najcz´Êciej opuszczajà gniazdo i w dzieƒ gromadzà si´ na polach,
a nocà Êpià w koronach drzew, w krzewach lub trzcinach. W dalszym ciàgu pary ma∏˝eƒskie trzymajà si´ razem.
Mazurek nale˝y do grupy najcz´Êciej
odzywajàcych si´ ptaków naszych ogrodów. Trudno jednak jego g∏os nazwaç
Êpiewem – jest to raczej ostre terkoczàce „czczczcz...” lub krótkie „til, tilp”.

Mazurek to tak˝e jeden ze zwiastunów
wiosny – w cieplejsze pogodne dni ju˝
w lutym mo˝na us∏yszeç jego çwierkanie.
Moja bli˝sza znajomoÊç z mazurkami
rozpocz´∏a si´ dopiero wiosnà tego roku.
Kilka lat temu zawiesiliÊmy na domu
budk´ dla sikor modrych i co roku na
wiosn´ ptaki te krzàta∏y si´ przy urzàdzaniu w niej gniazda, a póêniej wysiadywa∏y
jaja i wyprowadza∏y m∏ode. W tym roku
sikorki równie˝ wymoÊci∏y budk´ i... zosta∏y z niej wyrzucone przez par´ mazurków. Awantury i bijatyki trwa∏y par´ dni
i zakoƒczy∏y si´ zwyci´stwem
napastników. Ca∏e szcz´Êcie, ˝e
na domu wisia∏a jeszcze jedna
nie zaj´ta budka i sikorki odby∏y w niej l´gi ju˝ bez przeszkód,
choç w póêniejszym terminie.
Mazurki zresztà nie zadowoli∏y
si´ wygodnym gniazdem sikorek. Przez par´ nast´pnych dni
nosi∏y zesch∏à traw´ i liÊcie
i upycha∏y to wszystko w budce.
Dopiero po zakoƒczeniu tej
pracy przystàpi∏y do l´gów.
W odró˝nieniu od sympatycznych przyjacielskich sikorek
mazurki by∏y przez ca∏y czas wysiadywania jaj i karmienia pisklàt niezwykle czujne i, prawd´ mówiàc,
trudne we wspó∏˝yciu. Sikorki mogliÊmy
obserwowaç, fotografowaç, filmowaç.
Mazurki nie tolerowa∏y naszej obecnoÊci
nawet w du˝ej odleg∏oÊci od gniazda.
Gdy tylko nas zobaczy∏y, podnosi∏y rozpaczliwy alarm. Budka zamiera∏a. Dopiero na dwa dni przed opuszczeniem gniazda przez m∏ode rodzice pozwalali nam
chodziç w pobli˝u budki. Nie ufa∏y nam,
wyprowadzi∏y jednak dwa l´gi, a dzisiaj
zobaczy∏am, jak para mazurków wróci∏a
do swojej budki, prawdopodobnie zajmujàc jà przed zimà.
Anna Susicka
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List do redakcji
Stara Mi∏osna 30.08.1999 r.
Droga Redakcjo!
Z przyjemnoÊcià czytam w redagowanej przez Was gazecie artyku∏y dot. stosunków sàsiedzkich, ochrony przyrody
czy dbania o wyglàd naszego osiedla.
Jako w∏aÊciciel psa, a wi´c poniekàd
zmuszony do cz´stych spacerów, mam
okazj´ obserwowaç jak to nasze osiedle
pi´knieje z ka˝dym dniem. Paƒstwa rady dot. zazieleniania osiedla, by ˝y∏o
nam si´ ∏adniej i przyjemniej, sà bardzo
cenne, niemniej proponowa∏bym, by
w Paƒstwa piÊmie znalaz∏y si´ równie˝
artyku∏y czego nie nale˝y robiç, gdy ˝yje si´ w takim osiedlu jak nasze.
Od kilku lat z przyjemnoÊcià obserwuj´ co dzieje si´ na terenie zadania
06, ile czasu i pracy poÊwi´cajà mieszkaƒcy tego zadania na zagospodarowanie i piel´gnowanie dzia∏ek, a tak˝e terenów przed dzia∏kami, tak by cieszy∏y
one oko nie tylko w∏aÊciciela, ale równie˝ spacerowicza. Efekty sà rzeczywiÊcie imponujàce. Z przyjemnoÊcià obserwuj´ co tam nowego przyby∏o na
dzia∏kach, co zakwit∏o, jak wyglàda
trawnik po zimie, itp.

Niestety stan jednej dzia∏ki w tym zadaniu jest wprost nie do opisania. Brud,
smród i... (trzy samochody na dzia∏ce
nie wskazujà na ubóstwo) jak mawia∏a
moja babcia. Gruz z budowy jeszcze
sprzed kilku lat, lebioda i inne zielsko
wysokoÊci 1,5 m, rozsiewajàce si´ równie˝ na sàsiednie dzia∏ki, no i dwa du˝e
psy, które chyba nigdy nie sà wyprowadzane na spacer, a wi´c za∏atwiajà swoje potrzeby fizjologiczne gdzie popadnie. W efekcie smród, szczególnie
w upalne dni (których by∏o wystarczajàco du˝o w tym roku) nie do wytrzymania. Przechodzàc obok staram si´ nie
wdychaç wówczas powietrza.
Wspó∏czuj´ w∏aÊcicielom tych wszystkich zadbanych dzia∏ek wokó∏, którzy
sà skazani na ten nieprzyjemny widok
i ten smród. Nie wiem, czy podejmowali jakieÊ próby perswazji sàsiadom, czy
dla dobra stosunków sàsiedzkich cierpià w milczeniu.
Dzia∏ki sà bardzo
ma∏e i nie uda si´
uciec od tego smrodu. Zgodnie z moimi obserwacjami
sytuacja taka trwa

Sklep MUCHOMOR
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!
☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN
- dostawa GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN
- COCA-COLA 1l GRATIS!!!
☛ do zakupów powy˝ej 50,00 PLN
- HELLENA ORAN˚ADA 1,25l GRATIS!!!
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:

773-19-68
Dostawy w godzinach:
- dni powszednie i soboty:
od 8.00 do 22.00
- w niedziele i Êwi´ta:
od 9.00 do 21.00

Oferujemy Paƒstwu:
✓ Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny,
warzywa i owoce
✓ Napoje, soki, wody mineralne
✓ Artyku∏y monopolowe, wyroby tytoniowe
✓ Chemia gospodarcza, artyku∏y tekstylne
✓ Pras´ codziennà i czasopisma

ju˝ kilka lat, od momentu zasiedlenia
tej dzia∏ki.
To przykre, ˝e problem czystoÊci musi byç podnoszony na ∏amach pisma, ale
prosz´, drukujcie Paƒstwo równie˝ artyku∏y na ten temat. Jak widaç pozytywne przyk∏ady nic nie dajà. A mo˝e,
w takiej sytuacji, powinny byç podj´te
jakieÊ Êrodki administracyjne?
Z powa˝aniem
Mieszkaniec Starej Mi∏osnej
(imi´ i nazwisko do wiad. redakcji)
Serdecznie dzi´kujemy za ten list. Problematyka brudu i Êmieci zarówno na
Osiedlu, jak i w otaczajàcych je lasach
jest nam nieobca. Niestety, nie jest to najlepsze Êwiadectwo, nas mieszkaƒców.
Bardzo liczymy na dalsze g∏osy Paƒstwa w tej sprawie. Mo˝e wspólnie znajdziemy jakieÊ rozwiàzanie?

Przysmaki kuchni
staromi∏oÊniaƒskiej
Omlety
Z zio∏ami

Do omletu z 3-4 jajek przygotowuje si´ ∏y˝k´ drobno posiekanych zió∏ – zielonej pietruszki, szczypiorku i estragonu. Do wybitych do miski i roztrzepanych na jednolità mas´ jajek dodaje si´ pieprz, sól i po∏ow´ zió∏. Na patelni´
k∏adzie si´ kawa∏ek Êwie˝ego mas∏a i podgrzewa a˝ do momentu, gdy zacznie si´ rumieniç. Wtedy wlewa si´ jajka
poruszajàc patelnià, aby sma˝y∏y si´ równomiernie i posypuje si´ pozosta∏ymi zio∏ami. Omlet jest gotowy, gdy spód
przyrumieni si´, a powierzchnia jest lekko wilgotna.

Z groszkiem
Groszek odsàczamy z zalewy, podgrzewamy na maÊle
i zaprawiamy szczyptà màki. Wyk∏adamy na omlet, gdy zaczyna si´ Êcinaç.

Z bekonem lub szynkà
Plaster bekonu lub szynki kroimy w drobnà kostk´ i dusimy we w∏asnym t∏uszczu lub niewielkiej iloÊci mas∏a. W´dlina powinna byç tylko zmi´kczona, ale nie przysma˝ona.
Nale˝y wy∏o˝yç jà na powierzchni´ sma˝àcego si´ omletu
w momencie, gdy ten zaczyna si´ Êcinaç.
Poniewa˝ w´dlina zazwyczaj jest s∏ona, do masy jajecznej nie dodajemy w tym wypadku soli.
Smacznego ˝yczy Paƒstwu
Ma∏gorzata Zygmunt
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Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie,
wp∏ywy z reklam majà jedynie
pokryç koszty druku.

INFORMACJE MIEJSCOWE
ADRES INTERNETOWY NASZEJ PARAFII
Uprzejmie
informujemy
Paƒstwa
Czytelników, ˝e nasza Parafia ju˝ od paru
miesi´cy posiada swój adres internetowy. Brzmi on:
http:\\www.wmsd.edu.pl.\~milosna
Urzàd Miasta Weso∏a
ul. 1 Praskiego Pu∏ku 21
Burmistrz
Pan Jacek Wojciechowicz tel. 773 49 09
Wiceburmistrz
Pan Bogdan Gutowski
tel. 773 49 09
Wiceburmistrz
Pan Bogdan Wilk
tel. 773 73 07
Rada Miasta
tel. 773 57 26
Referat Komunikacji
tel. 773 44 12
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
Miejski OÊrodek Kultury
tel. 773 55 99
Miejski OÊrodek Pomocy Spolecznej
tel. 773 96 91
Stra˝ Miejska
Weso∏a
tel. 773 56 99
kom. 0 90 29 89 10
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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. Jeêdziecka 20, 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 29 29
MPZBDJiW
Centrala
tel. 773 39 07

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.
STARA MI¸OSNA pismo mieszkaƒców Osiedla
Stara Mi∏osna.
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