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Od Redakcji
Ale nas zasypa∏o. Zaspy wko∏o, drogi nieprzejezdne. Dwa tygodnie bia∏ego szaleƒstwa – radoÊci dla dzieci i k∏opotu dla doros∏ych. A potem
troch´ ciep∏a i deszczu. I znowu wróci∏o do nas
nasze stare znajome b∏otko, dziury w drogach
i ba∏agan.

Ânie˝na zaduma
puszysta biel
w niej
zag∏´bienia ˝ycia
saneczki mknà z górki
a gwar dzieci´cy
odbija leÊne echo
drzewa ubra∏y si´ w czapy
co sypià puszystà radoÊç
miko∏ajkowe prezenty
ukryte w Ênie˝nej skarpecie
roznosi grudzieƒ
i rozjaÊnia soplami
nadziej´ pod niejednym dachem
Irena ¸ukszo

Ale przecie˝ to listopad. Nie narzekajmy wi´c
na pogod´. Przecie˝ tyle fascynujàcych spraw
dzia∏o si´ w tym miesiàcu w Starej Mi∏oÊnie. Dla
ka˝dego coÊ si´ znalaz∏o: i wybory, i zawody
sportowe, i koncerty okolicznoÊciowe...
Nie jest taka szara i nudna ta nasza Stara Mi∏osna. JeÊli nie liczyç wszechobecnego brudu
i ba∏aganu budowlanego (wpad∏ on w tym miesiàcu w oko naszemu Êwie˝akowi – Janskiemu),
to da si´ tu ca∏kiem dobrze ˝yç. Tylko jak d∏ugo
jeszcze b´dziemy musieli to ˝ycie na placu budowy uznawaç za normalne?
ChcieliÊmy w poprzednim numerze mile powitaç naszà konkurencj´ gazet´ „EKO – U NAS”.
Ale dosta∏o nam si´ w jednej z ulotek wyborczych, ˝e nie potrafimy w stopce wyczytaç wydawcy a jest nim prywatna firma a nie jak
napisaliÊmy Zespó∏. SprawdziliÊmy i rzeczywiÊcie, kajamy si´ bardzo bo informacja nie by∏a
Êcis∏a. Wydawcà jest zwiàzany z Zespo∏em Komitet Mieszkaƒców, co ró˝ni si´ od podanej
przez nas informacji. Nie wiemy co prawda na ile
to jest istotne ale wszystkich zainteresowanych
serdecznie przepraszamy.
˚yczymy mi∏ej lektury i bierzemy si´ do roboty, aby numer grudniowy trafi∏ do Was jeszcze
przed Âwi´tami Bo˝ego Narodzenia.
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W numerze
✔ jak zwykle du˝a porcja
aktualnych informacji

✔ o inauguracji pracy Rady
Dzielnicy

✔ ciekawostki ze Starej Mi∏osny
✔ Co nas czeka w grudniu: komu✔
✔
✔
✔
✔

nikaty i zapowiedzi imprez
zbieramy na dokoƒczenie placu
zabaw
co z nazwami ulic?
komentarz doradcy
podatkowego
nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
Okiem Âwie˝aka, Nasze Ptaki
pe∏ne wyniki wyborów do Rady
Dzielnicy opublikowaliÊmy
w numerze specjalnym z dnia
16 listopada b.r. (jeszcze
dost´pny w sklepach na
terenie Osiedla)

Moje listopady
1978
Jak co dzieƒ wysiad∏am z pociàgu na
PowiÊlu. Wspiàwszy si´ po stromych,
koÊlawych schodach, po chwili by∏am na
górze. Wtedy otworzy∏a si´ przede mnà
panorama Warszawy – w górze majaczy∏
symbol jej PRL-owskiej sto∏ecznoÊci,
majestatyczny Pa∏ac Kultury. By∏ listopad, ciep∏y, s∏oneczny; lata póênego
Gierka. Mia∏am czas. Niespiesznie skierowa∏am si´ w stron´ Nowego Âwiatu,
postanowi∏am iÊç do szko∏y pieszo, za
10 minut b´d´ na Królewskiej. Mijajàc
po lewej stronie gmaszyska KC i PAP,
po prawej siedzib´ ZSMP, szybko zanurzy∏am si´ w innej Warszawie, mój ulubiony Nowy Âwiat, a w nim kawiarenki,
ksi´garnie, sklepy z p∏ytami....
Mój wzrok zahaczy∏ o jakiÊ dziwny,
bia∏o-czerwony plakat: 60 LAT NIEPODLEG¸OÂCI! 1918-1978! – krzycza∏y czerwone litery. Niebywa∏e, to teraz b´dziemy obchodziç Êwi´to narodowe równie˝ 11 listopada? Nie mieÊci∏o
mi si´ to w g∏owie. Jako przedszkolak

plàsa∏am przy dêwi´kach fortepianu
w saloniku paƒstwa Pi∏sudskich, w bia∏ym dworku w Sulejówku, ale wiedzia∏am, ˝e to jest zupe∏nie inna historia,
historia, o której si´ g∏oÊno nie mówi.
A tu prosz´, Dziadek wraca...
1981
KoÊció∏ Êw. Aleksandra roziskrzony
Êwiat∏ami, zape∏niony samymi bliskimi,
rodzinà, przyjació∏mi. Stanek w po˝yczonym garniturze, na nogach amerykaƒskie sztyblety z paczki, ja w sukience
z bia∏ego bistoru zdobytego przez cioci´
w sklepie górniczym i w Êlicznych bia∏ych czó∏enkach z komisu – podajemy
sobie r´ce, m∏ody ksiàdz oplata je stu∏à,
za chwil´ zabrzmi sakramentalne: tak.
Stoimy przed koÊcio∏em, ca∏y plac
przystrojony bia∏o-czerwonymi flagami, przed nami d∏uga kolejka uÊmiechni´tych twarzy, nar´cza kwiatów, a to
przecie˝ listopad. Sà wszyscy z mojego
roku, do koƒca nie wiedzia∏am, czy dostanà przepustki, w prezencie od nich
dostajemy karton wszelakich cennoÊci,

jest w nim màka, cukier, ry˝, herbata,
kawa i nawet czekolada. Moi przyjaciele ze studiów sà z nami tylko przez chwil´, zaraz wrócà na Uniwerek, strajk
trwa ju˝ ponad miesiàc... Nie wiemy, ˝e
za kolejny miesiàc rozpocznie si´ beznadzieja stanu wojennego.
1991
Honiulka, to jest dzieciak, nied∏ugo
skoƒczy 10 miesi´cy, wczoraj stan´∏a na
Êrodku pokoju na w∏asnych nó˝kach,
dzisiaj postawi∏a sama trzy kroczki. Stanek szaleje. Jaki zabawny potrafi byç
m´˝czyzna, kiedy stara si´ zdobyç serce
takiej Êmiesznej istotki.
W telewizji lecà ciurkiem obrady sejmu – to lepsze ni˝ amerykaƒskie filmy
w Polsacie, jeszcze nam si´ nie znudzi∏o. Tak przyjemnie jest pos∏uchaç, jak
w polskiej telewizji mówià normalni ludzie, normalnym j´zykiem. Delektujemy si´ normalnoÊcià.
Dokoƒczenie na str. 16
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WieÊci
w pigu∏ce
Przewodniczàcà Rady Dzielnicy Stara
Mi∏osna zosta∏a p. Ewelina Kozak, która
w wyborach uzyska∏a najwi´kszà iloÊç
g∏osów. Wiceprzewodniczàcym Rady
Dzielnicy zosta∏ jeden z twórców Stowarzyszenia Sàsiedzkiego p. Robert W´grzynowski.
❍❍❍
W terminie od 10 stycznia do 18 lutego
2000 r. b´dà si´ odbywa∏y zebrania grup
cz∏onkowskich Zespo∏u, na których m.in.
b´dziemy wybieraç nowych przedstawicieli na Walne Zebranie Cz∏onków. O konkretnych terminach wszyscy zostaniemy
powiadomieni pisemnie. Samo Walne Zebranie Przedstawicieli planowane jest na
25 marca 2000 r. Nareszcie!!!
❍❍❍
Na dzieƒ dzisiejszy Zespó∏ liczy 2509
cz∏onków, w tym 186 osób wobec których, Zespó∏ nie uregulowa∏ ˝adnych zobowiàzaƒ.
❍❍❍
Rada Miasta Weso∏a powi´kszy∏a
o kwot´ 34 tys. z∏ (potrzebne na ostatnie
3 miesiàce pracy) kwot´ na tegoroczne
diety radnych i obs∏ug´ rady.
Na wszystkie dzia∏ania Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna (radni pracujà spo∏ecznie
i nie pobierajà diet) w ca∏ym roku 2000
zaplanowano 10 tys. z∏.
❍❍❍
W przysz∏orocznym bud˝ecie Weso∏ej
po raz pierwszy w historii zaplanowano
inwestycje drogowe w Starej Mi∏oÊnie.
Mamy nadziej´, ˝e propozycja Zarzàdu
Miasta, aby przeznaczyç 800 tys. z∏ na
budow´ ul. Torfowej od GoÊciƒca do Kana∏u Wawerskiego zyska aprobat´ radnych i „stara rzymska droga” nabierze
nowego kszta∏tu.
❍❍❍
Wyglàda na to, ˝e dzieci ze Starej Mi∏osny nie b´dà mog∏y zaczàç nauki w przysz∏ym roku szkolnym w nowej szkole. Ze
wzgl´du na opóênienia zwiàzane z porzàdkowaniem spraw formalno-prawnych
budowy, prace nad pierwszym etapem
szko∏y zakoƒczà si´ dopiero na prze∏omie
roku 2000/2001.
❍❍❍
Firma odÊnie˝ajàca Weso∏à, mia∏a powa˝ne problemy z odÊnie˝aniem dróg
w Starej Mi∏oÊnie, poniewa˝ lemiesz p∏uga zawadza∏ o wystajàce kraw´dzie p∏yt.
Ca∏e szcz´Êcie, ˝e przysz∏y roztopy.
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Sesja Rady Miasta Weso∏a
Sesja nr XVIII odby∏a si´ 5 listopada
1999 roku w godzinach 14.00-22.00
w sali Okr´gowego Inspektoratu Nasiennictwa w Weso∏ej. WÊród tematów
poruszanych na sesji nale˝y wyró˝niç:
Wybór ∏awników
Jako jeden z pierwszych punktów sesji rozpatrywano uchwa∏´ o powo∏aniu
∏awników do Sàdu Okr´gowego w Warszawie, Sàdu Rejonowego dla Warszawy Pragi oraz cz∏onków Kolegiów do
Spraw Wykroczeƒ.
W tajnym g∏osowaniu wybrano 16
∏awników.
Sprawozdania z okresu mi´dzysesyjnego
Burmistrz Jacek Wojciechowicz poinformowa∏ m.in. o rozstrzygni´ciu przetargu i rozpocz´ciu rozbudowy stra˝nicy
OSP Stara Mi∏osna i o uniewa˝nieniu
przez Urzàd Zamówieƒ Publicznych
przetargu na stacj´ uzdatniania wody
w Starej Mi∏oÊnie. Chocia˝ zosta∏ og∏oszony i odb´dzie si´ nowy przetarg, budowa, niestety, ruszy dopiero na wiosn´
(fundusze zapewnione).
Poinformowa∏ tak˝e, ˝e wznowiono
prace przy budowie Zespo∏u Szkó∏
w Starej Mi∏oÊnie.
Konsultacje
Wszyscy radni w swoich programach
wyborczych deklarowali ch´ç zmiany
przynale˝noÊci powiatowej. Obecnie postanowiono wprowadziç ten postulat
w ˝ycie. Ze wszystkich mo˝liwych i rozpatrywanych sposobów wybrano wariant
w∏àczenia naszej gminy do powiatu warszawskiego. Aby to zrobiç w pierwszym
mo˝liwym terminie, nale˝a∏o jeszcze
w tym roku przeprowadziç konsultacje
spo∏eczne. Ustalono terminy: 14 listopada dla Starej Mi∏osny i 5 grudnia dla pozosta∏ych osiedli Weso∏ej. Wynik referendum by∏ oczywisty, co potwierdzi∏y
wyniki w Starej Mi∏oÊnie, chocia˝ wiele
kontrowersji budzi∏ poÊpiech oraz tryb
przeprowadzenia konsultacji, nie poprzedzony ˝adnà akcjà informacyjnà.
Diety
Ku zdumieniu radnych skoƒczy∏y si´
pieniàdze przeznaczone na diety i obs∏ug´ Rady Miasta. Gwoli uczciwoÊci
nale˝y dodaç, ˝e Êrednia dieta jest na
poziomie trzystu paru z∏ miesi´cznie za
udzia∏ w sesji i komisjach. Niestety, zabrak∏o pieni´dzy na diety paêdzierni-

kowe i nast´pne pomimo wniosków
o zrzeczenie si´ diet zaleg∏ych oraz
przys∏ugujàcych do koƒca tego roku.
Rada postanowi∏a dokonaç przeniesienia w bud˝ecie i zasiliç odpowiednie
konto bud˝etu kwotà 34.500 z∏ i umo˝liwiç w ten sposób wyp∏at´ diet.
Wolne wnioski:
Zosta∏ odczytany wniosek Komisji
Prawnej dotyczàcy podj´cia decyzji
przez Rad´ o zmianie wzoru kart do g∏osowania w wyborach do Rady Dzielnicy
Stara Mi∏osna. Zmiana mia∏a polegaç
na mo˝liwoÊci dopisania, oprócz nazwiska, wieku i zawodu (dla zainteresowanych), organizacji, która popiera kandydata np. Stowarzyszenie Sàsiedzkie, Rodzina Polska, Zespó∏. Generalnie mo˝na przyjàç, ˝e wszyscy (poza panià Burszewskà) zgadzali si´ z wnioskiem, a nawet werbalnie go popierali, argumenty
sà oczywiste, nie warto zatem ich wymieniaç, niestety, na etapie g∏osowania
wniosek przepad∏ m.in. wskutek g∏osów
radnych ze Starej Mi∏osny.
Na pytanie zadane przez p. Wojtasia,
mieszkaƒca naszego osiedla, burmistrz
B. Wilk odpowiedzia∏: oÊwietlenie ulicy
Mazowieckiej mo˝e byç wykonane nawet jeszcze w tym roku.
Cytat sesji
Wiceburmistrz B.Wilk uzasadniajàc
koniecznoÊç dokonanego remontu pomieszczeƒ socjalnych w pomieszczeniach posterunku policji:
„....aby nie musieli sikaç w rur´”.

***
Przytaczane cytaty z sesji majà na celu oddanie jej nastroju. Mamy ÊwiadomoÊç, ˝e przytaczane wypowiedzi sà
lapsusami s∏ownymi. Prosimy je traktowaç raczej jak „humor zeszytów”.
Sprostowania
W ostatnim numerze mylnie poda∏em
informacj´ na temat przyj´cia wytycznych do bud˝etu przygotowanych przez
Komisj´ Finansów (wytyczne te by∏y dyskutowane, ale nie zosta∏y przyj´te), a ponadto zmieni∏em inicja∏ imienia Przewodniczàcego Rady Miasta zamiast B.
Jastrz´bski winno byç A. Jastrz´bski, za
co zainteresowanych i Czytelników serdecznie przepraszam.
Robert Wegrzynowski
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Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Listopadowa sesja powiatu zosta∏a
zdominowana przez temat dróg powiatowych. Niestety, nas, mieszkaƒców Starej Mi∏osny, choç tak bardzo dotkni´tych brakiem dróg, temat ten zupe∏nie
nie dotyczy, gdy˝ przez nasze Osiedle
nie przebiega ani jedna droga powiatowa. Co prawda, na moje pytanie na spotkaniu Komisji Bud˝etu Starosta odpar∏, ˝e widzia∏by mo˝liwoÊç w przysz∏oÊci przej´cia ul. Torfowej i po∏àczenia jej
z Mi´dzylesiem jako drogi powiatowej
i wykonanie jej jako inwestycji powiatowej, jednak ze wzgl´du na „zasobnoÊç”
kasy powiatu, nie nastàpi∏oby to bardzo
szybko. Jest to jakiÊ punkt zaczepienia
do dalszych dzia∏aƒ w tej sprawie.
Nast´pnie Rada Powiatu otrzyma∏a informacje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dotyczàcà przestrzegania i stosowania prawa budowlanego
na terenie powiatu, informacj´ o stanie
rolnictwa w powiecie miƒskim oraz informacj´ Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Ârodowiska o stanie Êrodowiska na obszarze powiatu. Z tej ostatniej
mo˝na si´ dowiedzieç, ˝e przep∏ywajàcy
przez nasze Osiedle Kana∏ Wawerski na
ca∏ej swojej d∏ugoÊci tylko w jednym
punkcie spe∏nia wymagania III klasy czystoÊci ze wzgl´du na wskaêniki fizyko-

chemiczne. Jak si´ okazuje, jego g∏ównym êród∏em zanieczyszczeƒ jest zrzut
Êcieków z osiedla w Sulejówku. Ciekawostkà jest to, ˝e oczyszczalnia Êcieków
w Sulejówku ze wzgl´du na wadliwà prac´ urzàdzeƒ oraz brak urzàdzeƒ do wychwytywania t∏uszczów odprowadza
Êcieki z przekroczeniami zawartoÊci azotu, fosforu oraz eteru naftowego. Nasza
oczyszczalnia w Starej Mi∏oÊnie nie znalaz∏a si´ na „czarnej liÊcie” trucicieli.
Z informacji o stanie rolnictwa w powiecie warto zwróciç uwag´ na to, ˝e
Weso∏a ma jedne z najgorszych gleb
u˝ytków rolnych. Z ∏àcznej liczby 243 ha
zaledwie 9 ha (3,7%) stanowià gleby klasy IV, 78 ha (32,1%) gleby klasy V i a˝
125 ha (51,4%) gleby klasy VI. Pozosta∏e 31 ha (12,8%) to gleby klasy VIz.
W dalszej cz´Êci sesji Rada zaj´∏a si´
sprawami organizacyjnymi nadania statutów powiatowym domom pomocy
spo∏ecznej (dwóm w Mieni i jednemu
w Kàtach) oraz przyj´∏a informacj´
o wykonaniu planu finansowego za
1998 r. SPZOZ w Miƒsku Mazowieckim. Przy okazji tego punktu wielkie
emocje spowodowane zosta∏y wysokimi
zarobkami jego Dyrektora. Mimo podj´tych przez Zarzàd Powiatu interwencji w tej sprawie podpisany przez dyrektora kontrakt z Kasà Chorych unie-

mo˝liwia dokonanie jakichkolwiek
oszcz´dnoÊci w tym zakresie.
W dalszej cz´Êci Rada Powiatu podj´∏a decyzj´ o przystàpienia powiatu do
tworzenia Stowarzyszenia Powiatów
i Gmin NadÊwidrzaƒskich oraz Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Stowarzyszenie to ma koordynowaç pozyskiwanie i wykorzystanie dotacji z funduszu ISPA (fundusz UE na inwestycje
w infrastruktur´ zwiàzanà z ochronà
Êrodowiska) w naszym regionie. Powodzenie tego planu przynios∏oby nam
(tak˝e w Starej Mi∏oÊnie) wielomilionowe Êrodki na budow´ infrastruktury
technicznej i spo∏ecznej.
Na zakoƒczenie sesji na wniosek Starosty odby∏y si´ wybory na stanowisko
Cz∏onka Zarzàdu Powiatu. Korzystajàc
z nieobecnoÊci trzech radnych AWS,
radni SLD i PSL „odegrali si´” za odwo∏anie wiceprzewodniczàcej Rady Powiatu i nie dopuÊcili do wybrania na to
stanowisko p. Grzegorza Gaƒko, sekretarza gminy D´be. Do jego wyboru zabrak∏o jednego g∏osu, co by∏o dla nas
smutnà lekcjà pokory – jak to niewiele
w demokracji dzieli zwyci´stwo od
przegranej.
O czym informuje
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski
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Czy Zespó∏ trwaç b´dzie dalej?
Ulotek wyborczych z regu∏y nie czytam, bo poglàdy mam na tyle skrystalizowane, ˝e kilka wyborczych sloganów
ich nie zmieni. Ale w wyborach dzielnicowych niejako „zawodowo” studiowa∏em ka˝dà makulatur´ zape∏niajàcà
mojà skrzynk´ pocztowà. Ulotk´ Przewodniczàcego Rady Nadzorczej Zespo∏u p. Jerzego Wa∏aziƒskiego oczywiÊcie przestudiowa∏em najdok∏adniej.
Nie ukrywam, ˝e wiedza, jakà mi przynios∏a, nape∏ni∏a moje serce s∏odyczà.
Oto w I kwartale 2000 r. ma wreszcie
(z zaledwie czteroletnim poÊlizgiem)
odbyç si´ Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Zespo∏u. Znam takich, którzy
uwa˝ajà, ˝e kampania i has∏a wyborcze
to jedno, to zaÊ, co dzieje si´ po wyborach – co innego. Ja jednak, jako niepoprawny idealista, chcia∏bym wierzyç, ˝e

W soboty 4 i 11 grudnia 1999 r.
w godzinach 10.00-15.00
w Szkole Podstawowej nr 3
odb´dà si´ organizowane przez
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna

KIERMASZE
ÂWIÑTECZNE
Mo˝na b´dzie na nich kupiç:
-

dekoracje Êwiàteczne,
ksià˝ki,
zabawki,
kwiaty doniczkowe do przystrojenia
Êwiàtecznego sto∏u,
- ma∏e obrazy-pastele w specjalnych
ramkach okolicznoÊciowych
- wiele innych ciekawych rzeczy
doskonale nadajàcych si´ na
miko∏ajkowe i gwiazdkowe prezenty.
Dochód z kiermaszy zostanie przeznaczony
na budow´ placu zabaw.

BÑDè ZDROWY NA ÂWI¢TA
Podczas KIERMASZÓW ÂWIÑTECZNYCH 4 i 11 grudnia b.r. w Szkole Podstawowej nr 3 zespó∏ lekarzy z OÊrodka
Zdrowia w Mi´dzylesiu b´dzie przeprowadza∏ bezp∏atne badania poziomu cukru we krwi oraz pomiar ciÊnienia.
Dodatkowo b´dzie mo˝na zaszczepiç
si´ przeciwko grypie (koszt szczepienia
wynosi tyle, ile cena szczepionki w aptece) i za niewielkà op∏atà oznaczyç poziom cholesterolu.
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skoro pan Wa∏aziƒski napisa∏ coÊ i rozkolportowa∏ w dwóch tysiàcach egzemplarzy, to tak si´ stanie.
Pora chyba najwy˝sza, bo zadania Zespo∏u ma przejàç samorzàd. Nieuregulowane sprawy cz∏onkowskie powoli si´
koƒczà, a na zrealizowanie przez Zespó∏ pi´knej wizji ekologicznego Osiedla marzeƒ, jakie nam pi´tnaÊcie lat temu obiecywano, szans na razie nie widaç. Za to wi´ksze szanse na to sà przy
zachowaniu pewnej normalnoÊci, jakà
bez wàtpienia jest gospodarowanie majàtkiem wspólnym przez reprezentacj´
mieszkaƒców, czyli samorzàd gminny.
A majàtku tego jest coraz mniej.
W ulotce p. Wa∏aziƒskiego czytamy:
„Dzisiaj w naszym wspólnym posiadaniu, to znaczy Cz∏onków Zespo∏u, jest
blisko 7 ha gruntów przeznaczonych
pod infrastruktur´ technicznà i spo∏ecznà osiedla, z pierwotnie posiadanych
19,2 ha (bez ulic). Taka jest skala i sposób gospodarowania naszym wspólnym
dobrem”. W innym miejscu mo˝emy
przeczytaç, na co te grunty zosta∏y przeznaczone: „PrzekazaliÊmy równie˝ 2,7
ha gruntu o wartoÊci ponad 4 mln z∏
pod budow´ zespo∏u szkó∏, a tak˝e
dzia∏k´ o powierzchni 0,6 ha pod stacj´
uzdatniania wody; 6 ha to teren, na którym zbudowana zosta∏a oczyszczalnia”.
Po zsumowaniu podanych liczb brakuje
mi „zaledwie” 2,9 ha gruntów. Wydaje
mi si´, ˝e nam – Cz∏onkom Zespo∏u nale˝à si´ bardziej szczegó∏owe wyjaÊnienia, jak one zosta∏y rozdysponowane.
I po to przede wszystkim potrzebne sà
nowe wybory przedstawicieli na Walne
Miejski OÊrodek Kultury oraz
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
zapraszajà na przedstawienie

„Miko∏ajowa Olimpiada”
dla dzieci od 2-7 lat, które odb´dzie si´
w niedziel´ 5 grudnia 1999 r.
o godzinie 11.00
w Szkole Podstawowej nr 3
w Starej Mi∏oÊnie.
Po przedstawieniu Miko∏aj b´dzie
wr´cza∏ dzieciom prezenty.
W sprawie prezentów prosimy
rodziców i opiekunów o kontakt
z Miko∏ajem pod numerem: 773-55-99
WST¢P NA PRZEDSTAWIENIE
JEST BEZP¸ATNY.

Zgromadzenie i samo Walne Zgromadzenie, aby takie sprawy wyjaÊniç, potwierdziç lub obaliç naros∏e wokó∏ Zespo∏u legendy, oczyÊciç atmosfer´ wokó∏
niego. A tak˝e podjàç decyzj´, czy ma
on dalej „byç i trwaç”, czy nale˝y z tà fikcjà skoƒczyç i przekazaç to, co nasze,
jednostce, która b´dzie w stanie dobrze
wykorzystaç ten majàtek na nasze potrzeby. A takà jednostkà jest bez wàtpienia samorzàd gminny realizujàcy potrzebne nam inwestycje pod czujnym
okiem nowo wybranej Rady Dzielnicy.
Poniewa˝ w ostatnim czasie dosz∏y do
mnie g∏osy przeciwników tego rozwiàzania, pozwol´ sobie zauwa˝yç jednà
rzecz: mo˝e, gdyby podjàç decyzj´
o wyprzeda˝y majàtku, na ka˝dego
z nas przypad∏oby 1 tys. z∏. Mo˝e by to
by∏o z∏otych 2 tys. Jednak koszty tej
operacji mog∏yby okazaç si´ tak du˝e
(utrzymanie W∏adz Zespo∏u przez kilka kolejnych lat niezb´dnych do wyprzeda˝y majàtku), ˝e i tak do naszej
kieszeni nic by nie trafi∏o. A tak, dzi´ki
zwi´kszeniu majàtku samorzàdowej
dzielnicy, b´dziemy mieli szans´ o kilka
lat wczeÊniej jeêdziç po normalnych
drogach, chodziç po oÊwietlonych
chodnikach i uczestniczyç w organizowanych przez samorzàd imprezach
sportowych i kulturalnych.
Ale o tym zadecydujemy my sami,
najpierw wybierajàc naszych przedstawicieli na Walne Zgromadzenie, którzy
wyra˝à naszà wol´ w g∏osowaniu, podejmujàc uchwa∏´ bàdê o pozostawieniu Zespo∏u w dotychczasowym kszta∏cie i wyborze nowych w∏adz, bàdê o jego likwidacji i wyborze likwidatorów
oraz sposobie zagospodarowania jego
majàtku: czy wyprzedawaç i zwracaç
cz∏onkom (jeÊli b´dzie co), czy darowaç
go gminie z przeznaczeniem dla Dzielnicy Stara Mi∏osna (czyli przeprowadziç rodzaj komunalizacji).
Dlatego, choç na razie wszystkie terminy owiane sà mgie∏kà tajemnicy i wszystko, co wiadomo, to to, ˝e Walne Zgromadzenie ma si´ odbyç w I kwartale 2000 r.,
ju˝ teraz zach´cam Paƒstwa, którzy jesteÊcie cz∏onkami Zespo∏u – zainteresujcie
si´, co b´dzie z majàtkiem, z którego na
razie nic nie mamy, a jest przecie˝ wspólnà w∏asnoÊcià nas wszystkich.
Marcin J´drzejewski

STARA MI¸OSNA

Ile mo˝na?!
Czy skoƒczy∏ si´ ju˝ czas spo∏eczników?
Mieszkaƒcy bloków w naszym osiedlu jak nikt inny znajà znaczenie s∏owa
„spo∏ecznie”. Pozostawieni sami sobie
z zadaniem wykoƒczenia w∏asnych
mieszkaƒ, klatek schodowych oraz ca∏ej tzw. „ma∏ej architektury” przeszli
kurs dzia∏ania kolektywnego, którego
nie powstydzi∏by si´ ˝aden aktywista
minionej epoki PRL-u. Takie stwierdzenie brzmi mo˝e ironicznie, ale trafnie odzwierciedla nastroje ludzi, którzy
ostatnie 2-3 lata swojego ˝ycia poÊwi´cili na tworzenie tego, co kiedyÊ obieca∏
im stworzyç MZBDJiW (Zespó∏).
A Zespó∏ – jak wiadomo – z obietnicy
tej si´ doÊç szybko wycofa∏.
Teraz, gdy zamiast przedzieraç si´
przez b∏oto i gruz, aby dojÊç do swoich
mieszkaƒ, stàpajà po parkingach wy∏o˝onych kostkà brukowà i pilotem zamykajà za sobà bramy, nie majà cz´sto si∏y, by cieszyç si´ z tego, co z takim trudem osiàgn´li. Niektórzy otwarcie przyznajà, ˝e szukajà mieszkania w Warszawie. Byle dalej od tej wiecznej prowizorki, jakà jest osiedle Stara Mi∏osna.
Co z tego, ˝e ich blok jest ju˝ otynkowany, ma parking, telewizj´ kablowà i w∏asnà studni´, jeÊli op∏acone to zosta∏o
nerwami, utarczkami z „opornymi” sàsiadami i, oczywiÊcie, ciàg∏ymi wydatkami z bud˝etu domowego.
Jakby ma∏o by∏o k∏opotów zwiàzanych z budowà i pracami wykoƒczeniowymi, to jeszcze mieszkaƒcy niektórych
bloków sà zmuszeni do dochodzenia
swoich praw na drodze sàdowej w sporze z Zespo∏em. Weêmy na przyk∏ad
blok numer 101 przy ul. GoÊciniec, który wystàpi∏ przeciwko MPZBDJiW Sp.
z o.o. w sprawie pozbawienia mieszkaƒców wspólnej w∏asnoÊci ziemi przy ich
bloku i przeznaczenia jej pod budow´
sklepiku. Okazuje si´, ˝e MPZBDJiW
Sp. z o.o. wyda∏ podwójne akty notarialne na t´ samà nieruchomoÊç. Po zauwa˝eniu swojej „pomy∏ki” opowiedzia∏ si´
oczywiÊcie przeciwko mieszkaƒcom, ale
za to za osobà, od której drugi raz wzià∏
pieniàdze za ten sam grunt. Jedna
z mieszkanek bloku, o którym mowa,
dobitnie wyrazi∏a swojà opini´ w tej
sprawie: nigdy nie mia∏am w∏asnego
mieszkania, na obecne czeka∏am ponad
10 lat i teraz nie dam si´ tak ∏atwo pozbawiç moich praw.

Na usuni´cie usterek zg∏oszonych fir- w przypadku dzielnicy? Czy wreszcie
mie Vena mieszkaƒcy bloku czekajà ju˝ mo˝na b´dzie szukaç innych firm, na
ponad dwa lata. Niestety, na pró˝no. przyk∏ad takich, które naprawià p´kPodobno nawet prezes Nowak bi∏ si´ ni´tà rur´ wodociàgowà w jeden dzieƒ,
w piersi, obiecujàc usuni´cie felerów, a nie w tydzieƒ, jak to zwykle bywa na
ale minà∏ rok i drugi, a nadal nikt nie osiedlu?
Byç mo˝e mieszkaƒcy bloków nie popoczuwa si´ do odpowiedzialnoÊci za
takie szkody, jak grzyb na parterze trzebujà ju˝ ˝adnego osiedlowego adz powodu nieodpowiedniej izolacji ministratora, bo wi´kszoÊç bloków jest
podpiwniczenia, zniszczone przez spa- prawie wykoƒczona i wystarczy posawaczy okna czy êle popod∏àczane rury dziç troch´ drzewek wzd∏u˝ p∏otu, ˝eby
i przewody wentylacyjne. Lista jest d∏u- odgrodziç si´ od b∏otnistej rzeczywistoga i niektórzy po prostu machajà r´kà. Êci. Tylko co zrobiç z dzieçmi, które
Wiedzà, ˝e nie staç ich by∏o na stan- muszà chodziç kilometr lub dwa do
dard Osiedla Akacjowa, obecnie budo- szko∏y po drogach, na których nie ma
wanego przez firm´ Vena, ale mogà chodników? Z m∏odzie˝à, która po
mieç przynajmniej t´ satysfakcj´, ˝e szkole nie ma ˝adnego miejsca na sp´dzi´ki oszcz´dnoÊciom poczynionym dzanie swojego czasu wolnego? Z dow ich blokach, bogatszym b´dzie si´ ˝y- ros∏ymi, którzy chcieliby robiç coÊ jeszcze poza pracà i spaniem? Naiwni byli∏o lepiej.
JesteÊmy ju˝ po wyborach do rady by pewnie ci, którzy chcieliby ten prodzielnicy. Osoby blisko zwiàzane z Ze- blem rozwiàzaç „spo∏ecznie”. Natospo∏em i startujàce z listy Komitetu miast „wspólnie” brzmi ju˝ znacznie leMieszkaƒców wybory te zdecydowanie piej. Jednà z takich platform do wspólprzegra∏y. Nowa Rada Dzielnicy b´dzie nego dzia∏ania jest Rada Dzielnicy
pe∏niç rol´ gospodarza Starej Mi∏osny, i Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mia nie prywatnego inwestora, jakim do ∏osna. Mamy nadziej´, ˝e Rada Dzielnicy przy Paƒstwa wspó∏udziale b´dzie
tej pory by∏ Zespó∏ Sp. z o.o.
Odkàd tu mieszkam, s∏ysz´ tylko, ˝e kontynuowa∏a i wspiera∏a zarówno
Zespó∏ nic nie mo˝e sam zrobiç na dzia∏ania zapoczàtkowane ju˝ przez
osiedlu, bo nie ma oprócz kilku urz´d- Stowarzyszenie, takie jak budowa placu
ników ˝adnych „mocy przerobowych”. zabaw, organizacja festynów i imprez
A przecie˝ nie zawsze tak by∏o! Nieste- sportowych, jak i podejmowa∏a nowe
ty, sprz´t Zespo∏u sta∏ si´ w∏asnoÊcià inicjatywy prowadzàce do poprawy wakilku spó∏ek, pozak∏adanych przez pra- runków ˝ycia w naszym osiedlu.
cowników „pierwotnego” Zespo∏u, wyMa∏gorzata Krukowska
konujàcych teraz na jego zlecenie odp∏atne us∏ugi, które kiedyÊ wykonywa∏ on sam. Wiem,
˝e ka˝da firma
prywatna jest bardziej efektywna od
tel.
, tel. kom.
mi´dzyresortowego molocha bez
DOJAZD GRATIS 24 h
majàtku.
Tylko
dlaczego te firmy
nie dzia∏ajà na
CYKLINOWANIE
normalnych zasadach rynkowych,
UK¸ADANIE
ale ciàgle korzyLAKIEROWANIE POD¸ÓG
stajà z przyznawanych im przez ZeT E L . 773-28-98, 0 - 6 0 3 3 7 9 6 7 7
spó∏ nieformalS´pka Jerzy
nych preferencji?
S
t
.
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i
∏
o
sna Zad. 25 dzia∏ka 1531
Czy tak b´dzie te˝
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773 70 31

0-601 220 910
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Jeszcze pusty Plac Zabaw...
Plac zabaw przy ulicy Torfowej jest
przykryty grubà puszystà pierzynkà ze
Êniegu. Do wiosny mamy kilka miesi´cy,
aby zape∏niç ten placyk zabawkami
i urzàdzeniami dla naszych dzieci.
Dzi´ki Paƒstwa ofiarnoÊci i wytrwa∏ej pracy Komitetu ds. Budowy Placów
Zabaw do tej pory uda∏o nam si´ przeprowadziç nast´pujàce inwestycje:
1. Wyci´cie chwastów i wyrównanie terenu spychaczem,
2. Nawiezienie ziemi,
3. Wylanie podmurówki i osadzenie
s∏upków pod ogrodzenie z siatki,
4. Opracowanie wst´pnego planu zagospodarowania i architektury zieleni,
5. Projekt oÊwietlenia.
Do tej pory zebraliÊmy nast´pujàce
Êrodki:
Kwesty na festynach:
827
Wp∏ywy z kiermaszy:
595
Darowizny:
1850
Inne:
730
Razem zebraliÊmy:
4002 z∏
Na wykonanie powy˝szych prac przeznaczyliÊmy nast´pujàce Êrodki:

G
I
P
S
HAUSE

– Uporzàdkowanie i wyrównanie terenu (bezp∏atna pomoc firmy DOMEKO oraz pana Madziara),
– Ziemia, brama i furtka boczna (firma Vena, pan Janusz ¸upkowski),
– Materia∏y na ogrodzenie: 500 z∏ (po∏owa s∏upków ofiarowana przez
DOMEKO),
– Beton na podmurówk´ (darowizna),
– Wykonanie podmurówki i s∏upków:
3.424 z∏.
Razem wydaliÊmy: 3.924 z∏
Na dzieƒ 24 listopada by∏y to prawie
wszystkie Êrodki, jakimi dysponowa∏
nasz Komitet. Aby na wiosn´ maluchy
mog∏y zakopywaç swoje ∏opatki w piaskownicy i skakaç po ma∏pim gaju, potrzebne sà jeszcze nast´pujàce inwestycje i nak∏ady:
1. Siatka i jej naciàgni´cie
1.600,00
2. Jedna furtka
400,00
3. OÊwietlenie
3.500,00
4. Zabawki i wyposa˝enie 25.000,00
5. RoÊliny
2.000,00
6. Wykonanie nawierzchni
i chodników
3.000,00
RAZEM
35.500,00

Suma
jest
niebagatelna
i dotyczy urzàdzeƒ, których
nie
mo˝na
w zasadzie zrobiç spo∏ecznie
ze wzgl´du na
wymagane atesty i maksymalne bezpieczeƒstwo, które chcemy zapewniç dzieciom podczas
zabawy.
Zach´camy zatem do dokonywania
wp∏at na konto Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna, które jest inwestorem Placu Zabaw. Takie wp∏aty
mogà byç traktowane jako darowizna
na cele oÊwiatowo-wychowawcze i mogà byç odpisywane zarówno przez firmy, jak i osoby indywidualne od dochodu
przed
opodatkowaniem.
W za∏aczeniu do gazetki otrzymujà
Paƒstwo druk przekazu, na którym
mo˝ecie dokonaç wp∏aty na konto
budowy placu zabaw w banku.
Ma∏gorzata Krukowska

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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Siatkówka w Starej Mi∏oÊnie
pojedynek „Buszmenów” i dru˝yny
„Enterpreis”, która odpad∏a w pó∏fina∏ach. Walka by∏a zaci´ta i wyrównana,
ale „Buszmeni” i tym razem zwyci´˝yli,
udowadniajàc, ˝e s∏usznie otrzymali tytu∏ mistrzów.
Wszystkie dru˝yny oczekujà ju˝ wiosny, aby rozegraç rewan˝.
Robert W´grzynowski

W drodze losowania wy∏oniono grajàce pary: „Stowarzyszenie” – „07
i Przyjaciele”; „Mafia 105” – „Enterpreis”. Wygrywajàcy przechodzili do
dalszych rozgrywek, pokonani walczyli
o miejsca 4 i 5. Miejsce czwarte przypad∏o dru˝ynie „Enterpreis”, piàte dru˝ynie „07 i Przyjaciele”.
„Buszmeni” wylosowali Êlepy los, przeszli zatem do dalszego etapu rozgrywek
nie rozgrywajàc pierwszego meczu.
W ka˝dy wtorek o godzinie
Do fina∏u zakwalifikowa∏y si´ trzy
dru˝yny: „Buszmeni”, „Stowarzysze20.30 zapraszamy ch´tnych na
nie” oraz „Mafia 105”. Tutaj mecze byStowarzyszeniowe Spotkania
∏y rozgrywane zgodnie z zasadà ka˝dy
z Siatkówkà w sali Szko∏y Podz ka˝dym. Dru˝yna, która wygra∏a dwa
mecze, wygrywa∏a mistrzostwa.
stawowej nr 3. Mo˝na graç do
Fina∏owy mecz rozegra∏o „Stowarzyupad∏ego. Obuwie sportowe
szenie” z „Buszmenami”.W trzecim seobowiàzkowe.
cie „Buszmeni” okazali si´ lepsi i im
przypad∏ puchar oraz tytu∏ Mistrza Starej Mi∏osny.
ARTYÂCI DZIECIOM
Ju˝ po zakoƒczeniu fina∏u odby∏ si´
Z przyjemnoÊcià informujemy, ˝e nasza akcja sprzeda˝y obrazów
na rzecz budowy placu zabaw w Starej Mi∏oÊnie cieszy si´ du˝ym
powodzeniem. W listopadzie sprzedaliÊmy obraz olejny (przedstawiajàcy nagietki w wazonie migocàce s∏onecznikowym blaskiem)
(w stra˝y, wejÊcie od Traktu Brzeskiego 28)
darowany nam przez malarza z Weso∏ej, pana Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego. Serdecznie dzi´kujemy artyÊcie za ten dar oraz paƒstwu Antosiewiczom, którzy sà szcz´Êliwymi nabywcami. W zwiàzku z du˝ym zainteresowaniem pracami pana Pyrzanowskiego informujemy, ˝e kontakt z artystà mo˝na nawiàzaç za poÊrednictwem
kierownika Miejskiego OÊrodka Kultury w Weso∏ej p. Mariana Mahora pod numerem telefonu 773-55-99. Wkrótce te˝ poinformujemy
o terminie wystawy pana Pyrzanowskiego. JednoczeÊnie zapraszaZapisy: codziennie w godzinach 10.00-17.00
my do wspó∏pracy wszystkich artystów tworzàcych w naszej okolicy, którzy chcà si´ twórczo przyczyniç do realizacji tak wdzi´czInformacje: tel. 0602 11-99-73, 0501 953-780, 788-31-16 po 15.00
nego celu, jakim jest budowa placu zabaw dla dzieci.
Komitet ds. Budowy Placów Zabaw i Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
JU˚ OD 3 LAT PROWADZIMY KURSY W STAREJ MI¸OÂNIE

13 listopada odby∏y si´ zorganizowane przez Stowarzyszenie Sàsiedzkie II Mistrzostwa Starej Mi∏osny
w Siatkówce. By∏y one kontynuacjà
I turnieju zorganizowanego wiosnà tego roku. Tym razem ufundowaliÊmy
puchar przechodni wr´czany zwyci´skiej dru˝ynie.
Mamy nadziej´, ˝e impreza, która,
mo˝na powiedzieç, staje si´ ju˝ tradycjà, b´dzie cieszy∏a si´ coraz wi´kszà
popularnoÊcià. Organizatorzy przewidujà dwie rundy: wiosennà i jesiennà.
Zwyci´zcy zostajà zobowiàzani do
ustalenia terminu nast´pnej edycji mistrzostw.
A teraz o szczegó∏ach. Do turnieju
zg∏osi∏o si´ 5 dru˝yn z terenu Starej
Mi∏osny. By∏y to:
1. „Mafia 105”,
2. „Stowarzyszenie Sàsiedzkie”,
3. „07 i Przyjaciele”,
4. „Buszmeni”
5. „Enterpreis”

AUTOSZKO¸A – STARA MI¸OSNA

Kursy NON STOP
profesjonalnie, tanio,
bezstresowo
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Orientuj si´ w biegu!
W dniu 7 listopada br. w Starej Mi∏oÊnie odby∏y si´ zawody w biegach na
orientacj´ o Puchar Burmistrza Miasta
Weso∏a. Organizatorem zawodów by∏a
Grupa Indywidualnych Biegaczy na
Orientacj´ „Amator” przy wspó∏pracy
Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna. Impreza cieszy∏a si´ du˝ym zainteresowaniem. Wp∏yw na to mia∏a
z pewnoÊcià wspania∏a jesienna pogoda oraz fakt, ˝e by∏a to doskona∏a okazja do poznania nowej, niezwykle
atrakcyjnej dyscypliny sportu. W zawodach wystartowa∏o 135 uczestników
w ró˝nym wieku i w ró˝nych kategoriach wiekowych (od dwulatków, którym asystowali opiekunowie, a˝ do
osób siedemdziesi´cioletnich), z czego
a˝ 48 na trasie specjalnie przygotowanej dla osób poczàtkujàcych. Pojawi∏o
si´ tak˝e kilku zawodników ze Êcis∏ej
polskiej czo∏ówki „orientalistów” nadajàc sportowej rywalizacji na trasach
seniorów naprawd´ wysoki poziom.
Mo˝na powiedzieç, ˝e zawody mia∏y
nawet obsad´ mi´dzynarodowà, poniewa˝ na jednej z tras wystartowa∏ zawodnik z Czech.
Na mecie na wszystkich startujàcych
czeka∏ napój i ma∏e s∏odkie „co nieco”
oraz ciekawe i nietypowe konkurencje
dodatkowe. Zwyci´zcy odebrali dyplomy, ufundowane przez burmistrza
Miasta Weso∏a puchary oraz upominki
sponsorowane przez Er´ GSM i Bank
PeKaO S.A.

Nie narzekano tak˝e na brak kibiców. Imprez´ zaszczycili swojà obecnoÊcià m.in. burmistrz miasta Weso∏a Jacek Wojciechowicz wraz z zast´pcà
Bogdanem Gutowskim.

Organizatorzy pragnà serdecznie podzi´kowaç wszystkim osobom, które
pomog∏y w organizacji tej imprezy.
Szczególne podzi´kowania nale˝à si´:
dyrektorowi Szko∏y Podstawowej nr 3
p. Ewie Tucholskiej za udost´pnienie w szkole szatni i miejsca na
sekretariat zawodów, dyrektorowi OÊrodka Jeêdzieckiego Szwadronu RP p. Zbigniewowi Go∏´biewskiemu za wyra˝enie zgody
na organizacj´ zawodów na terenie oÊrodka, p. Zenonowi Jaskóle
za umo˝liwienie dost´pu do energii elektrycznej oraz miejsc parkingowych, firmie Naj-Comp za
druk komunikatów, plakatów itp.
Wszystkich ch´tnych serdecznie zapraszamy do udzia∏u w nast´pnych tego typu imprezach,
o których b´dziemy informowaç
na ∏amach kolejnych numerów.
Jola i Jarek Wojciechowscy

WYNIKI RYWALIZACJI:
M-A
1. Ludomir Parfianowicz UNTS W-wa
2. Jerzy Parzewski
Wawel Kraków
3. Marcin Krasuski
UWKS WAT
4. Krzysztof Sokalski
UWKS WAT
5. Roman Sabak
IND
6. Grzegorz Marcinkiewicz
NOSIR
K-A
1. Anna Górnicka-Antonowicz UNTS W-wa
2. Joanna Parfianowicz
UNTS W-wa
3. Dorota Wardecka
IND
4. Alicja Paszczak
IND
5. Monika Marcinkiewicz
NOSIR
M-B
1. Leszek Przyby∏a
UWKS WAT
2. Andrzej Krochmal
IND
3. Józef Wo˝niak
UNTS W-wa
4. Artur Kmieciƒski
NOSIR
5. Dariusz Sokalski
UWKS WAT
6. Marek Socha
IND
K-B
1. Ma∏gorzata Krochmal UWKS WAT
2. Klara ˚erdzicka
IND
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3. Anna Maliszewska
IND
4. Hanna Machaj
IND
5. Marzena Opowicz
IND
6. Magdalena Ejsmont
UWKS WAT
M-C
1. Grzegorz H. Marcinkiewicz NOSIR
2. Jacek Wojtowicz
UKS Biegaczek
3. Rafa∏ Kucharski
UKS Biegaczek
4. Pawe∏ Stolarski
UKS Biegaczek
5. Adam Krochmal
UWKS WAT
6. Krzysztof Przyby∏a
UWKS WAT
K-C
1. Kosiƒska Dorota
IND
2. Trojecka Marta
IND
3. Hanna Socha
IND
4. Jadwiga Marcinkiewicz
IND
5. Magda Sabak
IND
6. Danuta Trzpil
OKS Otwock
M-AMATOR
1. Jacek Koz∏owski
IND
2. Zdenek Brich
AM (Czechy)
3. Mi∏osz Kozakiewicz SLO Miƒsk Maz.
4. Sebastian Parol
SLO Miƒsk Maz

5. StaÊ Malanowicz
IND
6. Kuba Paulski
IND
K-Amator
1. Natalia Najman
IND
2. Ma∏gorzata Marchlik
IND
3. Katarzyna Janowska
IND
4. Danusia Rojecka
IND
5. Monika Makowska
IND
6. Izabela Mataliƒska
IND
M-N
1. Tomasz S∏upczyƒski
IND
2. Kuba Dràgowski
OKS Otwock
3. Mateusz Michnikowski
IND
4. J´drzej Kozak
IND
5. Pawe∏ Bruszewski
IND
K-N
1. Karolina Sobieszewska
IND
2. Paulina Skwira
UNTS W-wa
3. Honorata Kozak
IND
4. Julia Kozak
IND
5. Joanna Stasiak
IND
6. Julia Kaczmarek
IND

STARA MI¸OSNA

Roztaƒczony turniej
W dniu 6 listopada 1999 roku
w Szkole Podstawowej nr 3 w Starej
Mi∏oÊnie odby∏ si´ turniej o Puchar
Starosty Miƒskiego w taƒcach disco
i hip hop. W turnieju g∏ównym wzi´∏o
udzia∏ ponad 100 zawodników z szeÊciu klubów. A oto wyniki:
DISCO DANCE
W kategorii m∏odzików I miejsce –
Paulina Kajczyƒska, TAN Nidzica
W kategorii juniorów I miejsce – Natalia Rybicka, KS „Atlas”
W kategorii seniorów I miejsce –
Agnieszka Chrulska, Hand to
Hand Warszawa

HIP HOP
I miejsce w kategorii m∏odzików – Kuba Gr´da, TAN Nidzica
I miejsce w kategorii juniorów – Wojtek Rajewski, Hand to Hand Warszawa
I miejsce w kategorii seniorów –
Agnieszka Zalewska, Tan Nidzica
W turnieju taƒca disco mog∏y wykazaç si´ równie˝ dzieci, które lubià taƒczyç. Drugim etapem zawodów by∏ turniej towarzyszàcy - Otwarte Mistrzostwa KS Atlas. I tutaj dopisa∏a frekwencja – startowa∏o ponad 150 dzieci.
Oto wyniki w kategorii dzieci:
I miejsce – Kasia Walicka KS Atlas
II miejsce – Natalia Dryzga KS Atlas
Do fina∏u dosz∏y te˝: Pola Buczkowska,
Anita Bereda, Natalia Koziƒska.
G∏ównym sponsorem imprezy by∏
Bank PKO BP Oddzia∏ Regionalny reprezentowany przez Roberta Mariaƒskiego oraz Krzysztofa Strhela. Inni
sponsorzy to: Coca-Cola, Mc Donald,
Stacja Benzynowa BP, Domeko, Esbud-Gips Hause, Gaz-Liszewski oraz
osoby fizyczne: Piotr Nowak, Miros∏aw
Wronka, Jaros∏aw Cichowski. Wszystkim serdecznie dzi´kujemy.

Impreza przebiega∏a w mi∏ej i serdecznej atmosferze. Dzieci ze sportowym zaanga˝owaniem rywalizowa∏y
o puchary, dyplomy i medale. Tym,
którym si´ nie uda∏o, wr´czono nagrody i upominki. Pani Dyrektor Szko∏y
Podstawowej nr 3, mgr Ewa Tucholska,
stwierdza∏a, ˝e „takiej imprezy sportowej w Starej Mi∏oÊnie jeszcze nie by∏o”.
Na zakoƒczenie s´dziowie, rodzice
i dzieci zataƒczyli wspólny taniec.
Jolanta Rybicka

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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Puchary Burmistrza Weso∏ej i Starosty
Miƒskiego rozdane
Wielu osobom badminton kojarzy si´
z latem i rekreacyjnym odbijaniem lotki na
powietrzu. Tymczasem jest to typowy sport
halowy uprawiany przez ca∏y rok. Badminton jako dyscyplina olimpijska uprawiany
jest w Polsce przez ponad 10 tys. zarejestrowanych graczy z licencjami. Liczba ta
jest wielokrotnie wi´ksza, gdy weêmiemy
pod uwag´ amatorów i m∏odzie˝ szkolnà.
W∏aÊnie w szko∏ach sport ten zaczyna byç
ostatnio bardzo popularny.
Badminton zawita∏ równie˝ do Starej
Mi∏osny. Dzia∏a tu klub sportowy „VICTOR”, jeden z najbardziej dynamicznych
uczniowskich klubów w województwie.
Pod okiem wielokrotnego mistrza Polski
pr´˝nie dzia∏ajàca sekcja badmintona
przy Szkole Podstawowej nr 3 w Starej
Mi∏oÊnie w krótkim czasie zyska∏a du˝à
popularnoÊç wÊród m∏odzie˝y szkolnej.
Przez klub przewin´∏o si´ ponad 200 osób.
Tak wi´c co czwarty uczeƒ gra∏ co najmniej raz w czasie zaj´ç sportowych, a blisko 50 osób uprawia badminton regularnie. I choç sala gimnastyczna goÊcinnej
szko∏y p´ka w szwach w czasie zaj´ç najm∏odszych, to zawsze jest miejsce dla nowych, ch´tnych spróbowania tej wspania∏ej dyscypliny sportu.
PrzychylnoÊç w∏adz Szko∏y Podstawowej
nr 3, dobra wspó∏praca trenera z nauczycielami w po∏àczeniu z zapa∏em g∏ównego animatora tej dyscypliny w Starej Mi∏oÊnie zosta∏a zauwa˝ona w ca∏ej gminie Weso∏a,
a tak˝e w samym powiecie miƒskim.
W dniach 29-30 listopada klub „VICTOR” podjà∏ si´ organizacji pierwszych Mistrzostw Szkó∏ Podstawowych Miasta Weso∏a oraz Mistrzostw Powiatu Miƒskiego.
Obie imprezy by∏y przeprowadzone
dzieƒ po dniu, co pozwoli∏o obejrzeç za-

wody znacznie wi´kszej liczbie kibiców.
Impreza przeprowadzona by∏a w profesjonalny sposób, niczym nie ró˝niàc si´ poziomem organizacji od Mistrzostw Polski. Zaskoczy∏o to wielu wizytujàcych nauczycieli
wychowania fizycznego z terenu powiatu,
którzy turniej w Starej Mi∏oÊnie potraktowali jako zapoznanie si´ z tà nowà dla nich
dyscyplinà sportu. By∏y dekoracje wokó∏
kortów, tablice Êwietlne z wynikami, kwiaty, puchary i cenne nagrody. Byli sponsorzy, oficjalni goÊcie, a wszystko to wÊród
uÊmiechni´tych uczestników. Wi´kszoÊç
laurów zdobyli cz∏onkowie klubu „VICTOR”, ale wÊród nagrodzonych znaleêli si´
tak˝e uczniowie innych szkó∏ z Weso∏ej. Jedynym mankamentem imprezy by∏a zbyt
du˝a frekwencja w stosunku do mo˝liwoÊci
boiskowych naszej ma∏ej sali gimnastycznej.
DziÊ wiemy, ˝e badminton sta∏ si´
w Starej Mi∏oÊnie jednym z najbardziej
popularnych sportów wÊród m∏odzie˝y
szkolnej, która jest doskona∏ym obserwatorem i wyczuwa autentyczne zaanga˝owanie trenera, pasjonata badmintona
i przyjaciela dzieci. Byç mo˝e to jest klucz
do sukcesów jakie odnosi klub „VICTOR” tak˝e poza szko∏à.

Szachy

turnieju powiatowego zakwalifikowali si´
ponadto: Adrian Klarowski i Przemys∏aw Lis ze SP 4 oraz Mateusz Smaruj
ze Sp. SP 12 w kategorii roczników
1985-86 oraz Marcin Diksa Sp. SP 12,
Tomasz Zajàc i Wojciech Ludwiczak
SP 4 i Paulina Kott ze SP 1 w kategorii
roczników 1987 i m∏odszych.
Do turnieju powiatowego zakwalifikowa∏ si´ tak˝e wyst´pujàcy poza
konkursem (nie jest uczniem szko∏y
weso∏owskiej) Arkadiusz Leniart ze
Starej Mi∏osny
Marian Mahor

W Êrod´ 17 listopada w Spo∏ecznej
Szkole Podstawowej nr 12 w Weso∏ej zosta∏ rozegrany mi´dzyszkolny turniej szachowy o tytu∏ Mistrza Weso∏ej 1999. By∏y
to jednoczeÊnie eliminacje najlepszych
m∏odych szachistów z naszego miasta na
mistrzostwa powiatu miƒskiego.
W gronie ponad trzydziestu zawodników zwyci´˝y∏ bezapelacyjnie Pawe∏
Kott z SP 1, wychowanek MOK w Weso∏ej i trenera Jana Brustmana. Do
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Jacek Szafraƒski
Puchary i nagrody rzeczowe wr´czali:
Wicestarosta Powiatu Miƒskiego – Krzysztof Michalik
Wiceburmistrz Miasta Weso∏a – Bogdan Gutowski
Wicedyrektor Szko∏y nr 3 – Barbara Broniecka
Wiceprzewodniczàcy powiatowego SZS – Jacek
Szafraƒski
Inspektor ds. Kultury i Sportu Miasta Weso∏a –
Pawe∏ Malinowski

A oto wyniki dwudniowych zmagaƒ:
Zdobywcà Pucharu Starosty Miƒskiego zosta∏a
dru˝yna SZKO¸A PODSTAWOWA NR 3 – STARA
MI¸OSNA w sk∏adzie: Filip Piechocki, Ewa Marciniak, Sandra Szafraƒska.
Zdobywcà Pucharu Burmistrza Miasta Weso∏a
zosta∏a dru˝yna GIMNAZJUM – STARA MI¸OSNA w sk∏adzie: Anna Zalewska, Miko∏aj Pietrzak, Marek Szafraƒski.
PUCHAR STAROSTY MI¡SKIEGO
LISTA MEDALISTÓW

Kategoria dziewczàt – rocznik 85 i m∏odsze:
1. Sandra Szafraƒska – SP 3
2. Luiza Or∏owska – SP 3
3. Ewa Marciniak – SP 3
4. Magda Olender – Gimnazjum Zielona
Kategoria ch∏opców – rocznik 85 i m∏odsi:
1. Marek Szafraƒski – Gimnazjum Stara Mi∏osna
2. Rafa∏ Otto – SP 3
3. Jan Turzyƒski – Gimnazjum Stara Mi∏osna
4. Miko∏aj Pietrzak – Gimnazjum Stara Mi∏osna
Kategoria dziewczàt – rocznik 87 i m∏odsze:
1. Martyna Mileszyk – SP 3
2. Anna Milewska – SP 3
3. Martyna Matusiak – SP 3
4. Karolina Dàbrowska – SP 2
Kategoria ch∏opców – rocznik 87 i m∏odsi:
1. Cezary Gutowski – Weso∏a – Szko∏a Piaseczno
2. Wojciech ˚bikowski – SP 1
3. Wiktor Dybul – SP 3
4. Wojciech Dudziak – SP 1
Kategoria dziewczàt – rocznik 89 i m∏odsze:
1. Olga Matusiak – SP 3
2. Magda Piotrowska – SP 3
3. Ewelina Ro˝nowska – SP 3
Kategoria ch∏opców – rocznik 89 i m∏odsi:
1. Miko∏aj Piechocki – SP 3
2. Krzysztof Rutkowski – SP 2
3. Micha∏ Kar∏owicz – SP 3
4. Pawe∏ Gajkowski – SP 3

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA WESO¸A
LISTA MEDALISTÓW

Kategoria dziewczàt – rocznik 85 i m∏odsze:
1. Sandra Szafraƒska – SP 3
2. Magda Olender – Gimnazjum Zielona
3. Luiza Or∏owska – SP 3
4. Ewa Marciniak – SP 3
Kategoria ch∏opców – rocznik 85 i m∏odsi:
1. Marek Szafraƒski – Gimnazjum Stara Mi∏osna
2. Jan Turzyƒski – Gimnazjum Stara Mi∏osna
3. Miko∏aj Pietrzak – Gimnazjum Stara Mi∏osna
4. Filip Piechocki- SP 3
Kategoria dziewczàt – rocznik 87 i m∏odsze:
1. Martyna Mileszyk – SP 3
2. Anna Milewska – SP 3
3. Karolina Dàbrowska – SP 2
4. Anna Sabak – SP 1
Kategoria ch∏opców – rocznik 87 i m∏odsi:
1. Cezary Gutowski – Weso∏a – Szko∏a Piaseczno
2. Wiktor Dybul – SP 3
3. Wojciech ˚bikowski – SP 1
4. Marcin Giedryk – SP 2
Kategoria dziewczàt – rocznik 89 i m∏odsze:
1. Olga Matusiak – SP 3
2. Aleksandra Hrehorowicz – SP 3
3. Magda Piotrowska – SP 3
4. Ewelina Ro˝nowska – SP 3
Kategoria ch∏opców – rocznik 89 i m∏odsi:
1. Krzysztof Rutkowski – SP 2
2. Marcin Kowalski – SP 3
3. Pawe∏ Gajkowski – SP 3
4. Micha∏ Kar∏owicz – SP 3

STARA MI¸OSNA

Komu autobus?
Na pierwszej sesji Rady Dzielnicy
mieszkaƒcy z∏o˝yli radnym petycj´
w sprawie zwi´kszenia cz´stotliwoÊci
kursowania autobusu 704. Poni˝sza
petycja zosta∏a podpisana przez ponad
400 osób i b´dzie przedstawiona
Zarzàdowi Miasta w formie wniosku
Rady Dzielnicy do za∏atwienia w Zarzàdzie Transportu Miejskiego. Bardzo dzi´kujemy wszystkim osobom za
z∏o˝one podpisy i mamy nadziej´, ˝e
przy obiecanym nam poparciu w∏adz
miasta Weso∏a uda si´ t´ spraw´ pozytywnie i SZYBKO za∏atwiç.
My, mieszkaƒcy Osiedla Stara Mi∏osna
zwracamy si´ z proÊbà o pomoc w usprawnieniu komunikacji mi´dzy naszym osiedlem a Warszawà. Wi´kszoÊç mieszkaƒców osiedla pracuje i ucz´szcza do szkó∏
w Warszawie. Co roku zwi´ksza si´ iloÊç
doje˝d˝ajàcej m∏odzie˝y nie tylko do szkó∏,
ale i oÊrodków kultury i sportu (kin, teatrów,
wystaw, basenów), których brak na naszym osiedlu. W ostatnich miesiàcach
wzros∏a tak˝e liczba mieszkaƒców naszego
osiedla – zasiedlono kilka kolejnych bloków.
Do dyspozycji mieszkaƒców pozostaje tylko niezmiennie jedna linia autobusowa 704.

Autobus kursuje jednak ze zbyt ma∏à cz´stotliwoÊcià jak na potrzeby tak du˝ego
osiedla. Problemem jest dla nas nie tylko
dojazd do pracy i szko∏y, ale i powrót
z dworca czy teatru, robienie zakupów czy
korzystanie z us∏ug.
Decyzja Gminy Weso∏a w sprawie zmiany
trasy linii 722 pozbawi∏a nas praktycznie
mo˝liwoÊci wykorzystania tego autobusu
jako ∏àcznika z Warszawà, gdy˝ spowodowa∏a wyd∏u˝enie trasy i „podró˝y” o oko∏o
15 minut. Âwiadomi w pe∏ni, ˝e osiedle nasze pozbawione dróg i zatoczek przystankowych ma trudnoÊci z wprowadzeniem
nowej linii autobusowej i nie doczeka si´ jej
pr´dko, prosimy o pomoc w uzyskaniu zgody MZA na zwi´kszenie cz´stotliwoÊci linii
704 w godzinach od 6 rano do 10 i od godziny 14 do 20 wieczorem.
Nie ka˝dy z nas posiada samochód,
a obecny rozk∏ad jazdy nie pozwala nam na
korzystanie z komunikacji podmiejskiej
w przyzwoitych warunkach. Cz´sto nie mo˝emy rano i po po∏udniu nawet wejÊç do
autobusów, bo tak sà przepe∏nione. Czekanie na nast´pny autobus to co najmniej godzina stania na deszczu lub mrozie
(w obecnej porze roku), a i tak nie ma gwarancji, ˝e uda si´ wejÊç do Êrodka.

Mokre i zimne przystanki
Dojazd do Warszawy z naszego Osiedla jest zmorà dla wszystkich. Zmotoryzowani (do których zaliczam si´ i ja)
stojà w gigantycznych korkach. Piesi
majà jeszcze gorzej. Skazani sà bowiem na wàtpliwej jakoÊci us∏ugi ZTM.
O problemach z autobusami pisaliÊmy
ju˝ nie raz. Niestety, wszyscy mamy
ÊwiadomoÊç, ˝e jednym ruchem r´ki
tego problemu rozwiàzaç si´ nie da.
Dlatego, choç wiem, ˝e to mo˝e byç
tylko prowizoryczne rozwiàzanie zast´pcze, proponuj´ spróbowaç wzajemnej, sàsiedzkiej samopomocy.
Drodzy piesi, marznàcy na przystanku, machnijcie czasem r´kà na wyje˝d˝ajàcy z Osiedla samochód, mo˝e
sàsiad zlituje si´ nad waszym losem
i podrzuci gdzieÊ w stron´ cywilizacji.
Drodzy zmotoryzowani, poÊwi´çcie
minutk´ czasu, aby zabraç zmarzni´tego
sàsiada do swego ogrzewanego wehiku-

∏u, i podwieêcie go po drodze chocia˝ do
p´tli na Goc∏awiu albo do P∏owieckiej,
gdzie kursujà normalne autobusy.
OczywiÊcie mam ÊwiadomoÊç, ˝e nasta∏y czasy, gdy bandyci i ró˝ne inne
m´ty grasujà i wykorzystujà ludzki altruizm dla swojego plugawego rzemios∏a. Dlatego nie zamierzam namawiaç
nikogo, aby okazywa∏ ˝yczliwoÊç, podró˝ujàc samotnie po nocy. Ale sà sytuacje oczywiste. M∏odzie˝ jadàca do
szko∏y, matki z dzieçmi, osoby starsze.
Chocia˝ im pomó˝my. Stara Mi∏osna
jest pi´kna i wspaniale si´ tu b´dzie
mieszka∏o. Zróbmy wszystko, aby czekanie na ten dzieƒ by∏o choç troszk´
mniej ucià˝liwe.
Walczmy o lepszy dojazd autobusem, a na razie pomagajmy sobie
˝yczliwoÊcià.
Marcin Jedrzejewski

JesteÊmy tym stanem rzeczy g∏´boko
zaniepokojeni, gdy˝ w ostatnich latach
znacznie poprawi∏a si´ jakoÊç Êwiadczonych us∏ug komunikacyjnych w innych
podwarszawskich miejscowoÊciach. Osiedle Stara Mi∏osna od lat wydaje si´ opuszczone i zaniedbywane przez w∏adze gminy.
Dowodem tego jest brak nie tylko dróg czy
oÊwietlenia, ale tak˝e us∏ug i sklepów. Dla
osiedla liczàcego ju˝ dzisiaj kilka tysi´cy
ludzi komunikacja jest wyjàtkowo wa˝na.
Matki pracujàce w Warszawie, a majàce
dzieci w wieku szkolnym borykajà si´
z wieloma problemami wynikajàcymi z braku zaplecza handlowego i us∏ugowego czy
kulturalnego. Usprawnienie komunikacji
poprzez zwi´kszenie cz´stotliwoÊci autobusów je˝d˝àcych do i z Warszawy, to tylko jeden ze Êrodków u∏atwiajàcych nam
˝ycie w osiedlu.
Mimo du˝ej atrakcyjnoÊci naszego regionu ze wzgl´du na dobry klimat i bliskoÊç lasu, trudno przyciàgnàç i zainteresowaç kogokolwiek naszym osiedlem (nawet przy
planowanych inwestycjach infrastrukturalnych) ze wzgl´du na jeden koronny argument, jakim jest fatalne po∏àczenie z tak bliskà Warszawà.
Mieszkaƒcy

704
Przystanek pierwszy – czuj´ smród,
Przystanek drugi – widz´ brud,
Przystanek trzeci – ci´˝ko jest,
Przystanek czwarty – zdech∏y pies,
Przystanek piàty – ludzi t∏um weso∏y,
Przystanek szósty – jak fajnie jest jechaç
do szko∏y.
Agata (lat 16)

Wszystkich zainteresowanych
pracami
Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna,
zapraszamy na spotkania
przy kawie lub herbacie
w ka˝dy wtorek
w godz. 19.00-20.00,
w Szkole J´zyka Angielskiego,
ul. GoÊciniec 2B
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Nasza Rada ju˝ radzi!

Nasza Rada Dzielnicy

Rozpocz´cie dzia∏aƒ naszej nowo
wybranej Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna mamy ju˝ za sobà. Pierwsza sesja
odby∏a si´ 22 listopada o godz. 18.00
w Szkole Podstawowej nr 3.
Inauguracja mia∏a charakter uroczysty i oficjalny, ale Rada podj´∏a te˝
pierwsze trzy wa˝kie, organizacyjne
uchwa∏y:
1. W pierwszej kadencji naszego samorzàdu b´dzie nim „dowodziç” Eweli-

na Kozak, która w wyborach zdoby∏a najwi´cej paƒstwa g∏osów, a na
sesji otrzyma∏a w tajnym g∏osowaniu
jednomyÊlne poparcie i zosta∏a
Przewodniczàcà Rady.
2. Tak˝e jednog∏oÊnie cz∏onkowie Rady wybrali spoÊród siebie jej wiceprzewodniczàcego. Zosta∏ nim Robert W´grzynowski, jeden z animatorów i cz∏onków zarzàdu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna.

3. Czysto roboczy charakter ma
uchwa∏a o ustanowieniu i powo∏aniu
sk∏adu trzech komisji niezb´dnych
do rozpocz´cia najwa˝niejszych
zadaƒ Rady:
- Komisja ds. Nazewnictwa Ulic
(w sk∏adzie: Izabela Antosiewicz,
Tomasz Droƒ, Marian Mahor,
Andrzej Wroƒski oraz – spoza
sk∏adu Rady – W∏odzimierz
Gruszczyƒski i Anna Susicka) b´dzie nas reprezentowa∏a w zaplanowanej na najbli˝szy czas przez
w∏adze Weso∏ej akcji „odtajniania” naszych adresów.
- Komisja Legislacyjna (Izabela
Antosiewicz, Ewelina Kozak,
Ma∏gorzata Krukowska i Robert
W´grzynowski) b´dzie pracowaç
nad poprawianiem i aktualizacjà
zapisów Statutu Dzielnicy.

PILNE!
Drodzy Sàsiedzi!
Jako jednà z pierwszych, ale bardzo wa˝nych spraw, wymagajàcych uregulowania
przyj´liÊmy nazwanie nienazwanych ulic naszej Dzielnicy. Pomo˝e to w zameldowaniu
si´ pod prawdziwym adresem, a nie na dziwacznym „zadaniu”, czyli gorzej ni˝ pod mostem, wed∏ug okreÊlenia jednej z warszawskich urz´dniczek Biura Meldunkowego.
Jest to sprawa niezwykle pilna, poniewa˝ chcemy, aby by∏a rozpatrzona na sesji
Rady Gminy jeszcze w tym roku i ˝ebyÊmy w 2000 roku, Roku Jubileuszowym, mogli
mieszkaç pod normalnymi adresami.
Nie chcemy i nie mo˝emy ingerowaç w nazwy ulic istniejàcych, ale wiele z projektowanych, a nie zatwierdzonych, nazw nie wydaje si´ byç dobrze przemyÊlane.
Na przyk∏ad ulica „Limakowa”, bo naprawd´ ma∏o kto wie, ˝e limak to odmiana wiàzu,
czy: „Mamucia”, „Sekwoi”, „Limby”, „Daglezji”, „Cyrkonii” – nazwy pretensjonalne
i w ˝aden sposób nie zwiàzane z polskim pejza˝em Starej Mi∏osny. Bardzo wa˝ne jest
równie˝ nadanie sensownej nazwy „Obwodnicy”, najd∏u˝szej i bardzo wa˝nej arterii. Proponowana nazwa „Aleja Zygmuntowska” wzbudza kontrowersje. Jednà z propozycji jest
nazwa „Aleja Sàsiedzka”.
Wszystkich, którzy majà pomys∏y dotyczàce nazw ulic (szczególnie swoich), prosimy o przedyskutowanie ich z mo˝liwie najwi´kszà liczbà sàsiadów i pilne z∏o˝enie na
piÊmie u dowolnego radnego, w szkole j´zyka angielskiego ul. Góciniec 2B lub w skrzynce Stowarzyszenia (przy KoÊciele lub w pawilonie DOMEKO) do dnia 10 grudnia br. Nie
pozwólmy aby ktoÊ zadecydowa∏ za nas, ˝e mamy mieç dziwacznà nazw´ ulicy.
Komisja Rady Dzielnicy
ds. Nazewnictwa Ulic
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Radny Senior p. Maciej Susicki otwiera
obrady w towarzystwie Przewodniczàcego
Rady Miasta i Burmistrza Weso∏ej

- Komisja ds. Przej´cia Majàtku
Wspólnego MPZBDJiW (Jan Broniecki, Krzysztof Kacprzak, Maciej
Susicki, Tadeusz Walicki, Robert
W´grzynowski oraz – spoza sk∏adu
rady – Marcin J´drzejewski) b´dzie
– jak sama jej nazwa wskazuje – realizowaç jeden z g∏ównych punktów
programu wyborczego Rady.
Inauguracyjnà Sesj´ zaszczycili swojà
obecnoÊcià oficjalni goÊcie: burmistrz
Jacek Wojciechowicz, przewodniczàcy
Rady Miasta Andrzej Jastrz´bski, jej wiceprzewodniczàcy, a jednoczeÊnie cz∏onek pi´cioosobowej reprezentacji naszej
dzielnicy w Radzie Miasta Bogdan Rodziewicz oraz przedstawiciele Zarzàdu

STARA MI¸OSNA

Przewodniczàca Rady

Miasta, radni Weso∏ej i powiatu. Gratulacjom, ˝yczeniom sukcesów, a tak˝e deklaracjom gotowoÊci do Êcis∏ej wspó∏pracy oraz poparcia nie by∏o koƒca.
Burmistrz wyliczy∏ zawarte w projekcie bud˝etu Miasta Weso∏a na rok 2000
inwestycje w naszej dzielnicy. B´dà to:
budowa stacji uzdatniania wody, kontynuacja budowy nowej szko∏y, zaprojektowanie wodociàgu i kanalizacji dla
pó∏nocnej cz´Êci osiedla i dalsza gazyfikacja. W tonie deklaratywnym mówi∏
te˝ o projektach rozpocz´cia budowy
sieci dróg w dzielnicy: wspó∏udziale
miasta w przebudowie skrzy˝owania
Traktu Brzeskiego z Obwodnicà i szosà
do Sulejówka (ul. Pi∏sudskiego) oraz
wyposa˝eniem go w sygnalizacj´ Êwietlnà, a wreszcie o podj´ciu prac
zwiàzanych z budowà ul. Torfowej.
W dyskusji zwracano uwag´ na to, ˝e
walka o utworzenie dzielnicy i liczny
udzia∏ mieszkaƒców w wyborach do jej
Rady jest w obecnym czasie rzadkim
w skali kraju przyk∏adem pr´˝noÊci
i zaanga˝owania lokalnej spo∏ecznoÊci
w przejmowanie „swoich spraw w swoje r´ce”. Potwierdzeniem tego by∏a te˝
du˝a frekwencja obserwatorów na sesji
i ich udzia∏ w dyskusji. G∏osy te odnosi∏y si´ do kilku problemów:
- Przed∏u˝ajàce si´ i niejednoznaczne
decyzje w∏adz administracyjnych dotyczàce charakteru i kierunków rozwoju naszego terenu powodujà, ˝e
wielu z nas ciàgle waha si´, czy wiàzaç z nim swoje rodzinne i zawodowe plany na przysz∏oÊç.
- Czujemy si´ nieustannie zbulwersowani, zagro˝eni i bezradni wobec samowoli i pazernoÊci MPZBDJiW,
który zaw∏adnà∏ naszym majàtkiem.

- Uwa˝amy, ˝e dysproporcje pomi´dzy
naszym, stale wzrastajàcym, udzia∏em we wp∏ywach do kasy miejskiej
z tytu∏u op∏at i podatków a inwestycjami w infrastruktur´ Dzielnicy Stara Mi∏osna sà dla nas krzywdzàce.
Jest to te˝ g∏ówny powód tendencji
do oddzielania si´ od Weso∏ej.
- Wielu z nas uwa˝a si´ za pozbawionych sta∏ego
dop∏ywu informacji
o tym, co
dzieje si´ na
terenie Starej
Mi∏osny (tu,
jako
pilny
i sta∏y czytelnik „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”,
musz´ zg∏osiç
swoje votum
separatum).

Szanowni Sàsiedzi! ZrobiliÊmy oto
ogromny krok naprzód. Mamy Dzielnic´!
Mamy w∏asnà Rad´! Wszystko wskazuje
na to, ˝e b´dzie ona z determinacjà i rozsàdkiem broniç naszych interesów. Pogratulujmy sobie, a jej ˝yczmy pomyÊlnoÊci i sukcesów!
Dorota Morawiecka

Szanowni Paƒstwo!
Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna zainaugurowa∏a swojà dzia∏alnoÊç. 22 listopada w szkole podstawowej odby∏a si´
I sesja Rady. Dla ca∏ej naszej „15” by∏a
to równie˝ inauguracja dzia∏alnoÊci
w roli radnych. Bardzo wzruszeni odebraliÊmy zaÊwiadczenia o wyborze na
radnych dzielnicowych, po czym z∏o˝yliÊmy Êlubowanie powtarzajàc s∏owa roty:
„Âlubuj´ uroczyÊcie jako radny pracowaç dla dobra i pomyÊlnoÊci Starej Mi∏osny, dzielnicy miasta Weso∏a, dzia∏aç
zawsze zgodnie z prawem oraz z interesami miasta i jego mieszkaƒców – godnie i rzetelnie reprezentowaç swoich wyborców, troszczyç si´ o ich sprawy oraz
nie szcz´dziç si∏ dla wykonania zadaƒ
dzielnicy.”
Wszystkim mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, którzy zaszczycili naszà uroczystoÊç
swojà obecnoÊcià, serdecznie dzi´kujemy. Wykonywanie mandatu radnego to
dla nas wielkie wyzwanie, któremu postaramy si´ sprostaç.
Cieszymy si´, ˝e za przyczynà pierwszej sesji Rady Dzielnicy Starà Mi∏osn´
odwiedzi∏y w∏adze miasta Weso∏a. Dzi´ki temu, po wyczerpaniu regulaminowych punktów porzàdku obrad sesja
zmieni∏a swój charakter przeobra˝ajàc
si´ w spotkanie mieszkaƒców Starej Mi∏osny z w∏adzami miasta. Przebieg tych
rozmów, g∏osy rozpaczy naszych mieszkaƒców, których samochody psujà si´

na „drogach” Starej Mi∏osny, zg∏aszane
petycje i wnioski (m.in. petycja 400
mieszkaƒców Starej Mi∏osny w sprawie
p´kajàcego w szwach jedynego autobusu ∏àczàcego Starà Mi∏osn´ z Warszawà) unaoczni∏y – mamy nadziej´ –
przedstawicielom w∏adz miejskich, ˝e
Stara Mi∏osna by∏a dzielnicà Weso∏ej
zaniedbanà nie tylko od strony inwestycji infrastrukturalnych, ale równie˝,
a mo˝e przede wszystkim, zaniedbanà
przez brak kontaktu przedstawicieli
w∏adzy i administracji miejskiej z mieszkaƒcami. Nikt dotychczas nie podjà∏
dzia∏aƒ, by dwie sàsiadujàce ze sobà
spo∏ecznoÊci lokalne przekszta∏ci∏y si´
we wspólnot´ miejskà, by mieszkaƒcom
Starej Mi∏osny w∏adze Weso∏ej nie kojarzy∏y si´ z w∏adzà odleg∏à, która dzia∏a
gdzieÊ za lasem, za górkà.
JesteÊmy dzielnicà miasta Weso∏a i liczymy na dobre kontakty w∏adz miasta
z mieszkaƒcami Starej Mi∏osny oraz dobrà wspó∏prac´ samorzàdu miejskiego
z samorzàdem dzielnicowym. Ze swej
strony zapewniamy, ˝e po uzyskaniu
przez Rad´ Dzielnicy w∏asnej siedziby
(trwajà rozmowy z Radà Miasta) b´dziemy si´ tam z Paƒstwem spotykaç
i na bie˝àco informowaç o zamierzeniach w∏adz miejskich i naszych dzielnicowych poczynaniach.

Sesja zgromadzi∏a liczne grono mieszkaƒców

Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak
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Wyborcze g∏upotki
Emocje wyborcze ju˝ opad∏y, znamy
wyniki. Ale zanim kampania wyborcza
odejdzie w niepami´ç, chcia∏bym nieco
ironicznie i na weso∏o przypomnieç
Paƒstwu kilka wyborczych lapsusów.

***
Ale˝ to by∏y wybory. Ârednio powy˝ej
trzech kandydatów na miejsce. Kampania wyborcza prawie jak w wyborach
prezydenckich w USA. I naprawd´ wysoka frekwencja wyborcza. A przecie˝
kompetencje Rady Dzielnicy sà tak
ma∏e. Choç mo˝e tak naprawd´, to by∏oby o co. Bo skoro nie chodzi∏o o to,
kto b´dzie rzàdzi∏ dzielnicà, to najwa˝niejsze by∏o, kto wreszcie doprowadzi
do rozwiàzania Zespo∏u.

***
Stara Mi∏osna zosta∏a wprost zalana
plakatami i ulotkami. Co prawda, nie
jest to takie trudne. Nawet, jeÊli ktoÊ
chcia∏by powiesiç plakat na ka˝dej latarni, to wcale tak du˝o tych plakatów
nie potrzebuje. Dlatego te nieliczne latarnie, zmienia∏y swój wyglàd jak w kalejdoskopie: rano zielony plakat, po
po∏udniu czerwony i wieczorem znowu
zielony.

***
Dwa dni przed wyborami Komitet
Mieszkaƒców rozrzuci∏ „Êciàg´ wyborczà”, w której napisa∏, ˝e Stowarzyszenie Mieszkaƒców to AWS. No, mog∏o
byç gorzej, na przyk∏ad jakieÊ inne trzy
literki. W koƒcu nic obraêliwego. Najbardziej zapewne zdziwi∏ si´ sam AWS
z Weso∏ej, ˝e nagle przyby∏o mu tylu
nowych cz∏onków. Socjotechnicznie zagrywka niez∏a. AWS ma niskie poparcie, jak si´ komuÊ przyklei jego etykietk´, to powinien sporo straciç.

***
SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” w artykule „Byç i trwaç” napisa∏em,
˝e p. Andrzej Bem zosta∏ wycofany z listy Komitetu Mieszkaƒców. Po publikacji, otrzyma∏em od
córki p. Andrzeja Bema, p. Katarzyny Rychetsky
sprostowanie, z którego wynika, ˝e p. Andrzej
Bem sam zrezygnowa∏ z kandydowania, poniewa˝ Rada Nadzorcza Zespo∏u nie chcia∏a przed
wyborami podjàç uchwa∏ w sprawie komunalizacji majàtku Zespo∏u. Za powy˝szà nieÊcis∏oÊç
zainteresowanego i Paƒstwa czytelników serdecznie przepraszam.

Marcin Jedrzejewski
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W poprzednim numerze naszej gazetki napisaliÊmy, ˝e Komitet Mieszkaƒców jest ÊciÊle zwiàzany z w∏adzami
Zespo∏u, co wzbudzi∏o liczne protesty.
OczywiÊcie formalnie tak nie jest, ale to
z listy Komitetu startowali prezes,
przewodniczàcy i cz∏onkowie Rady
Nadzorczej Zespo∏u. A wi´c jest zwiàzany czy nie jest?

***
Przy okazji wyborów odbywa∏y si´
konsultacje w sprawie przynale˝noÊci
do powiatu warszawskiego. Niby „przypadkiem”, ale ja (a tak˝e wi´kszoÊç
moich znajomych) informacj´ o konsultacjach podpisanà przez burmistrza
razem z odezwà radnego Bogdana Rodziewicza otrzyma∏em w postaci wk∏adki do „czerwonej ksià˝eczki”, jak obiegowo nazywana by∏a ulotka Komitetu
Mieszkaƒców.

***
W ulotkach jednego z ugrupowaƒ
nieustannie przewija∏a si´ d∏uga lista
osiàgni´ç. Zawsze jest tak, ˝e sukces
ma wielu ojców, pora˝ka zaÊ jest sierotà. Dlatego zapewne autorzy tej listy
zapomnieli na przyk∏ad, ˝e dodatkowe
500 tys. z∏ na budow´ zespo∏u szkó∏ zawdzi´czamy przede wszystkim p. Ligii
Krajewskiej (za∏o˝ycielce szko∏y spo∏ecznej w Weso∏ej), która raczej nie ma
nic wspólnego z tym ugrupowaniem.
Natomiast radni Miasta Weso∏a (w tym
tak˝e ci, wywodzàcy si´ z tego ugrupowania), w dowód wdzi´cznoÊci za pomoc przy pozyskaniu Êrodków i przej´ciu budowy, postanowili ograniczyç dotacj´ na prowadzenie jej szko∏y do poziomu ustawowego minimum.

***
Tak jak radny powiatowy p. Marcin
J´drzejewski wspiera∏ Stowarzyszenie
Sàsiedzkie, tak radni miejscy wspierali
Komitet Mieszkaƒców. Napisali nawet
wielki esej o swoich dokonaniach, wrogach Starej Mi∏osny (zewn´trznych
i wewn´trznych) i k∏odach rzucanych
im pod nogi. Przy okazji przypomnieli
swoje wyniki w ubieg∏orocznych wyborach samorzàdowych, zarzucajàc kilku
naszym kandydatom (wymienionym
z nazwiska), ˝e z powodu frustracji po
przegranych ubieg∏orocznych wyborach zawiàzali przymierze z wrogami
swojej miejscowoÊci. Poniewa˝ w tych

wyborach wi´kszoÊç naszych kandydatów otrzyma∏a wi´cej g∏osów ni˝ panujàcy nam mi∏oÊciwie radni miejscy, zaÊ
wszyscy popierani przez nich kandydaci
odpadli, mam nadziej´, ˝e teraz autorzy
listu nie poczujà frustracji i nie zawià˝à
koalicji z wrogami Starej Mi∏osny.
To, co tu napisa∏em, by∏o oczywiÊcie
mocno z∏oÊliwe, ale Szanowni Paƒstwo,
pewna kultura obowiàzuje. Nie mo˝na
kogoÊ nazwaç publicznie frustratem,
a w tej samej ulotce wyraziç nadziej´,
˝e jak przegra kolejne wybory, to si´ liczy na serdecznà z nim wspó∏prac´.

***
Dzieƒ przed wyborami pojawi∏ si´ w kilkunastu egzemplarzach „plakacik” prezentujàcy na wspólnej liÊcie trzech kandydatów ze Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
oraz szeÊciu kandydatów Komitetu (w tym
w∏adze Zespo∏u). By∏ anonimowy, wi´c
nie wiadomo, komu dzi´kowaç za to nieoczekiwane wsparcie. Ale na przysz∏oÊç
apelujemy do tego typu naszych „zwolenników” o troch´ inny rodzaj promocji.

***
Szanowni Czytelnicy! Nast´pne wybory, tym razem prezydenckie, za rok. Czeka wi´c nas kilka miesi´cy nudy, bez ulotek zapychajàcych skrzynki, g∏upich sloganów i kolorowych plakatów na s∏upach.
˚ycz´ wi´c spokojnych snów, zanim znowu zostaniemy zalani falà populizmu.
Sàsiad

KLUB MALUCHA
Miejski OÊrodek Kultury w Weso∏ej
prowadzi zaj´cia dla dzieci w wieku
2-4 lat. Proponowane terminy zaj´ç
to poniedzia∏ki, Êrody i piàtki w godzinach od 10.00-12.30. Koszt 2,5-godzinnych zaj´ç wynosi 15 z∏ (zak∏adajàc uczestnictwo co najmniej 5 maluchów i op∏aty z góry za miesiàc).
Do dyspozycji grupy jest przestronna i bardzo dobrze wyposa˝ona
du˝a sala oÊrodka. Istnieje tak˝e
mo˝liwoÊç zaj´ç bez instruktorów,
polegajàca na tym, ˝e mamy pozostajà w sali i bawià si´ z dzieçmi oraz
opiekujà si´ nimi. Takie zaj´cia mog∏yby byç bezp∏atne.
Warunki do uzgodnienia z panem
Marianem Mahorem w oÊrodku
w Weso∏ej 773-55-99 lub z panià
Dorotà Mierzejewskà tel. 773-13-13.

STARA MI¸OSNA

Komentarz doradcy podatkowego
W poprzednim komentarzu zajmowa∏em si´ ulgami budowlanymi („WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr 6). Kolejnym sposobem
zgodnego z prawem zmniejszenia obcià˝eƒ podatkowych sà darowizny. Swego
czasu temat darowizn nie schodzi∏ z pierwszych stron gazet, a afera z darowiznami
spowodowana bublem legislacyjnym doprowadzi∏a do sporej nerwowoÊci w Ministerstwie Finansów. Obserwujàc tegoroczne prace nad podatkami mo˝na odnieÊç
nieodparte wra˝enie, jakby obecni parlamentarzyÊci, pomni ówczesnych doÊwiadczeƒ, woleli dmuchaç na zimne i nie dopuÊciç tym razem do wyprodukowania kolejnej luki w prawie podatkowym.
W zeznaniach podatkowych za rok 1998
odliczeniu od dochodu b´dà podlegaç tylko darowizny na cele okreÊlone w ustawie
i tylko w okreÊlonej wysokoÊci (szczegó∏y
poni˝ej).
Darowizny dzielà si´ na dwie grupy
w zale˝noÊci od ich przeznaczenia. Do
grupy pierwszej zalicza si´ darowizny
przekazane na cele: naukowe, naukowotechniczne, oÊwiatowe, oÊwiatowo-wychowawcze, kulturalne, dotyczàce kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy spo∏ecznej, rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej inwalidów, a tak˝e wspierania
inicjatyw spo∏ecznych w zakresie budowy
dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi
oraz zaopatrzenia wsi w wod´. ¸àczna wysokoÊç darowizn z pierwszej grupy nie
mo˝e przekroczyç 15 proc. dochodu.
Do grupy drugiej zalicza si´ darowizny
przekazane na cele: kultu religijnego i na
dzia∏alnoÊç charytatywno-opiekuƒczà,
bezpieczeƒstwa publicznego, obrony narodowej, ochrony Êrodowiska naturalnego, dobroczynne, a tak˝e na cele zwiàzane
z budownictwem mieszkaniowym dla samorzàdu terytorialnego i na budow´
stra˝nic jednostek ochrony przeciwpo˝arowej, w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpo˝arowej, oraz ich wyposa˝enie i utrzymywanie. ¸àczna wysokoÊç darowizn z drugiej grupy nie mo˝e przekroczyç 10% dochodu.
¸àcznie wszystkie darowizny nale˝àce
do obu grup nie mogà przekroczyç 15%
dochodu.
Przedmiotem darowizny mogà byç pieniàdze, wartoÊci pieni´˝ne, rzeczy, prawa
majàtkowe. Je˝eli przedmiotem darowizny sà towary lub us∏ugi opodatkowane
podatkiem VAT, to wartoÊç darowizny
obejmuje równie˝ ten podatek. Darowi-

zny, aby mog∏y podlegaç odpisom podat- od dochodu. Cz´sto mamy do czynienia
kowym, muszà byç tak˝e udokumentowa- z tego typu darowiznami w ramach zbiórek
ne (na przyk∏ad dowodem wp∏aty lub publicznych organizowanych przez organiumowà darowizny z potwierdzeniem jej zacje charytatywne lub podczas akcji dobroczynnych organizowanych przez np.
otrzymania).
Mimo spe∏nienia wszystkich powy˝szych fundacje lub stowarzyszenia.
Pragn´ na zakoƒczenie zwróciç uwag´
warunków i tak nie ka˝da darowizna mo˝e
zostaç odliczona od dochodu. Ostatnim na fakt, ˝e darczyƒcami mogà byç zarówno
i chyba najwa˝niejszym ograniczeniem zapi- osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Osoby
sanym przez ustawodawc´ (jak wiemy zapi- fizyczne bez wzgl´du na to, czy prowadzà
sanym poniewczasie) jest osoba obdarowa- dzia∏alnoÊç gospodarczà, czy pracujà na
nego. Nie mo˝na odliczyç darowizn przeka- etacie, majà prawo do odliczenia darowizanych bezpoÊrednio na rzecz osób fizycz- zny od swoich dochodów. Przepisy odnonych. Nie podlegajà równie˝ odliczeniu da- Ênie do darowizn sà identyczne dla wszystrowizny przekazane jednostkom organiza- kich darczyƒców. Wielokrotnie spotykam
cyjnym, które prowadzà specyficzny rodzaj si´ równie˝ z pretensjami podatników, ˝e
dzia∏alnoÊci gospodarczej: wytwarzajà wyro- ich podatki zasilajàce bud˝et paƒstwa sà
by przemys∏u elektronicznego, paliwowego, wydawane na niew∏aÊciwe cele lub nie
tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, w takiej wysokoÊci, jak potrzeba. Mimo
piwowarskiego, a tak˝e pozosta∏ych wyro- niedoskona∏oÊci naszego prawa podatkobów alkoholowych o zawartoÊci alkoholu wego darowizny sà w∏aÊnie takim instrupowy˝ej 1,5 proc., oraz wytwarzajà wyroby mentem, dzi´ki któremu przynajmniej
z metali szlachetnych albo z udzia∏em tych cz´Êç naszych podatków mo˝emy rozdysponowaç wed∏ug w∏asnego uznania.
metali lub handlujà tymi wyrobami.
Darowiznami, z jakimi spotykam si´ najKrzysztof Kacprzak
cz´Êciej w swojej praktyce doradcy podatdoradca podatkowy
kowego, sà oczywiÊcie wp∏aty gotówkowe
na cele kulturalnooÊwiatowe
lub
S¸UGI INANSOWE I
oÊwiatowo-wychowawcze na rzecz
RGANIZACYJNO – ECHNICZNE
szkolnych komitetów rodzicielskich.
Firma istnieje od 1990 roku
Popularne sà rówKsi´gowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi
nie˝ darowizny na
Nale˝ymy do Stowarzyszenia Ekspertów Finansowych
rzecz wszelkiego roi Doradców Podatkowych SEFiD, cz∏onka obserwatora
dzaju fundacji i stoConfederation Fiscale Europeenne CFE
warzyszeƒ, zarówno
w gotówce, jak
Us∏ugi ksi´gowe dla podmiotów krajowych
i w naturze (u˝ywane
i zagranicznych
meble, komputery).
Likwidacje spó∏ek, procesy upad∏oÊciowe
Prawo do odliczenia
przys∏uguje tak˝e
Rozliczanie pracowników w imieniu pracodawcy z ZUS
w przypadku dokowg nowych zasad Reformy Ubezpieczeƒ
nywania darowizn na
Wdra˝anie kompleksowych systemów ksi´gowych
rzecz uprawnionego
(m.in.: SIMPLE, BAAN IV, EXACT)
podmiotu i na cele
wy˝ej wymienione,
Raporty, ekspertyzy i analizy finansowe
lecz ze wskazaniem
równie˝ w standardach zagranicznych i dla
(w formie polecenia)
zagranicznych zarzàdów i rad nadzorczych
osoby znajdujàcej si´
w potrzebie lub niedostatku.
Tylko
w ten poÊredni sposób mo˝emy obdaroul. Miƒska 25, 03-808 Warszawa
waç wskazanà przez
tel. 813-20-11, 813-20-21, 813-30-31 wew. 1480, 1504
siebie osob´ i odlitel./fax: 677-14-28
http://www.polmak.com.pl
czyç takà darowizn´
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Dokoƒczenie ze str. 1
W przerwie relacja z sondy ulicznej:
„Z czym si´ Pani/Panu kojarzy data 11
listopada?” „Hm, to jest jakieÊ Êwi´to?
Tak?” – odpowiada, pytajàco, student.
W tle znajomy gmach biblioteki uniwersyteckiej, przed nim na stojakach powiewajà dumnie bia∏o-czerwone choràgwie. Niebywa∏e, to ju˝ w szko∏ach nie
uczà historii Polski?! Nasza wolnoÊç
wolna od pami´ci narodowej.
1995
Siedzimy w naszym koÊció∏ku, jest
ciep∏o i cicho. Ja w nowym czarnym
p∏aszczu, modnych butach na koturnie,
na g∏owie czarny kapelusz. Na moich
kolanach Êpi Julka otulona w bia∏e bajowe ubranko, w∏aÊnie zosta∏a chrzeÊcijankà. Obok mnie, po prawej stronie
siedzi ksiàdz proboszcz, z lewej przytula si´ do mnie skulony J´druÊ. Pod Êcianà stoi poczet sztandarowy, rozpoczyna
si´ koncert z okazji Êwi´ta niepodleg∏oÊci. Na chwil´ zapominam, ˝e nie ma
ju˝ wÊród nas Stanka, ale przecie˝ jest,
s∏ysz´ wyraênie jak Êpiewa „Bo˝e, coÊ
Polsk´”, goràco, z przej´ciem, na ca∏y
koÊció∏, tak jak zawsze.
1999
Stoj´ na tarasie i usi∏uj´ zamocowaç
kij z bia∏o-czerwonà flagà. Za ka˝dym
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razem, gdy tak mocuj´ si´ z naszym narodowym symbolem, przypominam sobie, jak po raz pierwszy wiesza∏am flag´ na naszym domu. Flag´ uszy∏a
i przywioz∏a kochana Ma∏gosia, wiecznie nie zaspokojona w pomaganiu bliênim. Ja mia∏am jà zawiesiç. Po∏o˝y∏am
dzieci spaç i bardzo zadowolona z siebie szybko upora∏am si´ z przymocowaniem kija do skrzynki na listy. Nazajutrz Ma∏gosia dzwoni do mnie z zapytaniem: gdzie zdoby∏am flag´ filipiƒskà, bo ona przywioz∏a mi polskà?
Tym razem uda∏o si´, bia∏o-czerwony
materia∏ rozpostar∏ si´ regulaminowo na
wietrze. „Mamo, to z okazji wyborów?”
– pyta J´drek w przelocie miedzy drzwiami wejÊciowymi a gara˝em. „Nie, to
z okazji Âwi´ta Niepodleg∏oÊci” – od-

krzykuj´ w dó∏. „Aha, to kiedy pokonaliÊcie komunistów?” – upewnia si´ nie
przerywajàc kopania pi∏ki. „Nie ca∏kiem,
to by∏o du˝o wczeÊniej, kiedy nie by∏o
jeszcze na Êwiecie ani babci, ani dziadka”
– staram si´ przybli˝yç historycznà perspektyw´. „To kiedy Polacy zwyci´˝yli
Krzy˝aków?” – dalej dopytuje dociekliwie. „Nie tak dawno. To by∏o zaledwie 81
lat temu, kiedy Polska powsta∏a na nowo
po latach niewoli i znów pojawi∏a si´ na
mapie Europy. Opowiada∏am ci.” „Ale
czy wtedy pokonaliÊmy Niemców, czy
komunistów? Odpowiedz!” – domaga
si´ odpowiedzi bardzo ju˝ zdenerwowany. „Wszystkich” – rzucam nie wdajàc si´
w historyczne imponderabilia. Trudna
jest ta polska historia.
Ewelina Kozak

Og∏oszenia drobne
Poszukuj´ korepetytora z j´zyka polskiego na poziomie
II klasy liceum, tel.: 773-32-87.
Fundacja Szko∏y Spo∏ecznej w Weso∏ej zatrudni wychowawc´ Êwietlicy i nauczyciela j´zyka angielskiego.
Warunki pracy i p∏acy do omówienia. Referencje mile
widziane. Spo∏eczna Szko∏a Podstawowa nr 12,
05-075 Weso∏a, ul. Armii Krajowej 9, tel/fax: (22)773-55-92, tel.: (22) 773-77-76.
Kobieta pracujàca na sta∏e w Starej Mi∏oÊnie szuka niedrogiego i niekr´pujàcego pokoju, od zaraz, tel.: 773-16-56
Zatrudni´ osob´ do opieki nad 10-miesi´cznym dzieckiem, pe∏ny etat, mo˝liwoÊç zamieszkania dla osoby
zamiejscowej, tel.: 773-35-68

Sprzedam pi´kne, szyte na zamówienie futro belgijskie
(sztuczne): kolor czarny, poszerzane do∏em, d∏ugoÊç
lekko za kolano, cena okazyjna 250 z∏ (skrawki krawieckie na czapk´ lub mufk´ gratis) oraz botki brazylijskie rozmiar 38, cena 120 z∏, wiadomoÊç w szkole
j´z. angielskiego przy GoÊciniec 2B lub tel.: 773-32-70.
Zamieni´ mieszkanie 67 m kw. na wi´ksze, oko∏o 80
m kw, ch´tnie ze strychem, tel.: 773-13-99
Kupi´ ∏y˝wy rozmiar 38 damskie, 773-34-39.
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.
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Dlaczego Rada Miasta nie lubi Szko∏y Spo∏ecznej? –
Czyli o równaniu w dó∏ i wyciàganiu pieni´dzy
przez miasto Weso∏a z kieszeni podatników
Wczoraj spotka∏am naszego radnego
powiatowego Marcina, J´drzejewskiego który skar˝y∏ si´, ˝e zupe∏nie
nies∏usznie oberwa∏ za „obcinanie subwencji oÊwiatowej” dla Spo∏ecznej
Szko∏y Podstawowej nr 12 w Weso∏ej.
Ja sama, jako radna dzielnicowa, te˝
zosta∏am poproszona przez kilka mam,
˝ebym coÊ zrobi∏a w tej sprawie. Tymczasem sprawa ta zale˝y niestety tylko
od Rady Miasta Weso∏a. A szkoda.
Mo˝e radni z naszego Osiedla, którzy
sami równie˝ posy∏ajà dzieci do tej
szko∏y mogliby coÊ poradziç.
Niewtajemniczonym wyt∏umacz´, co
to jest „subwencja oÊwiatowa”. Jest to
kwota przekazywana z bud˝etu paƒstwa gminie na cel nauczania jednego
ucznia w ka˝dej szkole podstawowej i
gimnazjum. W roku ubieg∏ym wynios∏a
ona 150 z∏/miesiàc. Koszt nauczania
jednego ucznia w naszym mieÊcie
w szkole publicznej w ubieg∏ym roku
wyniós∏ 200 z∏/miesiàc. Ró˝nica pokrywana jest zwykle z funduszy w∏asnych
gminy czyli w ubieg∏ym roku miasto
Weso∏a dop∏aci∏o do jednego ucznia
w szkole publicznej 50 z∏. W przypadku
szkó∏ niepublicznych (tzn. spo∏ecznych
i prywatnych) gmina jest zobowiàzana
do przekazania im co najmniej 50%
kwoty, która jest przeznaczana na ucznia w szkole publicznej i nie musi nic
dop∏acaç ze swojego bud˝etu w celu
wyrównania kosztu nauczania ucznia.
W roku szkolnym 1998/99 wyglàda∏o
to nast´pujàco:
- Koszt nauczania w szkole publicznej
na jednego ucznia za jeden miesiàc
wynosi∏ 200 z∏.
- Subwencja oÊwiatowa na ka˝dego
ucznia w mieÊcie - 150 z∏.
- Dop∏ata z bud˝etu gminy do szko∏y
spo∏ecznej - 100 z∏.
Z tego rachunku ∏atwo zauwa˝yç, ˝e
szko∏a spo∏eczna sta∏a si´ dla gminy
êród∏em przychodu oraz oszcz´dnoÊci.
Poniewa˝ w Szkole Spo∏ecznej uczy si´
156 dzieci, wi´c z tytu∏u zatrzymanych
50 z∏ z subwencji oÊwiatowej gmina
„zarobi∏a” 93.600 z∏ i zaoszcz´dzi∏a
drugie tyle, gdy˝ nie musia∏a do tej
szko∏y nic dop∏acaç.

Szkoda tylko, ˝e te dochody i oszcz´dnoÊci zosta∏y uzyskane kosztem rodziców, którzy z powodu nieprzydzielenia
szkole spo∏ecznej pe∏nej subwencji musieli zap∏aciç wy˝sze czesne.
W tym roku radni miasta Weso∏a znowu chcà si´gnàç do ich kieszeni. Dotyczy
to w du˝ej mierze rodzin z Dzielnicy Stara Mi∏osna, gdy˝ wÊród 156 uczniów
Szko∏y Spo∏ecznej 63 to dzieci ze Starej
Mi∏osny. Rodzice, którzy podj´li decyzj´
o pos∏aniu swoich dzieci do szko∏y w Weso∏ej, uczynili to g∏ównie z powodu przepe∏nienia szko∏y nr 3 w Starej Mi∏oÊnie,
braku mo˝liwoÊci dowozu, a nawet dróg,
chodników i oÊwietlenia pozwalajàcych
na bezpieczne dojÊcie dzieciom do tej˝e
szko∏y. W tej sytuacji szko∏a spo∏eczna
w Weso∏ej, która zapewnia dowóz i przywóz dzieci autokarem, jest cz´sto jedynà
alternatywà dla rodziców pracujàcych
w Warszawie i wracajàcych do domu
w póênych godzinach wieczornych.
Gdyby ci sami rodzice zdecydowali
posy∏aç swoje 63 dzieci do szko∏y w Starej Mi∏oÊnie mielibyÊmy do czynienia
ze zwi´kszeniem wydatków z bud˝etu
o co najmniej 37.800 z∏ (nowe etaty dla
nauczycieli) oraz sytuacjà, w której
nasza szko∏a nr 3 musia∏aby pracowaç
pewnie na cztery zmiany!!!
Argumenty finansowe sà z regu∏y
najbardziej obiektywne, ale pokazane
tu konsekwencje spo∏ecznych zwiàzane
z przepe∏nieniem szko∏y sà nie do
odparcia.
Szko∏a spo∏eczna jest otwarta na
zmiany w systemie oÊwiaty. Poprzez demokratyzacj´ ˝ycia szko∏y i relacji
uczniowe-nauczyciele-rodzice, w pewien sposób „uspo∏ecznia” rodziców
i czyni ich wspó∏odpowiedzialnymi za
program i post´py w nauce ich dzieci.
Szko∏a ta podkreÊla swojà „s∏u˝ebnous∏ugowà” funkcj´.
Placówka systematycznie prowadzi
badania jakoÊci pracy szko∏y, w których
rodzice, uczniowie i nauczyciele oceniajà prac´ szko∏y. A oto niektóre z pytaƒ, na które odpowiadajà rodzice:
„Czy jest Pan/i zadowolony(a) ze
szko∏y, do której ucz´szcza Pana(i)
dziecko?”

„Czy Pana(i) dziecko ch´tnie chodzi
do swojej szko∏y?”
„Jak Pan(i) ocenia przygotowanie
swojego dziecka do lekcji?”
„Czy uwa˝a Pan(i), ˝e dziecko jest
sprawiedliwie oceniane?”
„Jak uk∏adajà si´ Pana(i) kontakty
z wychowawcà i nauczycielami dziecka?”
„Czy zna Pan(i) statut szko∏y, do której ucz´szcza dziecko?”
„Jakie wady i zalety ma szko∏a, do
której ucz´szcza dziecko?”
Zacytowa∏am te kilka pytaƒ, aby
uÊwiadomiç rodzicom posy∏ajàcym
dzieci do szkó∏ publicznych, ˝e ich
te˝ ktoÊ móg∏by zapytaç o zdanie, po
to by w sposób bezstronny i obiektywny oceniç poziom nauczania
w szkole, do której chodzà ich dzieci.
Koszt badaƒ jakoÊci szko∏y dla ca∏ego
miasta Weso∏a wynosi „tylko”
(w Êwietle wykazanych oszcz´dnoÊci
bud˝etowych) 10.000 z∏. Pozwoli∏oby
to oceniaç, jak efektywnie wykorzystywane sà pieniàdze podatników
i gdzie miasto powinno pomagaç
i promowaç najcenniejsze inicjatywy.
Chcia∏am podkreÊliç, ˝e nawet
w przypadku wykazania niedociàgni´ç w pracy szkó∏ publicznych, dostanà one pe∏nà subwencj´ oÊwiatowà i dotacj´ z bud˝etu miasta. Natomiast szko∏y niepubliczne, które
w sposób szczególny przyczyniajà si´
do poprawienia jakoÊci nauczania
mog∏yby liczyç na bardziej sprawiedliwe potraktowanie przez radnych
miejskich.
Koƒczàc ten artyku∏ chcia∏am zaapelowaç w imieniu 63 dzieci ze Starej Mi∏osny, uczàcych si´ w Szkole Spo∏ecznej
w Weso∏ej, oraz ich rodziców o przyznanie Szkole Spo∏ecznej w roku 2000
pe∏nej subwencji oÊwiatowej. Majàc na
uwadze to, ˝e ukoƒczenie pierwszego
etapu budowy nowej szko∏y w Starej
Mi∏oÊnie nie nastàpi w najbli˝szym
roku, a dzieci wcià˝ nam przybywa,
prosimy o niepogarszanie i tak ju˝
trudnej sytuacji dla dzieci w naszej
dzielnicy i w ca∏ym mieÊcie Weso∏a.
Ma∏gorzata Krukowska
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niu systemu. W zwiàzku z wy˝szym
kosztem czujek bezprzewodowych i koniecznoÊcià wymiany baterii, gdzie tylko jest mo˝liwe zach´cam jednak do
stosowania urzàdzeƒ przewodowych.

Bezpieczny dom i osiedle

Wszystkie urzàdzenia komunikujàce
si´ z centralà drogà radiowà uczymy
kodów, dzi´ki czemu po zakoƒczeniu
Jan Zygmunt
procedury nauczania i powrocie do trybu normalnej pracy odbiornik centrali b´dzie
reagowa∏ jedynie na
05-077 Weso∏a
transmisje z urzàdzeƒ,
Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
których kody ma wpisatel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
ne do pami´ci. Dotyczy
tel. kom. 0601 569-991
to wszystkich urzàdzeƒ
radiowych, tj. czujek, pilotów, klawiatur-szyfratorów. Wprowadzony do
• Koncesja MSW •
pami´ci urzàdzeƒ 24-bi• Autoryzacja TECHOM – kl SA 4 •
towy, indywidualny kod
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •
identyfikacyjny jest wybierany przypadkowo
Projektowanie i wykonywanie systemów:
z 16 milionów mo˝liwych
– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
kombinacji. Jest wi´c
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
wysoki stopieƒ zabezpie– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
czenia przed odczyta– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
niem kodu i u˝yciem
– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
urzàdzeƒ z tej rodziny do
Ponadto wykonywanie instalacji:
sabotowania pracy syste– elektrycznych
mu.
– telefonicznych
OczywiÊcie w zale˝no– wideodomofonowych
Êci od potrzeb i mo˝liwo– TV satelitarnej
Êci po∏àczenia przewodowego system mo˝na
Dobór systemu monitorowania
wyposa˝yç w sygnalizacj´
Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
optycznà lub akustycznà
informujàcà u˝ytkowniPORADY BEZP¸ATNE!
ka o w∏àczeniu i wy∏àcze-

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

Jak rozplanowaç okablowanie obiektu, opisa∏em w numerze 6.
Czas wi´c napisaç, w jakie urzàdzenia nale˝y wyposa˝yç system alarmowy.
A poniewa˝ zbli˝ajàce si´ Âwi´ta i Nowy Rok przyczynià si´ do cz´stszego
pozostawiania naszych domów i mieszkaƒ bez opieki, warto zastanowiç si´
nad systemem alarmowym.
Zaproponuj´ Paƒstwu system sygnalizacji w∏amania i napadu tzw. mieszany,
tj. przewodowo-radiowy, który mo˝na
szybciej zamontowaç i to w obiektach
ju˝ zamieszkanych. Sercem takiego systemu jest centrala alarmowa umo˝liwiajàca do∏àczenie czujek przewodowych
z pomieszczeƒ, do których jest mo˝liwe
wykonanie okablowania, oraz przy∏àczenie czujek radiowych poprzez zapisanie
w pami´ci odbiornika centrali wszystkich kodów urzàdzeƒ wykorzystywanych
w systemie. Od centrali nale˝y równie˝
doprowadziç przewody do sygnalizatorów oraz komunikatora radiowego (nadajnika) lub telefonicznego, o ile decydujemy si´ obiekt monitorowaç. Pozosta∏e pomieszczenia, które wymagajà
ochrony, a doprowadzenie do nich przewodów jest k∏opotliwe, wyposa˝amy
w czujki bezprzewodowe z w∏asnym zasilaniem bateryjnym. Czas wymiany baterii w zale˝noÊci od zastosowanych czujek i cz´stotliwoÊci ich pobudzania wynosi od pó∏ roku do dwóch lat.

Gaw´dy Pradziadka – Tramwaj konny
W naszej nowopowsta∏ej Dzielnicy
Weso∏ej rozprowadzano kiedyÊ pismo
„EKO – U Nas”. W jego 11 numerze
przeczyta∏em artyku∏ wst´pny, sugerujàcy „...jest wiele powodów, dla których
mo˝emy zostaç miastem...”. Napisa∏em
w liÊcie, skierowanym do redakcji, ˝e
pod tym stwierdzeniem podpisuj´ si´
obu r´kami, jeÊli to coÊ pomo˝e, ale jednoczeÊnie nie mog´ si´ pogodziç z tym,
i˝ proponujàc przysz∏y herb przysz∏ego
miasta, odwo∏ano si´ do korzeni wiejskich Starej Mi∏osny i szlacheckiego herbu „¸ada” gen. Czerniakowskiego, w∏aÊciciela wsi. To mnie troch´ poruszy∏o,
gdy˝ uwa˝a∏em, ˝e powinniÊmy poszukiwaç miejskiej przesz∏oÊci naszego osiedla, a chyba najlepszym jej symbolem by∏
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tramwaj konny. Przecie˝ nie darmo mamy u siebie ulic´ Tramwajowà, jeÊli komuÊ nie przyjdzie do g∏owy, ˝eby t´ nazw´ zmieniç. Moim zdaniem w∏aÊnie rysunek tramwaju konnego b´dzie oznakà
prawdziwej miejskoÊci Starej Mi∏osny.
Musz´ dodaç, ˝e w bardzo wczesnym
dzieciƒstwie korzysta∏em z tego zabawnego dzisiaj Êrodka lokomocji. DziÊ ze
zdumieniem s∏uchajà tego m∏odzi, gdy
opowiadam, bo przecie˝ w Warszawie
tramwaje konne zosta∏y zlikwidowane
na poczàtku XX wieku, a ja na stuletniego starca nie wyglàdam.
Otó˝ tramwaj konny wyrusza∏ z Anina, gdzie mieszka∏em na I Poprzecznej,
„stacja” poczàtkowa by∏a tu˝ przy stacji
kolejowej Wawer, jeêdzi∏o „toto” przez

Podkaczy Dó∏ (obecnie po prostu Mi´dzylesie), w∏aÊnie tu, gdzie mieszkam od
trzech lat. Musz´ napisaç, ˝e nigdy tak
daleko nie dojecha∏em, bo oczywiÊcie
jeêdzi∏em „na gap´” na tak zwanym
„cycku”, ˝elaznym ∏àczniku z ty∏u wagonu, a kiedy dosyç pr´dko dojrza∏ mnie
„motorniczy”, czyli furman, zaraz sp´dza∏ mnie batem.
W zwiàzku z tym, co napisa∏em wy˝ej, zg∏aszam propozycj´, aby na pierwszej stronie obok tytu∏u „WiadomoÊci
Sàsiedzkie”, zamiast domku, jakich sà
miliony, zamieÊciç rysunek tramwaju
konnego. Takiego symbolu nie ma ˝adne miasto w Polsce. Bàdêmy oryginalni!
Tadeusz Zawadzki

STARA MI¸OSNA

Sàsiedzi cz. VII
„Niech no ja tylko dorw´ tego drania,
niech go tylko dopadn´!” – mordercze
wizje przewija∏y mi si´ przed oczami,
a determinacja w ich realizacji wzrasta∏a w miar´ jak po kolejnym przedzieraniu si´ przez krzaki przybywa∏o zadrapaƒ na mojej twarzy. A najgorsze, ˝e
obiekt moich gróêb i z∏orzeczeƒ, czyli
sàsiad z sàsiedniej uliczki, który wrobi∏
mnie w to szaleƒstwo, zapewne siedzia∏
sobie wygodnie na mecie, nic nie robiàc
sobie z mojej bezsilnej wÊciek∏oÊci.
A mia∏o byç tak pi´knie...
– S∏uchaj, to wspania∏y sport! CoÊ
jakby po∏àczyç spacer w lesie z grà
w „Tomb Raidera”. Troszk´ wysi∏ku fizycznego dobrze ci zrobi. Zobaczysz
b´dzie Êwietnie! – sàsiad z sàsiedniej
uliczki w∏aÊnie organizowa∏ biegi na
orientacj´ i usilnie przekonywa∏ mnie
do startu.
– Wiesz, nie biega∏em od czasów
szko∏y Êredniej, nie mam kondycji, za to
brzuszek a˝ rwie si´ do startu w sumo...
– To sà szczegó∏y! Orientacja to sport
dla wszystkich. Nie trzeba szybko biegaç i si´ m´czyç. To tylko zdrowa zabawa. Wystartuj, to sam zobaczysz.
No i zobaczy∏em. Pot zalewa∏ mi
oczy, p∏uca próbowa∏y wyskoczyç przez
gard∏o, serce wali∏o niczym m∏ot kowalski, w butach zaÊ chlupota∏a b∏otnista
maê, z jakiegoÊ bagienka, przez które
w∏aÊnie wypad∏ mi przebieg. „Sport to
zdrowie” – dêwi´cza∏y mi w uszach s∏owa sàsiada. Niech no ja go tylko dostan´ w swoje r´ce.
Wybieg∏em na jakieÊ skrzy˝owanie
i opad∏a mnie nagle ca∏a gromadka
dzieci.
– Przepraszamy pana, gdzie my w∏aÊciwie jesteÊmy?
– Wed∏ug mnie na tym skrzy˝owaniu
– z trudem przywdzia∏em odrobin´
godnoÊci i pewnoÊci siebie.
Dzieciaki spojrza∏y na wskazywane
przeze mnie miejsce na mapie, stwierdzi∏y „Aha” i odesz∏y na bok. Us∏ysza∏em tylko ich niezbyt cichy komentarz:
– To jakiÊ nowicjusz, na tamtym
skrzy˝owaniu sta∏ nasz punkt. On sam
nie wie, gdzie jest, a zgrywa wa˝niaka.
Spojrza∏em uwa˝nie na map´: jest
skrzy˝owanie, jest górka, jest wysokopienny las, a tam powinna byç polanka... Niestety w miejscu, gdzie powinna
byç polanka, w rzeczywistoÊci zieleni∏
si´ g´sty zagajnik. Zanim zdà˝y∏em si´

zastanowiç, w Êrodku tego w∏aÊnie zagajnika rozleg∏ si´ g∏oÊny ∏omot, a po
chwili, z szybkoÊcià pociàgu ekspresowego wy∏oni∏ si´ kolejny biegacz.
– Przepraszam... – zaczà∏em
– Nie teraz – rzuci∏ mi w przelocie
i niczym antylopa goniona przez jaguara pomknà∏ przez las, nie zwracajàc
najmniejszej uwagi na oplatajàce nogi
je˝yny.
Po chwili z zagajnika wyskoczy∏a kolejna trójka biegaczy i, nie zwalniajàc
tempa, pogna∏a jego Êladem. Dzieciaki,
uznajàc mnie za ma∏o wartoÊciowà pomoc, ruszy∏y ich Êladem, osiàgajàc, jak
na mój gust, zdecydowanie za szybkie
tempo. „Nic tu po mnie” – pomyÊla∏em
i uda∏em si´ w tà samà stron´.
Po przebiegni´ciu kilkuset metrów,
zobaczy∏em w oddali punkt. Pe∏en nadziei pogna∏em w jego stron´, gdy nagle punkt zaczà∏ si´ przemieszczaç. „Co
jest, mam ju˝ zwidy?”. Punkt przesuwa∏
si´ lekko w lewo, przyjà∏em wi´c lekkà
poprawk´ na przeci´cie kursu i ruszy∏em w poÊcig. Po chwili tajemnica ruchomego punktu wyjaÊni∏a si´. To tylko
jeden z biegaczy, na zielonym stroju do
biegania mia∏ bia∏o-czerwonà naszywk´
w kszta∏cie punktu kontrolnego. Bieg∏
w miar´ normalnym tempem, uwa˝nie
wpatrujàc si´ w map´. Wykrzesa∏em
z siebie resztk´ si∏ i w paru susach dopad∏em go. Nie chcàc zostawiaç nic
zbiegowi okolicznoÊci wyrwa∏em mu
map´ i z desperacjà zawo∏a∏em:
– Gdzie my w∏aÊciwie jesteÊmy?
– W lesie – wyjaÊni∏ zwi´êle – Na zawodach na orientacj´. A jak mi oddasz
map´, to ci nawet poka˝´, w którym
miejscu.
By∏ uczynny, pokaza∏, co i jak, a na
koniec zapyta∏ ˝yczliwie
– Pierwszy raz na zawodach? – Nie
czekajàc na odpowiedê, ze zrozumieniem pokiwa∏ g∏owà – No tak, to widaç.
Ale to fajny sport, prawda? No nic, na
mnie pora, ˝ycz´ mi∏ej zabawy.
„Mi∏ej zabawy!” – Niech go cholera
weêmie. Ârodek lasu, kawa∏ drogi do
mety, a on mi ˝yczy mi∏ej zabawy!
Podbudowany jego ˝yczliwoÊcià ruszy∏em dalej czymÊ, co w zamierzeniach
by∏o sprintem, a dla postronnego obserwatora musia∏o wyglàdaç na wolny
truchcik z pow∏óczeniem nogami. Po
kilku minutach w lesie znowu zamajaczy∏ mi punkt. Tym razem si´ nie poru-

sza∏, wi´c nadzieja wla∏a si´ o˝ywczà falà w moje serce. Lekko przyÊpieszy∏em
i natychmiast zawadzi∏em nogà o wystajàcy korzeƒ. „To sport bezpieczny,
samo zdrowie. Prawie nie zdarzajà si´
w nim urazy” – wspomina∏em s∏owa sàsiada, rozcierajàc obola∏e kolano. Tylko
wizja s∏odkiej zemsty zmusi∏a mnie do
wstania i kontynuowania biegu. Choç
nie powiem, im bli˝ej mety i im wi´cej
rozumia∏em z dziwacznej mapy do takich zawodów, moje przemyÊlenia
o dalszych losach sàsiada nabiera∏y bardziej chrzeÊcijaƒskiego charakteru.
Gdyby tak jeszcze przedostatni punkt
nie sta∏ w do∏ku poÊrodku polanki pe∏nej wysokich pokrzyw! Chocia˝ nie b´d´ mia∏ reumatyzmu, próbowa∏em si´
pocieszyç, wydostajàc si´ z krzaków na
przecink´ prowadzàcà wprost do mety.
No ale chocia˝ na finiszu, poka˝´ na
co mnie staç! Z tym ambitnym postanowieniem rozp´dzi∏em si´ do imponujàcego galopu. Jednak ju˝ po chwili,
dobieg∏ mnie z ty∏u tupot nóg i bez wysi∏ku wyprzedzi∏a mnie grupa kilkunastoletnich ch∏opców. Chwil´ potem mign´∏o mi stadko straceƒców z kategorii
seniorów, a w koƒcu wyprzedzi∏a mnie
urocza, najwy˝ej dziesi´cioletnia
dziewczynka. Tego by∏o ju˝ dla mnie za
wiele! Gdy tu˝ przed metà us∏ysza∏em
tupot nóg kolejnej osoby, zerwa∏em si´
do kolejnego wysi∏ku. Kiedy ja wypluwa∏em sobie p∏uca, starszy pan, który
w∏aÊnie mnie mija∏, nie sprawia∏ wra˝enia bardzo zasapanego. Ju˝ na mecie,
podszed∏em z∏o˝yç mu gratulacje Êwietnego finiszu.
– O, dzi´kuj´. RzeczywiÊcie dobrze
mi dzisiaj posz∏o. To jakby prezent urodzinowy. Bo wie pan, w∏aÊnie dziÊ mam
72 urodziny...
Nie s∏ucha∏em dalej, oddawszy si´
smutnej refleksji nad swojà kondycjà,
podrapanych nogach, obola∏ym kolanie
i wspomnieniom, jak to w czasach studenckich, dla sportu, wszystkie podejÊcia w Bieszczadach robi∏em w czasie
dwa razy krótszym ni˝ podawa∏y przewodniki.
– No i jak, super by∏o! Widzisz, gdybyÊ cz´Êciej pobiega∏, to by jeszcze coÊ
z ciebie by∏o! – Sàsiad papla∏ radoÊnie,
Dokoƒczenie na str. 20
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Dokoƒczenie ze str. 19

„HEJ, KOL¢DA, KOL¢DA”

zupe∏nie nie zwracajàc uwagi na rzucane mu zabójcze spojrzenia.
– Za tydzieƒ kolejne zawody. Teraz
najwa˝niejsze, to rozbiegaç zakwasy,
˝eby mi´Ênie si´ nie zasta∏y. Wieczorkiem wpadn´ po ciebie, to pójdziemy
na przebie˝k´... PowinieneÊ jeszcze troch´ popracowaç nad swoim zdrowiem,
póki nie jest za póêno.
– Wiesz, mam pomys∏ – zaÊwita∏a mi
pewna myÊl – a nie mia∏byÊ ochoty na inny sport? Znajomy robi zawody w paint-balla. Nie ukrywam, ˝e ch´tnie bym sobie do ciebie postrzela∏. A mo˝e byÊ
chcia∏ poskakaç sobie na bunji?
Ale w duchu przyzna∏em mu racj´.
CoÊ trzeba z sobà zrobiç: czy rowery,
czy siatkówka, czy biegi na orientacj´.
Cokolwiek, bo jak tak dalej pójdzie, to
w wieku 72 lat b´d´ móg∏ ju˝ tylko
uprawiaç szachy albo bryd˝a sportowego i to te˝ pod warunkiem, ˝e b´dzie mi
ktoÊ pomaga∏ przesuwaç figury lub wyk∏adaç karty.
– Wiesz, tak naprawd´ to chcia∏em
ci´ zamordowaç. Ale dam ci szans´.
Wpadnij wieczorem to pobiegamy.

Miejski OÊrodek Kultury
zaprasza dzieci i m∏odzie˝ do wzi´cia udzia∏u w

KONKURSIE
na wykonanie kol´dy na
instrumencie konwencjonalnym.
18 grudnia (sobota) godz. 11.00
Kategorie:
poczàtkujàcy (od 1 do 3 lat nauki)
zaawansowani (4 i wi´cej lat nauki)
Zg∏oszenia indywidualne i przes∏uchania kandydatów odb´dà si´ w dniu 17 grudnia (piàtek)
w godz. 15-17 w MOK Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21,
tel. 773 55 99.
Przewodniczàcym Komisji Konkursowej jest
p. Zbigniew Brzeziƒski, kierownik dzia∏u muzycznego Warszawskiego OÊrodka Kultury.

„DZISIAJ W BETLEJEM”
Miejski OÊrodek Kultury
zaprasza przedszkola i szko∏y do wzi´cia udzia∏u w

PRZEGLÑDZIE JASE¸EK
w dniu 15 stycznia 2000 r. (sobota)
Szczegó∏owe informacje i zg∏oszenia wyst´pów
w MOK Weso∏a, ul. Starzyƒskiego 21, tel. 773 55 99,
do dnia 7 stycznia 2000 r.

Drogie Poetki,
drodzy Poeci!
Mamy dla was propozycj´ nie do
odrzucenia – warsztaty literackie.
W mi∏ej atmosferze przy kawce
lub herbatce rozmawialibyÊmy
o naszej poezji, analizowali wiersze, udzielali sobie rad i wskazówek. Warsztaty by∏yby Êwietnym
urozmaiceniem tych d∏ugich zimowych wieczorów.
Terminy do uzgodnienia pomi´dzy
zainteresowanymi (a jest nas,
piszàcych wiersze, w Starej
Mi∏oÊnie naprawd´ sporo).
Ch´tnych prosimy o zg∏aszanie
si´ pod numerami telefonów:
Anna Lipiƒska 773 12 25
lub
p. Irena ¸ukszo 773 33 31

Sàsiad

d

nowootwarty

salon odzie˝y m´skiej

Pan Jan
zaprasza na Êwiàteczne zakupy

UL. PI¸SUDSKIEGO

GARNITURY
MARYNARKI
SPODNIE
SWETRY ...
STARA MI¸OSNA

h
20

UL. KOMBATANTÓW

PKP SULEJÓWEK

SULEJÓWEK, ul. KOMBATANTÓW 64

PRZYJDè, ZOBACZ, KUP!!!
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Bia∏e przeÊcierad∏o

OKIEM ÂWIE˚AKA

Cieszy mnie to, ˝e w∏adza jest w r´kach rad(y), i to, ˝e pada
Ênieg. Dwa powody do radoÊci. (Jak w tej kolejce podmiejskiej:
– Och, ˝eby pan wiedzia∏ z jakà radoÊcià jad´ do Êwidra! –
A pani, niech pani sobie wyobrazi, z jakim ja Êwidrem jad´ do
radoÊci!)
Dwa powody do radoÊci. To, ˝e sypie Ênieg, znaczy, ˝e koƒczy
si´ sezon budowlany. Dla mnie mog∏oby sypaç okràg∏y rok. Ale
nie b´dzie Êniegu w lecie, wi´c pomyÊla∏em o bardziej permanentnym rozwiàzaniu.
By∏ taki artysta Christo, co nam Polakom zaproponowa∏, ˝e
przykryje bia∏ym p∏ótnem ¸azienki, tak jak to zrobi∏ ju˝ w paru
miejscach na Êwiecie, m.in. przykry∏ Bram´ Brandenburskà czy
Reichstag (ale˝ dopiero te Szwaby musia∏y mieç d∏ugie twarze).
Nasz profesor Kwiatkowski si´ na to nie zgodzi∏, bo wysz∏o na
to, ˝e on nic z tego nie b´dzie mia∏. A jaka szkoda, ˝e nie odes∏a∏ Christa do Mi∏osny. Stara Mi∏osna te˝ wejdzie do Unii,
choç trudno to sobie wyobraziç, ale to prawda. A mo˝e Unia
Europejska jeszcze nic nie wie o Starej Mi∏oÊnie i o tym, ile tutaj b´dà musieli wy∏o˝yç szmalu! Oj, boj´ si´ o te rokowania,
gdyby to wysz∏o na jaw.
Ale wracajmy do rzeczy. Oddaç si´ temu artyÊcie w Starej Mi∏oÊnie. Niech przyjedzie z tymi p∏ótnami. Niech nawet tu stworzy szko∏´ sztuk plastycznych, ze specjalnoÊcià przykrywania
kupy gnoju. Tego brudu budowlanego, tych wiecznie niedokoƒczonych domów z pustymi oczodo∏ami nie wstawionych okien,
tych pomników ludzkiego, polskiego ba∏aganiarstwa, kunsztu

budowlanego debilizmu, nielegalnych baz budowlanych, barakowozów, ciàgników, kopareczek, wywroteczek, smrodu spalanej ropy. Niech on to wszystko przykryje! Niech przyjadà artyÊci
i oblekà szkaradztwa bia∏ym p∏ótnem. Welcome to Stara Mi∏osna! Stara Mi∏osna to duuu˝y plener. Dla prawdziwych artystów. Drugiego takiego ∏atwo nie znajdà.
Ale co b´dzie, jak nie przyjadà, co b´dzie jak Ênieg stopnieje.
Co z nami, z normalnymi ludêmi, którzy chcà ˝yç normalnie,
ze wzgl´dnà estetykà dooko∏a. A nie zapominajmy: nasze domy
to te˝ inwestycje, których rynek nigdy nie doceni w∏aÊnie z uwagi na powy˝sze okolicznoÊci. Jak d∏ugo mamy znosiç to, ˝e ktoÊ
psuje nam rynek, marnuje nasze pieniàdze (swoje marnuje
z g∏upoty w rozgrzebanych swoich domach, z których nie korzysta nijak).
Ale jak wspomnia∏em (a przede mnà ktoÊ inny): w∏adza w r´kach rad, wi´c ˝ywi´ nadziej´ i jestem rad. Mo˝e uda si´ nam
zdyscyplinowaç inwestorów, uporzàdkowaç place budowlane,
zlikwidowaç bazy. A swojà drogà, dlaczego w Warszawie czy we
Wroc∏awiu mo˝na budowaç za parawanem. Mo˝e i naszym inwestorom i ich majstrom nakazaç zeszyç przeÊcierad∏a i poprzykrywaç koszmarne szkielety. Mnie si´ marzy osiedle za parawanem. OczywiÊcie oni za parawanem, nie my. I niech tam çwiczà swojà sztuk´ budowlanà. Mam dosyç tego budowlanego teatru amatorskiego. Kurtyna!
Janski

OÊrodek Zdrowia w Mi´dzylesiu
Medycyna Rodzinna
Zapraszamy mieszkaƒców osiedla Stara Mi∏osna do korzystania z opieki lekarza rodzinnego i pediatry.
Us∏ugi lekarskie i piel´gniarskie sà bezp∏atne dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej lub Bran˝owej.

Oferujemy:
– profesjonalnà i kompleksowà opiek´ lekarzy
rodzinnych i pediatrów,
– mo˝liwoÊç wyboru sta∏ego lekarza,
– w razie koniecznoÊci wizyty domowe,

– opieka piel´gniarska, w uzasadnionych
przypadkach równie˝ zabiegi w domu pacjenta,
– szczepienia obowiàzkowe, oraz dobrowolne,
w tym przeciwko grypie, ˝ó∏taczce i inne.

q Dla Paƒstwa wygody poczyniliÊmy inwestycje w pomieszczeniach OÊrodka. Obecnie gabinety, rejestracja,
poczekalnia i wc prezentujà odpowiedni standard i stanowià eleganckie, kameralne wn´trze.
q Mamy mo˝liwoÊç kierowania do wszelkich specjalistów i szpitali.
q Jako jedna z kilku przychodni w Warszawie realizujemy obecnie program Mazowieckiej Kasy Chorych,
majàcy na celu wykrywania zaburzeƒ lipidowych i cukrzycy, celem zapobiegania chorobie wieƒcowej.

Zapraszamy do zapisania si´ do naszego OÊrodka.
Nasi pacjenci sà przyjmowani w dniu zg∏oszenia, zwykle bez oczekiwania w kolejce.
Przychodnia czynna równie˝ w soboty.
Godziny otwarcia: 8–18, w soboty 10–12.
Nasz adres:
Warszawa-Mi´dzylesie, ul. ˚egaƒska 21/23,
tel. 812-64-11 (rejestracja), 0-501-11-23-12 (kierownik)
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Ptaki Starej Mi∏osny
Kaczka krzy˝ówka
Par´ lat temu, ko∏o 15 grudnia przylecia∏a do naszego ogródka kaczka
krzy˝ówka. By∏o ju˝ wtedy du˝o Êniegu
i mróz, wczeÊnie robi∏o si´ ciemno,
a pod drzewami wyg∏odnia∏e koty z sàsiedztwa czyha∏y na zdobycz. NiepokoiliÊmy si´ wi´c o los ptaka. Szcz´Êliwie
przesiedzia∏a pod Êwierkiem par´ dni.
PodejÊç do siebie nie da∏a, ale gotowanà kasz´ i nasiona s∏onecznika zjad∏a.
Tu˝ przed Bo˝ym Narodzeniem odlecia∏a w kierunku Kana∏u Wawerskiego.
Mamy nadziej´, ˝e jest jednà z kaczek
krzy˝ówek, które mieszkajà w Starej
Mi∏oÊnie.
Kaczka krzy˝ówka, zwana dzikà
kaczkà, jest najwi´ksza i najliczniejsza
wÊród kaczek tak zwanych p∏ywajàcych
(ma∏y p∏atek skóry na tylnym palcu),
dorównuje prawie wielkoÊcià kaczce
domowej.
W marcu i kwietniu oraz od sierpnia
do listopada mo˝na obserwowaç liczne
przeloty stad krzy˝ówek z pó∏nocy
i wschodu. Krzy˝ówka doÊç licznie zimuje na Ba∏tyku i niezamarzajàcych
wodach Êródlàdowych.
Kaczory od paêdziernika do maja noszà szat´ godowà, której cechami wyró˝niajàcymi sà: czarna g∏owa z pi´knym zielonkawym lub fioletowym po∏yskiem, bia∏a obràczka na szyi, na ogonie cztery podkr´cone do góry piórka
i czerwone nogi. Samica jest czarnobràzowa z czerwono-˝ó∏tymi nogami.
U samca i samicy widoczne sà granatowe lusterka na skrzyd∏ach, obrze˝one
czarno i bia∏o z dwóch stron.
Kaczka krzy˝ówka to pospolity
w Polsce ptak. Wystarczajà jej ma∏e
zbiorniki wodne, byle by∏y otoczone
odpowiednio bujnà roÊlinnoÊcià przybrze˝nà. Oprócz p∏ytkich zbiorników
wodnych zamieszkuje równie˝ podmok∏e ∏àki, cz´Êciowo zalane wodà. Krzy˝ówka nie potrafi nurkowaç, ˝eruje
wi´c wy∏àcznie w wodach tak p∏ytkich,
aby z powierzchni si´gnàç dziobem do
dna i znaleêç smakowite drobne bezkr´gowce. Po˝ywienie tych kaczek jest
bardzo urozmaicone: od wspomnianych bezkr´gowców do myszy polnych,
poprzez owady, larwy, Êlimaki, ˝aby, ryby, delikatne p´dy i liÊcie, a tak˝e nasiona zbó˝ i grochu, a nawet ˝o∏´dzie.
Krzy˝ówka doÊç sprawnie porusza si´
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po ziemi i mo˝e ˝erowaç nie
tylko w wodzie, ale i na làdzie.
Gniazdo umieszcza zresztà
najcz´Êciej na làdzie w pobli˝u
wody, wÊród trzcin, traw lub
innych roÊlin. Bywa jednak
i tak, ˝e para krzy˝ówek buduje gniazdo na zupe∏nie suchym pod∏o˝u, na przyk∏ad
w lesie sosnowym, w odleg∏oÊci kilkuset metrów od wody. Gniazdo
uwite jest ze êdêbe∏ trawy, liÊci i puchu.
Puch ten s∏u˝y te˝ do przykrywania jaj,
kiedy samica na chwil´ opuszcza gniazdo. Kaczki krzy˝ówki ch´tnie zajmujà
sztuczne budki l´gowe, które trzeba nape∏niç s∏omà lub sianem. Je˝eli gniazdo
jest oddalone od wody, piskl´ta prowadzone przez matk´ w´drujà do kàpieli
pieszo ju˝ kilka godzin po wykluciu.
Nim jednak dojdzie do zbudowania
gniazda i z∏o˝enia jaj, na wodzie odbywajà si´ toki, w których zazwyczaj bierze udzia∏ kilka kaczorów. Jest to pokaz
bardzo malowniczy, a pozy przybierane
przez kaczory niezwykle efektowne.
Toki zaczynajà si´ ju˝ w miejscach zimowania lub w czasie w´drówki do
miejsc l´gowych, tak ˝e gdy w marcu
kaczki krzy˝ówki wrócà na miejsca l´gowe, trzymajà si´ ju˝ parami. Po zbudowaniu przez par´ krzy˝ówek gniazda

samica znosi od 8 do 14 bladozielonych
jaj i wysiaduje je przez ponad trzy tygodnie sama, sama te˝ wodzi piskl´ta.
Wiosnà i latem ˝erujàce kaczki nie
pozwalajà zbli˝yç si´ na odleg∏oÊç
mniejszà ni˝ kilkadziesiàt metrów, jesienià dystans ucieczki bywa znacznie
wi´kszy. Mniejszà p∏ochliwoÊç przejawiajà osobniki osiedlajàce si´ w sàsiedztwie ludzi, np. w miejskich parkach Warszawy czy w∏aÊnie u nas w Starej Mi∏oÊnie. Odpowiednio traktowane, nie przeÊladowane i nie przep´dzane krzy˝ówki zachowujà si´ tak, jak
ptaki domowe. Nale˝y zresztà pami´taç, ˝e kaczka domowa jest udomowionà formà kaczki krzy˝ówki, o czym najlepiej Êwiadczy identyczne „kwa, kwa,
kwa” wydawane przez dzikà i domowà
kaczk´.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Makowiec
Masa makowa: 25 dkg màki, 2 ∏y˝ki cukru, 10 dkg mas∏a, 2 ∏y˝ki miodu, 1 du˝e
jab∏ko (reneta), 1,5 ∏y˝ki kaszy manny, 2
∏y˝ki kakao, rodzynki, skórka pomaraƒczowa sma˝ona, piana z 3 bia∏ek.
Ciasto: 0,5 kg màki, 3 ˝ó∏tka, 1 jajko, 20
dkg mas∏a, szklanka cukru, 2 ∏y˝ki g´stej
Êmietany 30%, 5 dkg dro˝d˝y.
Mak op∏ukaç, odcedziç, zalaç wrzàcà
wodà i trzymaç na ogniu tak d∏ugo, a˝
da si´ rozetrzeç w palcach. Odcedziç
przez g´ste sito, zemleç 2 razy z 2 ∏y˝kami cukru, 10 dkg mas∏a roztopiç
w rondlu o grubym dnie, dodaç miód
i mak. Sma˝yç 10 minut, ca∏y czas mieszajàc, bo lubi si´ przypalaç. Ostudziç.
Jab∏ko obraç, zetrzeç na tarce o drobnych otworach. Jab∏ko, kakao, kasz´

mann´ dodaç do maku i dok∏adnie wymieszaç. Na koniec dodaç 5 dkg rodzynek, 3 ∏y˝ki sma˝onej skórki pomaraƒczowej i pian´ z dwóch bia∏ek.
Màk´ przesiaç, 18 dkg mas∏a posiekaç jak najdrobniej z màkà (nie roztapiaç), dodaç cukier, dro˝d˝e, ˝ó∏tka,
jajko i Êmietan´. ZagnieÊç ciasto, a jeÊli
jest za twarde, dodaç troch´ Êmietany.
Form´ posmarowaç pozosta∏ym mas∏em, wysypaç tartà bu∏kà. Ciasto rozwa∏kowaç, wklepaç pian´ z jednego
bia∏ka, wy∏o˝yç mas´ makowà, wyrównaç powierzchni´ i zwijaç bardzo ciasno.
Piec 45-60 min. w temperaturze
ok. 1900 C.
Smacznego ˝yczy
Ma∏gorzata Zygmunt
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Listy do redakcji
Tym razem poczta przynios∏a nam
bardzo mi∏y list, który nape∏ni∏ nas
dumà i radoÊcià. Mamy nadziej´, ˝e
wybaczà nam Paƒstwo t´ chwil´
pró˝noÊci. Ale autor chwali nie tylko
nas, ale i ca∏à naszà miejscowoÊç, wi´c
postanowiliÊmy ten list Paƒstwu przedstawiç:
Stara Mi∏osna 18.10.1999 r.
Szanowna Redakcjo,
Tak si´ sk∏ada, ˝e ju˝ kilkakrotnie (z ró˝nych powodów) znalaz∏em si´ w Starej Mi∏oÊnie. Przechadzajàc si´ jej Êwie˝o tworzonymi ulicami, doznawa∏em mieszanych
uczuç. Z jednej strony – urzeka∏ mnie rozmach budownictwa mieszkaniowego, pi´knych ogrodów, podwórek i placyków, z drugiej – zasmuca∏y przejawy zaniedbaƒ, niechlujstwo, zaÊmiecanie i brudy. W czasie teraêniejszej obecnoÊci w tej (na pewno kiedyÊ zasobnej i pi´knej gminie) wpad∏ mi
w r´ce 5 nr „WiadomoÊci Sàsiedzkich”. Ju˝
pobie˝ny rzut oka na to pisemko utwierdzi∏
mnie w przekonaniu, ˝e choç mo˝e nie sili
si´ ono na wielki profesjonalizm – to jest
wcale, wcale niez∏e i, jak przysta∏o na gazet´ lokalnà, w bardzo prosty, przyst´pny
i konkretny sposób – porusza niemal
wszystkie te kwestie, jakie poruszaç powinna, przy czym czyni to nie tylko „ostrym, ale
i delikatnym piórem”, co jest niezwykle wa˝ne, bo nie jàtrzy, a stara si´ informowaç,
pouczaç i wychowywaç. Nigdy i nigdzie nie
jest tak, by nie mog∏o byç lepiej, ale ogromnie wdzi´czny jestem spo∏ecznemu Komitetowi Redakcyjnemu za dobrà robot´. Tak
trzymaç! Gazeta (odpowiednio redagowana
i kolportowana) jest bardzo skutecznà bronià w walce z brakami i z∏em, o zmiany, rozwój i lepsze jutro.

Dla mnie osobiÊcie (jako goÊcia czy te˝
postronnego obserwatora) Starej Mi∏osny –
zjawiskiem najbardziej urzekajàcym jest
„Drewniany KoÊció∏ek”. Jeszcze niewiele
o nim wiem, ale ju˝ zdecydowanie jestem
pod jego urokiem, a póki co wyra˝am to tak:
Na niedu˝ym wzgórku
Jak w „Powrocie Taty”Wzniesiono Êwiàtyni´:
Maleƒkà, drewnianà.

Otulona lasem
Iglasto-liÊcianym Jest zabytkiem z klasà:
„KoÊció∏kiem... kochanym!”

Prócz wiernego ludu Ró˝ne wch∏ania dzieje,
Stàd wokó∏ niej du˝o
Pamiàtek istnieje.

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

Gdym jest – do niej Êpiesz´,
By czeÊç oddaç Bogu,
„Mówiàcym kamieniom”,
które sà... przestrogà!

Bo te˝ by∏o na co.
Ona jest przeÊliczna!
I... niczym relikwia
W Mi∏oÊnie – dziedziczna

Kràg ludu Bo˝ego
W swe podwoje ch∏onie,
By móg∏ czciç Jezusa
W cierniowej Koronie!

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 ●

Sà „iskierki ducha”,
Historii przekazy
Jest to, co ostrzega,
I to, co si´ skar˝y.
Jam nie stàd, lecz ciàgle
Pod wielkim wra˝eniem:
Lubi´ t´ Êwiàtyni´,
Kocham jà i ceni´!

Gdy jà lokowano
Przed wieloma laty,
Ze czcià i w zadumie
Spoglàdano na nià.

Mo˝e archaiczna
I...nieco przyciasna,
Ale... Wieczne ˝ywa,
Cudna, polska, w∏asna!

Sà kamienie, krzy˝e
Tablice i... g∏azy,
Sà s∏owa wdzi´cznoÊci,
Uznania wyrazy;

By stanàç przy krzy˝u
Ksi´dza Popie∏uszki,
¸z´ otrzeç i szepnàç.
Jaki˝ Êwiat nieludzki!
By „Niepokalanej”
K∏aniaç si´ Panience,
Dzi´kowaç za wsparcie,
I utonàç w podzi´ce!
Za ∏aski codzienne,
Wstawiennictwa drogie
I za to..., ˝e zawsze
Liczyç na Nià mog´!!!
PS. Bardzo by∏bym wdzi´czny za krótkà
informacje o koÊció∏ku, bo On nie zawsze
jest otwarty, a gazet´ ∏atwiej wziàç do r´ki
i cz´sto do niej wracaç.
Fr. ChruÊciel

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wtorek
9-12
Tel. 773-21-12
Weso∏a os. Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
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SYLWESTER 2000
ZAPRASZAMY NA:
szampaƒskà zabaw´
wyÊmienità kuchni´ polskà
pokaz sztucznych ogni
tel. 773 30 02
Informacje z Parafii

Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie,
a jej ukazywanie jest uzale˝nine
od wp∏ywów z reklam

Jak wszystkie parafie w Warszawie i w okolicy, tak i nasza przygotowuje si´ do przyj´cia
oko∏o 150-200 osób z ró˝nych stron Êwiata,
które przyb´dà do Warszawy na Europejskie
Spotkanie M∏odych Taizé w dniach 28 grudnia
1999 – 1 stycznia 2000. Jest to tzw. Pielgrzymka Zaufania przez Ziemi´, której etapami sà spotkania na prze∏omie ka˝dego roku, w którejÊ
z wielkich metropolii Europy. M∏odzie˝ naszej
Parafii przygotowuje si´ do spotkania Taizé
w ka˝dy piàtek o godz. 18.30. Zapraszamy
ch´tnych. Oczekujemy te˝ dalszych zg∏oszeƒ od
tych rodzin, które mog∏yby przyjàç na 4 noclegi przybyszów ze Êwiata. W tym celu nale˝y
przybyç w niedziel´ do koÊcio∏a i z∏o˝yç swoje
zaproszenie – ofert´.

Komunikaty o imprezach niekomercyjnych
i og∏oszenia drobne publikujemy za darmo

Z kolei w dniach 8 – 11 stycznia 2000 r. prosi nas o goÊcin´ grupa Êpiewajàcej m∏odzie˝y
z Ukrainy. Swojà tras´ koncertowà pragnà zaczàç od Warszawy pod warunkiem, ˝e znajdà
tutaj u nas goÊcin´. Potrzebujemy zakwaterowaç 18 osób. I znowu proÊba, kto móg∏by tu
pomóc (noclegi, wy˝ywienie, przejazdy) niech
zechce zg∏osiç do Parafii swojà gotowoÊç przyj´cia jednej czy dwóch osób.
Tradycyjne nabo˝eƒstwo adwentowe tzw. Roraty sà odprawiane w poniedzia∏ki i Êrody
o godz. 16:00; zaÊ 8 grudnia i 15 – 23 grudnia
o godz. 7:00 rano (Nowenna Roratnia w intencji
Parafii).

8 grudnia dzieci pierwszokomunijne otrzymujà od swych matek chrzestnych medaliki Maryjne.
Obrz´d b´dzie na Mszach Êw. popo∏udniowych,
do wyboru o 16:00, 18:00 lub 20:00. Nale˝y wybraç najdogodniejszy dla siebie termin. Medaliki –
jak wszystkie inne pamiàtki – sà do odebrania
przed samà uroczystoÊcià w naszej ksi´garence.
Przez ca∏y Adwent do specjalnego kosza
w koÊciele mo˝na sk∏adaç dary dla najubo˝szych, „Caritas” prosi zw∏aszcza o Êrodki czystoÊci. Mo˝na te˝ ofiarowaç rzeczy u˝ywane, zw∏aszcza dziecinne, ale tylko w bardzo dobrym stanie.
Jak ka˝dego roku pragniemy i tym razem przygotowaç dla najbardziej potrzebujàcych dzieci oko∏o
60 ˝ywnoÊciowych paczek Êwiàtecznych o wartoÊci przynajmniej 100 z∏otowej ka˝da. Wszelkie
dary na te paczki nale˝y sk∏adaç najpóêniej do 20
grudnia. Przedsi´biorcom przypominamy o mo˝liwoÊciach odpisów podatkowych na cele charytatywne. Wystawiamy zaÊwiadczenia.
Akcja Katolicka pragnie przygotowaç Wieczerz´ Wigilijnà dla osób samotnych. Wszystkich, którzy chcieliby si´ zaanga˝owaç i w jakiÊ
sposób dopomóc w przygotowaniu tego spotkania prosimy o zg∏aszanie si´ do 10 grudnia
do Prezesa Akcji Katolickiej p. Szczepana Chomickiego tel. 773-28-00.
Proboszcz
Ks. Jerzy Banak

Wszystkich zainteresowanych
reklamà w naszej gazecie
prosimy o kontakt telefoniczny
z p. Ma∏gorzatà Krukowskà tel. 773-34-39
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