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Nr
Od Redakcji
Coraz krótsze stajà si´ dni. Pierwsze przymrozki
zrzucajà liÊcie z drzew. Na ka˝dym kroku widaç coraz
wyraêniejsze Êlady nadchodzàcej zimy. Ale wbrew prawom natury tegoroczny listopad zapowiada si´ w Starej Mi∏oÊnie ca∏kiem goràco. Wybory do Rady Dzielnicy, które odb´dà si´ 14 listopada odcisn´∏y si´ wyraênym pi´tnem na tym numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ale jak tu nie poÊwi´ciç tych kilku stron wyda-

Chocia˝ same nieruchome
garby
wtulone w szarà przestrzeƒ
wierzcho∏kami rysujà pejza˝e
zawieszone pod niebem
Êciàgajà chmury
rozp∏akane jesiennà melancholià
i okrywajà si´ mg∏à
przycupni´te
u ponó˝a ska∏y
ch∏onà ciep∏o przestworzy
a rozbity o zbocza wiatr
uciszajà
uciszajà...
Irena ¸ukszo

rzeniu, które rozgrywa si´ co cztery lata? Tym bardziej
˝e wiele osób, które co miesiàc pisuje do naszej gazety, postanowi∏o zamieniç pióra na mandaty radnych
i startuje w tych wyborach w ramach listy popieranej
przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna.
Nadchodzàcy szybkim krokiem listopad to tak˝e
miesiàc pami´ci. Dzieƒ Wszystkich Âwi´tych, Âwi´to Odzyskania Niepodleg∏oÊci i rocznica wybuchu
Powstania Listopadowego. Nasza gazeta ukazuje si´
pod koniec miesiàca, dlatego ju˝ teraz, w numerze
paêdziernikowym, odnosimy si´ do tych wydarzeƒ.
No i oczywiÊcie nie zapominamy o tym co zawsze:
aktualnych sprawach naszego Osiedla, Waszych listach, których jest coraz wi´cej, praktycznych poradach i satyrycznym spojrzeniu na nasze wady Okiem
Âwierzaka oraz wspomnieniach Sàsiada.
Cieszy nas, ˝e coraz wi´cej tekstów na naszych
∏amach pochodzi od Was, drodzy Czytelnicy, a mo˝e
w∏aÊciwie trzeba by powiedzieç, od Nas mieszkaƒców Starej Mi∏osny, nie b´dàcych na sta∏e w redakcji
„WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Dzi´ki temu stajà si´
one tym, czym byÊmy chcieli: gazetà mieszkaƒców
Starej Mi∏osny. Ale mimo tego ca∏y czas apelujemy:
nie spoczywajcie na laurach, piszcie i informujcie
nas, my z prawdziwà przyjemnoÊcià otwieramy swoje ∏amy dla wszystkich mieszkaƒców.
Na koniec, chcieliÊmy powitaç na prasowym rynku Osiedla naszà nowà konkurencj´. Po kilku latach
przerwy, pojawi∏ si´ kolejny numer wydawanego
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przez Zespó∏ pisma „U nas”. Promocyjny numer 12
by∏ kolportowany bezp∏atnie, za nast´pne trzeba ju˝
b´dzie zap∏aciç, na szcz´Êcie tylko 2 z∏. „U nas” zosta∏ zapowiedziany jako dwumiesi´cznik. Niestety,
nie wiemy, jaki b´dzie jego nak∏ad. ˚yczymy jego redakcji wielu ciekawych tematów i nowych pomys∏ów.
Pluralizm w mediach (a jest w czym wybieraç: „18
km od centrum”, „WiadomoÊci Urz´dowe UM Weso∏a”, dwa pisma powiatowe: „Dzwon” i „Co s∏ychaç”
oraz dwie nasze gazety Osiedlowe) jest dla nas powa˝nym wyzwaniem utrzymania wysokiego poziomu
i mimo ca∏kowicie spo∏ecznego charakteru pracy redakcji, tak˝e jej pe∏nego profesjonalizmu.
˚yczymy mi∏ej lektury.

W numerze
✔ jak zwykle du˝a porcja
aktualnych informacji

✔ o zbi˝ajàcych si´ wyborach do
Rady Dzielnicy

✔ ciekawostki ze Starej Mi∏osny
✔ listopadowe daty
✔ nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
nasze ptaki, roÊliny i zwierz´ta

O swoich sprawach decydujmy sami!
Mam nadziej´, ˝e ju˝ wszyscy Paƒstwo
wiecie: od 28 maja 1999 r. Stara Mi∏osna
jest dzielnicà miasta Weso∏a! W uchwale
w sprawie utworzenia dzielnicy pn. Stara
Mi∏osna Rada Miasta Weso∏a ustali∏a
granice Dzielnicy m.in. pozostawiajàc
poza Starà Mi∏osnà tereny hipodromu
Legii. Obszar dzielnicy liczy 801 ha.
14 listopada 1999 r. – w wyborach powszechnych – po raz pierwszy wybierzemy pe∏nà reprezentacj´ Starej Mi∏osny:
15-osobowà Rad´ Dzielnicy. (Na marginesie warto zaznaczyç, ˝e tyle samo radnych liczy∏aby obecnie rada gminy Starej
Mi∏osny, gdyby powiód∏ si´ w 1997 r. podzia∏ miasta Weso∏a na dwie samodzielne gminy). Jednak aby wybory zosta∏y
uznane za wa˝ne, musi wziàç w nich
udzia∏ 20 % uprawnionych do g∏osowania. JeÊli chcecie Paƒstwo mieç wp∏yw na
to, co si´ b´dzie dzia∏o w Starej Mi∏oÊnie
to ZAPRASZAMY NA WYBORY!
Dzielnica w prezencie?
Wi´kszoÊç z nas zosta∏a zaskoczona
informacjà o utworzeniu Dzielnicy.

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie gminnym rada miasta tworzy jednostk´ pomocniczà (dzielnic´) „po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaƒcami lub
z ich inicjatywy”. Statut Miasta Weso∏a
stanowi, i˝ utworzenie jednostki pomocniczej musi zostaç poprzedzone konsultacjami. W konsultacjach 1997 r., jedynych, jakie do tej pory odby∏y si´ w Starej Mi∏oÊnie, ponad 3 tys. mieszkaƒców
opowiedzia∏o si´ za utworzeniem samodzielnej gminy Stara Mi∏osna (ju˝ od
czerwca 2000 r. zostanie odblokowana
mo˝liwoÊç dzielenia gmin i tworzenia
nowych). W preambule uchwa∏y powo∏ujàcej Dzielnic´ Stara Mi∏osna Rada
Miasta Weso∏a stwierdza, ˝e podj´∏a takà decyzj´ „po zapoznaniu si´ z wnioskiem mieszkaƒców”. Do tej inicjatywy
przyznaje si´ w ulotce wyborczej piàtka
naszych radnych ze Starej Mi∏osny, którzy „oceniajàc wszystkie elementy zaistnia∏ej sytuacji, po konsultacji z Komitetem Mieszkaƒców Starej Mi∏osny” (jest
to komitet za∏o˝ony w 1997 r. przez rad-

nych zesz∏ej kadencji oraz w∏adze
MPZBDJiW – jak radni wyjaÊniajà
w ulotce) „postanowili powo∏aç jednostk´ pomocniczà miasta Weso∏a”.
O tym, jak nasi radni postanowili zadbaç o w∏aÊciwy sk∏ad przysz∏ej Rady
Dzielnicy i poprzez zmian´ statutu
Dzielnicy zagwarantowali sobie automatyczne wejÊcie w sk∏ad Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna, pisaliÊmy w poprzednim numerze „WiadomoÊci sàsiedzkich”. Dzi´ki temu, ˝e wojewoda mazowiecki uniewa˝ni∏ zmiany w statucie
i Rada Miasta ustali∏a nowy kalendarz
wyborczy (wczeÊniej wybory mia∏y odbyç si´ w czasie wakacji) my, mieszkaƒcy Starej Mi∏osny zadecydujemy, jaka
b´dzie Dzielnica Stara Mi∏osna, czy stanie si´ przybudówkà Zespo∏u, czy b´dzie rzeczywistà administracjà wspólnoty mieszkaƒców?
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c.d. na str. 11

STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce
Obecny Prezes Zespo∏u (MPZBDJiW)
p. Piotr Nowak kandydowa∏ na stanowisko Burmistrza Sulejówka (poprzedni
Burmistrz wraz z Zarzàdem zosta∏ odwo∏any kilka tygodni temu). Przepad∏
jednak ju˝ w pierwszym g∏osowaniu,
uzyskujàc trzecià liczb´ g∏osów. Poniewa˝ w kolejnych g∏osowaniach, ˝aden
z pozosta∏ych kandydatów nie uzyska∏
wymaganej wi´kszoÊci, Sulejówek nadal pozostaje bez Burmistrza. Nie wiemy
na razie, czy p. Nowak ponownie zg∏osi
swojà kandydatur´.
❍❍❍
W wyborach do Rady Dzielnicy o 15
mandatów ubiegaç si´ b´dzie 48 kandydatów. Tylko dwa komitety (Stowarzyszenie Sàsiedzkie oraz reprezentujàcy
Zespó∏ Komitet Mieszkaƒców) zg∏osi∏y
pe∏ne listy po 15 kandydatów.
❍❍❍
Budowa Stacji Uzdatniania Wody na
razie zostanie odsuni´ta w czasie. Firma
„Wodrol”, która zaoferowa∏a drugà co do
wysokoÊci cen´ odwo∏a∏a si´ od decyzji
komisji przetargowej. Ze wzgl´dów formalnych, UZP uniewa˝ni∏ przetarg i ca∏à
procedur´ trzeba rozpoczàç od nowa.
❍❍❍
Zosta∏ wmurowany kamieƒ w´gielny
„pod budow´” nowego Urz´du Miasta.
Poniewa˝ budowa dobiega koƒca, z∏oÊliwie zauwa˝amy, ˝e w naszym mieÊcie
wszystko stoi na g∏owie. Nie doÊç, ˝e
poprzedni Zarzàd Miasta budowa∏ kanalizacj´ „od koƒca”, zamiast od strony
zlewni, to jeszcze kamienie w´gielne
wmurowywuje si´ zamiast stawiaç
wiech´.
❍❍❍
Dzi´ki pozostawionym w Êmieciach
wizytówkom, Stra˝y Miejskiej uda∏o si´
z∏apaç jednego z wandali wyrzucajàcych Êmieci do lasu. Szkoda ˝e okaza∏
si´ nim znany sportowiec, na dodatek
jeden z kandydatów do nowej Rady
Dzielnicy.
❍❍❍
Zosta∏ rozstrzygni´ty przetarg na robudow´ stra˝nicy OSP. Wygra∏a go firma
REGINEX ze Starej Mi∏osny.
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Sesja Rady Miasta Weso∏a
Sesja nr XVII odby∏a si´ 1 paêdziernika 1999 roku o godzinie 14.00 w sali
Okr´gowego Inspektoratu Nasiennictwa w Weso∏ej.
Sesja by∏a poÊwi´cona nast´pujàcym
tematom:
Ogródki dzia∏kowe
Sesja rozpocz´∏a si´ od interpelacji
mieszkaƒców w sprawie przed∏u˝enia
umowy o dzier˝aw´ ogródków dzia∏kowych w Zielonej (teren przeznaczony
jest pod wykonanie kanalizacji miejskiej). Wyglàda na to, ˝e do rozpocz´cia inwestycji mieszkaƒcy mogà nadal
u˝ytkowaç ten teren.
Wodociàgi strona Pó∏nocna
Bronis∏aw Rutkowski ze Starej Mi∏osny pyta∏ o termin rozpocz´cia prac
nad projektem wodociàgu i kanalizacji
po stronie pó∏nocnej Traktu Brzeskiego. Z odpowiedzi mo˝na wnioskowaç,
˝e Êrodki na ten cel zostanà uwzgl´dnione w bud˝ecie na rok 2000, a bioràc
pod uwag´ aktywnoÊç mieszkaƒców
i Êrodki przez nich zgromadzone „mo˝e mo˝na b´dzie si´ pokusiç o zlecenie
projektu jeszcze w tym roku.”
Wytyczne do bud˝etu
Najwa˝niejszy punkt dotyczyç mia∏
przyj´cia wytycznych dla konstruowania bud˝etu miasta. Okaza∏o si´, ˝e po-

za propozycjà komisji finansowej pozosta∏e komisje nie przygotowa∏y swoich
stanowisk. Przyj´to zatem ogólne wytyczne komisji finansowej. Mo˝na je
streÊciç w trzech punktach:
- bud˝et prorozwojowy;
- samorzàdowy (wspomagaç lokalne
inicjatywy mieszkaƒców);
- sprawiedliwy (pieniàdze wydajemy
tam, gdzie je zarabiamy – pieniàdze
pozostajà w tych cz´Êciach miasta
które ich przysparzajà).
Poza tym uchwalono zmiany regulaminu pracy Urz´du Miasta, poprawiono zaskar˝onà przez wojewod´ uchwa∏´ o sposobie udzielania i rozliczania
dotacji. Pozosta∏e uchwa∏y mia∏y charakter roboczy i w normalnych warunkach decyzje tego typu podejmuje Zarzàd Miasta. Jedynym punktem, który
wypad∏ z porzàdku obrad, by∏o podj´cie uchwa∏y w sprawie wysokoÊci diet
i rycza∏tów dla radnych.
Cytat Sesji:
„My jesteÊmy samorzàdowcami i obowiàzujà nas Uchwa∏y Rady Miasta,
a Ustawy (Paƒstwowe – dopisek redakcji) mogà byç sobie takie lub inne.”
(B. Jastrz´bski, Przewodniczàcy Rady
Miasta)
Robert W´grzynowski

Wybory do Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna

ZAREJESTRUJ SI¢,
BO INNI ZADECYDUJÑ ZA CIEBIE
JeÊli po raz pierwszy b´dziesz g∏osowaç w Starej Mi∏oÊnie,

to tylko do dnia 2 listopada
masz szans´ wpisaç si´ do spisu wyborców.
Wystarczy, ˝e z∏o˝ysz wniosek o dopisanie do spisu wyborców
w Urz´dzie Miasta Weso∏a, ul. I-go Praskiego Pu∏ku 21, budynek B, pok. nr 2 (na parterze).

Prawo wpisania na list´ wyborców nie jest zwiàzane
z miejscem zameldowania, ale z miejscem sta∏ego zamieszkiwania!
Za∏àczony do niniejszego numeru naszej gazety nale˝y dok∏adnie i czytelnie z∏o˝yç a nast´pnie
osobiÊcie lub za poÊrednictwem zaufanej osoby z∏o˝yç w Urz´dzie Miasta.
Osoba sk∏adajàca wniosek powinna mieç przy sobie dowód osobisty wnioskodawcy.
Jak jednak zapewniono nas w Urz´dzie, wychodzàc na przeciw mieszkaƒcom, w uzasadnionych
przypadkach b´dà przyjmowane wnioski bez okazywania tego dokumentu.
Zarejestruj si´! Im wi´cej osób b´dzie wpisanych do rejestru wyborców, tym
wi´cej radnych w kolejnych wyborach do Rady Miasta b´dzie pochodzi∏o
z naszego Osiedla i wi´cej naszych spraw b´dzie mo˝na za∏atwiç.
JednoczeÊnie przepraszamy Paƒstwa za podanie na plakatach terminu 28 paêdziernika. Termin taki wynika∏ z zapisu Uchwa∏y RM o Zasadach
i Trybie Wyborów do Rady Dzielnicy. Jednak interpretacja tego zapisu przez Komisj´ Wyborczà przed∏u˝y∏a ten termin do 2 listopada.

STARA MI¸OSNA

Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Od wyborów samorzàdowych minà∏
ju˝ rok. Dlatego pozwol´ sobie odnieÊç
si´ do sk∏adanych wówczas obietnic wyborczych. Podstawowe has∏o, które
zresztà g∏osili chyba wszyscy kandydaci
wszystkich komitetów wyborczych, dotyczy∏o przynale˝noÊci powiatowej naszego miasta. Jesienià ubieg∏ego roku
wszystkim wydawa∏o si´, ˝e jedynym logicznym rozwiàzaniem dla nas jest
utworzenie planowanego wczeÊniej powiatu Warszawa-Wschód.
Teraz, po roku doÊwiadczeƒ oraz opublikowaniu ustawy i rozporzàdzeƒ o finansach powiatów mo˝na podjàç rzeczowà dyskusj´ o naszej przynale˝noÊci
powiatowej. Tym bardziej ˝e zbli˝a si´
ustawowo okreÊlony termin wstrzymania
jakichkolwiek korekt granic jednostek
samorzàdowych (30 czerwca 2000 r.)
i mo˝na b´dzie podjàç dzia∏ania zwiàzane ze zmianà naszej przynale˝noÊci powiatowej.
Rozpatrywaç nale˝y pi´ç teoretycznie mo˝liwych wariantów (nie wszystkie b´dà pewnie wykonalne):
• pozostanie w powiecie miƒskim,
• przeniesienie do powiatu otwockiego,
• przeniesienie do powiatu wo∏omiƒskiego,
• w∏àczenie do powiatu warszawskiego,
• utworzenie powiatu wschodnio-warszawskiego.
Ka˝dy z tych wariantów ma jednà
podstawowà wad´: nie doÊç, ˝e Stara
Mi∏osna le˝y na dalekich rubie˝ach
miasta Weso∏a, to jeszcze na dodatek
Weso∏a b´dzie zawsze po∏o˝ona na
skraju ka˝dego z wymienionych powy˝ej powiatów.
Wariant z powiatem otwockim, oprócz
aspektu historycznego (Stara Mi∏osna
kiedyÊ nale˝a∏a do tego powiatu), praktycznie nic nam nie zmieni. Instytucje
powiatowe b´dà tak samo daleko, a na
dodatek b´dzie bardziej utrudniony dojazd do nich. Bo cokolwiek by mówiç
o Miƒsku, to szosà moskiewskà mo˝na
tam dojechaç samochodem w 20 minut,
zaÊ autobusy PKS i linii prywatnych je˝d˝à dosyç cz´sto. Oba powiaty majà charakter powiatów podmiejskich z przewagà gmin rolniczych. Jedynym wspólnym
mianownikiem by∏aby przynale˝noÊç do
pasa lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego i nadzieja na wi´ksze zaanga-

˝owanie powiatu w sprawy ochrony przyrody. Zwa˝ywszy na przychylnoÊç w∏adz
powiatu miƒskiego dla zg∏aszanych
przez reprezentantów naszego miasta
postulatów, zamiana taka by∏aby skórkà
za wyprawk´.
Podobnie sprawa ma si´ w odniesieniu do powiatu wo∏omiƒskiego. Tu sprawy komunikacji z siedzibà powiatu wyglàdajà jeszcze gorzej, brak jakichkolwiek wi´zi historycznych i spo∏ecznych.
Co prawda powiat wo∏omiƒski skupia
wi´cej miast podwarszawskiech i jest powiatem nieco zasobniejszym, ale zwa˝ywszy na geografi´, taka przynale˝noÊç
powiatowa i tak nic by nie da∏a.
Pozostajà wi´c trzy warianty, które
nale˝a∏oby rzeczowo rozpatrywaç.
Pozostajàc w powiecie miƒskim, wiemy, co nas czeka. Szczup∏e Êrodki inwestycyjne nie pozwolà powiatowi inwestowaç w nasze drogi, tym bardziej ˝e stan
dróg powiatowych w rolniczych gminach
na wschodzie powiatu jest równie katastrofalny. Nadmiar miejsc w szko∏ach
Êrednich Miƒska budzi gwa∏towne protesty przeciwko koncepcji budowy nowego liceum w Starej Mi∏oÊnie. Inne
drobniejsze sprawy i postulaty sà realizowane na bie˝àco, jednak kasa powiatu
Êwieci pustkami i nie nale˝y liczyç na powa˝niejsze zastrzyki dotacji na realizowane u nas przedsi´wzi´cia. Dojazd, jaki
jest, ka˝dy si´ ju˝ pewnie przekona∏: jeÊli si´ ma samochód i nie pracuje w Warszawie – bardzo wygodny. W przeciwnym wypadku – fatalny.
Realizacja koncepcji utworzenia powiatu Warszawa-Wschód jest chyba
obecnie najtrudniejsza. Cz´Êç gmin zainteresowanych tà koncepcjà rozmyÊli∏a
si´. Mo˝e wi´c zabraknàç partnerów do
jego utworzenia. Gdyby natomiast powsta∏, to trzeba si´ liczyç z poczàtkowymi olbrzymymi problemami w sprawnym funkcjonowaniu administracji powiatowej: brak siedziby jednostek powiatowych, brak kadry urz´dniczej i co
najgorsze brak Êrodków finansowych na
cokolwiek (jak wykazuje przyk∏ad dzia∏ania istniejàcego ju˝ powiatu Warszawa-Zachód). Koncepcja ta ma jednak
wiele zalet. W powiecie zgromadzone by
by∏y gminy miejskie, miast przedmieÊcia
Warszawy, o podobnych problemach.
Miast dosyç zamo˝nych, co przy zmianie
struktury dochodów powiatu w przy-

W dniach 29-30 paêdziernika 1999 r.,
dzia∏ajàcy przy naszej szkole podstawowej
Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR"
organizuje

MISTRZOSTWA SZKÓ¸
POWIATU MI¡SKIEGO
W BADMINTONIE
TURNIEJ O PUCHAR STAROSTY
rozpocz´cie 29.10.1999 r. godz. 12.00
w Szkole Podstawowej nr 3.
oraz

MI¢DZYSZKOLNY
TURNIEJ SZKÓ¸ GMINY WESO¸A
W BADMINTONIE O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA WESO¸A
rozpocz´cie 29.10.1999 r. godz. 9.00
w Szkole Podstawowej nr 3

sz∏oÊci, da∏oby wymierne korzyÊci. Natomiast by∏by to powiat bez widocznego
centrum i ma∏o spójny terytorialnie, co
mog∏oby prowadziç do konfliktów interesów lokalnych i przeszkadzaç w jego
sprawnym zarzàdzaniu.
Natomiast powiat warszawski, na który coraz wi´cej osób patrzy z nadziejà
lepszego jutra dla Weso∏ej, jest bez wàtpienia powiatem dosyç zamo˝nym. Jest
tak˝e powiatem niesamowicie upolitycznionym. Niektóre rozstrzygni´cia w nim
zapadaj´ce sà wynikiem decyzji politycznych na najwy˝szych szczeblach, a nie
woli mieszkaƒców. W tym wielkomiejskim molochu Weso∏a mog∏aby mieç zapewne jednego, góra dwóch radnych
w 50-osobowej Radzie Powiatu. Mo˝liwoÊç skutecznego czerpania korzyÊci
z przynale˝noÊci do tego powiatu by∏aby
wi´c mocno ograniczona.
Stara∏em si´ skrótowo, ale w miar´
obiektywnie przedstawiç wady i zalety
ró˝nych koncepcji. Decyzja oczywiÊcie
powinna nale˝eç do Paƒstwa – mieszkaƒców i byç wyra˝ona w ogólnomiejskim referendum. Dobrà okazjà by∏yby
przysz∏oroczne wybory prezydenckie,
przy okazji których, bez mno˝enia kosztów, mo˝na by by∏o je przeprowadziç.
A ja, wraz z pozosta∏à dwójkà radnych AWS z Weso∏ej, zrobimy wszystko, aby t´ Paƒstwa wol´ zrealizowaç.
Zainteresowanych poruszonà tematykà zapraszam na swoje dy˝ury, które
odbywajà si´ w ka˝dy wtorek w godz.
19.00-20.00 w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B
Paƒstwa Radny Powiatowy
Marcin J´drzejewski
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Gaw´dy Pradziadka - Na Zaduszki
Od pewnego czasu dla swoich nielicznych dzieci, wnuków i prawnuków, pisz´ wspomnienia z ˝ycia w∏asnego i rodziny. Na pewno w tym akurat fragmencie moich zapisów b´dzie du˝o patosu, ale nie umiem tego napisaç inaczej, gdy˝ osoby w nim wymienione zas∏ugujà na specjalny szacunek, tak jak
sprawa, która ich dotyczy. Nie znam
bowiem rodziny, która za bezgraniczne
umi∏owanie Ojczyzny zap∏aci∏a równie
straszliwà cen´ jak Oni.

Jestem okaleczona
nie uda si´ mi
przytuliç Ci´
do smutnego serca
ani pocieszyç
odkàd wymkn´∏aÊ si´ z ràk
nie ujrzà oczy
rozb∏ys∏ego ˝ycia
tylko ciemnoÊç
matczynych ramion
wydeptane Êlady stóp
a w zbiela∏ych palcach
∏ody˝ki kwiatów
napojone ∏zà
Irena ¸ukszo
Jan Swech by∏ majstrem w zak∏adach
kanalizacji miejskiej stolicy, jego ˝ona
Jadwiga, córka powstaƒca z 1863 r.
i Sybiraka to kuzynka mojej matki. Zajmowali s∏u˝bowe mieszkanie w domu
stojàcym do dzisiaj na rogu Lipowej
i Wybrze˝a KoÊciuszkowskiego. Gdy
ich pozna∏em w pierwszych latach wojny, mieli troje doros∏ych dzieci, które
wychowali i wykszta∏cili b´dàc w nienajlepszej sytuacji materialnej – jedna
pensja na pi´ç osób. Ale zdobyli si´ na
domek letniskowy w Pomiechówku –
dla dzieci by∏o wszystko. Najstarsza
Maryla, bardzo ∏adna i wybitnie zdolna,
studiowa∏a orientalistyk´ na Uniwersytecie Warszawskim, zna∏a kilka j´zyków
obcych, zamierza∏a pracowaç w s∏u˝bie
dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie.
Obaj synowie mieli matury, gdy wybuch∏a II wojna Êwiatowa, przy czym ze
starszym wiàza∏y si´ ju˝ wtedy dramatyczne wydarzenia okupacyjne: zakocha∏
si´ w jakiejÊ rozwódce, a kiedy ta nie
chcia∏a o nim s∏yszeç, zg∏osi∏ si´ do Arbeitsamtu (niemiecki urzàd pracy) i dobrowolnie wyjecha∏ do Rzeszy, co by∏o
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czymÊ wyjàtkowym. Z regu∏y na roboty,
i to przymusowe, wyje˝d˝ali ludzie
schwytani w ∏apankach ulicznych. Po jakimÊ czasie uciek∏, wróci∏ do kraju i by∏
przechowywany na zapasowej klatce
schodowej domu, w którym mieszka∏.
Ca∏a rodzina aktywnie dzia∏a∏a w konspiracji. W ich mieszkaniu, prócz wydawnictw prasy podziemnej, tak zwanych wtedy „gazetek” przede wszystkim
„Biuletynu Informacyjnego” Armii Krajowej, a tak˝e dobrze ukrytego radia by∏a prawdopodobnie równie˝ broƒ, gdy˝
m∏odzi ukoƒczyli tajnà podchorà˝ówk´.
Ten dom by∏ w sposób wprost zaraêliwy
na∏adowany polskoÊcià i goràcym patriotyzmem. M∏odzi wraz z ojcem w∏àczyli si´ do zbrojnej dzia∏alnoÊci natychmiast po wybuchu Powstania Warszawskiego i ju˝ 1 sierpnia na PowiÊlu ginie
w wieku 25 lat Andrzej st. strzelec podchorà˝y pseudonim „S∏icz”, Jego imi´
i zniekszta∏cone nazwisko – Szwech,
widniejà na tablicy pamiàtkowej na rogu
Tamki i Wybrze˝a KoÊciuszkowskiego.
Stanis∏aw, kapral podchorà˝y pseudonim „Szwed”, poleg∏ w akcji bojowej na
Ochocie w wieku 22 lat 30 sierpnia. Maria pseudonim „Myszka” st. strzelec, odznaczona poÊmiertnie Krzy˝em Walecznych, poleg∏a 27 wrzeÊnia w wieku 28
lat, a jej cia∏o przy ekshumacji matka by∏a w stanie rozpoznaç tylko po w∏osach.
Dwoje starych, z∏amanych ludzi, którym
wojna zabra∏a to, co mieli najdro˝szego,
prze˝y∏o i w rogach jedynego pokoju, jaki im przydzielono z dawnego mieszkania, urzàdzi∏o rodzaj o∏tarzyków, na które z∏o˝y∏y si´ zbiory pamiàtek po dzieciach utraconych w ciàgu dwóch miesi´-

Zach´camy
wszystkich mieszkaƒców
Starej Mi∏osny, aby

z okazji Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci

cy. Po starszym pozosta∏ pogrobowiec –
ta wnuczka by∏a dla nich wszystkim.
Ilekroç czyta∏em Kamiƒskiego „Kamienie na szaniec”, Bratnego „Kolumbowie rocznik 20” albo dokumentalne
i naukowe opracowania dzia∏aƒ powstaƒczych przed moimi oczami jawi∏y
si´ zawsze nie tylko twarze bezimienne,
obce, lecz przede wszystkim twarze
znanych mi, pe∏nych ˝ycia ludzi, których tak doskonale pami´tam, ginàcych
za nas i nast´pne pokolenia, by mog∏y
˝yç w pokoju we w∏asnym, wolnym kraju. Szczególnie ciep∏o wspominam tych
najm∏odszych, najbardziej ofiarnych:
Mari´ Walczakówn´, siedemnastoletnià sanitariuszk´ AK, mojà siostr´ ciotecznà, która zgin´∏a na Czerniakowie,
nie chcàc opuÊciç rannych, Heƒka Wyszkowskiego, syna warszawskiego tramwajarza, tyle˝ lat liczàcego koleg´ z klasy, którego nazwisko figuruje na tablicy
ku czci poleg∏ych uczniów w gmachu
naszej dawnej szko∏y „Przysz∏oÊç” przy
Âniadeckich 17, Romka Rejcha, osiemnastoletniego koleg´ z klasy w II Miejskiej Szkole RzemieÊlniczej przy Sandomierskiej 12, który zginà∏ w brawurowym ataku wreszcie troje Swechów –
Andrzeja, Stacha i Maryl´.
Tadeusz Zawadzki

Z okazji Âwi´ta
Niepodleg∏oÊci
tak jak w ubieg∏ym roku,
Parafia wraz z "Rodzinà Polskà",
urzàdza okolicznoÊciowy koncert.
Wystàpià m.in.
aktorzy Teatru Wspó∏czesnego
z Warszawy:
Stanis∏aw Górka, Wojciech
Machnicki i Zbigniew Rymarz.

Udekorowali swoje domy
flagami narodowymi.

Koncert odb´dzie si´
w niedziel´ 7 listopada
o godz. 16:30

Flagi mo˝na nabyç m. in.
w parafialnej ksi´garence.

w sali sportowej Szko∏y
Podstawowej nr 3,
ul. Trakt Brzeski 18
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Jerzy Koecher
Wspomnienie w dziesiàtà rocznic´ Êmierci
23 lutego br. min´∏a dziesiàta rocznica Êmierci Êp. Jerzego Koechera. Zrós∏
si´ on z historià naszej parafii w sposób
wyjàtkowy. Przez ponad 50 lat trwa∏
przy niej wiernie jako tzw. Cz∏owiek
„ad omnia”, do wszystkiego. By∏ w jednej osobie organistà, koÊcielnym, grabarzem i dozorcà, gospodarzem i porzàdkowym, powiernikiem i doradcà.
Niewielkiej szczup∏ej postury krzàta∏
si´ ko∏o koÊcielnej zieleni zawsze w tym
samym zielonym, ˝o∏nierskim przyodziewku, z którym si´ nigdy nie rozstawa∏ jako uczestnik bitwy pod Kockiem 1939 roku. Z prawdziwà dumà
nosi∏ imi´ Kleberczyka. Zawsze czymÊ
zaj´ty, zaabsorbowany, ciàgle przy jakiejÊ pracy, naprawie, porzàdkowaniu.
Takim pami´tajà go starsi parafianie.
Wspomina p. Eugenia Wieczorek:
„Jaki to by∏ pracowity cz∏owiek. To by∏
Êwi´ty. Tak, Êwi´ty cz∏owiek. Takich to
ju˝ dzisiaj nie ma. Szlachetny, chodzàca dobroç. Naprawd´. On nigdy nikomu z∏ego s∏owa nie powiedzia∏. Ludziom pomaga∏, jak móg∏. W tamtych
czasach nie by∏o ∏atwo”.
Mówi p. Maria Rudnicka: „Pami´tam
pana Koechera i wspominam z wielkà
wdzi´cznoÊcià. Ile˝ on tu si´ napracowa∏. Robi∏ jak na swoim. A jaki by∏ pobo˝ny”.
Âwiadectwo p. Teodozji Âwietlikowskiej: „W∏aÊnie, chcia∏abym zwróciç
uwag´ nie tylko na oddanie pana Koechera dla Parafii. Ja budowa∏am si´ jego rozmodleniem. Nieraz, jak autobus
inaczej nie pasowa∏, to si´ du˝o wczeÊniej przyje˝d˝a∏o do koÊcio∏a; bywa∏o,
˝e i godzin´ przed Mszà Âw., Patrzymy,
a tu Koecher ju˝ kl´czy i modli si´. To
by∏o prze˝ycie, widzieç m´˝czyzn´ tak
szczerze zatopionego w modlitwie”.
A oto s∏owa p. Julii Nowak: „Koecher! O, to by∏ dusza cz∏owiek. Spokojny, kulturalny, zawsze zamyÊlony, ma∏omówny. Czu∏o si´ w nim ˝ycie duchowe,
˝e jest zjednoczony z Bogiem. Ten Êwiat
by∏ dla niego ma∏o wa˝ny”.
P. Helena Matczak dodaje: „On by∏
jak ksiàdz. Ciàgle go widzia∏am z ró˝aƒcem. Taki cichutki. Naprawd´ Bo˝y
cz∏owiek. On by si´ tu teraz proboszczowi przyda∏. Mia∏by wyr´k´. Taki by∏
dla wszystkich ˝yczliwy. Zawsze mo˝na
by∏o si´ poinformowaç w ró˝nych spra-

wach koÊcielnych, gdy si´ czegoÊ nie
wiedzia∏o. On zawsze do ka˝dego podchodzi∏ z takim sercem i zrozumieniem”.
WÊród tablic pamiàtkowych w pobli˝u naszego koÊcio∏a jest jedna, mo˝e jedyna tego typu w ogóle, tablica upami´tniajàca zwyk∏ego, prostego cz∏owieka. Zwykle pomniki wznosi si´ ludziom s∏awnym, którzy dokonali rzeczy
i czynów niezwyk∏ych. MyÊmy uhonorowali kogoÊ, kto w naszej ma∏ej Ojczyênie by∏ cichym bohaterem, poÊwi´cajàcym si´ s∏u˝bie Bogu i bliêniego,
nie czekajàcym na uznanie i wdzi´cznoÊç. Napis pamiàtkowy na obelisku
przy koÊciele g∏osi:
JERZY KOECHER
2.XI.1906 – 23.II.1989
CZ¸OWIEK PRAWEGO SUMIENIA
WIELKIEGO DUCHA I SERCA,
POLAK – KATOLIK – PATRIOTA,
˚O¸NIERZ ARMII GEN. DYW. F. KLEBERGA,
JENIEC OFLAGÓW NIEMIECKICH,
WIERNY SYN KOÂCIO¸A,
OJCZYZNY I NARODU,
PRZEZ 50 LAT
ORGANISTA TUTEJSZEJ PARAFII
Warto wiedzieç i to, ˝e Jerzy Koecher
by∏ cz∏owiekiem maj´tnym, w∏aÊcicielem rozleg∏ych dóbr (pola, lasy), które
odziedziczy∏ po swoich rodzicach w po∏udniowej cz´Êci Sulejówka. Znacznà
cz´Êç z nich przekaza∏ Zgromadzeniu
Ksi´˝y Marianów. Na tych dawnych
Koecherowskich dobrach stoi dziÊ
pi´kna Êwiàtynia pod wezwaniem Êw.
Józefa i wielki dom rekolekcyjny, do
którego przyje˝d˝ajà rocznie setki osób
na indywidualne bàdê wspólnotowe
rekolekcje.
W otoczeniu pi´knego lasu
dom ten jest prawdziwà duchowà oazà s∏u˝àcà skutecznie
„regeneracji ducha”. Stosowna tablica umieszczona
po lewej stronie przy wejÊciu
do Êwiàtyni upami´tnia t´
hojnà donacj´. Trudno wr´cz
przewidzieç i obliczyç, ile
wszelkiego rodzaju duchowego dobra mno˝y si´, dzi´ki temu miejscu, w którym tylu ludzi

znajduje duchowe ukojenie i zbli˝a si´
do Boga. A to wszystko dzieje si´ dzi´ki ofierze Jerzego Koechera.
Taki to „zwyczajny – niezwyczajny”
cz∏owiek by∏ tu, ˝y∏ nie tak dawno jeszcze w Starej Mi∏oÊnie. Niechaj pami´ç
o nim w naszej spo∏ecznoÊci nie zaginie. Niechaj to stare dziedzictwo Starej
Mi∏osny przejmà ci, którzy przybywajà
tu jako nowi mieszkaƒcy.
Ks. Jerzy Banak

SPOTKAMY SI¢
NA MOÂCIE MOJEJ BABCI
Gdy na ˝ycia moÊcie
mi´dzy Jednym a Drugim
skinieniem Jego d∏oni
mi´dzy Jednym a Drugim
s∏owem
mi´dzy Poczàtkiem a Koƒcem
Brzegiem Wszystkiego
dokonasz wyboru
Gdy wyciàgnie po Ciebie r´ce
Poczàtek ÊwiadomoÊci i
Koniec niewiedzy
................................
................................
Nie l´kaj si´
bo czekajà tam na Ciebie
nowe przestrzenie ∏àk ukwieconych
Êwiatów nieznanych splecione d∏onie
t´skne spojrzenia tych co odeszli
tych co straci∏aÊ st´sknione dusze.
Choç teraz mostu jeszcze nie przejd´
Poczàtku Koƒca d∏onià nie si´gn´
Wyjdê po mnie kiedyÊ gdy
CZAS NADEJDZIE.
Onka
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Byç i trwaç
czyli to, co Zespó∏ robi najlepiej
Czas Zespo∏u si´ koƒczy. Zosta∏o
jeszcze tylko oko∏o dwieÊcie osób z niezrealizowanymi zobowiàzaniami, coraz
mniejszy jest wspólny majàtek. Trzeba
coÊ wymyÊliç, zanim ludzie za˝àdajà
respektowania swoich praw. Nie ma
chleba, trzeba daç ludziom igrzyska.
A sobie trzeba znaleêç nowe miejsce
pracy...
W zamierzch∏ych czasach poczàtku
lat 80. w polskim prawodawstwie pojawi∏ si´ twór przedziwny: zespó∏ do
spraw realizacji celów budowlanych. Ni
to spó∏dzielnia, ni to spó∏ka, ni to osoba prywatna. Z prawnego punktu widzenia, ustawa wprowadzajàca t´ form´ podmiotu by∏a, nawet jak na tamte
czasy, wyjàtkowym gniotem legislacyjnym. Tak powa˝nym, ˝e dosyç szybko
zosta∏a uchylona. Niestety, za póêno.
W ca∏ej Polsce zdà˝y∏y powstaç a˝ dwa
zespo∏y, w tym, na nasze nieszcz´Êcie,
jeden w Starej Mi∏oÊnie. Na nieszcz´Êcie, gdy˝ istotnym wyró˝nikiem zespo∏u jest to, ˝e nie ma osobowoÊci prawnej. Nie podlega niczyjemu nadzorowi
prawnemu, ma szerokie kompetencje
i ˝adnej odpowiedzialnoÊci. Mo˝e si´
o tym przekonaç ka˝dy, kto mia∏ mniej
szcz´Êcia i wylosowa∏ dzia∏k´ w terenie,
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gdzie do dziÊ stoi zaplecze
Zespo∏u, a wp∏aci∏ pe∏ny
wk∏ad na budow´ domu
i naiwnie, na drodze sàdowej, chcia∏by dochodziç
swoich nale˝noÊci.
Dobrze zorganizowany
aktyw dzia∏aczy Ministerstwa Budownictwa podjà∏
wyzwanie. W zamian za liczne przywileje zaprosi∏ do
rozdzia∏u najlepszych udzia∏ów wy˝szych urz´dników
wi´kszoÊci ówczesnych ministerstw, a nast´pnie ca∏à mas´ normalnych zjadaczy
chleba, bo przecie˝ ktoÊ musia∏ sfinansowaç ca∏e to
przedsi´wzi´cie. Nast´pnie
wystarczy∏o zyskaç lokalizacj´, Êmia∏à jak na tamte czasy, bo w Starej Mi∏oÊnie i budowa Osiedla 50-lecia
PRL ruszy∏a pe∏nà parà. Za symboliczne
odszkodowania wykupiono, lub wydzier˝awiono olbrzymie tereny. Prawowitych
w∏aÊcicieli postawiono w sytuacji bez
wyjÊcia: albo przyjmà och∏apy w postaci
narzuconej przez kupujàcego ceny, albo
zostanà wyw∏aszczeni i przez 5 lat b´dà
dostawaç jeszcze mniejsze och∏apy, zjadane ponadto przez galopujàcà wówczas

inflacj´. Jak ∏atwo si´ domyÊliç spowodowa∏o to daleko idàcà niech´ç dawnych
mieszkaƒców do nowego osiedla.
W dziewiczym terenie, mia∏o w przeciàgu 6 lat powstaç miasto marzeƒ, ze
szko∏ami, sklepami, domem kultury,
s∏owem wszystkim, o czym doÊwiadczeni planiÊci lat 80. mogli pomyÊleç. Rozmach godny budowniczych Nowej
Huty, dzi´ki któremu ca∏a inwestycja
chyba s∏usznie, nie tylko ze wzgl´du na
nazw´ (Osiedle 50-lecia PRL) zas∏u˝y∏a sobie na nazw´ Ostatniej Wielkiej
Budowy Socjalizmu. I wszystko by∏oby
dobrze, gdyby to nie by∏y w∏aÊnie ostatnie lata tamtego systemu. Za∏ama∏a si´
koniunktura, towarzysze odeszli z ministerstw. Ze Êmia∏ej wizji pozosta∏o zaledwie kilka tysi´cy nabitych w butelk´
(a w∏aÊciwie zagrzebanych w b∏ocie budowy) ludzi, marzàcych o swoim w∏asnym kàcie.
Budowa niczym Titanic pogrà˝a∏a si´
w odm´tach, jednak wodzowie postanowili uratowaç, co si´ da. JeÊli nie dla innych, to chocia˝ dla siebie. Genialny
przekr´t z tzw. Spó∏kà Akcyjnà, którà
za∏o˝yli ówczeÊni szefowie Zespo∏u budzi zapewne do dziÊ podziw panów Bagsika i Gàsiorowskiego. Za wyemitowane
dla cz∏onków obligacje Spó∏ka wykupi∏a
od Zespo∏u ca∏y park maszynowy po cenach ksi´gowych (czyli taniej ni˝ za symbolicznà z∏otówk´), a po kilku miesiàcach dzia∏ania wyprzeda∏a go i og∏osi∏a
upad∏oÊç! O tego czasu Zespo∏em targa-

STARA MI¸OSNA
Czas Zespo∏u
si´ koƒczy. Zosta∏o jeszcze tylko oko∏o dwieÊcie osób z niezrealizowanymi
zobowiàzaniami, coraz mniejszy jest wspólny
majàtek. Trzeba
coÊ wymyÊliç,
zanim ludzie za˝àdajà respektowania swoich
praw. Nie ma
chleba, trzeba
daç ludziom igrzyska. A sobie trzeba kwowaç przynale˝ne nam prawo wglàznaleêç nowe miejsce pracy. Najpierw du w dzia∏ania podejmowane przez
pada koncepcja Miasta Stara Mi∏osna, w∏adze Zespo∏u (tym bardziej ˝e obecgdy to odwleka si´ w czasie, radni fun- ny prezes Piotr Nowak konsekwentnie
dujà nam dzielnic´. Pytanie tylko, czy "nie znajduje czasu" aby odpowiedzieç
nam, czy te˝ w∏adzom Zespo∏u, którym na zadane mu przez przedstawicieli
grunt pali si´ pod nogami? W piÊmie naszej redakcji pytania). Sprawa nie
skierowanym do MSWiA mo˝emy jest b∏aha. Niczym senna zmora w kr´przeczytç, ˝e Zespó∏ jest gotów do prze- gu decydentów Zespo∏u zaczynajà znoj´cia funkcji administracji samorzàdo- wu pojawiaç si´ postacie z poprzedniej
wej na terenie Osiedla Stara Mi∏osna. epoki. Na liÊcie kandydatów do Rady
Zespó∏ czyli kto? My mieszkaƒcy, czy Dzielnicy wystawionej przez b´dàcy
przybudówkà Zespo∏u Komitet Mieszjego Zarzàd?
Czas Zespo∏u si´ koƒczy. Pora zbu- kaƒców pojawi∏ si´ pierwszy prezes Zedowaç opartà na polskim prawodaw- spo∏u p. Andrzej Bem. Co prawda nastwie normalnà admini- wet twórcy listy szybko si´ zorientowali,
˝e nieco przeholowali i ostatecznie p.
Przypominamy, ˝e par. 13 pkt. 5 Statutu Zespo∏u mó- stracj´ dla mieszkaƒców
Bem nie kandyduje. Jednak powiàzania
wi: „Cz∏onek Zespo∏u ma prawo do ˝àdania informacji bloków i samorzàdowà jedw koƒcu si´ ujawni∏y, ko∏o historii wróo ca∏okszta∏cie dzia∏ania Zespo∏u od wszystkich pracow- nostk´ zarzàdzajàcà mie- ci∏o do punktu wyjÊcia. CoÊ si´ koƒczy,
niem wspólnym. Mo˝e
ników i organów Zespo∏u”. JeÊli wi´c ktoÊ chcia∏by us∏yczymÊ takim staç si´ two- coÊ zaczyna, ludzie pozostajà ci sami.
szeç to, o czym w∏adze Zespo∏u za naszym poÊrednicrzona w∏aÊnie dzielnica.
twem nie chcà powiedzieç swoim cz∏onkom, wystarczy Pytanie tylko, czy jeÊli wyMarcin J´drzejewski
wys∏aç na adres: Zarzàd MPZBDJiW, ul. Jeêdziecka 20, bory do Rady Dziel05-077 Weso∏a, pismo zaczynajàce si´ od s∏ów: "W opar- nicy nie pójdà po
Przypominamy, ˝e kadencja w∏adz Zespo∏u pociu o par. 13 pkt. 5 statutu Zespo∏u prosz´ o odpowiedê w myÊli w∏adz Zespowinna trwaç (zgodnie z par. 24 pkt. 2) 2 lata.
sprawie...". Sami jesteÊmy bardzo ciekawi, czy ktokol- ∏u, to mimo wczeObecne w∏adze zosta∏y wybrane 5 lat temu. Od tewiek doczeka si´ odpowiedzi?
Êniej sk∏adanych de- go czasu nie odby∏o si´ ani jedno Walne Zgromaklaracji, tzw. proces dzenie Przedstawicieli (zgodnie z par. 22 pkt. 1
Jednak chory system prawny i w∏adza komunalizacji Zespo∏u nie zopowinno odbywaç si´ co najmniej raz na rok). Pobez nadzoru jest jak szampan – szybko stanie wstrzymany. Obawy te sà
niewa˝, ˝àdanie zwo∏ania Walnego Zgromadzenia
uderza do g∏owy. Kto by si´ przejmo- tym bardziej zasadne, ˝e w rozwa∏ takimi drobiazgami jak organizacja mowach z niektórymi przedsta- mo˝e z∏o˝yç 1/10 przedstawicieli, proponujemy
Walnych Zebraƒ Przedstawicieli, dwa wicielami Zespo∏u ju˝ mog∏em akcj´ zbierania podpisów pod petycjà do Zarzàdu
lata kadencji, rozliczanie si´ przed us∏yszeç stanowisko, ˝e to nie ta- o zorganizowanie Zebraƒ Grup Cz∏onkowskich
cz∏onkami Zespo∏u, którzy sà faktycz- kie proste, ˝e to trzeba zrobiç i wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie
nymi w∏aÊcicielami ca∏ego wspólnego rozwa˝nie... Zgadzam si´, trzeba oraz zwo∏anie Walnego Zebrania w terminie nie
majàtku? Najwa˝niejsze jest aby byç to zrobiç rozwa˝nie, aby przy póêniejszym ni˝ 15 stycznia 2000 r. Wszyscy,
i trwaç! Tylko pytanie, po co – dla idei? okazji nie zapodziaç gdzieÊ kilku chcàcy w∏àczyç si´ w t´ akcj´, proszeni sà o poJeÊli ktoÊ szuka odpowiedzi na to py- hektarów naszej ziemi. Dlatego moc w zbieraniu podpisów pod za∏àczonà do tetanie, to niech przeÊledzi histori´ firm dobrze by by∏o, zanim zamknie- go numeru gazetki petycjà. Podpisane petycje,
i spó∏ek, oferujàcych nam dzisiaj swoje my ten rozdzia∏ naszej historii ja- prosimy przekazywaç do p. Marcina J´drzejewus∏ugi budowlane. Kto buduje na osie- kim by∏ Zespó∏, uczciwie podsu- skiego w ka˝dy wtorek w godz. 19.00 do 20.00,
dlu kolejne bloki, kto wykupi∏ wi´k- mowaç pi´tnaÊcie lat jego doko- ul. GoÊciniec 2B.
naƒ. W tym celu trzeba wyegzeszoÊç najatrakcyjniejszych gruntów?
∏y nieustanne burze przemian. Kolejne
ekipy obiecywa∏y z∏ote góry, uczciwe
rozliczenia, szybkie zakoƒczenie budowy. Ale oprócz nich nikt w to ju˝ chyba
nie wierzy. Ostatnia rewolucja przynios∏a co prawd´ nawet nadziej´ na popraw´. Uchwalony w 1994 roku Statut Zespo∏u gwarantowa∏ pozory nadzoru spo∏ecznego nad ciàgle jeszcze wspólnym
majàtkiem. Nowe w∏adze, chyba jako jedyne, mogà si´ poszczyciç kilkoma udanymi inwestycjami. Chcàc byç obiektywnym, pragn´ dodaç, ˝e panujàcej obecnie ekipie z p. prezesem Piotrem Nowakiem, uda∏o si´ zrobiç chyba najwi´cej
ze wszystkich, którzy próbowali. To
dzi´ki nim stworzono elementarne warunki do zamieszkania na Osiedlu. Szkoda tylko, ˝e kurczowo trzymajàc si´
sto∏ków i lekcewa˝àc statutowe prawa
cz∏onków, obecne w∏adze mimowolnie
wpisujà si´ w niechlubne pasmo dokonaƒ Zespo∏u. A wystarczy∏oby tylko
poddaç si´ spo∏ecznej kontroli Cz∏onków Zespo∏u. Przecie˝, jeÊli wszystkie
sprawy idà w dobrym kierunku, upewniwszy si´ o tym, ka˝dy z nas pozwoli∏by doprowadziç je do szcz´Êliwego zakoƒczenia, jakim bez wàtpienia powinno byç zakoƒczenie budowy i rozwiàzanie Zespo∏u.
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Walne zebranie cz∏onków
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
„Jak w gromadzie, to sporzej;
jak samemu to gorzej”
(Oskar Kolberg, 1875)

MàdroÊç ludowa zapisana w starym
polskim przys∏owiu znajduje potwierdzenie w powstaniu i rozwoju Stowarzyszenia Sàsiedzkiego.
10 paêdziernika wieczorem odby∏o
si´ walne zebranie cz∏onków. W du˝ej
sali szko∏y j´zyka angielskiego przy ul.
GoÊciniec 2B, wokó∏ sto∏u zastawionego kawà, herbatà i ciasteczkami zebrali si´ cz∏onkowie Stowarzyszenia oraz
kilka osób zainteresowanych, ale jeszcze nie zdeklarowanych. Od razu powiem, ˝e ci obserwatorzy w trakcie zebrania wype∏nili karty zg∏oszeƒ i w ten
sposób liczba cz∏onków Stowarzyszenia podnios∏a si´ z 27 do 33. Poniewa˝

jestem jednà z tych osób napisz´ o swoich wra˝eniach i powodach wstàpienia
do Stowarzyszenia.
Ujmujàca by∏a atmosfera zebrania.
Bez modnego obecnie m∏odzie˝owego
luzu, naprawd´ serdeczna i rzeczowa.
Wyczuwa∏o si´, ˝e ludzie, którzy w wi´kszoÊci si´ nie znali lub znali bardzo s∏abo, dà˝à do okreÊlenia wspólnych celów
i metod dzia∏ania. Nie by∏o te˝ zb´dnego gadulstwa, ani dominujàcych nad
resztà mówców, tak ˝e ka˝dy móg∏
przedstawiç swój punkt widzenia.
Na zebraniu w sposób demokratyczny
w tajnym g∏osowaniu zosta∏ wybrany Zarzàd Stowarzyszenia w sk∏adzie; Marcin
J´drzejewski – prezes, dwoje wiceprezesów: Ma∏gorzata Krukowska i Józef WojtaÊ, oraz czterech cz∏onków: Jan Broniecki, Krzysztof Kacprzak, Stanis∏aw

Wszystkich zainteresowanych
pracami Stowarzyszenia,
zapraszamy na spotkanie przy kawie
lub herbacie w ka˝dy wtorek
w godz. 19.00-20.00, w Szkole
J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B
Karwowski i Robert W´grzynowski. Zarzàd sk∏ada si´ z osób, które walnie przyczyni∏y si´ do powstania zarówno Stowarzyszenia Sàsiedzkiego, jak i WiadomoÊci
Sàsiedzkich. Osób dynamicznych, pe∏nych pomys∏ów i poÊwi´cajàcych na dzia∏ania spo∏eczne bardzo wiele czasu. Gwarantuje to, moim zdaniem, ˝e Stowarzyszenie b´dzie dobrze dzia∏aç. Uchwalono
równie˝ wysokoÊç sk∏adki cz∏onkowskiej.
Jej wysokoÊç – 5 z∏otych miesi´cznie jest
chyba dowodem, ˝e nie sprawy materialne sà najwa˝niejsze w dzia∏alnoÊci Stowarzyszenia.
Anna Susicka
cz∏onek Stowarzyszenia Sàsiedzkiego

Rusza Plac Zabaw
Wydawa∏oby si´, ˝e organizatorzy
budowy Placu Zabaw powinni mieç
wszystkiego doÊç i zaprzestaç dzia∏alnoÊci. Komitetu nie chcia∏ zatwierdziç
Zarzàd Miasta, pani radna Burszewska mia∏a coraz to nowe zastrze˝enia
i pytania, a czas sobie lecia∏. W lipcu
zadzwoni∏ do mnie wiceburmistrz, t∏umaczàc, ˝e zosta∏ wybrany drugi wice
i teraz to on si´ zajmie sprawà, oczywiÊcie jak wróci z urlopu pod koniec
sierpnia. Poniewa˝ g∏ównym punktem
sierpniowej sesji Rady by∏y schabowe
ufundowane przez naszych radnych
radnym z Weso∏ej, sprawa Placu Zabaw nie mia∏a okazji zaistnieç. Nie pasowa∏a do menu, ale nowy wiceburmistrz zapewni∏, ˝e popieraç, owszem,
b´dzie.
Na szcz´Êcie ju˝ w czerwcu zorientowaliÊmy si´, ˝e ∏atwiej nam b´dzie realizowaç inwestycj´ Placu Zabaw przez
niezale˝nà jednostk´ prawnà, jakà jest
Stowarzyszenie. W zwiàzku z zarejestrowaniem 19 sierpnia 1999 Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, Komitet ds. Budowy Placów Zabaw zdecydowa∏ si´ przekazaç inwestycj´ Stowarzyszeniu jako inwestorowi zast´pczemu.
Stowarzyszenie, które posiada osobowoÊç prawnà, daje nam mo˝liwoÊç przeprowadzenia nast´pujàcych dzia∏aƒ:
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q podpisanie umowy z MPZBDJiW
Sp. z o.o. dotyczàcej bezp∏atnego
u˝yczenia terenu pod plac zabaw,
q wyst´powanie w roli inwestora wzgl´dem w∏aÊciwych urz´dów,
q podpisywanie umów z wykonawcami,
q przyjmowanie darowizn od osób prywatnych i firm i wystawianie zaÊwiadczeƒ upowa˝niajàcych do odpisywania darowizn od dochodów,
q otwarcie subkonta bankowego, na
które b´dà mog∏y byç dokonywane
wp∏aty darczyƒców,
q ubezpieczenie inwestycji, a nast´pnie
ubezpieczenie gotowego placu zabaw.
W tygodniu od 18 do 24 paêdziernika
zosta∏y przeprowadzone prace polegajàce na wyci´ciu chwastów na terenie
przeznaczonym pod przysz∏y Plac Zabaw, wyrównaniu i zaoraniu terenu oraz
nawiezieniu ziemi. Rozpocz´to równie˝
prace nad budowà ogrodzenia. Firma
Paw-Bud wspar∏a naszà inicjatyw´ dowo˝àc bezp∏atnie 20 metrów szeÊciennych betonu na wykonanie podmurówki pod przysz∏e ogrodzenie. Pan Józef
WojtaÊ z Domeko zorganizowa∏ wyrównanie terenu, s∏upki na ogrodzenie i
wsparcie organizacyjne i finansowe.
Serdecznie za te dary dzi´kujemy.
Krzysztof Kokociƒski

Stowarzyszenie
Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna i Komitet
ds. Budowy
Placów Zabaw
serdecznie zapraszajà

na aukcj´ dzie∏
sztuki i r´kodzie∏a,
która odb´dzie si´

13 listopada 1999 r.
w szkole j´zyka angielskiego
przy ul. GoÊciniec 2B o godz. 17:00.
Bilety wst´pu wynoszà
5 z∏. indywidualny lub 10 z∏ dla rodziny
i b´dà bra∏y w losowaniu nagród.

Ca∏kowity dochód z imprezy
przeznaczony jest na budow´
placu zabaw przy ul. Torfowej.
Prosimy o kontakt artystów lub osoby
posiadajàce prace, które mogà byç
ofiarowane na naszà aukcj´.
Informacje mo˝na uzyskaç pod
numerami telefonów 773-32-70
lub 773-34-39 - Ma∏gosia.

STARA MI¸OSNA

Chcia∏am mieszkaç pod normalnym adresem...
Sprowadzi∏am si´ do Starej Mi∏osnej
w marcu tego roku. Od poczàtku chcia∏am uregulowaç sprawy meldunku, ale
prawd´ mówiàc, nie wyobra˝a∏am sobie „zadaniowego” adresu w moim dowodzie. Postanowi∏am doprowadziç do
tego, ˝eby zarówno wszyscy moi sàsiedzi, jak równie˝ moja rodzina mieszka∏a na ulicy Cienistej.
Po nitce do k∏´bka, zacz´∏am od referatu geodezji. Tam dowiedzia∏am si´,
˝e w∏aÊcicielami ka˝dej ulicy na osiedlu
sà wszyscy cz∏onkowie MZB. Uda∏am
si´ wi´c do siedziby zarzàdu do dzia∏u
cz∏onkowskiego. Tam otrzyma∏am dokument, w myÊl którego wymienieni
mieszkaƒcy przekazywali tereny pod
istniejàcà ulicà na rzecz miasta Weso∏a,

nie roszczàc przy tym pretensji o odszkodowania (wg polskiego prawa tylko ulice publiczne mogà mieç nazwy,
a na odszkodowania i tak nigdy nie b´dzie pieni´dzy). Moim zadaniem by∏o
zebranie podpisów od co najmniej 60%
przysz∏ych mieszkaƒców ulicy Cienistej. Nie zaj´∏o mi to zbyt wiele czasu,
a przy okazji pozna∏am swoich bli˝szych i dalszych sàsiadów. Gotowy dokument z∏o˝y∏am w Zespole i cierpliwie czeka∏am. Potwierdzony notarialnie
trafi∏ do urz´du miasta, potem zosta∏
pozytywnie zaopiniowany... i nie móg∏
przez trzy miesiàce zaistnieç na Radzie
Miasta (widocznie by∏y bardziej wa˝kie
sprawy do rozpatrzenia). W koƒcu – 27
sierpnia – radni uchwalili nazw´ naszej

ulicy. W kilka dni póêniej wystàpi∏am
z wnioskiem o nadanie numeru porzàdkowego i od wrzeÊnia ju˝ oficjalnie
mieszkam na ulicy Cienistej. Szkoda
tylko, ˝e do tej pory nie pojawi∏y si´ tablice z nazwà ulicy i nikt oprócz mieszkaƒców nie wie, ˝e istnieje na osiedlu
kolejna ulica.
Wszystkim, którzy mieszkajà jeszcze
na zadaniach, chcia∏am przekazaç dobrà informacj´. Burmistrz miasta Weso∏a obieca∏ nadaç jednà uchwa∏à nazwy wszystkim pozosta∏ym bezimiennym ulicom. Wyglàda na to, ˝e wkrótce zakoƒczy si´ na naszym osiedlu era
„zadaƒ”.
Izabela Antosiewicz

Wodociàgi i kanalizacja w Starej Mi∏oÊnie
Od kiedy rozpocz´∏a si´ budowa osiedla przez Mi´dzyresortowy Zespó∏ Budowy Domów w Starej Mi∏oÊnie i eksploatacja wybudowanych na jego potrzeby studni g∏´binowych, mieszkaƒcy
Starej Mi∏osny zaobserwowali gwa∏towne obni˝anie si´ poziomu wody w swoich studniach. W miar´ post´pu prac na
osiedlu i zasiedlania nowych domów pobór wody z gruntu jest coraz wi´kszy
i w nied∏ugim czasie grozi nam ca∏kowity brak wody. Problemy z wodà szczególnie nasili∏y si´ na wy˝ej po∏o˝onych terenach pó∏nocnej cz´Êci Starej Mi∏osny
w rejonie ulic Objazdowej, Grzybowej,
LeÊnej oraz Traktu Brzeskiego. W tej sytuacji jedynym rozwiàzaniem jest budowa sieci wodociàgowej i kanalizacji.
W zwiàzku z tym grupa mieszkaƒców
pó∏nocnej strony Starej Mi∏osny za∏o˝y∏a SPO¸ECZNY KOMITET BUDOWY SIECI WODOCIÑGOWEJ
W OSIEDLU STARA MI¸OSNA –
CZ¢Âå PÓ¸NOCNA, aby wesprzeç
w ten sposób dzia∏ania w∏adz Miasta
Weso∏a zmierzajàce do budowy wodociàgu i kanalizacji.
Na zebraniu za∏o˝ycielskim wybrano
Zarzàd Komitetu w nast´pujàcym
sk∏adzie:
q Lidia Roz∏ucka – przewodniczàca
q Bronis∏aw Rutkowski – zast´pca
q Wojciech Knecht – cz∏onek Zarzàdu
q Krzysztof Tar∏owski – cz∏onek Zarzàdu

Doradcà Komitetu do spraw technicznych zosta∏ in˝. J´drzej Dmowski –
specjalista w zakresie in˝ynierii sanitarnej. W chwili obecnej Komitet liczy 145
cz∏onków, mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Komitet zosta∏ zarejestrowany w dniu
25 czerwca 1997 roku. Nied∏ugo potem
w porozumieniu z Urz´dem Miasta Weso∏a zosta∏o za∏o˝one konto bankowe,
aby umo˝liwiç mieszkaƒcom dokonywanie wp∏at.
W dniu 19 wrzeÊnia 1997 roku Komitet zawar∏ z Zarzàdem Miasta Weso∏a
porozumienie, w którym wk∏ad finansowy mieszkaƒców w t´ inwestycj´ okreÊlono na 30 proc. kosztów i w którym
w∏adze miasta zobowiàza∏y si´ do pokrycia pozosta∏ych 70 proc. kosztów. Z inicjatywy naszego Komitetu Urzàd Miasta
wykona∏ wst´pny projekt – koncepcj´
sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej dla
ca∏ego osiedla Stara Mi∏osna. Przy opracowywaniu za∏o˝eƒ dla sieci wodociàgowej rozpatrzono kilka wariantów, m. in.
pod∏àczenie naszego wodociàgu do istniejàcego uj´cia w Groszówce lub
w Stra˝y Po˝arnej w Weso∏ej. Po negocjacjach Zarzàdu Miasta z Mi´dzyresortowym Zespo∏em Budowy Domów,
w których uczestniczy∏ równie˝ nasz Komitet, wybrano najkorzystniejszà wersj´
zasilenia naszego wodociàgu, tj. przy∏àczenie go do istniejàcych studni g∏´binowych na terenie Osiedla MZBDJiW. Zarzàd MZBDJiW zobowiàza∏ si´ do nie-

odp∏atnego udost´pnienia tych studzien
dla ogó∏u mieszkaƒców Starej Mi∏osny
oraz do wybudowania na w∏asny koszt
stacji uzdatniania wody. Projekt techniczny stacji uzdatniania jest ju˝ gotowy,
jest te˝ wykonawca i budowa stacji ma
byç zakoƒczona w sierpniu 2000 roku.
Teraz najpilniejszym zadaniem jest
wykonanie projektu technicznego sieci
wodociàgowej i kanalizacyjnej wraz
z przy∏àczami. Po prawie rocznych naszych staraniach i dzi´ki inicjatywie burmistrza Jacka Wojciechowicza Komitet
uzyska∏ zapewnienie Zarzàdu Miasta,
˝e Êrodki na wykonanie projektu wodociàgu w wysokoÊci 70 proc. kosztów projektu b´dà przewidziane w bud˝ecie
miasta na rok 2000. JednoczeÊnie warto
zwróciç uwag´ na to, ˝e ustalajàc harmonogram projektowania i wykonania
kanalizacji w mieÊcie Weso∏a w latach
1999–2003 i przeznaczajàc na jego wykonanie bardzo du˝e Êrodki, pomini´to
w tych planach ca∏e osiedle Stara Mi∏osna. W zwiàzku z tym nasz Komitet
w dniu 4 paêdziernika 1999 wystosowa∏
pismo do Zarzàdu Miasta z proÊbà
o uj´cie w planach bud˝etu miasta kosztu wykonania kanalizacji dla osiedla
Stara Mi∏osna.
Chcemy obecnie poinformowaç
mieszkaƒców o kosztach tego przedsi´wzi´cia. Wed∏ug przybli˝onej kalkulacji
kosztów sporzàdzonej przez wykonawców projektu wst´pnego przewiduje si´
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ze koszt wykonania projektu technicznego wodociàgu wyniesie ok. 50 tys. z∏,
projektu kanalizacji – ok. 90 tys. z∏, natomiast 30 proc. udzia∏ mieszkaƒców
w wykonaniu tej inwestycji wyniesie –
w przeliczeniu na jednà posesj´ – 3 tys.
z∏ za wodociàg i 9 tys. z∏ za kanalizacj´.
W celu przyspieszenia wykonania projektu technicznego wodociàgu cz∏onkowie naszego Komitetu na zebraniu sprawozdawczym zadeklarowali zbiórk´ pieni´dzy na wykonanie tego projektu,
w wysokoÊci 200 z∏ od posesji, do rozliczenia w 30-procentowym udziale w tej
inwestycji. Niektórzy mieszkaƒcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà zadeklarowali zwi´kszone udzia∏y, nawet do 50
procent. ZebraliÊmy ju˝ oko∏o 12 tysi´cy
z∏otych.
Komitet nasz zwraca si´ z apelem do
wszystkich mieszkaƒców Starej Mi∏osny o poparcie naszej inicjatywy
Wp∏aty przyjmujemy na nasze konto:
Urzàd Miasta Weso∏a
– Spo∏eczny Komitet Budowy Sieci
Wodociàgowo-Kanalizacyjnej
w Starej Mi∏oÊnie Strona Pó∏nocna
B.S. Halinów O/ Weso∏a R.K. MR
BANK S.A. O/Warszawa
nr 80191010-101-3600-36-11
Posiadanie gotowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej sieci wodociàgowej i kanalizacyjnej umo˝liwi rów-

nie˝ w∏adzom naszej gminy wystàpienie
o dotacje na ten cel do Wojewody i Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska i Gospodarki Wodnej i tym samym
skorzystanie z funduszy przydzielonych
Polsce przez Uni´ Europejskà. Ju˝
w lutym ubieg∏ego roku Komitet zwróci∏ si´ do tych instytucji z wst´pnà proÊbà o dotacje na inwestycje wodociàgowe i kanalizacyjne dla Starej Mi∏osny.
Wystàpienie to by∏o oddolnà sygnalizacjà naszych problemów.
Dzia∏ania naszego Komitetu zmierzajà do tego, aby w pierwszej kolejnoÊci wybudowaç wodociàg, poniewa˝ zapewnienie dostatecznej iloÊci zdrowej
wody znacznie poprawi warunki bytowe nasze ludnoÊci i zwi´kszy nasze bezpieczeƒstwo. Ca∏a Stara Mi∏osna nie
posiada hydrantów przeciwpo˝arowych. Brak wody do gaszenia ognia
w razie wystàpienia po˝aru grozi nam
katastrofà ekologicznà ze wzgl´du na
to, ˝e osiedle nasze po∏o˝one jest na
terenach leÊnych i zabudowa jest cz´Êciowo drewniana. Szczególnie zagro˝one sà drewniane domki szeregowe
na nowym osiedlu. Poza tym budowa
wodociàgu jest oko∏o pi´ciokrotnie
taƒsza od kanalizacji i w zwiàzku tym
∏atwiejsza do zrealizowania.
Informujemy równie˝, ˝e mieszkaƒcy
po∏udniowej cz´Êci Starej Mi∏osny za∏o˝yli tak˝e SPO¸ECZNY KOMITET

DO SPRAW BUDOWY KANALIZACJI, którego przewodniczàcà zosta∏a
M. Burszewska. Podstawowym celem
dzia∏ania tego Komitetu jest budowa
kanalizacji na terenie po∏udniowej cz´Êci naszego osiedla.
W dniu 13 maja ubieg∏ego roku
w Urz´dzie Miasta Weso∏a, z udzia∏em
w∏adz miasta, odby∏o si´ spotkanie
przedstawicieli obydwu komitetów
i uzgodniono, ˝e obydwa komitety b´dà pracowa∏y niezale˝nie od siebie,
jednak ich dzia∏alnoÊç b´dzie prowadzona na rzecz wszystkich mieszkaƒców ca∏ej Starej Mi∏osny.
SPO¸ECZNY KOMITET BUDOWY SIECI WODOCIÑGOWO-KANALIZACYJNEJ W STAREJ MI¸OÂNIE STRONA PÓ¸NOCNA apeluje
do wszystkich mieszkaƒców o liczny
udzia∏ w wyborach samorzàdowych
w dniu 14 listopada br. i o poparcie
swymi g∏osami kandydatów ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego. Wszystkich
mieszkaƒców, którzy sà zainteresowani
budowà wodociàgu i kanalizacji zapraszamy do cz∏onkostwa w naszym Komitecie.
Zg∏oszenia i wnioski prosimy kierowaç pod adres: Bronis∏aw Rutkowski,
ul. Objazdowa 14, 05-077 Weso∏a –
Stara Mi∏osna, tel. 773 39 33.
Lidia Roz∏ucka

Jesienne kiermasze osiedlowe
- pomys∏ na nud´ w Starej Mi∏oÊnie
W co si´ bawiç w deszczowà sobot´.
Na spacer za zimno i za mokro. W markecie Geant t∏umy, a Promenada odstrasza cenami. A mo˝e by tak kiermasz?
I to po cenach hurtowych!
Z inicjatywy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna we wszystkie soboty paêdziernika odbywa∏y si´ kiermasze,
na których tanio sprzedawano nowe buty, kurtki, swetry, ubranka dzieci´ce, zegarki oraz obrazy i obrazki. W pierwszà
sobot´ przez nasz lokal przewin´∏o si´
oko∏o stu osób. Niektóre panie rekordzistki wysz∏y z pi´cioma parami butów
na wszystkie okazje. W drugà sobot´
powodzeniem cieszy∏y si´ zegarki damskie i m´skie, które by∏y o po∏ow´ taƒsze ni˝ w sklepie. Zegarki b´dà jeszcze
w sprzeda˝y przed Miko∏ajkami i Bo-
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˝ym Narodzeniem, a buty i odzie˝ tak
d∏ugo, jak d∏ugo b´dà na nie klienci.
Par´ osób zareagowa∏o na nasz apel
o przyniesienie swoich wypieków cukierniczych i podzielenie si´ nimi z sàsiadami. Ewentualne dochody ze sprzeda˝y takich domowych ciast sà przeznaczane na budow´ Placu Zabaw, tak jak
i procent ze sprzeda˝y pozosta∏ych towarów.
Ponawiamy tak˝e apel o pozbywanie
si´, czy te˝ odsprzedawanie rzeczy u˝ywanych w dobrym stanie. Nadchodzi zima i mo˝e dobrze by∏oby zrobiç osiedlowà gie∏d´ sprz´tu i odzie˝y sportowej. Niektóre panie zadeklarowa∏y tak˝e odchudzenie swojej domowej garderoby i przyniesienie rzeczy na kiermasz.
Lista potencjalnych bestsellerów jest

d∏uga, np.: ksià˝ki, p∏yty, dzie∏a sztuki
i rzemios∏a oraz meble, które mog∏yby
wype∏niç niejedno puste mieszkanie.
W ramach kiermaszu prowadzimy tak˝e stoisko Stowarzyszenia informujàce
o celach tej organizacji oraz o wyborach
do Rady Dzielnicy, naszym programie
i o kandydatach. Udost´pniamy wnioski
o dopisanie si´ do listy osób uprawnionych do g∏osowania w wyborach majàcych si´ odbyç 14 listopada 1999.
Serdecznie zapraszamy na kiermasze 23 paêdziernika, 6 i 13 listopada w godzinach 10–15 w budynku
szko∏y j´zyka angielskiego przy ul.
GoÊciniec 2B (naprzeciwko szko∏y
podstawowej w Starej Mi∏oÊnie).
Ma∏gorzata Krukowska

STARA MI¸OSNA
Dok. ze str. 1

W historii Starej Mi∏osny dzielnica
to tylko przystanek
MyÊl´, ˝e warto wykorzystaç ten czas na
uporzàdkowanie naszych staromi∏oÊniaƒskich spraw: przede wszystkim spraw zwiàzanych z zarzàdzaniem naszym wspólnym majàtkiem osiedlowym wykorzystywanym obecnie przez MPZBDJiW; konieczne jest upomnienie si´ o granice Starej Mi∏osny, tereny
Legii, które nie wesz∏y w sk∏ad Dzielnicy, a zawsze by∏y w Starej Mi∏oÊnie; wreszcie – czas
spojrzeç na Starà Mi∏osn´ jako ca∏oÊç, zaplanowaç jej przysz∏oÊç, zaczàç organizowaç
miasto, a na dziÊ – sprawnà administracj´. To
tylko has∏a wywo∏awcze, wszyscy wiemy, jak
du˝o jest u nas do zrobienia, zach´cam Paƒstwa do zapoznania si´ z naszym programem
wyborczym publikowanym na nast´pnych
stronach „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

Co si´ uda zrealizowaç podczas skróconej trzyletniej kadencji?

(kadencja Rady Dzielnicy up∏ynie wraz
z kadencjà Rady Miasta w 2002 r.).
Kompetencje Dzielnicy sà niewielkie, dok∏adnie takie, jakich udzieli∏a Starej Mi∏oÊnie
Rada Miasta uchwalajàc statut Dzielnicy.
Du˝o si´ w nim wspomina o inicjowaniu
i opiniowaniu. Uwa˝am jednak, ˝e Przystanek: Dzielnica mo˝e staç si´ pierwszym etapem organizowania si´ mieszkaƒców Starej
Mi∏osny, ∏àczenia dotychczasowych pojedynczych inicjatyw: jednej ulicy, bloku, szeregu,
zadania – na rzecz ca∏ej Starej Mi∏osny.
Na realizacj´ przekazanych zadaƒ Dzielnica otrzyma Êrodki finansowe z bud˝etu
Miasta okreÊlone w za∏àczniku do uchwa∏y
bud˝etowej. Do zadaƒ Zarzàdu Dzielnicy
statut Dzielnicy zalicza m.in. „gospodarowanie mieniem komunalnym powierzonym Dzielnicy” oraz „wy∏àczne zarzàdzanie i gospodarowanie mieniem darowanym Miastu Weso∏a z przeznaczeniem dla
Dzielnicy”. A tam gdzie sà wspólne pieniàdze i mienie trzeba bardzo ostro˝nie wybieraç osoby nim zarzàdzajàce.

Dzielnica to tylko przystanek!
Pierwsze pisemne
wzmianki o osadnictwie
na terenach dzisiejszej
Starej Mi∏osny

XV w.

Dobra staromi∏oÊniaƒskie obejmujà
tereny dzisiejszego
Sulejówka

XIX w.

Przystanek Dzielnica – to czas dla spo∏eczników
Rada Dzielnicy, wybrany przez nià Zarzàd i skarbnik – b´dà pracowaç spo∏ecznie, bez wynagrodzenia (tak stanowi statut
Dzielnicy Stara Mi∏osna). Dla kandydatów
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna b´dzie to kontynuacja prowadzonej
wczeÊniej dzia∏alnoÊci spo∏ecznej. WÊród
nas sà przedstawiciele „starych” mieszkaƒców Starej Mi∏osny, uczestnicy inicjatyw
autonomicznych prowadzonych na rzecz
Starej Mi∏osny od poczàtku lat 90, sà te˝
m∏odsi sta˝em mieszkaƒcy udzielajàcy si´
w pracy spo∏ecznej przy redakcji „WiadomoÊci Sàsiedzkich”, budowie placu zabaw,
organizacji imprez. Sylwetki 15 kandydatów Stowarzyszenia prezentujemy Paƒstwu
na nast´pnych stronach gazetki.
Nasza „15” to reprezentatywna dru˝yna ró˝nych Êrodowisk Starej Mi∏osny,
g∏osujàc na nià ODDAJESZ SWÓJ G¸OS
NA STARÑ MI¸OSN¢.

Ewelina Kozak

Powstaje miasto Weso∏a,
do którego zostaje w∏àczona
bardzo zniszczona w czasie
II wojny Stara Mi∏osna

Powstaje MPZBDJiW. Na
polach Starej Mi∏osny ma
powstaç miasto pod nazwà Osiedle 50-lecia PRL

W
Y
B
O
R
Y

1968 r.

1984 r.

1999 r.

Autonomia
Finanse
Wspólnota

Nasza
Stara
Mi∏osna
XXI w.
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Wybory do Rady Dzielnicy - 14 listopada 1999 r.
Szanowni Czytelnicy!
ChcieliÊmy umo˝liwiç Wam mo˝liwoÊç obiektywnego zapoznania si´ z wszystkimi kandydatami do Rady Dzielnicy.
Niestety Komisja Wyborcza nie wyrazi∏a zgody na przekazywanie rejestrujàcym si´ kandytatom informacji o mo˝liwoÊci
prezentacji na naszych ∏amach. Poniewa˝ listy kandydatów
zosta∏y opublikowane w przededniu druku naszej gazety,
mo˝emy zaprezentowaç tylko sylwetki 23 kandydatów: 15
zg∏oszonych przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie, 7 z „grupy sàsiedzkiej” (prezentujemy ich poni˝ej) oraz jednego niezale˝-

nego. O innych wiemy tylko kto ich zg∏osi∏ i takà informacj´
zamieszczamy przy pe∏nej liÊcie kandydatów. Poniewa˝ decyzjà radnych, na wszystkich afiszach wyborczych i karcie
do g∏osowania nie b´dzie ˝adnej adnotacji o tym, kto
zg∏asza danego kandydata, nasza publikacja pozostanie jedynym êród∏em tej informacji. Dlatego radzimy wyrwaç wewn´trznà sk∏adk´ naszej gazety i zachowaç jà do dnia wyborów, aby nie byç potem zmuszonym do podejmowania decyzji wyborczej „w ciemno”
Redakcja

Szanowni Sàsiedzi, mieszkaƒcy Starej Mi∏osny!
W nadchodzàcym miesiàcu odb´dà si´ wybory radnych nowoutworzonej dzielnicy Stara Mi∏osna. Wybory te w znacznej mierze
zadecydujà o dalszych losach naszego Osiedla i jego mieszkaƒców.
JesteÊmy grupà nie zwiàzanà z ˝adnym dzia∏ajàcych na naszym terenie formalnych czy nieformalnych stowarzyszeƒ, ani z ˝adnym stronnictwem lub partià politycznà. Dzi´ki doÊwiadczeniu zawodowemu i w pracach spo∏ecznych pragniemy dopomóc w rozwiàzywaniu najwa˝niejszych problemów i bolàczek naszego terenu, a tak˝e jesteÊmy gotowi poprzeç ka˝dà inicjatyw´ s∏u˝àcà naszej spo∏ecznoÊci. W szczególnoÊci dà˝yç b´dziemy do:

–
–
–
–
–

zbudowania przynajmniej g∏ównych dróg o twardej nawierzchni i ich oÊwietlenia;
doprowadzenia komunikacji autobusowej do terenu osiedla;
przyspieszenia budowy stacji uzdatniania wody;
doprowadzenia wodociàgu i kanalizacji do pó∏nocnej cz´Êci Traktu Brzeskiego;
zadbania o estetyczny wyglàd, czystoÊç i porzàdek ca∏ej dzielnicy oraz przyleg∏ych
terenów leÊnych.

Poni˝ej przedstawiamy siedmiu kandydatów, którzy chcà poÊwi´ciç swój czas i doÊwiadczenie dla realizacji tych zadaƒ.
Eugeniusz Budzisz – lat 55, in˝ynier elektryk, mieszkaniec Starej Mi∏osny od 1992 r; uczestniczy∏ w budowie sieci gazowej dla zadania 14 oraz wodociàgu na ulicy Jarz´binowej i Piotrusia Pana; ˝onaty, ma syna i wnucz´ta;
S∏awomir Kaszuba – lat 45, mgr in˝. mechanik, mieszka w Starej Mi∏oÊnie od pi´ciu lat, muzyk Filharmonii Narodowej, organista
w naszej parafii, ˝onaty, dwie córki;
Krzysztof Kijak – lat 68, mgr ekonomii, wieloletni wyk∏adowca SGPiS w Warszawie, pracownik handlu zagranicznego; obecnie wyk∏adowca w Wy˝szej Szkole Przedsi´biorczoÊci i Zarzàdzania w Warszawie; ˝onaty, dwoje dzieci;
Zygmunt Kwieciƒski – absolwent KUL-u; z zami∏owania i wykszta∏cenia – ekolog; zwiàzany z Osiedlem od 1986 roku; swój dom
zbudowa∏ w∏asnor´cznie; ceni pracowitoÊç, niezale˝noÊç, ch´tnie podejmuje si´ dzia∏aƒ dla dobra Osiedla;
Wiktor Majewski – lat 61; od 12 lat pracuje w firmie “PAW-BUD” w Starej Mi∏oÊnie; zna wszystkie problemy n´kajàce mieszkaƒców; ˝onaty;
Halina Nowak – lat 44; mgr in˝. technolog drewna; mieszkanka Starej Mi∏osny od czterech lat, nie zwiàzana z historià powstania
i budowy Osiedla; swoje Osiedle chcia∏aby widzieç najlepiej urzàdzonym miejscem zamieszkania w ca∏ej okolicy, pracuje
w SGGW; dwóch synów;
Piotr Sowa – lat 53; mieszkaniec starej Mi∏osny od pi´ciu lat; wspó∏dzia∏a∏ przy budowie wodociàgu i drogi przy ul. Jarz´binowej; pracuje jako pe∏nomocnik ds. handlowych w firmie „Energopol-Trade”; ˝onaty;

Liczymy na Wasze g∏osy!

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

Magdalena Gaw´cka
Danuta Olczak

Kursy NON STOP
profesjonalnie, tanio,
bezstresowo
Zapisy: codziennie w godzinach 10.00-17.00

STARA MI¸OSNA
OSIEDLE ZADANIE 08
DOM nr 589 tel. 773 14 30
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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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Program wyborczy kandydatów
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna
Róbmy wspólnie to, co wa˝ne
Program wyborczy naszej „15” powsta∏ w oparciu o za∏o˝enia
programowe Stowarzyszenia propagowane w wydawanej przez
nas gazetce „WiadomoÊci sàsiedzkie”. Chcemy dà˝yç do poprawienia warunków ˝ycia w Starej Mi∏oÊnie, chcemy mieszkaç
w sympatycznym, dobrze zorganizowanym miasteczku, wÊród
˝yczliwych sobie sàsiadów. Stanowimy jednà dru˝yn´, chcemy
pracowaç jak do tej pory: DLA STAREJ MI¸OSNY. Chcemy
wykorzystaç Przystanek Dzielnica dla uporzàdkowania spraw
zadawnionych i zapoczàtkowania dzia∏aƒ na rzecz Starej Mi∏osny jako ca∏oÊci.
Chcemy zajmowaç si´ tym, co wa˝ne:

AUTONOMIÑ
FINANSAMI
WSPÓLNOTÑ
I. AUTONOMIA: granice – kompetencje
Dzielnica – to tylko Przystanek
1) zgodnie z wolà mieszkaƒców wyra˝onà w konsultacjach
w 1997 r. b´dziemy prowadziç dzia∏ania w kierunku powi´kszania autonomii gwarantujàcej rozwój Starej Mi∏osny,
2) b´dziemy dà˝yç do rozszerzenia zakresu dzia∏ania Dzielnicy i kompetencji jej organów poprzez poprawienie statutu dzielnicy,
3) chcemy przywróciç historyczne granice Starej Mi∏osny
okrojone decyzjà o utworzeniu Dzielnicy (tereny hipodromu Legii),
4) uporzàdkujemy stan prawny zarzàdzania naszym wspólnym majàtkiem (aktualnie wykorzystywanym przez
MPZBDJ i W) dà˝àc do:
• zewidencjonowania jego majàtku,
• komunalizacji mienia Zespo∏u,
• rozliczenia w∏adz Zespo∏u i zakoƒczenia jego dzia∏alnoÊci,
5) stworzymy sprawnà administracj´ b´dàcà prawdziwym
gospodarzem Starej Mi∏osny.

Przestaƒmy traktowaç osiedle jako plac budowy
– zacznijmy organizowaç miasto

2) b´dziemy zdobywaç Êrodki na kolejne konieczne inwestycje komunalne:
• b´dziemy dà˝yç do zwi´kszenia nak∏adów finansowych
na Starà Mi∏osn´ z bud˝etu Miasta,
• b´dziemy pozyskiwaç inwestorów obiektów us∏ugowych, kulturalnych i spo∏ecznych,
• b´dziemy staraç si´ o dotacje z funduszów krajowych
i zagranicznych,
3) obejmiemy spo∏ecznà kontrolà nasz wspólny majàtek wykorzystywany obecnie przez Zespó∏,
4) b´dziemy dzia∏aç na rzecz szybkiego zakoƒczenia prowadzonych inwestycji (poczta, szko∏a, stacja uzdatniania wody, wodociàg i kanalizacja po stronie pó∏nocnej Traktu
Brzeskiego),
5) ograniczymy zatrudnienie w urz´dzie Dzielnicy stosownie
do realizowanych zadaƒ,
6) b´dziemy racjonalnie gospodarowaç bud˝etem dzielnicy.

Razem zadecydujemy na co wydamy nasze pieniàdze

III. ByÊmy poczuli si´ U SIEBIE
Samorzàd Dzielnicy – samorzàdem mieszkaƒców,
a nie przybudówkà Zespo∏u
1) podejmujàc wa˝ne decyzje zapytamy Was o zdanie,
2) jeÊli b´dziesz mia∏ pomys∏, pomo˝emy Ci go zrealizowaç,
3) zapewnimy otwartoÊç i jawnoÊç dzia∏aƒ administracji
dzielnicowej,
4) b´dziemy dbaç, by Stara Mi∏osna rozwija∏a si´ w harmonii ze Êrodowiskiem,
5) zadbamy o rozwój wspólnoty sàsiedzkiej w Starej Mi∏oÊnie poprzez:
• tworzenie miejsc spotkaƒ – klub, Êwietlica, ogólnodost´pny plac zabaw, Êlizgawka,
• imprezy integrujàce – festyny, zawody sportowe, koncerty,
• urzàdzanie terenów wspólnych, podejmowanie wspólnych dzia∏aƒ – sprzàtanie lasu, oznakowanie tras turystycznych, piecza nad Êladami przesz∏oÊci Starej Mi∏osny,

Dla nas wa˝ne jest to,
co ma znaczenie dla Ciebie

II. FINANSE: skuteczne pozyskiwanie
– racjonalne wykorzystanie
Nasze pieniàdze na nasze potrzeby
1) b´dziemy dà˝yç do opracowania strategii rozwoju Starej
Mi∏osny jako jednolitego organizmu
• d∏ugofalowego programu inwestycji komunalnych,
• systemu komunikacji wewn´trznej – pieszej, rowerowej
i samochodowej,
• planu zagospodarowania przestrzennego Starej Mi∏osny,

13

STARA MI¸OSNA

Kandydaci Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna na radnych dzielnicy
Izabela Antosiewicz
Mam 27 lat. Z zawodu jestem technologiem ˝ywnoÊci, obecnie jestem na urlopie wychowawczym.
Zawsze by∏am aktywna w swoim Êrodowisku, jako
staroÊcina grupy w czasach studenckich, czy inicjatorka nazwania ulicy na swoim zadaniu.
Moim pragnieniem jest, ˝eby w Starej Mi∏oÊnie
znalaz∏y si´ miejsca, gdzie my, mieszkaƒcy moglibyÊmy wspólnie sp´dzaç czas. Stàd idea utworzenia klubu mieszkaƒców, Êwietlicy oraz raju dla naszych dzieci, czyli placu
zabaw i zimowej Êlizgawki.
Chcia∏abym tak˝e przyczyniç si´ do tego, by to, co ju˝ mamy w Starej Mi∏oÊnie nie zosta∏o „zadeptane”, dlatego b´d´ inicjatorkà akcji sprzàtania lasu, zajm´ si´ oznakowaniem tras turystycznych oraz obj´ciem opiekà Êladów przesz∏oÊci Starej Mi∏osny.
Jan Broniecki
Mam 53 lata. Jestem absolwentem Wydzia∏u Chemii Politechniki Warszawskiej. Od dziecka mieszkam w Starej Mi∏oÊnie. W 1991 roku by∏em Przewodniczàcym Komitetu Osiedlowego.
Utworzona uchwa∏à Rady Miasta Dzielnica ma
doÊç niejasne formalne i finansowe uprawnienia.
W tej sytuacji nale˝y najpierw poszerzyç zakres samodzielnie realizowanych zadaƒ. Zatrudnienie etatowych pracowników w Urz´dzie Dzielnicy powinno si´ dostosowaç do realizacji zadaƒ, których nie mo˝na wykonaç w trybie pracy spo∏ecznej.
Stwierdzenie to jest odpowiedzià na sugestie, ˝e Urzàd Dzielnicy powinien
liczyç 10 etatów.
Tomasz Droƒ
Mam 42 lata, jestem ˝onaty, mam szeÊcioro dzieci. Z wykszta∏cenia jestem lekarzem – specjalistà II
stopnia w zakresie chorób wewn´trznych z 18-letnim sta˝em pracy, w tym równie˝ na stanowiskach
kierowniczych. W Starej Mi∏oÊnie mieszkam od 7 lat.
Posiadam umiej´tnoÊç pracy w zespole. Cechuje
mnie inicjatywa i komunikatywnoÊç.
Jako przysz∏y radny dzielnicy chcia∏bym, z racji
swojego zawodu oraz osobistych doÊwiadczeƒ, zajàç si´ szeroko poj´tà
problematykà zdrowotnà mieszkaƒców Starej Mi∏osny oraz dzia∏alnoÊcià na
rzecz ochrony Êrodowiska. Ponadto chcia∏bym dzia∏aç na rzecz integracji
rodziny oraz integracji mieszkaƒców Starej Mi∏osnej a tak˝e prowadziç dzia∏alnoÊç oÊwiatowo – wychowawczà wÊród dzieci i m∏odzie˝y (tworzenie
miejsc spotkaƒ, imprezy integrujàce m.in. sportowe, festyny, propagowanie
wzorców opartych o wartoÊci chrzeÊcijaƒskie),
Krzysztof Kacprzak
Mieszkam w Starej Mi∏oÊnie od 1992 roku. Jestem
absolwentem Instytutu Organizacji Zarzàdzania Politechniki Warszawskiej. Wykonuj´ zawód doradcy
podatkowego. Od 10 lat prowadz´ w Warszawie
firm´ consultingowà zajmujàcà si´ oprócz doradztwa podatkowego równie˝ ksi´gowoÊcià i doradztwem w dziedzinie organizacji zarzàdzania przedsi´biorstwami. Mam 40 lat, jestem ˝onaty i mam
dwie córki: 16-letnià Agat´ i 12-letnià Monik´. Moje hobby to: siatkówka,
p∏ywanie, jazda konna, turystyka górska.
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Bra∏em czynny udzia∏ w budowie infrastruktury na zadaniu 07: kanalizacji,
wodociàgu, stacji TRAFO, magistrali elektrycznej i gazowej oraz dróg wewnàtrzzadaniowych wraz z ich oÊwietleniem.
Stawiam sobie za g∏ówny cel doprowadzenie do tego, by wreszcie Stara Mi∏osna mog∏a mieç prawdziwego gospodarza, który zacznie:
• reagowaç na ba∏agan budowlany i na szerzàcà si´ samowol´ inwestorów,
• Êcigaç brudasów i Êmieciarzy, byÊmy mogli wreszcie mieszkaç w sàsiedztwie pi´knych lasów a nie obok wysypiska Êmieci,
• interesowaç si´ bezpieczeƒstwem mieszkaƒców, którzy wcià˝ z obawà
o siebie i swoje mienie obserwujà grupki niby budowlaƒców wa∏´sajàcych si´ po okolicy.
Stanis∏aw Karwowski
Mam 47 lat. Jestem ˝onaty, mam dwóch synów
pracujàcych i studiujàcych.
Mieszkam i prowadz´ dzia∏alnoÊç gospodarczà na
Osiedlu, przy ul. Mazowieckiej. Ze Starà Mi∏osnà
jestem zwiàzany od 1983 roku, kiedy to naby∏em
grunt pod budow´ domu. Od 1980 roku by∏em
cz∏onkiem SolidarnoÊci. W latach 1991–1992
cz∏onkiem Komitetu Osiedlowego. Obecnie jestem
cz∏onkiem Zarzàdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Bra∏em
udzia∏ w grupie inicjujàcej powstanie Gazety „WiadomoÊci Sàsiedzkie”.
W Radzie Dzielnicy chcia∏bym zajàç si´ opracowaniem kompleksowej koncepcji zagospodarowania przestrzennego Dzielnicy oraz poprawieniem stanu bezpieczeƒstwa na ulicy w szkole i domu.
Krzysztof Kokociƒski
Mam 28 lat. Jestem ˝onaty i mam czteroletniego syna. W Starej Mi∏oÊnie mieszkam od 5 lat. Mam wykszta∏cenie Êrednie techniczne. Od 8 lat jestem prywatnym przedsi´biorcà. Uprawiam czynnie sport.
By∏em wspó∏organizatorem Wielkiego Rodzinnego
Zlotu Cyklistów Starej Mi∏osny. Jestem skarbnikiem
w Komitecie Budowy Placu Zabaw oraz cz∏onkiem
wspó∏za∏o˝ycielem Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
Stara Mi∏osna. Priorytetami mojej dzia∏alnoÊci spo∏ecznej sà: podniesienie
standardu warunków ˝ycia mieszkaƒców naszej dzielnicy oraz rozwój dzia∏alnoÊci rekreacyjno-sportowej na jej terenie.
Ewelina Kozak
Mam 38 lat. Z wykszta∏cenia i zami∏owania jestem
historykiem, mieszkam w Starej Mi∏oÊnie od 1993 r.
(choç buduj´ si´, jak wielu z nas, od 1984 r.)
Od czterech lat pracuj´ w samorzàdzie m.st. Warszawy, gdzie w praktyce pozna∏am system organizacji, zasady funkcjonowania oraz podstawy prawne dzia∏ania samorzàdu terytorialnego. Swojà wiedz´ i umiej´tnoÊci chc´ wykorzystaç dla dobra naszej ma∏ej spo∏ecznoÊci: by dzieci w Starej Mi∏oÊnie – sama mam wspania∏à trójk´! – mia∏y bezpiecznà drog´ do szko∏y, by nie uczy∏y si´ na trzy zmiany, by swoim warszawskim kolegom z dumà opowiada∏y, ˝e w Starej Mi∏oÊnie nigdy nie jest nudno.
Wiem, ˝e mo˝na to osiàgnàç, budujàc prawdziwy samorzàd, samorzàd pracujàcy dla mieszkaƒców i z mieszkaƒcami. Aby sta∏ si´ nim samorzàd Dzielnicy trzeba poszerzyç jego kompetencje tak, by móg∏ przygotowaç Starà
Mi∏osn´ do samodzielnego bytu.

STARA MI¸OSNA
Ma∏gorzata Krukowska
Mam 33 lata, wraz z m´˝em Tomem Law i synem
Bartkiem mieszkamy w Starej Mi∏oÊnie od maja
1997 roku. Z wykszta∏cenia jestem ekonomistà, absolwentkà Uniwersytetu w Toronto, mam zaliczone
2 lata Wydzia∏u Zarzàdzania na Uniwersytecie Warszawskim. Pracowa∏am w bankowoÊci i w firmie
leasingowej. Od trzech lat prowadz´ szko∏´ j´zyka
angielskiego w Starej Mi∏oÊnie. Aktywnie uczestnicz´ w tworzeniu Êrodowiska przyjaznego dla dzieci, kobiet i osób starszych.
Jestem przewodniczàcà Komitetu ds. budowy placów zabaw i wiceprzewodniczàcà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.
W Radzie Dzielnicy chc´ dopilnowaç przestrzegania zasad uczciwej konkurencji przy wybieraniu firm wykonujàcych prace publiczne na naszym terenie
oraz stworzyç system informacji o dzia∏aniach administracji dzielnicowej.
Marian Mahor
Mam 43 lata, ˝on´ i czteroletniego synka. W Starej
Mi∏oÊnie mieszkam zaledwie od trzech lat, ale zamierzam zwiàzaç si´ z nià na d∏u˝ej. Jestem cz∏owiekiem teatru. Ukoƒczy∏em teatrologi´ na
Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie i Wydzia∏
Dramaturgiczny na paryskiej Sorbonie. Wyre˝yserowa∏em kilka przedstawieƒ teatralnych, jestem autorem kilkunastu prasowych krytyk i recenzji teatralnych. Od trzech lat jestem dyrektorem Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej.
W Radzie Dzielnicy chcia∏bym przede wszystkim zajàç si´ sprawami kultury, sportu i rekreacji, a tak˝e dzia∏aniami na rzecz zrównowa˝onego rozwoju (ekologia i ochrona Êrodowiska) oraz profilaktykà i walkà z nasilajàcymi
si´ zagro˝eniami dla m∏odzie˝y (alkohol, narkotyki, sekty).
Bronis∏aw Rutkowski
Mam 53 lata, ˝on´ i dwoje dzieci. Jestem mieszkaƒcem Starej Mi∏osny od 29 lat. Mam wykszta∏cenie
wy˝sze (in˝. elektryk). Pracuj´ w oczyszczalni Êcieków komunalnych „Cyraneczka” w Starej Mi∏oÊnie.
Od ponad dwóch lat dzia∏am w Zarzàdzie Spo∏ecznego Komitetu Budowy Sieci Wodociàgowo-Kanalizacyjnej Osiedla Stara Mi∏osna – strona pó∏nocna.
Kandyduj´ do Rady Dzielnicy aby kontynuowaç
rozpocz´te w S.K.B.S.W-K dzia∏ania. Za wa˝ne dla powstajàcej dzielnicy,
a w przysz∏oÊci – mam nadziej´ – miasta Stara Mi∏osna, uwa˝am sprawy
zwiàzane z bezpieczeƒstwem mieszkaƒców, popraw´ stanu dróg i oÊwietlenia terenu oraz spraw´ uruchomienia sprawnie dzia∏ajàcej komunikacji.
Maciej Susicki
Mam 53 lata. Jestem in˝ynierem elektrykiem, g∏ównym in˝ynierem w prywatnej firmie „ELEKTRA”,
specjalizujàcej si´ w ogrzewaniu elektrycznym.
Mam doÊwiadczenie spo∏eczno-polityczne w organizacji struktur nauki „SolidarnoÊci” w 1980 roku
oraz struktur podziemnych w stanie wojennym.
Mieszkam w Starej Mi∏oÊnie od 1991 roku. By∏em
delegatem na Walne Zebrania Zespo∏u, nigdy nie
uczestniczàcym w jego w∏adzach. Chcia∏bym doprowadziç do likwidacji Zespo∏u i przekazania majàtku na rzecz mieszkaƒców Dzielnicy Stara Mi∏osna
oraz doprowadziç do powstania sprawnie dzia∏ajàcej, administracji Dzielnicy. W Radzie Dzielnicy chcia∏bym zajàç si´ rozwiàzaniem problemu Êmieci
domowych i budowlanych oraz przedsi´wzi´ciami ratujàcymi przyrod´.

które odb´dzie si´ 9

Tadeusz Walicki
Mam 39 lat, jestem mgr in˝. transportu. Jestem ˝onaty, dwoje dzieci, od ponad roku mieszkam w Starej
Mi∏oÊnie. Pracuj´ w PKP jako Naczelnik Dzia∏u Techniki i Rozwoju a tak˝e jestem udzia∏owcem w firmie
zajmujàcej si´ projektowaniem i produkcjà urzàdzeƒ automatyki przemys∏owej i diagnostyki najnowszych systemów bezpieczeƒstwa ruchu.
By∏em cz∏onkiem Rady Nadzorczej w Spó∏dzielni
Mieszkaniowej w Garwolinie, zajmujàc si´ sprawami inwestycji.
Wraz z ˝onà Barbarà, od 10 lat prowadzimy firm´ handlowà (obecnie mini
delikatesy MAXIMA w Starej Mi∏oÊnie).
W Radzie Dzielnicy chc´ zajàç si´ opracowaniem strategii d∏ugofalowego
rozwoju Starej Mi∏osny uwzgl´dniajàcej m.in. nast´pujàce aspekty:
• docelowo Stara Mi∏osna ma istnieç jako niezale˝ne samodzielne miasto,
• bliskie sàsiedztwo z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym,
• przebieganie trasy szybkiego ruchu do Terespola i Lublina,
• oczekiwania i ˝yczenia mieszkaƒców co do szczegó∏owych rozwiàzaƒ.
Robert W´grzynowski
Mam 32 lata, ˝on´ i pó∏torarocznà córk´. W Starej
Mi∏oÊnie mieszkam od 1991 roku. Jestem dyrektorem biura poselskiego, zajmuje si´ przygotowywaniem pracy parlamentarzystów. Od lat jestem zwiàzany z samorzàdem.
Swojà dzia∏alnoÊç w Radzie Dzielnicy b´d´ koncentrowa∏ na wspieraniu realizowania oddolnych, lokalnych inicjatyw.
Wybierajàc mnie na radnego oczekujcie, ˝e zinwentaryzujemy majàtek Zespo∏u, wykorzystamy go dla dobra mieszkaƒców, a wszystkie nasze dzia∏ania b´dà jawne i przejrzyste.
Józef WojtaÊ
Mam 43 lata, jestem ˝onaty, mam dwóch synów
w wieku 13 i 11 lat. Ze Starà Mi∏osnà jestem zwiàzany od 1985 roku, kiedy to kupi∏em dzia∏k´ i rozpoczà∏em budow´ domu i budynków, w których prowadz´ dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz firm´ zatrudniajàcà obecnie ponad 30 osób.
W tym czasie zdà˝y∏em dobrze poznaç problemy
trapiàce nas ka˝dego dnia i zdaj´ sobie spraw´
z wieloÊci i wielkoÊci zadaƒ czekajàcych na ludzi chcàcych doprowadziç
Starà Mi∏osnà do stanu sprawnie funkcjonujàcego miasta, z dobrze rozwini´tà infrastrukturà. Miasta, w którym b´dziemy chcieli mieszkaç nie tylko
my, ale ka˝dy, kto b´dzie szuka∏ miejsca dla siebie. Swojà wiedz´, doÊwiadczenie i ch´ç do pracy stawiam do dyspozycji wyborców.
Andrzej Wroƒski
Mam 33 lata. Jestem lekarzem, ˝onaty, córka 1,5
roku. W Starej Mi∏oÊnie mieszkam od 2 lat. W gminie Wawer, gdzie do tej pory mieszka∏em, od lat zaanga˝owany by∏em w prac´ spo∏ecznà przy organizowaniu samorzàdów gminnych w roku 1993, póêniej lokalnych i parafialnych. Jestem lokalnym liderem, inicjatorem budowy wodociàgu, gazociàgu,
elektrycznoÊci i telefonów na mojej uliczce. Uwa˝am, ˝e sami mieszkaƒcy wiedzà najlepiej, czego potrzebujà. Przy podejmowaniu wa˝nych decyzji b´dziemy pytaç Was o zdanie. B´dziemy o nich zawczasu informowaç, uwa˝nie czytaç listy, pe∏niç dy˝ury telefoniczne.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie wyborcze,
listopada o godz. 18.30 w Szkole Podstawowej nr 3, ul. Trakt Brzeski 18
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Lista kandydatów – zasady g∏osowania
1. Adamek Maja lat 26, technik obs∏ugi ruchu turystycznego

KOMITET-ZESPÓ¸

2. Antosiewicz Izabela Anna, lat 27, mgr in˝. ˝ywienia cz∏owieka

STOWARZYSZENIE

3. Broniecki Jan Stanis∏aw, lat 53, in˝. chemik

STOWARZYSZENIE

4. Budzisz Eugeniusz Stanis∏aw, lat 55, in˝. elektryk

GRUPA NIEZALE˚NA

5. Chaciƒski Marek, lat 39, pracownik administracji

RODZINA POLSKA

6. Droƒ Tomasz, lat 42, lekarz

STOWARZYSZENIE

7. Go∏´biowski Boles∏aw, lat 52, mechanik samochodowy
8. Grudziƒska Zofia Aleksandra, lat 48, in˝. chemik

RODZINA POLSKA

9. Grzegorek Krzysztof, lat 53, trener

KOMITET-ZESPÓ¸

10. Horaczy Marek, lat 43, prywatny przedsi´biorca

RODZINA POLSKA

11. Jurczewski Wojciech Piotr, lat 32, ogrodnik

RODZINA POLSKA

12. Kacprzak Krzysztof Edward, lat 40, doradca podatkowy

STOWARZYSZENIE

13. Karwowski Stanis∏aw, lat 47, przedsi´biorca, metrolog

STOWARZYSZENIE

14. Kaszuba S∏awomir, lat 44, muzyk

GRUPA NIEZALE˚NA

15. Kijak Krzysztof, lat 68, mgr ekonomii

GRUPA NIEZALE˚NA

16. K∏ym Jan, lat 52, instruktor sportowy

KOMITET-ZESPÓ¸

17. Kokociƒski Krzysztof Maciej, lat 28, technik mechanik

STOWARZYSZENIE

18. Kozak Ewelina Mariola, lat 38, historyk, pracownik samorz.

STOWARZYSZENIE

19. Koz∏owski Andrzej, lat 52, ekonomista
20. Krukowska Ma∏gorzata Jagna, lat 33, ekonomista
21. Kwieciƒski Zygmunt, lat 52, ekolog
22. Mahor Marian, lat 43, teatrolog, re˝. teatralny

KOMITET-ZESPÓ¸
STOWARZYSZENIE
GRUPA NIEZALE˚NA
STOWARZYSZENIE

23. Majewski Wiktor, lat 61, mechanik

GRUPA NIEZALE˚NA

24. Nowak Halina, lat 44, technolog drewna

GRUPA NIEZALE˚NA

25. Nowak Piotr, lat 40, in˝. rolnik

KOMITET-ZESPÓ¸

26. Opieka Tadeusz, lat 51, in˝. geodeta

KOMITET-ZESPÓ¸

27. Panasiuk Andrzej, lat 36, przedsi´biorca

KOMITET-ZESPÓ¸

28. Petruczuk Robert Tomasz, lat 28, student

RODZINA POLSKA

29. P∏achta Barbara, lat 66, archeolog

KOMITET-ZESPÓ¸

30. Prus Jadwiga Ewa, lat 75, emerytka

KOMITET-ZESPÓ¸

31. Rutkowski Bronis∏aw Jan, lat 53, in˝. elektryk

STOWARZYSZENIE

32. RyÊ Ewa Antonina, lat 37, grawer, jubiler

RODZINA POLSKA

33. Sajna Wies∏awa, lat 66, lekarz stomatolog

RODZINA POLSKA

34. Sowa Piotr Witold, lat 53, mechanik
35. Supron Andrzej, lat 47 mgr Wychowania Fizycznego
36. Susicki Maciej, lat 53, in˝. elektryk

GRUPA NIEZALE˚NA
KOMITET-ZESPÓ¸
STOWARZYSZENIE

37. Suszycka Halina ¸ucja, lat 52, mgr in˝. technolog drewna

KOMITET-ZESPÓ¸

38. Szafranek Marlena, lat 41, ksi´gowa

KOMITET-ZESPÓ¸

39. Trzeszczkowski Kazimierz, lat 49, technolog tech. przem. spo˝. KOMITET-ZESPÓ¸
40. Walaszek Zofia Krystyna, lat 43, nauczyciel

RODZINA POLSKA

41. Walicki Tadeusz Jerzy, lat 39, mgr in˝. transportu

STOWARZYSZENIE

42. Wa∏aziƒski Jerzy, lat 52, bankowiec
43. W´grzynowski Robert, lat 32, informatyk
44. Wituszyƒski Zbigniew, lat 50, pedagog

Nadal poszukujemy...
W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” zwracaliÊmy si´ do Paƒstwa z apelem
o pomoc w zorganizowaniu sieci kolportarzu naszej gazetki oraz w zdobywaniu informacji o wydarzeniach na osiedlu. Na ten apel odpowiedzia∏o kilkanaÊcie osób. Nadal niestety sà rejony Starej Mi∏osny, do których nie b´dziemy mogli dotrzeç bezpoÊrednio. Dlatego ponawiamy nasz
apel:
Wszystkich zainteresowanych wspó∏pracà serdecznie prosimy o kontakt z sekretarzem Redakcji Robertem W´grzynowskim, tel. 773 10 57.
e-mail: skrzynk1@polbox.com

KOMITET-ZESPÓ¸
STOWARZYSZENIE
KOMITET-ZESPÓ¸

45. Wojtas Teresa Ma∏gorzata, lat 44, mgr in˝. in˝ynierii sanitarnej
46. WojtaÊ Józef Jan, lat 43, przedsi´biorca

STOWARZYSZENIE

47. Wroƒski Andrzej, lat 33, lekarz

STOWARZYSZENIE

48. Wytrykowska Halina, lat 36, nauczyciel

RODZINA POLSKA
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W wyborach mogà braç udzia∏ tylko osoby wpisane do spisu wyborców naszej dzielnicy (patrz info.
str. 2). Wybory odbywaç si´ b´dà w dniu 14 listopada w godzinach od 8.00 do 20.00 w budynku Szko∏y
Podstawowej nr 3, przy ul. Trakt Brzeski 18. Na g∏osowanie nale˝y zabraç ze sobà dowód osobisty.
Karta do g∏osowania b´dzie w postaci spisu 48
kandydatów. Z prawej strony ka˝dego kandydata
b´dzie kratka. Chcàc poprzeç danego kandydata,
w kratce przy jego nazwisku stawiamy krzy˝yk.
Poniewa˝ jest tylko jeden okr´g 15. mandatowy
ka˝dy mo˝e poprzeç do 15 kandydatów, to znaczy, ˝e
mo˝emy postawiç od 1 do 15 krzy˝yków przy kandydatach, których chcemy poprzeç. Postawienie wi´cej
ni˝ 15 krzy˝yków oznacza, ˝e g∏os jest niewa˝ny.
Na karcie do g∏osowania b´dzie tylko imi´ i nazwisko kandydata (nie b´dzie informacji o komitecie popierajàcym kandydata). Poniewa˝ zapami´tanie nazwisk 15 kandydatów, których chcemy poprzeç mo˝e byç trudne, warto idàc na wybory zabraç „Êciàgawk´”. Mo˝e nià byç np. zamieszczona obok lista kandydatów, gdzie zaznaczyliÊmy
ugrupowania, które zg∏osi∏y bàdê popierajà danego kandydata.
Cztery najwi´ksze to: Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna, wydawca niniejszej gazety (lista na
podstawie informacji Zarzàdu Stowarzyszenia), Komitet Mieszkaƒców b´dàcy reprezentacjà w∏adz Zespo∏u (lista na podstawie prezentacji kandydatów
na spotkaniu wyborczym w dniu 29.09.99), Rodzina
Polska (lista zaprezentowana podczas spotkania
kandydatów z cz∏onkami Stowarzyszenia w dniu
9.10.99) oraz niezale˝na grupa mieszkaƒców,
umownie nazwana przez nas Grupa Niezale˝na.
Wybór nale˝y do Paƒstwa!

Prezentujemy kandydata niezale˝nego:
GO¸¢BIOWSKI Boles∏aw, lat 52, rencista. W Starej
Mi∏oÊnie, ze swojà obecnie 9-cio osobowà rodzinà, mieszka
od 32 lat. Z zawodu mechanik samochodowy. Za swój cel
jako radnego stawia sobie porawienie warunków ˝ycia
w Starej Mi∏oÊnie, dba∏oÊç o czystoÊç Êrodowiska naturalnego oraz rozwój infrastruktury technicznej.

STARA MI¸OSNA

Komentarz doradcy podatkowego

• zakup materia∏ów i surowców niezb´dnych przy budowie budynku,
• op∏acenie robót budowlanych,
w tym tak˝e zap∏at´ wnoszonà
w ratach za wykonanie poszczególnych fragmentów robót, od robót
ziemnych, zwiàzanych z wykopem
pod budynek od robót wykoƒczeniowych, dokonanych przed odda-

Nie stanowi wydatków na budow´:
• wartoÊç pracy w∏asnej przy budowie:
podatnika, jego ma∏˝onka, niepe∏noletnich dzieci,
• nieodp∏atnie wykonana praca innych
osób,
• budowa obiektów towarzyszàcych
budynkowi (np. gara˝e, budynki gospodarcze), je˝eli nie stanowià cz´Êci
sk∏adowej budynku mieszkalnego,
• budowa ogrodzenia, podjazdów, dróg
dojazdowych, chodników, terenów
„zielonych” wokó∏ budynku.

mo˝liwe jest skorzystanie z ulgi budowlanej. Wcale si´ nie dziwi´, gdy˝ taka
plotka nap´dza znakomicie koniunktur´ firmom budowlanym. Tymczasem
prawda jest taka, ˝e pakiet ustaw podatkowych na rok przysz∏y opracowany
przez Ministerstwo Finansów jest dopiero w parlamencie. Nikt nie wie, jakie ostateczne decyzje podejmà pos∏owie oraz jaki kszta∏t b´dà mia∏y przepisy podatkowe po przejÊciu przez ca∏à
„Êcie˝k´” legislacyjnà. Obecnie mo˝emy dyskutowaç co najwy˝ej nad projektami przed∏o˝onych ustaw. Zapewniam
Paƒstwa, ˝e nawet je˝eli zostanie
uchwalona likwidacja ulg od przysz∏ego
roku, to w projekcie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych jest
zapis gwarantujàcy nabyte prawa podatników do odliczeƒ budowlanych
jeszcze przez trzy lata, a wi´c do 2002
roku w∏àcznie.

Krzysztof Kacprzak
Doradca podatkowy
W swojej dzia∏alnoÊci doradcy podatkowego cz´sto spotykam si´ ze stwierdzeniem, ˝e zameldowanie si´ w budynku, którego budoUBEZPIECZENIA
wa nie zosta∏a zakoƒczona, powo✦ ˝yciowe
Anna Ga∏ecka
duje automatycz✦ emerytalne
licencja nr:
nie utrat´ mo˝liwo164932/99
✦
majàtkowe
Êci dalszych odli✦ komunikacyjne
czeƒ z tytu∏u du˝ej
✦ firm i osób
ulgi mieszkaniowej. Jest to stwierprywatnych
dzenie b∏´dne nie
majàce uzasadnieZAPRASZAMY
nia w przepisach.
Obwodnica 761, zad. 12, tel. 0-501 771863
Termin i warunki,
Biuro czynne: poniedzia∏ek, Êroda, piàtek w godz. 10.00–17.30
wymagane do zakoƒczenia budowy
sà okreÊlone w prawie budowlanym. mini
Nie majà one nic
Czynne: codziennie 6.30 - 20.00
wspólnego z termimaxima
w niedziele 10.00 - 14.00
nem i warunkami,
które muszà byç
ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE CHEMICZNE ✦ DU˚Y
spe∏nione do zaWYBÓR PRASY ✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
meldowania si´.
OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦ DOGODNY
Na zakoƒczenie
DOJAZD ✦ PARKING ✦ NISKIE CENY ✦
jeszcze jedna spraSAMOOBS¸UGA
wa. RozpowszechSt. Mi∏osna
u nas kupisz
niana jest wokó∏
OBWODNICA
Zad. 10 dz. 627
szybko, tanio
plotka, ˝e rok 1999
przy Obwodnicy
i prawie wszystko
jest ostatnim rokiem, w którym

Adres:

DELIKATESY

FABRYCZNA

1. Limit „du˝ej ulgi mieszkaniowej”
w 1999 roku wynosi 133.000 z∏otych.
Kwota ta uwzgl´dnia oczywiÊcie wydatki na budow´, odliczone w latach
ubieg∏ych. W przypadku odliczeƒ od
podatku, a nie od dochodu, podatek
osobisty mo˝na zmniejszyç maksymalnie o 19% tego limitu, czyli
o 25.270 z∏otych.
2. Ulga przys∏uguje obojgu ma∏˝onkom. Budowany budynek musi byç
po∏o˝ony w Polsce.
3. Wydatki muszà byç udokumentowane rachunkiem uproszczonym wystawionym przez podatnika VAT, nie
korzystajàcego ze zwolnienia od tego podatku. Rachunki nale˝y przechowywaç przez okres pi´ciu lat.
4. W ramach „du˝ej ulgi mieszkaniowej” mogà byç odliczone wydatki
poniesione na:

niem gotowego budynku do u˝ytkowania,
• wykonanie wewn´trznej instalacji
wodociàgowej, elektrycznej, gazowej, c.o., kanalizacji – ∏àcznie z doprowadzeniem tej instalacji do
najbli˝szej studzienki rewizyjnej,
do zaworu zamykajàcego dop∏yw
wody, gazu,
• wybudowanie studni i szamba.

DIAMENTOWA

KtoÊ ju˝ przede mnà stwierdzi∏, ˝e
w ˝yciu cz∏owieka dwie rzeczy sà pewne: Êmierç i podatki. W trakcie moich
wieloletnich kontaktów z podatnikami
zaobserwowa∏em równie˝, ˝e jak Polska d∏uga i szeroka, wszyscy „doskonale” znajà si´ na podatkach. Sami znawcy. Najcz´Êciej dopiero podczas kontroli skarbowej okazuje si´, ˝e ich interpretacje nie do koƒca sà zgodne
z oficjalnym stanowiskiem fiskusa.
A wtedy...
Ale do rzeczy. Do zakoƒczenia roku
pozosta∏o ju˝ niewiele czasu. Koniec
roku kalendarzowego jest jednoczeÊnie
dla osób fizycznych koƒcem roku podatkowego. Wielu mieszkaƒców naszego osiedla ponosi zapewne wydatki na
budow´ w∏asnego budynku mieszkalnego. Wi´kszoÊç z Paƒstwa na pewno
korzysta lub chcia∏aby skorzystaç
z mo˝liwoÊci odliczeƒ tych wydatków
od osobistego podatku dochodowego.
Poni˝ej postaram si´ przedstawiç g∏ówne zasady dotyczàce prawid∏owego zastosowania tzw. „du˝ej ulgi mieszkaniowej”.
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Biegi na orientacj´
Bieg w ró˝nych odmianach, jako najprostsza i najbardziej dost´pna forma
aktywnoÊci sportowej, cieszy si´ du˝à
popularnoÊcià na Êwiecie. Uprawianie
sportu traktuje si´ tam jako najlepszà
inwestycj´ we w∏asne zdrowie. W Polsce widok biegajàcych osób ciàgle jeszcze nale˝y do rzadkoÊci. Jednak w dzisiejszych czasach, gdy coraz cz´Êciej
zmuszeni jesteÊmy sami p∏aciç za
Êwiadczenia zdrowotne, warto doceniç
zdrowotne walory sportu i rekreacji.
Poni˝ej chcielibyÊmy przybli˝yç Paƒstwu niezwykle interesujàcà form´ rekreacji ruchowej, jakà jest bieg na orientacj´. Ta jedyna w swoim rodzaju dyscyplina sportowa o ponad stuletniej historii (pierwsze zawody rozegrano
w 1897 r. w Norwegii), na zachodzie
zwana „orienteeringiem”, oprócz poprawy kondycji fizycznej pozwala na
çwiczenie spostrzegawczoÊci, koncentracji uwagi, uczy logicznego myÊlenia
i samodzielnego podejmowania decyzji.
Jest to doskona∏a propozycja dla wszystkich osób, które lubià ruch w otoczeniu
przyrody i czujà potrzeb´ fizycznego
„wy˝ycia si´” w naturalnym Êrodowisku. Bieg na orientacj´ stawia uczestnikowi konkretny cel, którym jest odszukanie rozmieszczonych w terenie punktów kontrolnych. Czytanie mapy, kontrolowanie terenu, ch´ç jak najszybszego dotarcia do punktu kontrolnego tak
zajmujà uwag´, ˝e ca∏kowicie zapomina si´ o fizycznym zm´czeniu.
Zawody na orientacj´ sà rozgrywane
w ró˝nych formach. Zawodnik lub zespó∏ ma za zadanie odnalezienie wszystkich punktów kontrolnych w podanej
przez organizatora kolejnoÊci w jak
najkrótszym czasie (forma sportowa).
Rywalizacja odbywa si´ oddzielnie dla
kobiet i m´˝czyzn, z podzia∏em na kategorie wiekowe (od poni˝ej 10 do ponad 75 lat). Bieg na orientacj´ odbywa
si´ w terenie zalesionym i nieznanym
zawodnikom. W czasie biegu zawodnik
pos∏uguje si´ kompasem i otrzymanà
od organizatora mapà z zaznaczonym
po∏o˝eniem punktów. Punkty kontrolne rozmieszczone w terenie sk∏adajà
si´ ze stojaka i czerwono-bia∏ych lampionów (kwadratów) o boku 30 cm.
Ka˝dy punkt kontrolny jest oznaczony
odpowiednim kodem cyfrowym i jest
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wyposa˝ony w urzàdzenie (perforator), s∏u˝àce do potwierdzania obecnoÊci na punkcie poprzez „podbicie” karty startowej.
Kolebkà biegów na orientacj´ jest
Skandynawia. Kraje, w których uprawiany jest „orienteering” sà cz∏onkami
Mi´dzynarodowej Federacji Biegu na
Orientacj´ (IOF). W Polsce organizacjà zawodów zajmujà si´ Okr´gowe
Zwiàzki BnO oraz kluby sportowe
zrzeszone w Polskim Zwiàzku Biegu na
Orientacj´.
Jolanta i Jaros∏aw
Wojciechowscy-Boruta

Najbli˝sze zawody na orientacj´
odb´dà si´ w dniu 7 listopada br.
w okolicach Starej Mi∏osny. Zawody te zostanà rozegrane w formie tzw. scorelaufu pe∏nego (uczestnicy majà za zadanie zaliczenie
wszystkich punktów kontrolnych
w dowolnej kolejnoÊci).
Bli˝sze informacje na ten temat
mo˝na znaleêç w regulaminie zawodów, dost´pnym w Szkole J´zyka
Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B.

Zakoƒczenie
Sezonu ’99
Zawody w biegu na orientacj´
o Puchar Burmistrza Miasta Weso∏a

Stowarzyszenie
Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna

Specjalne trasy dla osób poczàtkujàcych !

Stara Mi∏osna
7 listopada 1999 r.
Wszystkich ch´tnych zapraszamy o godz. 10.00
do Szko∏y Podstawowej nr 3 w Starej Mi∏oÊnie

STARA MI¸OSNA

Nasze drogi - budowa GoÊciƒca
To, ˝e ucywilizowanie ulic w Starej
Mi∏oÊnie jest potrzebne, nie ulega wàtpliwoÊci. Mieszkaƒcy GoÊciƒca i jego
u˝ytkownicy na co dzieƒ sà Êwiadkami
i uczestnikami sytuacji, które gro˝à
utratà zdrowia, a nawet ˝ycia. Skierowali oni nawet z w∏asnej inicjatywy pismo do Wydzia∏u Komunikacji Urz´du
Wojewódzkiego (dn.23.09.98), który to
Urzàd w piÊmie nr 5512/33/4263/98
z dn. 5.10.1998 (patrz za∏.) nakaza∏ w∏adzom gminnym jak najszybsze wykonanie tej ulicy oraz postawienie tam znaków ostrzegawczych i ograniczajàcych
pr´dkoÊç. Poniewa˝ reakcji w∏adz nie
by∏o mieszkaƒcy wystosowali kolejne
pismo tym razem do w gminy (dn.
2.12.1998), ale nie otrzymali na nie
˝adnej odpowiedzi. Nie zareagowano
nawet na proÊb´ o postawienie znaków
ograniczajàcych tona˝ przeje˝dzajàcych pojazdów (domy p´kajà!), ani znaków ograniczajàcych pr´dkosç samo-

chodów ze wzgl´du na dzieci idàce tà
ulicà do szko∏y. W Êwietle powy˝szych
faktów doÊç nieoczekiwana wydaje si´
informacja, którà ostatnio podano do
wiadomoÊci („U nas” nr 1/1999), a mianowicie ˝e radni osiedla Stara Mi∏osna
z∏o˝yli wniosek w sprawie realizacji
pierwszej cz´Êci uk∏adu komunikacyjnego w Starej Mi∏oÊnie, w tym ulicy
GoÊciniec.
Cieszy to, ˝e w koƒcu coÊ si´ w sprawie ulicy GoÊciniec ruszy∏o, jednak jej
planowane zagospodarowanie budzi powa˝ne wàtpliwoÊci. Jak wynika z za∏àczonego szkicu, ulic´ planuje si´ na szerokoÊç 20 m, w tym szerokoÊç jezdni na
7 m, a chodników i Êcie˝ek rowerowych
po obu stronach jezdni ∏àcznie na 13 m.
Pomys∏odawcy zapomnieli, ˝e zagospodarowujàc ulic´, trzeba pami´taç nie tylko o potrzebach tych, którzy nià chodzà
i je˝d˝à, ale równie˝ i tych, którzy przy
niej mieszkajà. Tymczasem proponowa-

ne rozwiàzanie nie jest zgodne ani
z oczekiwaniami mieszkaƒców tej ulicy,
ani potrzebami jej u˝ytkowników. Podciàgni´cie chodnika pod samo ogrodzenie domków szeregowych, stojàcych
przy ulicy GoÊciniec, jest pomys∏em nieprzemyÊlanym i b∏´dnym, gdy˝ dla
mieszkaƒców domków oznacza du˝à
niewygod´, a dla u˝ytkowników ulicy
niebezpieczeƒstwo spowodowane g∏ównie specyficznym usytuowaniem domków i ich wjazdów do gara˝y. Wjazdy te
znajdujà si´ na bardzo pochy∏ej powierzchni i dlatego przy wyje˝d˝aniu
z gara˝u na p∏aski teren trzeba rozwinàç
doÊç du˝à pr´dkoÊç, a co si´ z tym wià˝e
wjechaç w sposób doÊç niekontrolowany
na obszar poza bramà. Usytuowanie
tam chodnika grozi∏oby licznymi kolizjami, zw∏aszcza w godzinach szczytu, kiedy ruch pieszy na tej ulicy jest bardzo
du˝y. Zdà˝yli si´ o tym wielokrotnie
przekonaç mieszkaƒcy domków szeregowych, próbujàc w∏àczyç si´ do ruchu
w godzinach rannych i popo∏udniowych.
Niezrozumia∏e jest wi´c takie zaplanowanie chodnika, tym bardziej ˝e miejsca
nie brakuje. Poza tym nale˝a∏oby mieszkaƒcom tych domów pozostawiç choç
niewielki pas zieleni, by odizolowaç ich
troch´ od ruchliwej ulicy, a na przedstawionym szkicu nie uwzgl´dniono wcale
miejsca na zieleƒ. Pas taki sprawi∏by jednoczeÊnie, ˝e samochody nie tarasowa∏yby chodnika. Âcie˝ka rowerowa, która
jest rzeczywiÊcie bardzo potrzebna, mog∏aby byç poprowadzona tylko po jednej
tj. pó∏nocnej stronie ulicy. Na jej miejscu po stronie po∏udniowej mo˝na
umieÊciç chodnik, przylegajàcy w∏aÊnie
do pasa zieleni.
Mo˝liwoÊci ró˝nych rozwiàzaƒ jest
bardzo wiele, pod warunkiem ˝e nie
jest si´ g∏uchym na g∏osy mieszkaƒców.
Inna sprawa to koszty zaplanowanej
z takim rozmachem ulicy. I sam projekt, i jego wykonanie, a potem utrzymanie kosztowa∏yby ogromne pieniàdze. Kto by za to p∏aci∏? Przecie˝ nie
radni, tylko podatnicy Starej Mi∏osny.
Potrzebna jest zwyk∏a lokalna ulica
z przyzwoità nawierzchnià, chodnikiem, jednà Êcie˝kà rowerowà, oÊwietleniem i znakami ograniczajàcymi
pr´dkoÊç i tona˝ pojazdów. Stara Mi∏osna to nie Warszawa i niepotrzebna tu
Marsza∏kowska.
Ewa Gruszczyƒska
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Podstawowa Opieka Zdrowotna
Poodstawowa Opieka Zdrowotna
(POZ) stanowi integralnà cz´Êç systemu
opieki zdrowotnej nad pacjentem. Jej zadaniem sà dzia∏ania na rzecz osób ubezpieczonych majàce na celu:
• zachowanie ich zdrowia,
• wykrywanie chorób,
• leczenie,
• inicjowanie dzia∏aƒ leczniczo-diagnostycznych kontynuowanych nast´pnie
poza obszarem dzia∏ania POZ (np.
przez lekarza lub szpital).
Zadania POZ realizowane sà w warunkach ambulatoryjnych jak równie˝
w przypadkach uzasadnionych w formie
wizyt domowych.
Obecnie w Polsce funkcjonujà dwa
modele organizacyjne (praktyki) Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
• praktyka, w sk∏ad której wchodzà lekarze: internista, pediatra i ginekolog
oraz piel´gniarka Êrodowiskowa i po∏o˝na Êrodowiskowa,
• praktyka, w której wspó∏pracujà: lekarz
medycyny rodzinnej, w którego kompetencjach mieÊci si´ rozwiàzywanie problemów zdrowotnych z zakresu interny,
pediatrii, cz´sciowo ginekologii i tzw.

G
I
P
S
HAUSE

drobnej chirurgii oraz piel´gniarka Êrodowiskowa i po∏o˝na Êrodowiskowa.
Zgodnie z Ustawà o Powszechnym
Ubezpieczeniu Zdrowotnym osoba
ubezpieczona ma prawo wyboru lekarza
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, co potwierdza poprzez wpisanie si´ na list´ jego podopiecznych. W efekcie oznacza to,
˝e przy ka˝dym problemie zdrowotnym
pacjent mo˝e zwróciç si´ do swojego lekarza POZ. To w∏aÊnie ten lekarz sprawuje kompleksowà opiek´ medycznà
nad pacjentem. Lekarz POZ m.in.:
• ustala rozpoznanie,
• podejmuje leczenie w ramach swoich
kompetencji,
• wystawia recepty i zaÊwiadczenia lekarskie,
• orzeka o czasowej niezdolnoÊci do
pracy,
• inicjuje i prowadzi promocj´ zdrowia.
Wy˝ej wspomniane zadania realizuje
we wspó∏pracy z piel´gniarkà Êrodowiskowà i po∏o˝nà Êrodowiskowà,
które stanowià integralnà cz´Êç zespo∏u POZ.
JeÊli wymagajà tego wzgl´dy zdrowotne lekarz POZ kieruje pacjenta:

• na badania diagnostyczne, mieszczàce
si´ w zakresie jego kompetencji (wykaz
badaƒ badaƒ powinien byç wywieszony
natablicy informacyjnej placówki),
• do specjalisty,
• do sanatorium,
• jeÊli leczenie nie jest mo˝liwe w warunkach ambulatoryjnych – do szpitala.
Do niektórych specjalistów (tj.: stomatologa, ginekologa i po∏o˝nika, dermatologa i wenerologa, onkologa, psychiatry
oraz specjalistów zajmujàcych si´ leczeniem gruêlicy, AIDS, odwykowym) pacjent mo˝e zg∏osiç si´ bez skierowania lekarza POZ.
W przypadku gdy pacjent nie jest zadowolony z wybranego lekarza, mo˝e
go zmieniç wpisujàc si´ na list´ innej
praktyki POZ. Do koƒca 1999 r. Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych zwalnia ubezpieczonych z obowiàzku wnoszenia przy zmianie lekarza POZ op∏aty
rejestracyjnej.
Warto wiedzieç, ˝e:
• mo˝na zapisaç si´ na list´ tylko jednego lekarza POZ,
• zapisu mo˝na dokonaç przy pierwszej
wizycie,

Zakr´t 106 b
tel. (0-22) 773 23 32, fax 773 38 10

oferujemy:

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

SULEJÓWEK
WARSZAWA

300 m

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
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• gdy lekarz POZ ma komplet pacjentów, mo˝e odmówiç wpisania nas na
swojà list´,
• najlepiej zapisaç si´ do praktyki POZ
w pobli˝u miejsca zamieszkania (∏atwiej wtedy m.in. o wizyt´ domowà),
• w razie pobytu poza obszarem dzia∏a-

nia w∏asnej kasy i nag∏ego zachorowania, Êwiadczenia zdrowotne udzielane
sà pacjentowi przez lekarza POZ kasy
chorych w∏aÊciwej dla aktualnego miejsca przebywania pacjenta. Warunkiem
uzyskania bezp∏atnego Êwiadczenia
medycznego jest posiadanie przez pa-

cjenta dokumentu potwierdzajàcego
fakt ubezpieczenia (np. aktualna legitymacja ubezpieczeniowa/rodzinna, odcinek emerytury lub renty, legitymacja
szkolna).
Tomasz Droƒ – lekarz
przychodni zdrowia w Starej Mi∏oÊnie

„704” - autobus naszych marzeƒ
Jestem mieszkankà osiedla Stara Mi∏osna ju˝ drugi rok. Z radoÊcià obserwuj´ drobne zmiany, jakie zachodzà
wokó∏ mnie. OczywiÊcie nie wszystko
zmienia si´ i poprawia na lepsze. Jednym z problemów jest komunikacja
podmiejska. Jedyny autobus „704” ∏àczàcy nas z resztà Êwiata jest niema∏à
atrakcjà ka˝dego dnia.
Wstajàc rano z ∏ó˝ka, mam przed
oczyma wizj´ jazdy autobusem. Zastanawiam si´, jak b´dzie wyglàdaç moja
dzisiejsza podró˝: czy b´d´ wciÊni´ta
w t∏um, mi´dzy dwóch, mniej lub bardziej przystojnych i Êwie˝ych, m´˝czyzn
˝ywo dyskutujàcych o ostatnim numerze „Playboya”, czy te˝ b´d´ mia∏a zaszczyt dostaç w z´by czyjàÊ parasolkà?
Poranny przejazd to przecie˝ jeszcze
nie koniec tych transportowych przyjemnoÊci, bo oprócz tego czeka mnie

powrotna podró˝ do domu. Jest ona
o wiele trudniejsza od porannej przeja˝d˝ki. Wracajàc w godzinach szczytu
autobusem „704”, mo˝na nauczyç si´
wielu przydatnych rzeczy i poddaç ci´˝kim próbom niektóre swoje uczucia.
Wiele mo˝na dowiedzieç si´ na przyk∏ad o granicach swojej cierpliwoÊci testowanej podczas d∏ugich popo∏udniowych podró˝y przebytych z czyjàÊ wypchanà do granic mo˝liwoÊci torbà, spoczywajàcà na naszych stopach, bàdê
czujàc ci´˝ar beztrosko opierajàcego si´
o nas, doÊç obszernego osobnika. Mo˝na te˝ poznaç swoje mo˝liwoÊci w zakresie poskramiania gniewu. Gniewu,
który ogarnia nas, gdy podczas 20-stopniowego mrozu widzimy tylko majaczàcy w oddali ty∏ autobusu i skazani jesteÊmy na 50 minut walki z mrozem i wiatrem. A tak˝e gniewu, który a˝ bulgocze

w gardle, kiedy ktoÊ w t∏oku doszcz´tnie
zdepta∏ nasze nowo nabyte buty.
Jednak zdarza si´ te˝, ˝e podró˝ autobusem wyzwala w nas pozytywne
uczucia. Najwspanialszym z nich jest
nieopisana radoÊç i satysfakcja, jakà
odczuwamy, gdy po krótkiej walce na
∏okcie uda nam si´ szcz´Êliwie wcisnàç
do autobusu, podczas gdy inni, którym
sztuka ta si´ nie uda∏a muszà czekaç na
nast´pnà szans´ lub ewentualnie liczyç
na to, ˝e akurat b´dzie jecha∏ autobus
jakiejÊ linii prywatnej.
Cz´sto gdzieÊ w mieÊcie podczas spotkaƒ z przyjació∏mi, mówiàc o swoim
miejscu zamieszkania, ze wzruszeniem
myÊl´ o swoim „ukochanym” autobusie
„704”, po czym pytam, czy mog´ skorzystaç z telefonu i dzwoni´ do rodziców,
˝eby ktoÊ po mnie przyjecha∏...
Nitka
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Robaczyce psów i kotów
Robaki paso˝ytujàce w przewodzie pokarmowym psów i kotów stanowià zagro˝enie zarówno dla zwierzàt, jak i dla ludzi.
Inwazj´ robaków jelitowych powodujà
najcz´Êciej nicienie (robaki ob∏e) i tasiemce
(robaki p∏askie). Nicieniami zwierz´ta zara˝ajà si´ najcz´Êciej na spacerach, kiedy
majà kontakt z ka∏em zwierzàt zarobaczonych. Larwy niektórych nicieni mogà przenikaç przez skór´ zwierz´cia. Je˝eli suka
lub kotka jest zarobaczona, to zara˝a szczeniaki i kociaki larwami, które przedostajà
si´ do mleka z gruczo∏u mlecznego. Do najcz´Êciej spotykanych nicieni nale˝y glista
psia lub kocia. Ludzie mogà si´ nimi zaraziç, majàc kontakt z zarobaczonymi zwierz´tami domowymi.
Tasiemczyce psów i kotów to równie˝ cz´sto spotykane schorzenia. Najcz´Êciej spotykana droga inwazji to spo˝ycie surowego

mi´sa, które zresztà niezb´dne jest do prawid∏owego ˝ywienia naszych zwierzàt. Równie cz´sto zaka˝enie nast´puje poprzez rozgryzienie pch∏y, bowiem pch∏a jest ˝ywicielem poÊrednim tasiemca. Niektórzy ludzie
wy∏apujàc pch∏y swoim ulubieƒcom, rozgniatajà je paznokciem. Nie polecam tego
sposobu, gdy˝ niedok∏adne umycie ràk mo˝e doprowadziç w∏aÊciciela do zara˝enia.
Objawy kliniczne inwazji robaków
u zwierzàt zale˝à od zdrowia osobniczego
i intensywnoÊci inwazji. Cz´sto mogà byç
nieznaczne. Przy wi´kszej inwazji nast´pujà wymioty (czasem sporadyczne), biegunka, zaparcia, utrata masy cia∏a, obni˝enie
kondycji i odpornoÊci. Obecnie, zgodnie
z zaleceniami producentów leków odrobaczajàcych, zwierz´ta odrobaczamy co 3
miesiàce. Nie ma znaczenia, czy widzimy
robaki w kale, czy nie, gdy˝ glisty bàdê w∏o-

sy tasiemca pojawiajà si´ w wydalinach wy∏àcznie przy bardzo du˝ej inwazji.
Zwierz´ (kot), który nie wychodzi z domu mo˝e „z∏apaç” robaki poprzez jaja lub
larwy przyniesione na butach przez w∏aÊciciela.
Do najcz´Êciej stosowanych leków przeciwrobacznych zaliczamy:
q DRONTAL PLUS (psy 1 tabletka na 10
kg i koty 1 tabletka na 4 kg). Lek ten nie
powoduje dzia∏aƒ ubocznych.
q TENAWER (psy 1 tabletka na 10 kg)
w trakcie odrobaczania przez 3 dni mo˝e wyst´powaç biegunka i wymioty.
q SYSTAMEX (zawiesina, dla psów i kotów) dawkuje lekarz – najcz´Êciej stosowany przy odrobaczaniu kociaków
i szczeniaków.
Wiktor Zakrzewski – lekarz weterynarii

Bezpieczny dom i osiedle
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mo˝liwoÊç wykrycia wtargni´cia intruza firmy wyspecjalizowanej, gdy˝ zdarzajà si´
w opcji ca∏kowitego zabezpieczenia obiektu przypadki niefachowego jej wykonania. Sà
albo w opcji zabezpieczenia jedynie ciàgów firmy, które porady Êwiadczà bezp∏atnie.
komunikacyjnych. Ta druga mo˝liwoÊç daje W nast´pnym numerze opisz´, z jakich
oczywiÊcie znaczne oszcz´dnoÊci finansowe. urzàdzeƒ nale˝y zbudowaç system.
Jan Zygmunt
Wszystkie przewody od czujek powinny byç
doprowadzone do centrali
alarmowej. Do centrali nale˝y doprowadziç równie˝
05-077 Weso∏a
przewody od sygnalizatoOs. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
rów: zewn´trznego i wetel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
wn´trznego oraz od telefotel. kom. 0601 569-991
nu i ewentualnego nadajnika radiowego do monitoringu. Przewody do szyfra• Koncesja MSW •
torów nale˝y doprowadziç
• Autoryzacja TECHOM – kl SA 4 •
w miejsca najwygodniejsze
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •
dla u˝ytkowników. Najcz´Êciej w mieszkaniu umieszProjektowanie i wykonywanie systemów:
cza si´ je przy wejÊciu,
– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
a w domu przy wejÊciu,
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
w gara˝u i – o ile jest to dom
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
pi´trowy – na pi´trze w celu
za∏àczenia cz´Êci systemu,
– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
tzw. „strefy nocnej”.
– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
Przewidujàc ochron´ zePonadto wykonywanie instalacji:
wn´trznà obiektu te˝ nale˝y
– elektrycznych
wczeÊniej uwzgl´dniç u∏o– telefonicznych
˝enie przewodów od czujek
– wideodomofonowych
zewn´trznych do centrali.
– TV satelitarnej
Chcia∏bym zwróciç uwag´ inwestorom, którzy przy
Dobór systemu monitorowania
okazji wykonywania instalacji elektrycznej zlecajà
Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
wykonanie instalacji alarPORADY BEZP¸ATNE!
mowej, aby poradzili si´

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

W poprzednim numerze opisa∏em ró˝norodne urzàdzenia i techniki ochrony,
a w dzisiejszym spróbuj´ poradziç, od
czego zaczàç budow´ systemu ochrony
swego domu.
Zarówno mieszkanie, jak i dom powinny byç wyposa˝one przynajmniej w domofon, a w miar´ mo˝liwoÊci finansowych – w wideo-domofon.
Na rynku pojawi∏y si´ ostatnio bardzo
dobre wideo-domofony, w których kamery i mikrofony umieszczone sà w metalowej obudowie bardzo trudnej do zniszczenia. Mogà one wspó∏pracowaç z jednym lub wi´kszà iloÊcià monitorów.
Innym stosunkowo tanim urzàdzeniem
ostrzegajàcym sà zewn´trzne czujniki pasywne sprz´˝one z halogenami lub innymi
êród∏ami Êwiat∏a oÊwietlajàcymi przedpole domu. Czujki te zasilane sà z sieci 220V
pràdu zmiennego. Nale˝y wi´c zadbaç
o ich zasilanie w miejscach, gdzie skutecznie mogà wychwyciç wtargni´cie niepo˝àdanych goÊci. Pole widzenia tych
czujek to ok. 12-15 metrów w kàcie widzenia 90-110 stopni. Ich geometri´ widzenia mo˝na tak zmieniaç, aby przy
mniejszych odleg∏oÊciach nie wychwytywa∏y obecnoÊci osób spoza zaplanowanego terenu ochrony.
Trzecim etapem ochrony jest oczywiÊcie
system sygnalizacji w∏amania i napadu. Nale˝y bezwzgl´dnie pami´taç o wykonaniu
okablowania obiektu przed po∏o˝eniem
tynku lub innego wykoƒczenia Êcian. Rozmieszczenie czujek powinno uwzgl´dniaç
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Sàsiedzi cz. VI
– Niech to jasny szlag! – wyrwa∏o mi
si´, gdy jadàcy przede mnà samochód
gwa∏townie zahamowa∏. Cudem uda∏o
mi si´ zatrzymaç pi´ç centymetrów od
jego tylnego zderzaka. Mruczàc pod nosem niewybredne komentarze na temat
inteligencji kierowcy, stajàcego nagle na
Êrodku osiedlowej uliczki, czeka∏em a˝
tamten ∏askawie ruszy. Kiedy jednak
przez d∏u˝szà chwil´ nic si´ nie dzia∏o,
najpierw delikatnie, potem mocniej nacisnà∏em klakson. Jedynà reakcjà by∏o
w∏àczenie Êwiate∏ awaryjnych. Piàtek
wieczór, ca∏y dzieƒ sp´dzony w pracy i na
koniec zanosi si´ na sàsiedzkà awantur´.
Zirytowany sytuacjà wycofa∏em si´ i zaczà∏em go wymijaç. Zatrzyma∏em si´ na
jego wysokoÊci, otworzy∏em okno i silàc
si´ na uprzejmoÊç zapyta∏em:
– Odbi∏o panu? Ma∏y w∏os a przerobi∏bym panu kufer w harmonijk´!
– Kot – wyjaÊni∏ z minà, jakby to mia∏o wszystko t∏umaczyç.
– Jaki kot? Przejecha∏ pan kota?
– Nie, przebieg∏.
– No, to Êwietnie. Kot ˝yje, my ˝yjemy, mo˝na by∏o jechaç dalej – stoicki
spokój rozmówcy nieco wyprowadza∏
mnie z równowagi.
– To by∏ czarny kot.
– JeÊli czarny to nie mój, bo mój jest
rudy. Poza tym ˝yje, wi´c oprócz tego,
˝e ja si´ zdenerwowa∏em, nic si´ nie
sta∏o. Mo˝e pan nie mieç wyrzutów sumienia i spokojnie jechaç dalej!
– Ale on by∏ czarny. To przynosi pecha.
Nie jestem przesàdny, wzruszy∏em
wi´c ramionami i pojecha∏em dalej. Te˝
mi coÊ! Czarny kot. By∏em skonany
i marzy∏em tylko o goràcej kàpieli i spokojnym Ênie. Dlatego, gdy dotar∏em do
mieszkania, w pierwszej chwili nie wyczu∏em nie podejrzanego w zdawkowym „ju˝ jesteÊ kochanie?” rzuconym
na powitanie przez ˝on´.
Jednak ju˝ po paru chwilach marzenia o spokojnym, sobotnim wieczorze
rozp∏yn´∏y si´ jak baƒka mydlana.
– Wy∏àczyli wod´. JeÊli chcesz si´ napiç herbaty, to musisz podjechaç do
sklepu po butelkowà.
– Rety, nie. Chyba zrezygnuj´ z tej
herbaty...
– Ale ja bym si´ napi∏a...
Aluzja by∏a doÊç jasna. Chcàc nie
chcàc wybra∏em si´ na zakupy. Jednak
gdy zszed∏em na parking, czeka∏a mnie
niemi∏a niespodzianka. KtoÊ zastawi∏

mój samochód. Par´ minut dreptania
w kó∏ko, a potem tràbienia klaksonem
upewni∏o mnie, ˝e w najbli˝szym czasie
z samochodu nie skorzystam. Jedyna
reakcja, jakiej si´ doczeka∏em, to rzucony z drugiego pi´tra komentarz
„Przestaƒ tràbiç ba∏wanie!”
W coraz mniej pogodnym nastroju
uda∏em si´ do sklepu piechotà, tylko po
to, aby si´ przekonaç, ˝e zosta∏ zamkni´ty 5 minut wczeÊniej. Przez chwil´ rozwa˝a∏em, czy chce mi si´ w´drowaç na drugi koniec osiedla do sklepu
nocnego. Jednak wizja wieczoru z ˝onà
pozbawionà herbaty jednoznacznie zach´ci∏a mnie do spaceru, nawet jeÊli
mia∏bym po t´ wod´ iÊç do Warszawy.
Sklep nocny na szcz´Êcie by∏ czynny.
Kiedy jednak stanà∏em przy kasie, okaza∏o si´ ˝e z „przyczyn technicznych”
w dniu dzisiejszym karty kredytowe nie
sà akceptowane! Zaczyna∏em mieç
doÊç tego wieczoru. Za uzbierane po
wszystkich kieszeniach drobne, mog∏em kupiç jedynie dwie butelki wody.
Z bezsilnym ˝alem musia∏em zostawiç

wybrany dla pokrzepienia w drodze powrotnej batonik. Wreszcie, po tych
wszystkich perypetiach wróci∏em do domu, liczàc na powitanie godne bohaterskiej g∏owy rodziny.
– Gdzie si´ podziewa∏eÊ przez tyle
czasu? Czekam i czekam, samochód od
dawna stoi pod domem, a ciebie nie
ma! Zamiast przynieÊç szybko zakupy
znowu polaz∏eÊ do jakiegoÊ kumpla...
Krótkie wyjaÊnienia rozwia∏y nadchodzàcà burz´. Okaza∏o si´ nawet, ˝e mog´ liczyç na jakàÊ kolacj´. Poszed∏em si´
przebraç i w nieco ju˝ lepszym nastroju
wszed∏em do kuchni po to tylko, aby zobaczyç stojàcy na stole talerz z samym
chlebem. Ju˝ chcia∏em z pewnym sarkazmem zapytaç ˝on´ o samoobs∏ugowy
model kolacji, gdy wzrok mój pad∏ na
kota, s∏odko zwini´tego na jej kolanach.
Wpatrywa∏ si´ we mnie z uwagà i smakowicie oblizywa∏ pyszczek.
– Te kanapki by∏y z w´dlinà?
– Tak, z tym schabikiem pieczonym,
który tak lubisz. To zresztà ju˝ by∏
ostatni kawa∏ek. Poza tym i tak nic nie

TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH
ul. GoÊciniec 2B (vis a vis Szko∏y Podstawowej nr 3)

Szko∏a j´zyka angielskiego ma jeszcze
wolne miejsca
w nast´pujàcych grupach:
DoroÊli:

- poczàtkujàcy: pon. 19.00-20.30
- poczàtkujàcy: pon. 10.30-11.30 i Êr. 10.30-12.00
- poziom elementarny (po jednym roku nauki): pon. 19.00-20.30
- poziom intermediate: pt.19.00-20.30
Studenci: - poziom pre-intermediate: Êr. 19.00-20.30
Nowa grupa: Przygotowujàca do First Certificate: termin do ustalenia
Dzieci:
- 6-latki poczàtkujàcy: pon. i Êr. 17.15-18.00
- 6-latki poczàtkujàcy: pon. i Êr. 18.05-18.50
- 8-latki elementarny: pon. i Êr. 17.00-17.45
- 8-9-latki poczàtkujàcy: pon. 12.30-13.15 i czw. 11.45-12.30
- 10-latki elementarny: pon. 15.15-16.00 i Êr. 15.00-15.45
M∏odzie˝: - 12 lat elementarny: czw. 14.30-15.30
- 13 lat pre-intermediate: pon. 18.00-18.45 i czw. 18.00-18.45
- 15 lat upper-intermediate: wt. 17.00-18.00
- 15 lat intermediate: pon. 15.00-16.00 i Êr. 16.10-17.10
- 15 lat pre-intermediate: czw. 15.30-17.00
- 16-17 lat pre-intermediate: sob. 11.00-12.30
Serdecznie zapraszamy i przypominamy, ˝e drugi semestr rozpoczyna si´ 1 grudnia 1999 r.
i b´dzie trwa∏ do ferii zimowych (luty 2000).
Koszt tego semestru wynosi w zale˝noÊci od iloÊci godzin zaj´ç w tygodniu:
180,00 z∏ (1x60 minut), 250,00 z∏ (1x90 lub 2x45 minut)
oraz 325,00 z∏ (2x60 minut) za semestr w grupach od 6 do 8 osób.
Prosimy o zg∏oszenia w godzinach urz´dowania administracji szko∏y
lub telefonicznie pod numerem: 773-32-70 (Ma∏gosia lub Dorota).
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ma w lodówce, trzeba b´dzie jutro rano
pójÊç do sklepu...
– Zabij´ to bydl´ – Pchany morderczà ˝àdzà rzuci∏em si´ na kota. On jednak by∏ na to przygotowany i natychmiast, w sobie tylko znany sposób, ulotni∏ si´ z pola widzenia.
– Zostaw biedne zwierzàtko
– Biedne zwierzàtko wy˝ar∏o mojà kolacj´!
– Nic ci nie b´dzie. Najadanie si´
przed snem nie jest zdrowe.
Ten argument nie bardzo mnie przekona∏, jednak lodówka rzeczywiÊcie by∏a
pusta, wi´c w ma∏o pogodnym nastroju
poszed∏em si´ po∏o˝yç. Mycie nad umywalkà w wodzie polewanej z butelki bynajmniej go nie poprawi∏o. Zasypiajàc
przypomnia∏em sobie o czarnym kocie,
który przebieg∏ mi drog´ w drodze do
domu. W∏aÊciwie przesàdny nie jestem,
ale ten przeÊladujàcy mnie przez ca∏y
wieczór pech... Na szcz´Êcie to ju˝ koniec, tego cholernego wieczoru.
Wreszcie zmorzy∏ mnie sen i Êni∏o mi
si´, ˝e wsta∏em rano, wodociàg ju˝ by∏
zreperowany i z prawdziwà luboÊcià zanurzy∏em si´ w pe∏nej wody wannie.
W pewnym jednak momencie, wra˝enie bycia mokrym sta∏o si´ nadzwyczaj
realistyczne, co wyrwa∏o mnie z obj´ç

Morfeusza, zaÊ padajàca mi na twarz
zimna kropla wody natychmiast postawi∏a mnie na nogi. Zeskoczy∏em z ∏ó˝ka i wylàdowa∏em w sporej ka∏u˝y. Po
zapaleniu Êwiat∏a, mog∏em tylko potwierdziç swoje najgorsze obawy: sufit
w sypialni, przedpokoju i ∏azience wyglàda∏ jak niebo w porze deszczów
monsunowych.
Zarzuci∏em szlafrok i pogna∏em do
sàsiada mieszkajàcego nad nami. Pi´ç
minut dzwonienia i ∏omotania w drzwi
wreszcie go obudzi∏o.
– Odbi∏o panu? Tak nachodziç ludzi
w Êrodku nocy i robiç awantur´, jakby
si´ pali∏o?
– Przepraszam, ale czy w ∏azience nie
leje si´ panu woda?
– Przecie˝ wody nie ma od wczoraj.
Ale... – dochodzàcy z ∏azienki szum wyraênie go zaintrygowa∏. Podszed∏ do
drzwi i lekko je uchyli∏. Jeziorko, gromadzàce si´ dotychczas jedynie w ∏azience natychmiast zamieni∏o si´
w wartki potok, rozlewajàcy si´ przez
przedpokój do wszystkich pokoi.
– Rany boskie, ale si´ narobi∏o – sàsiad a˝ z∏apa∏ si´ za g∏ow´.
– To niech pan zakr´ci krany i troszk´ posprzàta, a ja ju˝ lec´ bo mam pilnà robot´ w domu. O tym, co o panu

myÊl´ i o odszkodowaniach pogadamy
jutro.
Przez ca∏à noc z ˝onà przestawialiÊmy miski, wy˝ymaliÊmy Êcierki i rozk∏adaliÊmy folie. Nad ranem, kiedy sytuacja zosta∏a ju˝ z grubsza opanowana, wzrok mój pad∏ na zegar Êcienny
w sypialni. Sp∏ywajàca woda uszkodzi∏a
jego mechanizm. Wskazówki zatrzyma∏y si´ o godzinie za minut´ pó∏noc.
Znowu wspomnia∏em tego przekl´tego
czarnego kota i pomyÊla∏em, ˝e w∏aÊnie
przesta∏em byç nieprzesàdny.
Min´∏o kilka tygodni. W kolejny piàtkowy wieczór wraca∏em do domu, kiedy drog´ przebieg∏ mi czarny kot. Pomny poprzednich doÊwiadczeƒ wcisnà∏em hamulec, nie chcàc byç znowu
pierwszym, który przejedzie mu za ogonem. I w tym momencie us∏ysza∏em za
sobà pisk hamulców innego samochodu, a potem poczu∏em uderzenie i rozleg∏ si´ trzask t∏uczonego szk∏a i gniecionej blachy. Po chwili z ty∏u rozleg∏
si´ potok wyzwisk, skierowanych przeciwko t´pakom, zatrzymujàcym si´ nagle na pustej ulicy. Westchnà∏em ci´˝ko
i wysiadajàc z samochodu, pomyÊla∏em
sobie, ˝e chyba jednak pech nie do koƒca zale˝y od koloru kota.
Sàsiad

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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O machaniu ∏apkà
Próbowa∏em pó∏ roku, bezskutecznie. Wreszcie r´ka mi
omdla∏a i zaniecha∏em, czyli machnà∏em r´kà.
Mnie wyraênie chodzi o gard∏o. Takie nasze wàskie gard∏o. Wàskie gard∏o kultury Starej Mi∏osny.
Wstyd pisaç, bo Stara Mi∏osna to bardzo kulturalne
osiedle. Ñ i ¢. A jaka kultura na budowach!!
Wszyscy si´ sobie w pas k∏aniajà przy podawaniu cegie∏,
albo przepraszajà bez koƒca, kiedy ceg∏´ upuszczà na palce. A jak kto chce zapaliç czy napiç si´ ch∏odnego piwa,
wysiusiaç, czy wreszcie wyrzuciç pustà butelk´, to bez proszenia wychodzi na zewnàtrz.
Wàskim gard∏em kultury jest jednopasmowy szlak betonowy (stara rzymska droga) na Torfowej. Tam normalnie
dwa samochody obok siebie nie przejadà, tak ˝eby jeden
z nich albo dwa nie wjecha∏y w wertepy na rwanie osi. Zazwyczaj chcia∏em byç lepszy, a do wertepu te˝ mi si´ nie
Êpieszy, wi´c czeka∏em a˝ ci, co na betonach, dociàgnà do
koƒca. I faktycznie – ja czeka∏em, a oni szybciutko przeje˝d˝ali: jeden, drugi, trzeci.
Ju˝ na poczàtku budzi∏ mój niepokój kompletny brak
reakcji ze strony korzystajàcych z mojej uprzejmoÊci. To
tak, jak komuÊ otworzyç drzwi, a on/ona czy oni/one wychodzà bez sakramentalnego „dzi´kuj´”, bioràc ci´ za lokaja (˝eby choç grosik!). Nie czepiaj si´ drobiazgów – powtarza∏em sobie i jakby na przekór faktom to ja macha∏em ∏apkà do tych, co nadciàgajà z przeciwka; niby ich
uczàc, niby chcàc ich zawstydziç. Ale gdzie tam! Reakcji
znowu ˝adnej! Âlepka wpatrzone w dal, albo wbite w beton, twarz bardzo skupiona, mentalnie gdzieÊ bardzo da-

leko. Jak szczury – umykajà bez gestu wdzi´cznoÊci za to,
˝e ja swój czas (a przecie˝ te˝ si´ Êpiesz´) decyduj´ si´ im
poÊwieciç.
Zak∏adam, ˝e po∏owa to niekulturalni zatwardzialcy
i oni w ˝yciu nie przeczytajà tego, co tu pisz´. Mog´ wi´c
sobie troch´ na nich pou˝ywaç, co mi Êlina na j´zyk przyniesie: ˝e to chamy budowlane, swo∏ocz wszelkiego autoramentu, ˝e wychowa∏a ich komuna mat’, post-zespo∏owe
cwaniaki, a teraz ministerialno-bankowe dupki na dorobku, czyli pograbki na równi z by∏ymi ubekami z lepszej lokalizacji z tzw. losowania itd. itd. Nawiasem mówiàc, gdyby przeg∏osowaç dekomunizacj´ Starej Mi∏osny, toby tu si´
mocno przerzedzi∏o. Jednym s∏owem oni sà lepsi, im si´
spieszy.
Ci natomiast, co czytajà, to mo˝e si´ obruszà na poczàtku. Potem mo˝e pomyÊlà, ˝e tak naprawd´ facet ma racj´:
trzeba byç grzecznym, ˝eby w tak ekstremalnych warunkach l˝ej i lepiej si´ nam ˝y∏o. Potem nieÊmia∏o podejdà
do lustra i zacznà çwiczyç przed lustrem ró˝ne grymasy,
z których kiedyÊ powstanie mo˝e przyjazny uÊmiech i przeçwiczà te˝ machni´cie ∏apkà.
Jest wyjÊcie. Ca∏a ta zabawa odbywa si´ niedaleko koÊcio∏a – mo˝na by wi´c nazwaç Torfowà na tym odcinku
„Ucho igielne”. Oznaczyç specjalnymi znakami nawo∏ujàcymi do uprzejmoÊci i poszanowania bliêniego. Taka
akcja coÊ przyniesie za dwa, trzy pokolenia. Staniemy si´
bardziej uprzejmi, albo b´dziemy si´ mniej Êpieszyç. Bo na
pewno nikt tej drogi do tej pory nie ruszy.
Janski

"Taneczna Sobota"
Klub Sportowy "Atlas" wraz ze Szko∏à Podstawowà nr 3
organizuje 6 listopada b.r.
turniej taƒca disco-dance
o "Puchar Starosty Miƒskiego" oraz Otwarte Mistrzostwa K.S. Atlas
Patronat nad imprezà objà∏ Burmistrz Miasta Weso∏a oraz PKO BP.
Patronat medialny sprawowaç b´dzie Warszawski OÊrodek Telewizyjny.

W imprezie g∏ównej naszà gmin´ b´dà reprezentowa∏y
dwie zawodniczki (finalistki mistrzostw Polski'99)
Iga Floriaƒczyk (m∏odzicy) oraz Natalia Rybicka (juniorzy)
Do udzia∏u w turnieju towarzyszàcym zapraszamy wszystkie dzieci
w wieku 6-14 lat lubiàce i "czujàce" rytmy disco.
Zapisy i informacje w Szkole Podstawowej nr 3
lub w Klubie Atlas u pani Jolanty Rybickiej, tel. 773-12-19.

Og∏oszenia drobne
Kó∏ko plastyczne p. El˝biety Lipiec zaprasza na
zaj´cia. tel. 773 13 99

Poszukujemy starych mebli: stolików i foteli.
Szko∏a J´zyka Angielskiego tel. 773 32 70.

Istnieje mo˝liwoÊç zorganizowania parkingu
samochodowego przy ul. Torfowej. Zasady
korzystania i formy odp∏atnoÊci do uzgodnienia
w gronie zainteresowanych. Szczegó∏y pod
numerem telefonu 0-602 184 731, p. Karbownik.

Kupi´ strych lub inne pomieszczenie na pracowni´
plastycznà, tel. 773 13 99.
Zabawa na godziny w "Zielonym Przedszkolu".
Ch´tne mamy i dzieci od lat 2,5 do 5 prosimy
o telefon 773 13 13.

List do redakcji
Popieram Janskiego
Kiedy przeczyta∏am artyku∏ Janskiego „Wyjce
i Szczekacze” od razu chcia∏am lecieç do psów sàsiadów z „pulpetami”, a w∏aÊciwie to z misjà pojednawczà. Wiem, ˝e te psy moich sàsiadów z naprzeciwka
dopiero si´ sprowadzi∏y na naszà uliczk´ i pewnie sà
w stresie. Ich w∏aÊciciele te˝ nam ich nie przedstawili, wi´c szczekajà bidoki za ka˝dym razem, kiedy
otwieram swoje drzwi wejÊciowe. Takie mi∏e powitanie. Sàsiedzi te˝ nam si´ w zasadzie nie przedstawili
i mo˝e dlatego traktujà nas podobnie jak ich czworonogi, tzn. „patrzà wilkiem”.
No a jeÊli chodzi o noc, to ta rzeczywiÊcie nie jest do
spania. Psy prezesa w dzieƒ bawià si´ cicho i tylko dalmatyƒczyk przy Diamentowej wyje w niebog∏osy. Natomiast w nocy ma∏e kud∏ate kundelki zamieniajà si´
w stra˝ników swojej budy i ca∏ego segmentu. Jak jeden
skoƒczy szczekaç, to wtedy drugi zaczyna. I tak do rana. Buda stoi od strony ogrodu w takim „tunelu akustycznym”, który tworzà dwa d∏ugie szeregi segmentów
oddalonych od siebie zaledwie o 20 m. Na wylocie tego
tunelu mieszka chyba Janski. Ten to dopiero ma zwielokrotnione echem wra˝enia.
Ma∏gorzata Krukowska
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Ptaki Starej Mi∏osny – Kawki
Pami´tam, ˝e kiedy mieliÊmy zamieszkaç w Starej Mi∏oÊnie, ró˝ni znajomi i krewni ostrzegali nas przed kawkami. Idàc za ich poradà, jednà z pierwszych czynnoÊci, jakà wykonaliÊmy przy
wykaƒczaniu domu, by∏o za∏o˝enie siatek na kominy. Niestety, pisz´ to z prawdziwà przykroÊcià, kawki si´ u nas nie
pojawi∏y. Oglàdamy je tylko przeje˝d˝ajàc, kiedy z gawronami posilajà si´
na poboczu GoÊciƒca, Jeêdzieckiej i innych g´sto zamieszkanych ulic osiedla.
Kawka to w Polsce najmniejszy ptak
z rodziny krukowatych. Pospolity i liczny gatunek l´gowy zwiàzany jest doÊç
ÊciÊle z siedzibami ludzkimi, chocia˝
mo˝e gnieêdziç si´ zarówno w ÊródmieÊciu Warszawy, jak i w lesie, je˝eli
znajdzie tam odpowiednie dziuple na
gniazda. Kawka mierzy oko∏o 32 centymetrów d∏ugoÊci, czyli jest wielkoÊci
go∏´bia, upierzenie ma czarne, tylko
kark i wierzch g∏owy popielate, dziób
i nogi te˝ ma czarne. W odró˝nieniu od
innych krukowatych nie umieszcza
gniazda na wierzcho∏ku drzewa, ale
w wy∏omie muru, kominie lub dziupli.
Trzeba te˝ pami´taç, ˝e kawki mieszkajà i ˝yjà w koloniach, co najlepiej
mo˝na zobaczyç w zimie, kiedy podobnie jak gawrony, przelatujà stadami
mi´dzy ˝erowiskami a miejscami noclegu. Teraz w Êrodku jesieni stada kawek ˝erujàcych na polach i poboczach
dróg to przybysze ze wschodu. „Nasze”
kawki polecia∏y ju˝ do zachodniej Europy. Wrócà na przedwioÊniu i ju˝ na
poczàtku kwietnia zacznà budowaç
gniazda. Wymoszczà je chrustem i ró˝nymi odpadkami znalezionymi na
Êmietniku i z∏o˝à w nich od trzech do
pi´ciu jasnych niebieskozielonych jaj
w ciemne plamy. Piskl´ta karmione sà

tym samym pokarmem, którym ˝ywià
si´ doros∏e kawki, a wi´c d˝d˝ownicami, owadami, ma∏ymi gryzoniami, czasami dojrza∏ymi nasionami. W zimie
po˝ywieniem kawek sà najcz´Êciej resztki jedzenia wyrzucane przez cz∏owieka.
Charakterystyczne dla tych ptaków sà
wydawane przez nie g∏osy: okrzyki
„kaw, kaw” i „kia, kia” wydawane w locie i tak zwane cikanie, czyli cichutkie,
wabiàce „cik, cik, cik” wydawane przez
samca siedzàcego w gnieêdzie.
Moje zainteresowanie kawkami i ch´ç
zawarcia z nimi bli˝szej znajomoÊci
zrodzi∏y si´ po przeczytaniu Opowiadaƒ o zwierz´tach Konrada Lorenza,
wybitnego austriackiego uczonego, laureata Nagrody Nobla w 1973 roku. Lorenz prowadzi∏ badania obyczajów kawek przez wiele lat i opisywa∏ te ptaki
z ogromnà sympatià i znawstwem. W ko-

lonii kawek panuje Êcis∏a hierarchia,
jest w∏adca i jego ˝ona i uszeregowani
wed∏ug zajmowanej pozycji poddani.
Ten hierarchiczny ustrój u∏atwia wspólne wychowywanie m∏odych i wspólnà
obron´ przed napastnikami. Obron´
u∏atwia wrodzona ka˝dej kawce reakcja na domniemane lub prawdziwe zagro˝enie. Kawki reagujà wÊciek∏à napaÊcià na ka˝dà istot´, która niesie coÊ
czarnego i ruszajàcego
si´.
Ewentualna napaÊç jest co
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
prawda poprzedzona wydawaLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
nymi przez kawki
grzechoczàcymi
RTG Z¢BÓW
tonami ostrzegawczymi, ale jeGodziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
Êli b´dzie si´ powtorek
9-12
wodem dwóch
lub trzech takich
Tel. 773-21-12
grzechotaƒ, mo˝Weso∏a os. Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

Gabinet Stomatologiczny
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UWAGA PROÂBA!
Dnia 12.10.99
na zadaniu 10
dzia∏ka 642
zginà∏
piesek
Shih-Tzu
bia∏o-be˝owo-rudy (mia∏ fioletowà
obro˝´). Uczciwego znalazc´ prosz´
o zwrot, czeka zrozpaczone dziecko.
Nagroda!

tel. 773-36-11

na zostaç uznanym za wroga kawek
i zaatakowanym nawet bez niesienia
czegoÊ czarnego. Co wi´cej, jednej
kawce udaje si´ przekonaç wszystkie
inne, ˝e to jest wróg, i wszystkie kawki
w okolicy uznajà takiego kogoÊ za nikczemnika.
Pami´tajàc o zasadzie „nic czarnego
w r´ku”, mo˝emy na wiosn´ obserwowaç wzruszajàce zar´czyny i zaÊlubiny
kawek. Wed∏ug Konrada Lorenza kawki zawierajà ma∏˝eƒstwa na ca∏e ˝ycie.
Zar´czajà si´ pierwszej wiosny po urodzeniu, chocia˝ dopiero rok póêniej
zdolne sà do posiadania potomstwa.
Zalotnik uwodzi wybranà samiczk´
spojrzeniami, imponujàcà postawà
i podejmowaniem walki z innymi samcami, nawet wy˝ej od niego stojàcymi
w hierarchii. Najwa˝niejsze sà jednak
„cikania”, czyli zapraszanie cichym
„cik, cik, cik”, do przygotowanego na
gniazdo miejsca. Je˝eli samiczka zgadza si´ na zar´czyny, pochyla si´ przed
samczykiem i trzepocze w poddaƒczym
geÊcie skrzyd∏ami i ogonem. Ten poddaƒczy gest jest w dalszym ˝yciu powtarzany przez zam´˝ne kawki jako powitanie powracajàcego m´˝a. Ma∏˝eƒstwo
kawek jest zawsze razem, powa˝ne
i czu∏e wobec siebie. Samiec podtyka
znaleziony smako∏yk samiczce, która
przyjmuje dar tak, jakby by∏a jeszcze piskl´ciem, a w podzi´ce czyÊci piórka na
g∏owie ukochanego. To czyszczenie piórek odbywa si´ równie˝ mi´dzy zaprzyjaênionymi kawkami.
Na zakoƒczenie. Konrad Lorenz jest
zdania, ˝e jedynie zwierz´ta traktowane
z mi∏oÊcià zdradzajà badaczom tajniki
swojej natury.
Anna Susicka
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List do redakcji
Zespó∏ – Radni – Komitet Mieszkaƒców,
czyli o pewnym spotkaniu wyborczym
Zupe∏nie przypadkiem, b´dàc w szkole, dowiedzia∏am si´ o spotkaniu wyborczym ludzi
przedstawiajàcych si´ jako komitet mieszkaƒców. Zaciekawiona tematem postanowi∏am pos∏uchaç. Zaczepi∏am Starszà Panià, która siedzia∏a obok mnie i zapyta∏am, co to za spotkanie, nie widzia∏am ˝adnych plakatów, ani innych
informacji o zebraniu, a tu na korytarzu szko∏y
zebra∏o si´ przecie˝ oko∏o 50 osób.
„My dostaliÊmy imienne zaproszenie” – us∏ysza∏am w odpowiedzi. Za sto∏em prezydialnym
siedzia∏y osoby, które jednoznacznie kojarzy∏am
z zespo∏em oraz, jak si´ przedstawili, radni z naszego osiedla. Po krótkim wst´pie, us∏ysza∏am
d∏ugi wywód o wspania∏oÊci zespo∏u i jego osiàgni´ciach, okraszony dokonaniami radnych. Nie
mog∏am tylko zrozumieç wàtku z mostem Syreny przeniesionym do Wawra. Czy to te˝ b´dzie
robi∏ Zespó∏ wraz z radnymi? Jedyne rozwiàzanie, jakie przychodzi mi do g∏owy, to ˝e wszystko, co w okolicy dzia∏o si´, dzieje lub b´dzie
dzia∏o, zawdzi´czamy Zespo∏owi i Komitetowi.
Dowiedzia∏am si´, i˝ g∏ównym powodem tego
spotkania by∏o przedstawienie kandydatów do
rady dzielnicy, kandydaci ci mieli posiadaç rekomendacje zespo∏u, oraz radnych zrzeszonych
w nieformalnej grupie ukrywajàcej si´ pod nazwà
komitet mieszkaƒców, a dzia∏ajàcà od 97 roku.
Kandydatów przedstawiano po kolei zaczynajàc
od Andrzeja Bema, który zresztà by∏ nieobecny.

Przedstawiono ich 18, z czego z w∏adzami zespo∏u ÊciÊle zwiàzanych by∏o kilku. Reprezentowali oni tak Rad´ Nadzorczà, t´ o której w waszej
gazetce pisano, ˝e skoƒczy∏a kadencj´ 3 lata temu, a nadal trwa, oraz Zarzàd z energicznym
m∏odym prezesem Nowakiem. Pozosta∏ych ludzi
nie zna∏am, nie liczàc nazwisk zwiàzanych ze
sportem panów Jaskó∏y i Suprona.
Nawet nie wiedzia∏am, ˝e mieszkajà na tym
osiedlu.
Z udzielonych informacji wynika∏o, ˝e sà to ludzie cieszàcy si´ poparciem komitetu mieszkaƒców, zespo∏u oraz spó∏ki ziemskiej, zwiàzanej
z zespo∏em, co wyda∏o si´ oczywiste, skoro
w du˝ej mierze to ci sami ludzie.
Z szybkiego rachunku wynika∏o, ˝e z 50–60
osób na sali oko∏o 15 to kandydaci na radnych do
dzielnicy, o której tak naprawd´ jeszcze nic nie
wiem, 5–6 osób to w∏adze Zespo∏u, 5 radnych
i radny powiatowy, par´ osób zidentyfikowa∏am
jako pracowników Zespo∏u, a reszta 10–15 osób
to chyba tak jak ja przypadkowi goÊcie.
Dziwna wyda∏a mi si´ taka forma. Po co organizowaç spotkanie wyborcze, na którym przedstawia si´ kandydatów na radnych skoro na sali
sà w∏aÊciwie sami zainteresowani. Ale jak mog∏o
byç inaczej, skoro nie by∏o ˝adnej informacji, poza nie zrozumia∏à listà imiennie zaproszonych.
Sprawa wyjaÊni∏a si´ par´ dni póêniej, gdy do
mojego bloku zawita∏ jeden z kandydatów zbierajàcy podpisy pod listà Zespo∏u. Ku mojemu
rozbawieniu, jak si´ dowiedzia∏am od sàsiadki,
informowa∏, ˝e lista zosta∏a zatwierdzona przez

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej

Omlety – ciàg dalszy
Z pieczarkami
20 dkg pieczarek, 2 ∏y˝ki g´stej Êmietany, sól, pieprz ga∏ka
muszkato∏owa, mas∏o, ma∏a ∏y˝eczka màki.
Pieczarki drobno posiekaç, udusiç na maÊle, doprawiç solà, pieprzem, szczyptà ga∏ki muszkato∏owej. Pod koniec do
mi´kkich pieczarek dodaç Êmietan´ i màk´. Wysma˝yç na
g´sty krem. Goràce pieczarki wy∏o˝yç na Êci´ty omlet. Mo˝na posypaç posiekanà natkà pietruszki.

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 ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
● Pras´ codziennà i czasopisma ●

zebranie mieszkaƒców. Troch´ mi to wyjaÊni∏o
cel tamtego zebrania.
Nadal tylko nie rozumiem, jak ludzie odpowiedzialni za ró˝ne „zaniedbania” na osiedlu, pracujàcy w Zespole i Radzie Nadzorczej Zespo∏u
majà rozwiàzaç problemy naszego osiedla w ramach dzielnicy skoro w ramach swojej kadencji
we w∏adzach i nawet 3 lat d∏u˝ej tych problemów nie rozwiàzali.
Jak mam zaufaç komuÊ, kto mówi, ˝e jest
cz∏onkiem Rady Nadzorczej Zespo∏u od 5 lat i nie
móg∏ wyegzekwowaç od np. energetyki zwrotu
pieni´dzy za przekazany teren. A w drugim zdaniu
mówi, ˝e dokona tego jako Radny dzielnicowy.
Czytam waszà gazetk´ z uwagà i myÊl´ ˝e ju˝
nadszed∏ czas, aby ktoÊ to zakoƒczy∏. Rozwiàza∏
Zespó∏ i rozgoni∏ wszystkich tych ludzi, którzy
robià interesy na naszej oboj´tnoÊci. JeÊli tà si∏a b´dzie gazetka, czy stowarzyszenie, o którym
piszecie, to ja to popieram i myÊl´, ˝e wiele ludzi myÊli podobnie.
PS.
Na koniec spotkania prowadzàca poinformowa∏a, ˝e pan Andrzej Bem kilka godzin wczeÊniej
zrezygnowa∏ z kandydowania. Szkoda, przynajmniej jednoznacznie kojarzy∏a mi si´ lista, którà
otwiera∏, czyli zespó∏ oraz bli˝ej niesprecyzowany grono, nazywajàce si´ komitetem mieszkaƒców, sk∏adajàcy si´ z cz∏onków w∏adz Zespo∏u.
imi´ i nazwisko
do wiadomoÊci redakcji

Ze szpinakiem
1/2 kg szpinaku, 2 ∏y˝ki mas∏a, 2 ∏y˝ki màki, 1-2 zàbki czosnku lub ma∏a cebula, przyprawa do zup mleko.
Szpinak umyç w osolonej wodzie, odciàç ogonki. Gotowaç
15 min. Odcedziç, przelaç zimnà wodà na sicie i drobno posiekaç. Zrobiç bia∏à zasma˝k´ z mas∏a i màki dodaç szpinak,
roztarty czosnek i mleko w miar´ potrzeby. Doprawiç do
smaku pieprzem i przyprawà do zup. Szpinak powinien mieç
konsystencj´ g´stszej Êmietany.
Szpinak mro˝ony rozmra˝amy w temperaturze pokojowej
i odparowujemy nadmiar p∏ynu.
Zamiast czosnku mo˝na dodaç drobno posiekanà ma∏à
cebul´ przesma˝onà na maÊle.
Goràcy farsz nak∏adamy na Êci´ty omlet.
Na s∏odko
Mo˝na podaç tradycyjnie z konfiturami lub musem jab∏ecznym
1/2 kg jab∏ek – antonówki, renety, upiec w piekarniku podlewajàc kilkoma ∏y˝kami wody. Mi´kkie jab∏ka wyjàç, przetrzeç przez sito.
Prze∏o˝yç do rondla o grubym dnie, wsypaç 8-10 ∏y˝ek cukru, 1-2 ∏y˝ki sma˝onej skórki pomaraƒczowej /posiekanej/,
1 ∏y˝k´ obranych ze skórki i pokrajanych w p∏atki migda∏ów.
Dosma˝yç odparowujàc jak najwi´cej soku.
Wy∏o˝yç na Êci´ty omlet.
Smacznego ˝yczy
Ma∏gorzata Zygmunt.
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OFERUJE
❍ szeroki asortyment daƒ od tradycyjnych ko∏dunów litewskich do wykwintnych
zrazów po staropolsku a'la Radziwi∏∏
❍ pe∏nà organizacj´ przyj´ç okolicznoÊciowych w klimatyzowanej sali do 200 osób
❍ dania na wynos tzw. catering
❍ rabaty dla sta∏ych konsumentów
❍ nastrojowà atmosfer´ w eleganckim wn´trzu

JeÊli nie masz czasu lub ochoty na gotowanie – wstàp do nas
ZAPRASZAMY
pon. - sob. 10.00-21.00, niedziele na ˝yczenie
tel. 773 30 02

INFORMACJE Z PARAFII
Informacje zwiàzane
z czasem modlitwy za zmar∏ych
1 listopada: Wszystkich Âwi´tych
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´: 8:00; 9:30;
11:00; 12:30 (na cmentarzu), 16:00 i 18:00. Po
Mszy Êw. o 12:30 procesja ˝a∏obna na cmentarzu wraz z „Wypominkami”. Przez ca∏à niedziel´
31 X oraz we Wszystkich Âwi´tych 1 XI przy
stoliku na cmentarzu b´dà przyjmowane „Wypominki”. Zach´camy do kupowania zniczy
u naszych harcerzy, którzy w ten sposób chcà
pozyskaç Êrodki na potrzeby swojej dzia∏alnoÊci.
2 listopada: Dzieƒ Zaduszny
Msze Êw. jak w ka˝dà niedziel´. O 16:00 Msza
Êw. na cmentarzu. Dodatkowa Msza Êw.
o 20:00 dla tych, którzy póêniej wracajà z pracy.
1-8 listopada: Oktawa modlitw za zmar∏ych
Codziennie o godz. 16:00 Msza Êw. wraz z ró˝aƒcem za zmar∏ych. Przez ca∏à Oktaw´ mo˝na
raz jeden na dzieƒ uzyskiwaç odpust zupe∏ny
i ofiarowaç go za zmar∏ych. Warunki: stan ∏aski,
pobo˝ne (modlitewne) nawiedzenie cmentarza
lub koÊcio∏a, przyj´cie Komunii Êw. oraz modlitwa wg intencji Ojca Êw.
Msza Êw. gregoriaƒska
Doroczna Msza Êw. gregoriaƒska za naszych
Zmar∏ych rozpocznie si´, jak zwykle, 3 listopada
o godz. 16:00. Do 11 listopada b´dzie odprawiana codziennie o godz. 16:00. Od 12 listopada do 2 grudnia o godz. 9:00. Na t´ Msz´ Êw.
zapisujemy naszych Zmar∏ych na karteczkach,
które wrzucamy do puszek (w koÊciele lub na
cmentarzu).

Dalsze informacje
11 listopada: Âwi´to Niepodleg∏oÊci
Msze Êw. wg porzàdku niedzielnego. O godz.
12:30, jak co roku, uroczysta Msza Êw. za Ojczyzn´ i Naród oraz za wzystkich uczestników
walk i ruchów niepodleg∏oÊciowych spoczywajàcych na naszym cmentarzu.
W zwiàzku ze Âwi´tem Narodowym, jak zawsze, zach´camy do wywieszania flag i przypominamy, ˝e mo˝na je nabyç w naszej parafialnej ksi´garence.
11 XI rozpoczyna si´ te˝ wycieczka-pielgrzymka do Rzymu. Jest to bardzo atrakcyjna posezonowa oferta z zamieszkaniem i wy˝ywieniem w „Polskim Domu Pielgrzyma”
(czego nie oferujà ˝adne biura turystyczne
proponujàce noclegi daleko poza Rzymem).
Sà jeszcze wolne miejsca. Czas trwania:
11–21 listopada.
21 listopada: Niedziela
O 12:30 doroczna Msza Êw. Kresowa. Zapraszamy na nià wszystkich, którzy wywodzà si´
z Kresów Wschodnich.
28 listopada: Niedziela
Na Mszy Êw. o godz. 16:00 doroczne wspomnienie Êp. Profesora Kazimierza Dàbrowskiego, jako w 19-tà rocznic´ Êmierci.
Wszystkich u˝ytkowników internetu serdecznie
zapraszamy na strony naszej Parafii:
http:\www.wmsd.edu.pl.\~milosna.

Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie,
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