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miasta
co dalej z Zespo∏em?
wspomnienie 13 grudnia
opowieÊci wigilijne
komentarz doradcy
podatkowego - ulgi remontowe
nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
Nasze Ptaki (tym razem bez
Âwierzaka)
co s∏yczaç w M∏odej Mi∏oÊnie?
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy zagra i u nas
nasza galeria - Wieƒczys∏aw
Pyrzanowski
zapraszamy na bal karnawa∏owy
- Wielkà Biesiad´ Sàsiedzkà
(patrz. ostatnia strona)
Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 14

Coraz bli˝ej
Pierwszy Ênieg, który otuli∏ Starà Mi∏osn´ roztopi∏ si´, a jednak czuje si´ atmosfer´ zbli˝ajàcego si´ Bo˝ego Narodzenia. Niebawem znowu posypa∏y si´
Ênie˝ynki pot´gujàce nastrój zbli˝ajàcego si´ Bo˝ego Narodzenia.
Gdzieniegdzie rozb∏ys∏y ju˝ Êwiate∏ka na balkonach i w ogródkach. B∏yszczy nadzieja. Zbli˝a si´ Wigilia. Czekamy na ten szczególny wieczór.
Wieczór, kiedy zasiàdà do sto∏u ca∏e
rodziny, by prze∏amaç si´ op∏atkiem,
pos∏uchaç kol´d i Êpiewaç je wspólnie.
Ten wieczór otworzy serca na pojednanie, zrozumienie, mi∏oÊç.
PrzedÊwiàteczna goràczka ogarnia
wszystkich. Dzieci z niecierpliwoÊcià
oczekujà Âwi´tego Miko∏aja, a doroÊli
– chocia˝ jeszcze zabiegani – myÊlà,
aby ich domy w tym dniu sta∏y si´ oazà
pokoju i cichej radoÊci.

Wigilia, wraz z dorastaniem ka˝dego
cz∏owieka, prze˝ywana jest coraz g∏´biej i stanowi jakby ram´, w której ka˝dego roku p∏onà Êwiece, bieli si´ op∏atek i czeka wolne miejsce na w´drowca.
Zamigocà choinkowe lampki a ich
blask oÊwietli oczy radosne, zamyÊlone,
ale cz´sto niestety tak˝e za∏zawione.
Wielu sercom przyniosà one refleksje
o nieuchronnym ludzkim przemijaniu.
Z blaskiem pierwszej gwiazdy rozb∏ys∏ej na niebie zasiàdziemy do sto∏ów
pe∏ni ufnoÊci i wiary, ˝e Narodzenie
Pana niesie nadziej´...
Oby w ten szczególny wieczór stó∏ wigilijny rozgrza∏ nasze serca i spe∏ni∏y si´
wszystkie ˝yczenia wypowiedziane bezg∏oÊnie nad op∏atkiem w Ênie˝nej scenerii za oknem.
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
Uprzejmie informujemy, ˝e po
dok∏adnych analizach jesteÊmy ju˝
pewni, ˝e nasza gazetka jest wolna od
„pluskwy milenijnej”. Mo˝emy wi´c
z radoÊcià Paƒstwa poinformowaç, ˝e
numer styczniowy WiadomoÊci Sàsiedzkich uka˝e si´ planowo ok. 20 stycznia.
❍❍❍
Zakr´t rozpoczà∏ procedur´ od∏àczania si´ od gminy Wiàzowna celem przy∏àczenia do Weso∏ej. Poniewa˝ Zakr´t
graniczy ze Starà Mi∏osnà, teraz b´dzie
nas znacznie wi´cej.
❍❍❍
Firma „Wodrol”, która oprotestowa∏a
pierwszy przetarg na budow´ SUW, wygra∏a jego drugà edycj´. O wyborze zadecydowa∏a komisja w której interesy
mieszkaƒców Starej Mi∏osny reprezentowali panowie: P. Nowak, W. Staniulis,
B. Rodziewicz.
❍❍❍
Po latach oczekiwania nazwano
wreszcie wszystkie 59 ulic osiedla Stara
Mi∏osna, w tym g∏ównà (dawna Obwodnica). Od dnia 17 grudnia nazywa si´
ona Al. Jana Paw∏a II
❍❍❍
16 grudnia odby∏a si´ Rada Nadzorcza Zespo∏u na której ustalano plan i rodzaj materia∏ów na Walne Zebranie
Cz∏onków.
❍❍❍
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej pomocy
zagra i u nas (patrz str. 16). Chcàcym
pomagaç dzieciom przypominamy, ˝e
mo˝na tak˝e to zrobiç kupujàc
rozprowadzane przez Caritas Êwiece
Wigilijnego Dzie∏a Pomocy Dzieciom.
❍❍❍
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara
Mi∏osna serdecznie zaprasza na bal karnawa∏owy Wielka Biesiada Sàsiedzka.
Szczegó∏y w og∏oszeniu na ostatniej
stronie.
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Z prac Rady Dzielnicy
Dobiega koƒca pierwszy miesiàc dzia∏alnoÊci Rady Dzielnicy. Zdominowa∏ go
temat ulic. Za jednà z pierwszych, bardzo wa˝nych spraw wymagajàcych uregulowania w Starej Mi∏oÊnie, Rada
Dzielnicy uzna∏a nazwanie bezimiennych ulic i tym samym zakoƒczenie stanu permanentnej prowizorki adresowej,
„zadaniowych” wpisów w dowodach
i paszportach wprawiajàcych w zdumienie urz´dników.
Podj´te przez Rad´ Dzielnicy prace
zakoƒczy∏y si´ sukcesem. Na sesji w dniu
17 grudnia br. Rada Miasta Weso∏a
nada∏a nazwy 59 ulicom w Dzielnicy Stara Mi∏osna. Przyj´ta przez radnych Weso∏ej uchwa∏a w sprawie nadania nazw
ulicom w Starej Mi∏oÊnie jest zgodna
z przygotowanym przez Rad´ Dzielnicy
wnioskiem z wyjàtkiem nazwy ulicy Obwodnica. Rada Miasta przyj´∏a propozycj´ Burmistrza Miasta, p. J. Wojciechowicza, nazwania g∏ównej ulicy w Starej
Mi∏oÊnie Alejà Jana Paw∏a II. Burmistrz,
argumentujàc swój wniosek przedstawi∏
jednoczeÊnie propozycj´ nadania Ojcu
Âwi´temu honorowego obywatelstwa
Miasta Weso∏a. Poinformowa∏ tak˝e
o z∏o˝onym do Rady Miasta przez Stowarzyszenie Rodzina Polska oraz Akcj´
Katolickà ze Starej Mi∏osny wniosku
o nazwanie Obwodnicy Alejà Jana Paw∏a II. Wniosek ten podpisa∏o ponad 360
mieszkaƒców naszej Dzielnicy, doros∏ych i dzieci (inicjatywa nazwania Obwodnicy imieniem Papie˝a Polaka zrodzi∏a si´ w Starej Mi∏oÊnie ju˝ po podj´ciu uchwa∏y przez Rad´ Dzielnicy i przes∏aniu materia∏ów do Zarzàdu Miasta).
Zgodnie z wyjaÊnieniami z∏o˝onymi
na sesji przez wiceburmistrza miasta,
p. B. Wilka, zawieszanie tablic z nazwami ulic oraz nadawanie numerów porzàdkowych domom stojàcym przy nowonazwanych ulicach „b´dzie nast´powa∏o sukcesywnie”. Cieszàc si´ z tego
pierwszego kroku ku normalnoÊci, Rada
Dzielnicy dzi´kuje wszystkim mieszkaƒcom za w∏àczenie si´ w akcj´ nadawania
imion ulicom Starej Mi∏osny, zapewnia
te˝ mieszkaƒców ulic do tej pory nie nazwanych, ˝e prace Komisji ds. Nazewnictwa Ulic b´dà kontynuowane. Prosimy o sk∏adanie wszelkich uwag, wniosków i propozycji w tej sprawie u dowolnego radnego, w szkole j´zyka angielskiego przy ul. GoÊciniec 2B lub
w skrzynkach Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna (przy KoÊciele lub
w pawilonie DOMEKO).

Ulice Starej Mi∏osny by∏y obecne na
ostatniej sesji Rady Miasta równie˝
w punkcie obrad dotyczàcym przyj´cia
bud˝etu miasta na 2000 r. W projekcie
bud˝etu przygotowanym przez Zarzàd
Miasta Weso∏a zaplanowano 700 000 z∏
na rozpocz´cie budowy ulicy Torfowej.
Wynik g∏osowania radnych Weso∏ej w tej
sprawie okaza∏ si´ dla mieszkaƒców naszej Dzielnicy niekorzystny. Przewa˝y∏a
argumentacja radnego p. J. Zdrza∏ki,
aby przeznaczyç Êrodki na inwestycje
rozpocz´te wczeÊniej i nie rozpoczynaç
nowych. Kwot´ zaplanowanà na budow´
Torfowej przeniesiono do rezerwy inwestycyjnej. Tak wi´c wchodzimy w Rok Jubileuszowy z ulicami w wi´kszoÊci nazwanymi, ale w dalszym ciàgu „budowlanymi”.
Organizm miasta ∏àczy w sobie terytorium i przestrzeƒ spo∏ecznà. Powstanie
miasta, nowych uk∏adów spo∏ecznych
oraz obszarów o specyficznej zabudowie
prowadzi zawsze do powstania swoistego systemu nazewniczego. 17 grudnia br.
Rada Miasta Weso∏a nada∏a nazwy 59
ulicom w Dzielnicy Stara Mi∏osna. MyÊl´, ˝e to masowe nadanie nazw bezimiennym ulicom w naszej Dzielnicy mo˝emy potraktowaç symblicznie jako poczàtek organizowania struktury miejskiej w Starej Mi∏oÊnie.
Spoglàdajàc na map´ Starej Mi∏osny
∏atwo zauwa˝yç siatk´ g∏ównych ulic
ukszta∏towanych w przesz∏oÊci oraz na∏o˝onà na to siatk´ ulic wspó∏czesnych,
wytyczonych sztucznie, ulic osiedlowych.
O historycznym rodowodzie cz´Êci
ulic Starej Mi∏osny Êwiadczà ich stare,
tradycyjne nazwy, nadawane przez miejscowà ludnoÊç, ucierane zwyczajowo.
Stanowià one do dziÊ cenne Êwiadectwo
terytorialnego rozwoju Mi∏osny i jej
przestrzeni spo∏ecznej.
Do najstarszych nale˝à nazwy o charakterze topograficznym, kierunkowym,
powsta∏e na oznaczenie g∏ównych szlaków komunikacyjnych. Odzwierciedlajà
one dawny (zachowany jednak do dziÊ)
uk∏ad dróg, traktów i goÊciƒców w Starej
Mi∏oÊnie. Sà to ulice GoÊciniec, Trakt
Brzeski (nazwa ukszta∏towana po wybudowaniu w latach 1820-23 drogi bitej
z Warszawy do BrzeÊcia Litewskiego),
Borkowska (prowadzàca do pobliskiego
Borkowa – folwarku w dobrach Mi∏osny
w XIX wieku).
Do nazw historycznych nale˝à równie˝
ukszta∏towane w przesz∏oÊci nazwy pochodzàce od cech charakterystycznych,
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wyglàdu, otoczenia, funkcji ulicy, czy toczàcej si´ przy nich dzia∏alnoÊci produkcyjnej lub handlowej. Do tej kategorii
nale˝à nazwy ulic zwiàzanych bezpoÊrednio z ˝yciem Starej Mi∏osny u progu
XX stulecia: Torfowa, Fabryczna (od cegielni Langnera i Poradowskiego produkujàcej kafle), Tramwajowa (jeêdzi∏ nià
w poczàtkach XX wieku tramwaj konny
z Wawra do Wiàzownej), Szkolna (usytuowana po pó∏nocnej stronie Traktu
Brzeskiego, wskazuje lokalizacj´ szko∏y
z poczàtku XX wieku).
Z wymienionych ulic historycznych
Starej Mi∏osny jedynie Trakt Brzeski, jako droga mi´dzynarodowa, doczeka∏ si´
standardowej w XX wieku nawierzchni
asfaltowej. Powoli zaczyna te˝ przypominaç ulic´ miejskà, przedzielonà co kilkaset metrów Êwiat∏ami (w 2000 r. wykonana zostanie kolejna na tej drodze sygnalizacja Êwietlna, na skrzy˝owaniu z Al.
Pi∏sudskiego prowadzàcà do Sulejówka).
W XX wieku nadawanie imion licznym ulicom rozbudowujàcych si´ miast
sta∏o si´ czynnoÊcià urz´dowà, sformalizowanà. Zawrotnà karier´ w koƒczàcym
si´ wieku zrobi∏y tzw. nazwy pamiàtkowe, oparte na motywacji symbolicznej,
upami´tniajàce w nazwach osoby i wydarzenia. Nazwy nadawane wspó∏czeÊnie
ulicom najcz´Êciej nie wykazujà realnego
zwiàzku z oznaczanymi miejscami. Dochodzi do zacierania lokalnego kolorytu
na rzecz ogólnopolskiej uniformizacji.
Jest to proces powielania wzorców, zapo˝yczania nazw z miasta do miasta. Polskie nazewnictwo miejskie w koƒczàcym
si´ stuleciu wypracowa∏o sobie standardowy zestaw nazewniczy, zmieniajàcy si´
stosownie do zmieniajàcych si´ obowiàzujàcych opcji. Trawestujàc znane powiedzenie jednego z polskich architektów, mo˝na by rzec: gdziekolwiek pojedziesz, znajdziesz si´ w Koninie.
Przyspieszony proces urbanizacji Starej Mi∏osny zwiàzany z powstaniem i rozwojem naszego osiedla doprowadzi∏
w koƒcu lat osiemdzisiàtych do wytyczenia g´stej siatki uliczek osiedlowych, którym trzeba by∏o nadaç imiona. Zajà∏ si´
tym problemem dotychczasowy zarzàdca
osiedla Mi´dzyresortowy Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych. Wybrano jedno z popularniejszych rozwiàzaƒ stosowanych w nazewnictwie miejskim ostatnich czasów, metod´ zapoczàtkowanà w tworzeniu nazewnictwa polskich osiedli w latach
szeÊçdziesiàtych. Polega∏a ona na wyborze kompleksu nazw jednorodnych, tematycznych dla poszczególnych zadaƒ
budowlanych, ulice otrzymywa∏y nazwy

z zasobu s∏ownictwa zwiàzanego z danym tematem (prace nazewnicze z ramienia MPZBDJ i W prowadzi∏ p. Zygmunt Kwieciƒski). Wybór tematyki by∏
neutralny: drzewa, kwiaty, kamienie
szlachetne. W sumie, choç sà to nazwy
mniej lub bardziej wymyÊlne, w wiekszoÊci do przyj´cia. Jedynie w przypadku
g∏ównej osiedlowej arterii komunikacyjnej, zwanej „Obwodnicà” zdecydowano
si´ nadaç nazw´ pamiàtkowà: Aleja Zygmuntowska (nie sprecyzowano jednak,
którego ze znanych Polaków o tym imieniu uhonorowano).
Z zestawu nazw tematycznych wy∏ama∏y si´ równie˝ ulice nazwane wczeÊniej przez samych mieszkaƒców. Tu pojawi∏y si´ dwie tendencje: jedna –
wdzi´cznych zapo˝yczeƒ z dzieci´cego
repertuaru (ulice Piotrusia Pana, czy Sezamkowa), druga – nawiàzujàca do nazw
tradycyjnych, zwiàzanych z wyglàdem
lub funkcjà ulicy (ulica Bankowa, Lasku
Brzozowego). Mnie osobiÊcie bardzo
cieszà te obywatelskie inicjatywy. Bowiem jeszcze niedawno, przed powstaniem samorzàdu terytorialnego w Polsce, nazwy ulic nadawane by∏y „z urz´du”. Dopiero od czerwcowych wyborów
1990 roku zadanie to przej´∏y samorzàdy
gminne. Na szcz´Êcie skoƒczy∏y si´ czasy
komunistycznego etosu w polskim nazewnictwie, kiedy dla ludzkiego nazwania nie by∏o ratunku i ulica zawsze by∏a
nazywana tak, jak chcia∏ pierwszy sekretarz partii.
W pami´tnà rocznic´ dramatycznych
wydarzeƒ 13 grudnia Rada Dzielnicy
Stara Mi∏osna jednà uchwa∏à zatwierdzi∏a list´ 59 nazw ulic w Starej Mi∏oÊnie.
Ewelina Kozak

Kalendarium prac
w sprawie nadania
nazw ulicom
w Dzielnicy
Stara Mi∏osna:
●

●

●

●

●

●

●
●

●

przes∏anie przez MPZBDJiW do Zarzàdu Miasta
Weso∏a wykazu projektowanych nazw ulic
w Dzielnicy Stara Mi∏osna – 22.10.1999 r.
powo∏anie przez Rad´ Dzielnicy Stara Mi∏osna
na swej I sesji komisji ds. Nazewnictwa Ulic –
22.11.1999 r.
proÊba burmistrza Weso∏ej do Rady Dzielnicy
o zaopiniowanie ww. wykazu co do ostatecznego kszta∏tu i nazw ulic – 25.11.1999 r.
apel Rady Dzielnicy do mieszkaƒców Starej Mi∏osny o zg∏aszanie uwag i wniosków dotyczàcych nazw ulic – ustalono termin sk∏adania
wniosków do 10 grudnia 1999 r.
rozpatrzenie wniosków mieszkaƒców i opracowanie projektu uchwa∏y w sprawie nadania nazw
ulicom Dzielnicy Stara Mi∏osna przez komisj´ ds.
Nazewnictwa Ulic – 10.12.-12.12.1999 r.
przyj´cie uchwa∏à Nr 4/II/99 Rady Dzielnicy Stara Mi∏osna listy nazw ulic Dzielnicy Stara Mi∏osna w brzmieniu zaproponowanym przez Komisj´ ds. Nazewnictwa Ulic – 13.12.1999 r.
przes∏anie uchwa∏y Rady Dzielnicy do burmistrza Miasta Weso∏a – 14.12.1999 r.
podj´cie przez Stowarzyszenie Rodzina Polska
oraz Akcj´ Katolickà inicjatywy w sprawie nadania Obwodnicy imienia Jana Paw∏a II –
13.12.1999 r.
podj´cie przez Rad´ Miasta Weso∏a uchwa∏y
w sprawie nadania nazw 59 ulicom w Dzielnicy
Stara Mi∏osna zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy i poprawkà burmistrza – 17.12.1999 r.

Z okazji
nadchodzàcych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
sk∏adamy Paƒstwu
najserdeczniejsze ˝yczenia
zdrowia, radoÊci, spe∏nienia marzeƒ
tak osobistych, jak równie˝ tych wspólnych
dla nas, mieszkaƒców Starej Mi∏osny
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Rada Dzielnicy
Stara Mi∏osna
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Sesje Rady Miasta Weso∏a
Sesja XIX odby∏a si´ 10 grudnia
1999 r. w sali Okr´gowego Inspektoratu Nasiennictwa w Weso∏ej. Obrady,
w których uczestniczy∏o 17 spoÊród 22
radnych, rozpocz´∏y si´ o godz. 14.00.
Obecna te˝ na nich by∏a nasza nowo
wybrana Rada Osiedla Stara Mi∏osna,
a jej prezentacj´ podczas obrad radni
Miasta Weso∏a przyj´li gromkimi brawami.
Porzàdek obrad obejmowa∏ 18 punktów, z których 6 dotyczy∏o spraw proceduralnych, m.in. informacje z mi´dzysesyjnych prac Zarzàdu, Rady oraz jej
poszczególnych Komisji, pozosta∏à zaÊ
tematyk´ Sesji mo˝na ujàç w nast´pujàce wybrane zagadnienia:
Zmiana przynale˝noÊci do powiatu
Miejska Komisja Konsultacyjna
przedstawi∏a zbiorczy protokó∏ z plebiscytu w sprawie powiatowej przynale˝noÊci. Jak pami´tamy, u nas, w obwodzie wyborczym nr 6, odby∏ si´ on 14 listopada (wyniki w „WiadomoÊciach”
nr 7). W pozosta∏ych szeÊciu okr´gach
Miasta Weso∏a plebiscyt przeprowadzono 5 grudnia. Zakoƒczy∏ si´ on pe∏nym sukcesem. Frekwencja by∏a na poziomie 54,2%. Za w∏àczeniem gminy
do powiatu warszawskiego 98,5% g∏osujàcych
Radni wyra˝ajà g∏´bokie podzi´kowanie mieszkaƒcom za tak liczne przybycie (ju˝ o godz. 15.00 zabrak∏o kart
do g∏osowania i trzeba je by∏o dowoziç). Przewodniczàcy Zarzàdu podkreÊla∏ na Sesji doskona∏e przygotowanie
ca∏ej akcji, organizacyjne i propagandowe. Stra˝ miejska dowozi∏a na g∏osowanie osoby niepe∏nosprawne, miasto
by∏o oplakatowane, a ksiàdz proboszcz
przypomina∏ o g∏osowaniu w koÊciele.
Bardzo optymistyczne jest to, ˝e zaobserwowano wi´ksze ni˝ do tej pory zaanga˝owanie ludzi m∏odych.
W nast´pnym punkcie porzàdku obrad stan´∏a sprawa podj´cia przez Rad´ odpowiedniej uchwa∏y, bowiem, mimo tak jednoznacznie wyra˝onej w referendum woli mieszkaƒców, sprawa
nie jest przesàdzona. To, ˝e chcemy, nie
wystarczy – powiedzia∏ burmistrz
J. Wojciechowicz – Teraz trzeba umiej´tnie przedstawiç wszystko w∏adzom
i za∏àczyç odpowiednià dokumentacj´
wniosku. Naszym sprzymierzeƒcem jest
Sulejówek, który te˝ chce byç w powie-
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cie warszawskim, ale my stoimy mu na
drodze (dos∏ownie).
W dyskusji zastanawiano si´, jakà teraz przyjàç taktyk´ post´powania. PodkreÊlano, ˝e trzeba koniecznie podaç
do wiadomoÊci w∏adz wyniki referendum i przeprowadziç ca∏à kampani´
w mediach. – Mamy dwie mo˝liwoÊci –
stwierdzi∏ radny B. Rodziewicz – albo
szybko z∏o˝yç wniosek, albo czekaç,
starajàc si´ o to, aby w∏adze – które
i tak do koƒca 2000 roku muszà podjàç
ostateczne decyzje o podziale administracyjnym kraju – same takie rozwiàzanie zaproponowa∏y. Radni jednog∏oÊnie przyj´li w tej sprawie Uchwa∏´.
Wodociàg – pod∏àczenia i op∏aty za wod´
Wi´kszoÊç mieszkaƒców miasta Weso∏a posiada ju˝ wodociàg miejski lub
mo˝liwoÊç do pod∏àczenia si´ do niego.
Zarzàd proponowa∏ Radzie Miasta
podj´cie uchwa∏y w sprawie op∏at za
pod∏àczenie si´ do miejskiej sieci.
Wobec ogólnokrajowej podwy˝ki cen
paliw, energii elektrycznej oraz towarów i us∏ug wzros∏y koszty konserwacji
i eksploatacji sieci i urzàdzeƒ wodociàgowych.
Przedstawiona na Sesji kalkulacja
kosztów wody wywo∏a∏a lawin´ pytaƒ.
Z odpowiedzi na nie radni dowiedzieli
si´, ˝e w Zarzàdzie brak dok∏adnego
rozeznania, co do wielkoÊci poboru wody z sieci, wielkoÊci strat, a tak˝e co do
wywiàzywania si´ z op∏aty nale˝noÊci
przez poszczególnych odbiorców. Okaza∏o si´, ˝e nie sà rejestrowane pobory
w rozbiciu na hydrofornie, wiele osób
ma wodomierze, a p∏aci jeszcze rycza∏tem, brak kalkulacji kosztów awarii
i wykazu d∏u˝ników.
Wiceburmistrz B. Wilk przyzna∏, ˝e
promujàc nowe op∏aty Zarzàd nie by∏
pewien, czy pokryjà one koszt ca∏kowity eksploatacji wodociàgu. Winà za zaistnia∏y stan rzeczy cz´Êciowo obcià˝y∏
dotychczasowy ba∏agan organizacyjny
w tej dzia∏alnoÊci, z którym zamierza
si´ uporaç do koƒca pierwszego kwarta∏u przysz∏ego roku. Za g∏ównego jednak winowajc´ uzna∏ tu firm´ WODROL z Pruszkowa. Firma ta ma podpisanà z gminà Weso∏a umow´ na obs∏ug´ sieci wodociàgowej. – Nie wiemy,
czy oni rzetelnie podajà nam odczyty
i czy starannie konserwujà i kontrolujà
zawory – powiedzia∏ B. Wilk. Sami zaÊ

radni podali przyk∏ady opiesza∏oÊci
i nieporadnoÊci firmy przy usuwaniu
awarii.
Rada przezornie podwy˝szy∏a op∏at´
za wod´ do 1,50 z∏ za 1 m3. W tej sytuacji nie uwa˝am, aby by∏a to op∏ata wygórowana, ale pisz´ na ten temat tak
szczegó∏owo, poniewa˝ to w∏aÊnie firma WODROL wygra∏a przetarg na budow´ Stacji Uzdatniania Wody w naszej Dzielnicy.
Przymiarki do kanalizacji
Drugà z najpowa˝niejszych inwestycji
Miasta Weso∏a jest budowa kanalizacji.
Rozpocz´to jà od strony Zielonej,
gdzie jest prowadzona wspólnie z w∏adzami Rembertowa.
Pada∏o wiele propozycji rozliczania
udzia∏u mieszkaƒców w tej inwestycji.
Najsensowniejsza wydaje si´ propozycja burmistrza o uregulowaniu tego
w postaci op∏aty adiacenckiej (ustawowa op∏ata zwiàzana ze wzrostem wartoÊci prywatnych posesji w zwiàzku z inwestycjami miejskimi, jak np. budowa
kanalizacji, utwardzenie drogi, oÊwietlenie; op∏ata ta jest kilkuprocentowa,
proporcjonalna do wzrostu wartoÊci
posesji, roz∏o˝ona na kilka lat.)
Podj´cie uchwa∏y w tej sprawie musi
– zdaniem radnych – byç szczegó∏owo
i rzetelnie przygotowane. Komisja Finansowa przygotuje dla Zarzàdu Êcis∏e
wytyczne. Zarzàd zaÊ zosta∏ zobowiàzany do przed∏o˝enia Radzie dok∏adnej
kalkulacji kosztów wykonania kolektorów i przykanalików, a tak˝e dodatkowych op∏at zwiàzanych m.in. z wykupem terenów pod instalacje.
W trakcie dyskusji okaza∏o si´, ˝e
niektórzy radni sàdzà, i˝ ziemia pod
budow´ naszego Osiedla by∏a darowiznà gminy na rzecz mieszkaƒców. Tymczasem w zamian za te grunty przekazaliÊmy Miastu tereny pod drogi gminne (Obwodnica). Wymiana nastàpi∏a
1 m2 za 1 m2.
Wolne wnioski
W ramach realizacji tego punktu,
miedzy innymi:
- odczytano pismo od MPZBDJiW
informujàce, ˝e likwidacja Zespo∏u nastàpi po zwo∏aniu w styczniu przysz∏ego
roku Rady Nadzorczej,
- przyj´to proÊb´ rodziców o dofinansowanie fundacji prowadzàcej szko∏´
i protest przeciw likwidacji szko∏y nr 4,
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- B. Rodziewicz z∏o˝y∏ wniosek, aby
odÊnie˝anie ulic w Starej Mi∏oÊnie wykonywa∏a jakaÊ firma miejscowa, dysponujàca odpowiednim sprz´tem.
Przetarg w sprawie utrzymania ulicy
wygra∏a firma Braci ¸apiƒskich, czy˝by to by∏ sposób na obejÊcie procedur
przetargowych, czy te˝ zwyk∏a walka
o zlecenie?
Burmistrz poinformowa∏ Rad´, ˝e
Regionalna Izba Obrachunkowa zakoƒczy∏a opiniowanie projektu Bud˝etu Miasta Weso∏a na rok 2000 i uzna∏a
go za opracowany poprawnie. Radni
zdecydowali, ˝e kolejna Sesja odb´dzie si´ jeszcze w tym miesiàcu i b´dzie w ca∏oÊci poÊwiecona bud˝etowi.
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Z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
Wszystkim Mieszkaƒcom Weso∏ej – Starej Mi∏osny
sk∏adam najserdeczniejsze ˝yczenia.
˚ycz´ Paƒstwu, aby Nowy 2000 Rok
by∏ rokiem realizacji w∏asnych planów, rokiem
sukcesów zawodowych i szcz´Êcia w ˝yciu osobistym.
Burmistrz
Miasta Weso∏a
Jacek Wojciechowicz

Dorota Morawiecka

Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Grudzieƒ by∏ w powiecie bardzo pracowity. Przygotowywany jest bud˝et
powiatu. Niestety, konsultacje w sprawie przy∏àczenie Weso∏ej do powiatu
warszawskiego ju˝ majà wymierne
prze∏o˝enie na postawy niektórych radnych. Najbardziej dos∏ownie wyrazi∏ to
jeden z radnych PSL: „Niech oni dajà
szybko ten wniosek do zaopiniowania,
zanim uchwalimy bud˝et powiatu, ˝e-

byÊmy mogli jeszcze dokonaç odpowiednich przesuni´ç”. Jednak, nie ma
co przesuwaç, bo choç sytuacja finansowa powiatu bardzo si´ poprawi∏a, to
nadal Êrodków inwestycyjnych jest za
ma∏o. Na terenie Weso∏ej nie ma te˝
˝adnych jednostek organizacyjnych powiatu, wi´c nie ma czego i komu obcinaç. Ale jak Paƒstwo widzà, opinia
niektórych radnych powiatowych na
ten temat jest zaiste „ciekawa”.
JeÊli chodzi o opini´
Rady Powiatu w sprawie zmiany naszej
przynale˝noÊci powiatowej, to z prowadzonych przeze mnie rozmów wynika ˝e b´dzie
ona pozytywna. Finanse powiatu prawie

Najserdeczniejsze ˝yczenia
radoÊci i pokoju
z okazji Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz
spe∏nienia marzeƒ
w nadchodzàcym
Nowym 2000 Roku
sk∏adajà
Radni Powiatowi AWS
z Miasta Weso∏a
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El˝bieta Nowosielska
Mar cin J´dr zejewski
Otto Tomasz Cymer man

nie ulegnà uszczupleniu. Wed∏ug wyliczeƒ starosty, z tytu∏u przynale˝noÊci
Weso∏ej kasa powiatu jest zasilana
kwotà ok. 200 tys. z∏ (czyli ok. 0,4% bud˝etu powiatu) i wi´kszoÊç tej kwoty
wraca z powrotem do naszego miasta
z tytu∏u dotacji dla Liceum Prywatnego
i dotacji na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Weso∏ej.
Dzieje si´ tak, gdy˝ wi´kszoÊç bud˝etu powiatu to dotacje i subwencje przyznawane na szko∏y Êrednie, domy pomocy spo∏ecznej i drogi. A na terenie
Weso∏ej nie ma ani jednej takiej instytucji, zaÊ dwie drogi powiatowe stanowià oko∏o 1 procenta wszystkich dróg
powiatowych.
O czym informuje
Paƒstwa radny powiatowy
Marcin J´drzejewski

Spokojnych i szcz´Êliwych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyÊlnoÊci
w nadchodzàcym Nowym Roku
w imieniu
staromi∏oÊniaƒskich stra˝aków
˝yczy
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Prezes OSP
Stanis∏aw Karwowski
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GAW¢DY PRADZIADKA
Stan wojenny
Konstytucyjnà zmienià ustaw´,
˚e to dla ludu i rzemios∏a,
Zmieniç by sejm, bo mu nies∏aw´
Przymanowskiego mowa przynios∏a.

Patrzàc, jak kartki lecà z dachu,
Do góry wszyscy podnoszà g∏owy.
Weê kartk´ w d∏onie, czytaj bez strachu:
„Nie kupuj ˝adnych gazet w Êrody”.

JakaÊ w tej WRON’ie marna si∏a,
Od dna nie odbije si´,
Bo Polska dno ju˝ zagubi∏a,
O tym dziÊ dziecko ka˝de wie.

Zomowcom „dzieƒ dobry” ch∏opcy mówià,
Lecz s∏owa pad∏y tak jak w pustk´:
Dobry? Nie wiedzà, co to, a nie lubià.
„Widzisz, mówi∏em, ˝e to ruskie”.

„Nasz powszedni dzieƒ”

Podwy˝ka cen i bezrobocie,
Które starajà si´ skrz´tnie skryç,
Nie mo˝e wierzyç tej ho∏ocie,
Co nas poucza, jak trzeba ˝yç.

Ju˝ rzadziej na ulicach spotkasz czo∏gi,
Skoty, patrole, bandy ZOMO,
Lecz nie ∏udê si´, tym znad Wo∏gi
O ka˝dym naszym ruchu wiadomo.

By krwià nie nasiàk∏a polska gleba,
˚eby Ojczyzna z serc naszych ros∏a,
Nie rogatywki – wodza potrzeba,
Lecz nie takiego jak mamy – os∏a.

Autorytet chce odzyskaç partia,
Aby odzyskaç trzeba by∏o mieç,
Milion dolarów – brzmi jak aria,
Odzyskaç mog´? Mog´ chcieç.

DziÊ, gdy w gn´bieniu bezlitosnym
Serca nam nieraz ogarnie trwoga,
Powtórzmy sobie s∏owa najprostsze:
Wierz´ w Cz∏owieka, w Naród, w Boga!

Ma ju˝ te z Moskwy wskazówki w torbie,
Manewry „Przyjaêƒ 82”,
Niech si´ do pracy naród porwie,
Loƒka nam przecie˝ wszystko da.

Milionów ich by∏o trzy i z górà,
A dwa i pó∏ ju˝ tylko potem,
Niech˝e zostanie POLITBIURO,
¸atwiej wiaç jednym samolotem.

Jest bardzo dobrze, wi´cej jak Êwietnie,
Wojskiem z ZOMO szczyci si´ WRON’a.
Nam wiosnà pachnie, wolnoÊcià, kwietniem,
A or∏a i tak nikt nie pokona.

Mielnicki zwiàzki reprezentuje,
Na Kubie, w Zwiàzku Republik Rad.
Rakowski znowu coÊ tam knuje:
Wa∏´sie paszport daç – i w Êwiat.

„Dziennik” w okienku plecie trzy po trzy,
I „Prawda” prawdzie wcià˝ nierówna,
Niech si´ nie zdziwià zdrajcy i ∏otrzy,
Gdy Wajda nakr´ci „Cz∏owieka z gówna”.

Jednym profity, innym precz!
Nie wszystkie dzieci jednako kocha
Ludowa Pospolita Rzecz,
Raz matka – raz macocha.

Uwa˝am, ˝e po up∏ywie 18 lat niezb´dne sà przypisy, oto one: Jaruzelski
przywróci∏ w wojsku przedwojenne rogatywki, zamiast „naleÊników”. Loƒka
– Bre˝niew. Nawiàzanie do kwietniowej rewolucji w Portugalii. Przymanowski wyg∏osi∏ w sejmie pod∏à znies∏awiajàcà „SolidarnoÊç” mow´. Cz∏onkowie
partii masowo oddawali w tym czasie
legitymacje partyjne. Przywódcom „SolidarnoÊci” (10 milionów cz∏onków)
proponowano emigracj´.
Ulotki rozrzucano z dachów domów,
by∏em Êwiadkiem takiego zdarzenia.

Fot. Chris Niedenthal

Kiedy pracowa∏em ponownie, ju˝ na
emeryturze, w Warszawskich Zak∏adach Fotochemicznych, by∏em cz∏onkiem „SolidarnoÊci” i w niej przewodniczàcym komisji rewizyjnej. Bioràc
czynny udzia∏ w ˝yciu organizacyjnym,
równie˝ po wprowadzeniu stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. utrzymywaliÊmy ∏àcznoÊç, ja wy∏adowywa∏em si´
mi´dzy innymi piszàc ró˝ne wierszyki,
rozprowadzane wÊród za∏ogi. Oto jeden z nich, napisany 20 marca 1982 r.
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Przy okazji chc´ uzupe∏niç swojà gaw´d´ z numeru listopadowego – 11. Tramwaj konny u nas to by∏ ewenement w skali Êwiatowej: obok siebie przebiega∏y trasy trzech ró˝nych Êrodków lokomocji, a wi´c karczewskiej kolejki wàskotorowej, kolei parowej wtedy (od 1937 r. – elektrycznej), wreszcie skromniutkie szyny tramwaju konnego, z przystankiem poczàtkowym przy budynku dawnego sejmiku powiatowego, który dziÊ nie istnieje.
Jego przebieg, wed∏ug posiadanej przeze mnie tzw. „setki”,
mapy naszych okolic w skali 1:100000 z po∏owy lat trzydziestych,
wynosi∏ oko∏o 6 km. Takie mapy w PRL sz∏y na przemia∏, zdradza∏y tajemnice wojskowe i paƒstwowe (koszary, szpitale, dworce). Ja ocali∏em swój egzemplarz zupe∏nie przypadkowo, pracujàc w Banku Gospodarstwa Krajowego w Olsztynie, dosta∏em jà
jako kart´ kontowà, wydrukowanà na odwrocie, wi´c konto przepisa∏em, map´ zabra∏em i przechowuj´ jà przez 50 lat. Mo˝e to
dzisiaj unikat? W ka˝dym razie ciekawostka.
Tadeusz Zawadzki
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GAW¢DY PRADZIADKA
Nim zab∏yÊnie pierwsza gwiazdka...
Kiedy ma si´ za sobà szmat ˝yciowej
drogi, bo ponad 70 lat, a jest si´ cz∏onkiem licznej bliskiej rodziny, ∏atwiej
wspominaç, choç nie zawsze by∏y to
rzeczy dobre, po przywo∏aniu których
pozostaje na twarzy uÊmiech. Pogodne,
bez trosk, trzynastoletnie dzieciƒstwo,
straszne prze˝ycia czasu wojny, trwajàcej prawie szeÊç lat i zmarnowana wtedy m∏odoÊç, zwykle najpi´kniejszy
okres ludzkiego ˝ycia, potem ci´˝ka
praca w po∏àczeniu ze studiami i trudne bytowanie m∏odego ma∏˝eƒstwa na
dorobku z czwórkà dzieci. To wszystko
ju˝ za mnà, radoÊç z oglàdania m∏odych
nast´pców pozwala zapomnieç o tym
najgorszym, co na szcz´Êcie min´∏o
bezpowrotnie.
1936. Wyjàtkowo radosne Êwi´ta
przedwojenne, sp´dzone w Bia∏owie˝y
wraz z rodzinami mojego ojca i matki,
w gronie kilkunastu osób z trzech pokoleƒ. ObecnoÊç najbli˝szych, przepi´kne puszczaƒskie otoczenie, uciecha
z otrzymanych drobnych nawet prezentów, kiedy ma si´ dziesi´ç lat i ta serdecznoÊç na co dzieƒ, nie tylko od Êwi´ta, zapadajà w serce g∏´boko i na d∏ugo.
1937 – 1938. Ucz´szcza∏em wówczas
do m´skiej szko∏y powszechnej Towarzystwa Wychowawczo-OÊwiatowego
„Przysz∏oÊç” w Warszawie, prowadzonej – jak mówiliÊmy – przez zakonniBO˚E NARODZENIE
tak by si´ Êniegu chcia∏o
bo Âwi´ta
z oddali niech p∏ynie
kol´da
i mróz ˝eby by∏
bo si´ Êwieci
a Miko∏aj przyjdzie
kiedy spaç b´dà dzieci
i choinka zielona
i prosta
i siano pod obrusem
i kapusta
a przecie˝ o to chodzi
˝e si´ Jezus rodzi
˝e stroskana Maryja
w ràbek Go zawija
˝e na bia∏y kawa∏ek chleba
swoje serce po∏o˝yç trzeba
i prze∏amaç
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ków w cywilu. Stajenki betlejemskie organizowane by∏y rokrocznie w naszej
szkolnej kaplicy jako „˝ywe obrazy”, to
znaczy wyst´pujàcy w nich ch∏opcy nic
nie mówili i nie Êpiewali. Raz przedstawia∏em w szopce... Matk´ Boskà, jeÊli
ktoÊ nie wierzy, mog´ okazaç trzy zrobione wtedy zdj´cia.
1944. To by∏y najsmutniejsze Êwi´ta
w naszym domu, obchodzone w Kielcach. Ojciec od paru miesi´cy przebywa∏ w obozie koncentracyjnym (Breslau
II, potem Flossenburg), brat by∏ inwalidà po ci´˝kim postrzale przy próbach
obchodzenia si´ z bronià w konspiracji
i po kilku operacjach, w Powstaniu Warszawskim zgin´∏a jako sanitariuszka Armii Krajowej moja 17-letnia siostra cioteczna, którà kocha∏em jak rodzonà,
z nami mieszka∏o kilka osób z rodziny
wyp´dzonej z Warszawy, ja sam po „Akcji Burza”, bioràc w niej czynny udzia∏,
musia∏em si´ ukrywaç. Wi´c przy
skromnej choince, wieczerzy wigilijnej
niezbyt obfitej i dzieleniu si´ op∏atkiem,
najwi´cej by∏o ∏ez.

o

1945 – 1946. Wraz z kole˝ankami
i kolegami z liceum dla doros∏ych im.
A. Mickiewicza w Olsztynie by∏em
cz∏onkiem chóru koÊcio∏a p.w. NajÊwi´tszego Serca Jezusowego, Êpiewajàc (jako tenor lub tenor II), poczàtkowo przy fisharmonii, póêniej z towarzyszeniem odnowionych organów, gdy
pozwoli∏y na to Êrodki z datków zebranych przez nas do puszek po ka˝dej
niedzielnej sumie. Szczególnie Pasterki
z naszym udzia∏em, do których przygotowywaliÊmy si´ starannie i d∏ugo pod
kierunkiem absolwenta warszawskiego
konserwatorium pana Mietka Kulewskiego, zawsze by∏y du˝ym prze˝yciem,
a kol´dy w wykonaniu chórów – mieszanego i m´skiego, z solowymi lub
w duetach wyst´pami cz∏onków zespo∏u, prócz doznaƒ religijnych nape∏nia∏y
radoÊcià artystycznych wra˝eƒ.
Du˝o mia∏em tych wigilii, o innych
mo˝e za rok.
Tadeusz Zawadzki

ZIMA
Pierwszym miesiàcem zimy jest grudzieƒ. Jest najciemniejszy ze wszystkich
miesi´cy. Noc trwa szesnaÊcie godzin,
dwa razy d∏u˝ej ni˝ dzieƒ. Dopiero oko∏o Bo˝ego Narodzenia dnia zaczyna
przybywaç i w koƒcu lutego jest ju˝
d∏u˝szy o trzy godziny. Styczeƒ i luty to
dwa najzimniejsze miesiàce. A wszystkie trzy: grudzieƒ, styczeƒ i luty sà najbardziej wilgotnymi miesiàcami roku.
Ciemno, zimno, wilgotno, ponuro –
wydaje si´, ˝e ˝ycie zupe∏nie zamar∏o
i trzeba przesiedzieç ten czas w domu.
A jednak ten sen zimowy jest tylko
pozorny.
Ju˝ na poczàtku grudnia przylatujà do
nas ptaki z dalekiej pó∏nocy: gile, jemio∏uszki, gawrony, kawki i sójki, które
wraz z ptakami pozostajàcymi u nas na
zim´: sikorkami, wróblami i dzi´cio∏ami
wnoszà ˝ycie w uÊpione lasy i ogrody.
W lasach szpilkowych drzewa sà nadal zielone z wyjàtkiem modrzewi, natomiast drzewa liÊciaste, chocia˝ pozbawione liÊci, majà na ga∏àzkach bar-

dzo wyraêne pàki, z których w nast´pnym sezonie rozwinà si´ liÊcie i kwiaty.
Dekoracjà zimowà lasu sà szyszki na
sosnach i Êwierkach, a tak˝e szyszkojagody na ja∏owcach.
W runie leÊnym zielenià si´ liÊcie borówki i wrzosu. Zielone sà niektóre paprocie, a tak˝e wid∏aki i mchy. Suche,
chroboczàce w lecie p∏aty szarych porostów rozrastajà si´, sà mi´kkie, soczyste, uginajàce si´ pod nogami.
Âwiat zwierz´cy reprezentujà teraz
g∏ównie ptaki i ssaki. Najcz´Êciej widzi
si´ i s∏yszy dzi´cio∏y du˝e, które szczególnie w dni mroêne i s∏oneczne kujà
bardzo intensywnie. Zdarza si´, ˝e pod
uderzeniem dzioba dzi´cio∏a odpadajà
ca∏e p∏aty kory, na których wewn´trznej stronie mo˝na zobaczyç Êlady ˝erowania korników.
Na pewno i w zimie mo˝na zobaczyç
wiele ciekawych zjawisk przyrody.
Chodêmy na spacer do lasu.
Anna Susicka

7

STARA MI¸OSNA

Dwa w jednym czyli rozwa˝ania
w nie-Êwiàtecznym nastroju
Mia∏o byç o Zespole. Naszym, Mi´dzyresortowym, Pracowniczym... Mia∏o
byç o Zespole, bo z innymi sprawami
mia∏o byç normalnie. Ale nieopatrznie
poszed∏em na sesj´ Rady Miasta i teraz b´dzie zarówno o Zespole, jak
i o sprawiedliwoÊci Kalego.

Zaduma nad
Weso∏à Radà
W zamierzch∏ych czasach po∏owy lat
osiemdziesiàtych, kiedy powstawa∏ ten
przedziwny twór, jakim jest Zespó∏,
w miejscu gdzie stojà nasze domy i biegnà nasze niby-ulice ros∏y ziemniaczki
i ko∏ysa∏y si´ ∏any zbó˝. W tym to sielskim krajobrazie mia∏o powstaç Osiedle (oczywiÊcie przez du˝e O). W∏adze
Zespo∏u zobowiàza∏y si´ do zbudowania cudownego, samowystarczalnego
miasta, tonàcego w zieleni, z pe∏nà infrastrukturà itd. Co im z tego wysz∏o,
widzimy sami na co dzieƒ. Czasy si´
zmieni∏y, ale ludzie, niestety, nie. Nie,
tym razem nie mam na myÊli tych z Jeêdzieckiej, choç oni te˝ jakoÊ d∏ugo si´
nie zmieniajà, ale tych z Weso∏ej.
By∏o takà ogólnomiejskà tradycjà, ˝e
Weso∏a traktowa∏a nasze Osiedle jako
plac budowy, na którym nikt nie mieszka, zaÊ mieszkaƒcy tego placu budowy
nie bardzo chcieli si´ uto˝samiaç z Weso∏à, która nic dla nich nie robi∏a. Nie
meldowali si´ wi´c, a co gorsza nawet
planowali si´ od tej Weso∏ej od∏àczyç.
Kó∏eczko si´ kr´ci∏o: nie ma nazw ulic
– ludzie si´ nie meldujà – nie ma wp∏ywów do kasy miasta – nie ma inwestycji
w Starej Mi∏oÊnie.
Przyszed∏ nowy burmistrz. Nie znajàcy tej tradycji. Popatrzy∏ na to, zadziwi∏ si´ zapewne niepomiernie i zaproponowa∏ coÊ oczywistego: nazwijmy ulice, zacznijmy inwestowaç w Starej Mi∏oÊnie, a ludzie zacznà si´ meldowaç,
b´dzie wi´cej funduszy w kasie miejskiej i wszyscy na tym skorzystajà. Tak
proste w swej logice, ˝e a˝ nie mog∏o
dotrzeç do wi´kszoÊci Rady Miasta.
Nazwanie ulic nic nie kosztowa∏o, wi´c
po olbrzymich zabiegach burmistrza,
radnych z naszego Osiedla i zakrojonym na szerokà skal´ dzia∏aniu nowo
wybranej Rady Dzielnicy wszystkie ulice w Starej Mi∏oÊnie nareszcie zosta∏y
nazwane.
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Gorzej by∏o z bud˝etem na inwestycje miejskie. Jak wyliczy∏ p. Jerzy
Zdrza∏ka, wartoÊç proponowanych
w Starej Mi∏oÊnie inwestycji stanowi∏a 33% Êrodków inwestycyjnych, zaÊ
w Starej Mi∏oÊnie jest zameldowanych zaledwie 29,5% ogó∏u mieszkaƒców Weso∏ej. Wobec tak jawnej niesprawiedliwoÊci, radny Kalinowski
zg∏osi∏ wniosek, aby zrezygnowaç
z zaproponowanej przez Zarzàd Miasta budowy ulicy Torfowej, a przeznaczone na ten cel Êrodki (700 tys. z∏)
przenieÊç do rezerwy innych inwestycji. Dzi´ki temu nowemu podzia∏owi
b´dzie bardziej sprawiedliwie, bo
w Starej Mi∏oÊnie zostanie wydanych
ok. 20% Êrodków inwestycyjnych.
I tradycji stanie si´ zadoÊç.
Mimo ˝e jestem tradycjonalistà, ale
ta jakoÊ do mnie nie przemawia. Tak
jak argumentacja u˝ywana przez niektórych radnych. Np. pan S∏owikowski zwróci∏ uwag´, ˝e ko∏o osiedla
wojskowego przebiega ruchliwa szosa
wojewódzka (ul. Okuniewska), a on
na razie nie domaga si´ zbudowania
przejÊcia podziemnego. No có˝. Boj´
si´, ˝e licytacj´ na drogi to jednak my
wygrywamy, bo przez Êrodek Starej
Mi∏osny biegnie droga mi´dzynarodowa. A ponadto nie chcemy przejÊcia
podziemnego, tylko normalnej ulicy
z chodnikiem, po którym chodzà dzieci do szko∏y. Tu pan Zdrza∏ka argumentowa∏, ˝e przecie˝ ulica Brata Alberta (asfaltowa, z chodnikami) te˝
dzieci chodzà do szko∏y, a nie ma pieni´dzy na zrobienie „Êpiàcych policjantów”! W domyÊle, my mamy lepiej, bo nasze nierówne p∏yty sà lepszym spowalniaczem, wi´c wszystko
jest w porzàdku!
Koniec koƒców, na nic si´ zda∏y argumenty burmistrza, radnych z naszego Osiedla i g∏osy obecnych na sesji
radnych Dzielnicy. Torfowej, póki co,
nie b´dzie, choç na os∏od´ zapisano,
˝e za cztery miesiàce, jak si´ oka˝e, ˝e
pieni´dzy starcza na wszystkie inne
inwestycje, Rada ponownie rozpatrzy
propozycj´ jej budowy. To naprawd´
mi∏e! Burmistrz podkreÊli∏, ˝e on wierzy w szczere intencje radnych, g∏osujàcych za zdj´ciem tej inwestycji i liczy, ˝e jeÊli Êrodki b´dà zagwarantowane, to jednak inwestycja zostanie
podj´ta. Ja jestem sporo m∏odszy od

burmistrza i wbrew obiegowym opiniom o m∏odych naiwnych idealistach
– w to nie chce mi si´ wierzyç.
Bo na sali nie by∏o Êladu atmosfery
porozumienia. Nie by∏o poszukiwania
kompromisu. Mo˝e wystarczy∏oby
przenieÊç 5 tys. na spowalniacze na ul.
Brata Alberta, 100 tys. do rezerwy,
a za 595 tys. zbudowaç odcinek Torfowej z jednym chodnikiem. Jednak
przyj´ta przez radnych z naszego
Osiedla taktyka: wszystko (lub jeszcze troch´ wi´cej) albo nic doprowadzi∏a do tego, ˝e mamy nic.
No i jeszcze dwa s∏owa o g∏osowaniu. Poza „piàtkà” z naszego Osiedla
za budowà Torfowej g∏osowa∏ tylko
Przewodniczàcy Rady Andrzej Jastrz´bski i radny Micha∏ Drozdek.
Nawet radni-cz∏onkowie Zarzàdu
g∏osowali przeciwko swojej w∏asnej
propozycji! Ale jak si´ póêniej dowiedzia∏em, poprzedniego dnia panowie Siudek i Hajta∏owicz dyplomatycznie zapowiedzieli obu wiceburmistrzom, ˝e b´dà wnioskowaç o ich
odwo∏anie, tak wi´c trudno si´ dziwiç
ich mniejszej przychylnoÊci dla argumentów pana Siudka w obronie inwestycji na Torfowej.
Jako realista, mimo przekonania
o braku bli˝szych zwiàzków z Weso∏à,
do niedawna nie nale˝a∏em do entuzjastów oddzielenia si´ Starej Mi∏osny
od Weso∏ej. Mam bowiem ÊwiadomoÊç, ˝e przy takiej liczbie zameldowanych mieszkaƒców utrzymanie
w∏asnego, nawet minimalnego Urz´du
Miasta, poch∏on´∏oby wi´kszoÊç bud˝etu i o inwestycjach i tak nie by∏oby
mowy. Po tej ostatniej decyzji entuzjastà podzia∏u nadal nie zostan´, ale
ju˝ nikogo przekonywaç do wspólnej
przysz∏oÊci z Weso∏à nie b´d´. JakoÊ
by mi by∏o g∏upio.
A swojà drogà, ciekawe kiedy radni
z Weso∏ej sobie uÊwiadomià, ˝e na podziale stracà wszyscy. I Stara Mi∏osna,
i Weso∏a. Tylko ˝e Stara Mi∏osna teraz
te˝ traci, mo˝e wi´c nie ma nic do
stracenia... A wniosek o podzia∏ miasta jest opracowany od dwóch lat,
w czerwcu zostanie odblokowany proces podzia∏u gmin. Po podziale stracimy my i straci Weso∏a. Teraz tracimy
my, zyskuje Weso∏a. Kto powinien
zrobiç wszystko, aby nas przekonaç
do tego, ˝e lepiej si´ nie oddzielaç?

STARA MI¸OSNA

Zaduma nad
weso∏ym Zespo∏em
Weso∏a ta nasza Weso∏a. A w Starej
Mi∏osnie po staremu. Sà ci, którzy korzystajà, i ci, którzy majà pecha.
Drgn´∏o co prawda. W∏adze Zespo∏u, podj´∏y wyzwanie i postanowi∏y doprowadziç do Walnego Zebrania. Od
10 stycznia majà si´ odbywaç Zebrania
Grup Cz∏onkowskich, zaÊ samo Walne
odb´dzie si´ 25 marca.
Oj, to b´dzie ko∏omyja! Znam kilku
takich, co ju˝ zacierajà r´ce na myÊl
o zadaniu pytania o Osiedle Pogodna
i Osiedle Akacjowa, o bezprawne przed∏u˝enie kadencji o cztery lata, o grunty pod infrastruktur´ spo∏ecznà... Ciekawe jakie b´dà odpowiedzi? Ale to nie
rozliczenia powinny na tym Walnym
Zebraniu byç najwa˝niejsze. Jak b´dzie potrzeba, na to przyjdzie czas. Teraz trzeba przede wszystkim màdrze
zdecydowaç CO DALEJ? A wariantów
jest sporo: najbardziej skrajne to zostawienie wszystkiego po staremu albo
wyprzednie wszystkiego i podzielenie
si´ resztkà pieni´dzy.
Pierwszy wariant oznacza wegetacj´,
jakà mamy od kilku lat. Drugi grozi

zmarnowaniem wszystkiego, co do tej
pory uda∏o si´ zgromadziç. Prezes Nowak w czasie spotkania z radnymi
Dzielnicy zauwa˝y∏, ˝e jest to wariant
najgorszy z mo˝liwych, gdy˝ grozi olbrzymià korupcjà. Warto jeszcze dodaç,
˝e proces wyprzeda˝y potrwa∏by par´
lat, a koszt jego obs∏ugi poch∏onà∏by
wi´kszoÊç potencjalnych wp∏ywów.
Dlatego zdecydowanie najsensowniejsza wydaje si´ tzw. komunalizacja, czyli
przekazanie ca∏ego majàtku miastu Weso∏a z przeznaczeniem na potrzeby
Dzielnicy Stara Mi∏osna. OczywiÊcie,
niebagatelnà sprawà jest tu stanowisko
tzw. Spó∏ki Ziemskiej, która jest formalnoprawnym w∏aÊcicielem tego wszystkiego, co nasze. 16 grudnia odby∏o si´
posiedzenie Zarzàdu Zespo∏u i W∏adz
Spó∏ki Ziemskiej. Niestety, mimo niedwuznacznych sugestii, nie uda∏o si´
umówiç spotkania przedstawicieli Rady
Dzielnicy z przedstawicielami W∏adz
Zespo∏u. Nikt te˝ z Rady nie zosta∏ zaproszony na spotkanie 16 grudnia. Dlatego nie wiadomo, co W∏adze Zespo∏u
b´dà mia∏y do zaoferowania swoim
cz∏onkom. Jednà z „ciekawych” propozycji, przedstawi∏ nam na spotkaniu Prezes Nowak: „W∏adze Zespo∏u tworzà
spó∏k´, która staje si´ w∏aÊcicielem

Osiedla Pogodna i udzia∏ów w Osiedlu
Akacjowa, z tego sp∏aca 186 cz∏onków,
którzy majà niezaspokojone roszczenia
wobec Zespo∏u”. Ciekawe tylko, kto dop∏aci, jeÊli zabraknie Êrodków dla tych
186 osób. A jeszcze bardziej ciekawe, co
si´ stanie z „nadwy˝kà”, która mo˝e powstaç na tej operacji...
Wszystko to na razie gdybanie. Do
marca jeszcze sporo czasu, mo˝na si´
przygotowaç. Najwa˝niejsze, aby na Zebraniach Grup Cz∏onkowskich wy∏oniç
nowych przedstawicieli, którym mo˝emy zaufaç i którzy dobrze b´dà reprezentowaç nasze interesy na Walnym.
Nie przegapcie terminu Waszego zebrania! To sà zbyt wa˝ne sprawy, aby o nich
decydowano bez Waszego udzia∏u.
Wszystkich zainteresowanych tà tematykà prosz´ o kontakt z cz∏onkami
Komisji Rady Dzielnicy ds. Przej´cia
Majàtku Wspólnego MPZBDJiW: Janem Bronieckim, Krzysztofem Kacprzakiem, Maciejem Susickim, Tadeuszem Walickim, Robertem W´grzynowskim lub Marcinem J´drzejewskim. Zapraszamy w ka˝dy wtorek, od
godz. 19.00 w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B.
Marcin J´drzejewski

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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wiadomoÊci sàsiedzkie
M¸ODA MI¸OSNA

Droga Dziewczynko!
Najbardziej chcia∏abym, ˝ebyÊ
by∏a zdrowa i bardzo du˝o ludzi
kupowa∏o od ciebie zapa∏ki, ˝ebyÊ
zarabia∏a du˝o pieni´dzy i nie
marz∏a na dworze!
Ania

16 grudnia w klasie IIa odby∏a si´ lekcja poÊwi´cona J. Ch. Andersonowi i jego baÊni pt. „Dziewczynka z zapa∏kami”.
Sceneria w niczym nie przypomina∏a klasy lekcyjnej. Dzieci le˝a∏y na kocykach po Êrodku sali, przy ka˝dym dziecku p∏onàca Êwieca. Uczniowie wykazali
si´ Êwietnà znajomoÊcià faktów biograficznych. Nast´pnie w powa˝nym nastroju wys∏uchali baÊni.
Nauczycielka powiedzia∏ dzieciom, ˝e:
„Dziewczynka z zapa∏kami ˝yje. Jednym z jej pragnieƒ jest, aby dzieci napisa∏y do niej listy. Przygotowa∏a kartki (nadpalone po rogach jej zapa∏kami) i rozrzuci∏a je po Êwiecie. Jedna z tych kartek trafi∏a do ciebie uczniu. Napisz list do
dziewczynki”.
Nast´pnie dzieci w pozycji le˝àcej (çwiczenie mi´Êni barków) pisa∏y listy, ich
treÊç nie by∏a w ˝aden sposób sugerowana. By∏a to twórczoÊç spontaniczna, wyra˝ajàca indywidualne uczucia dzieci.
Potem dzieci odczyta∏y swoje listy i wspólnie z nauczycielkà ustali∏y wniosek
podsumowujàcy: gdybyÊmy byli wobec siebie bardziej ˝yczliwi, wyrozumiali
i wra˝liwi na los innych, na Êwiecie nie by∏oby tak wielu tragedii i wszystkim
nam ˝y∏oby si´ lepiej.

Dziewczynko z zapa∏kami,
Chcia∏bym, ˝eby twój los si´ zmieni∏,
˝ebyÊ ju˝ nie by∏a smutna i biedna,
ale ˝ebyÊ by∏a szcz´Êliwa i bogata.
˚ycz´ ci ˝ebyÊ mia∏a du˝o zdroChc´ ci´ pozdrowiç.
wia, ˝ebyÊ mia∏a ∏adny dom i ˝ebyÊ
Tomek
mia∏a ∏adne i ciep∏e buty. ˚ycz´
ci du˝o szcz´Êcia no i w ogóle, ˝ebyÊ
mia∏a pieniàdze i przyjació∏.
˚yczy ci tego wszystkiego Julka
Droga dziewczynko!
Chcia∏abym coÊ dla Ciebie zrobiç, ale nie wiem jak.
Odpisz do mnie co zrobiç.
Napisa∏am dla Ciebie wiersz:
Lecà motyle a dzieci sà
szcz´Êliwe, gdy bajki s∏uchajà od razu zasypiajà.

Droga Dziewczynko!
S∏ysza∏em o Tobie baÊƒ i s∏ysza∏em te˝ jak widzia∏aÊ: du˝à
choink´, g´Ê, spadajàcà gwiazd´
i swojà babci´. Chcia∏bym, ˝ebyÊ
by∏a ze swojà babcià szcz´Êliwa
w niebie.
Pawe∏

Kasia

Dziewczynko z zapa∏kami!
Chcia∏bym ci´ obdarowaç pi´knym
i szcz´Êliwym ˝yciem.
˚ebyÊ ˝y∏a w zgodzie i w szcz´Êciu.
˚ebyÊ mia∏a pi´kny i ciep∏y dom.
I ˝ebyÊ by∏a bogata i szcz´Êliwa.
Robert
Zapraszam ci´ na wigili´. U nas w klasie stoi
ju˝ pi´knie ozdobiona
choinka. Sà na niej kolorowe Êwiate∏ka. ˚ycz´
ci zdrowia.
Asia
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Ewelina, mama Honoratki z IIa

Droga dziewczynko z zapa∏kami
Bardzo mi by∏o ciebie ˝al, ˝e mia∏aÊ takie smutne Êwi´ta.
Gdybym ja by∏a w tej baÊni kupi∏abym od ciebie choç jednà
zapa∏k´. Przyj´∏abym ci´ do mojego domu i mia∏abyÊ weso∏à
wigili´. Mieszkam z babcià, dziadkiem, siostrà, mamà
i bratem. By∏oby nam bardzo mi∏o gdybyÊ sp´dzi∏a
z nami Êwi´ta.
Twoja przyjació∏ka Honia

Droga dziewczynko z zapa∏kami,
Pisz´ do Ciebie, poniewa˝ nadchodzà Êwi´ta i chc´ Ci´ zaprosiç
do siebie. Pragn´ aby twoje marzenia si´ spe∏ni∏y i ˝ebyÊ by∏a
szcz´Êliwa. B´dzie u nas mi∏o
i weso∏o. Serdecznie Ci´ zapraszam.
Paulina

Dziewczynko z zapa∏kami,
Chcia∏bym ˝ebyÊ przyjecha∏a do mnie na Êwi´ta. ˚eby
by∏o radoÊnie, szcz´Êliwie
i ˝eby by∏o weso∏o. Prosz´ ci´
˝ebyÊ przyjecha∏a.
Przemek

CzeÊç dziewczynko!
Mam na imi´ Pawe∏. Pozdrawiam Ci´
serdecznie. Chcia∏bym ˝yczyç ci bardzo du˝o
szcz´Êcia z tymi zapa∏kami i jeszcze: du˝o
kolegów, kole˝anek, pieni´dzy, mi∏oÊci. Jestem w klasie drugiej A, w szkole podstawowej numer 3.
Pawe∏

M¸ODA MI¸OSNA

Âwi´ty Miko∏aj w Starej Mi∏oÊnie
Na odwiedziny Siwego Dziadzia
z brodà i czerwonym stroju dzieci czekajà ca∏y rok. Ale od pierwszych dni
grudnia oczekiwanie staje si´ coraz
bardziej niecierpliwe. Wzrastajàce
emocje zwiàzane z konkretyzowaniem
marzeƒ i pisaniem listów. Âw. Miko∏aj
przeglàda
wszystkie
propozycje
i w miar´ mo˝liwoÊci stara si´ je spe∏niaç. Czasem dorzuci do prezentów coÊ
od siebie. OczywiÊcie, o wszystkim decyduje zachowanie dziecka i to nie tylko w ostatnich dniach, ale w ca∏ym roku. Czasem od tych, którzy byli troch´
niesforni, niepos∏uszni i krnàbni Âw.
Miko∏aj przyjmuje przeprosiny i obietnic´ poprawy. Tak czy inaczej, stara si´
by w czasie jego odwiedzin wszystkie
dzieci mog∏y si´ cieszyç prezentami, by
wszystkie buêki by∏y uÊmiechni´te. Tak
by∏o i tym razem. Siwy Dziadzio przyjecha∏ do Starej Mi∏osny dzieƒ wczeÊniej,
w niedziel´ 5 grudnia o godzinie 13.30
bo chcia∏ koniecznie byç u dzieci
w dniu, w którym nie chodzi si´ ani do
szko∏y, ani do przedszkola. Ma si´ du˝o
czasu i zaraz po mszy mo˝na si´ udaç
na to mi∏e spotkanie. Na miejsce wizyty wybrano sal´ gimnastycznà w szkole
Podstawowej nr 3, pi´knie udekorowanà dzieƒ wczeÊniej przez doros∏ych
choinkà, ∏aƒcuchami, lampkami i Êwiecide∏kami. Dzieci przyby∏y oczywiÊcie
du˝o wczeÊniej: nie mog∏y si´ ju˝ doczekaç, a ich rodzice, dziadkowie i babcie, wujkowie i ciocie pomagali w znoszeniu krzese∏, ˝eby ich pociechy mia∏y
na czym usiàÊç. Nareszcie rozleg∏ si´ sygna∏ i pojawi∏ si´... nie, to nie by∏ jeszcze Âw. Miko∏aj. Najpierw do dzieci

przyby∏ Mróz. Pozna∏y
go od razu, gdy˝ ciàgnà∏ za sobà sanki, rzuca∏ w dzieci Êniegowymi
kulami, lepi∏ ba∏wana,
a nawet musia∏ obni˝aç
temperatur´ w sali, ˝eby by∏o naprawd´ zimowo.
Dopiero po kilkunastu minutach, zm´czony d∏ugà drogà, pojawi∏
si´ upragniony goÊç.
Pozdrowi∏
wszystkie
dzieci a nast´pnie, wraz z Mrozem zaprasza∏ je do przeró˝nych gier, zabaw
i konkursów. Ka˝dy uczestnik otrzyma∏
od niego jakiÊ smako∏yk, wr´czany na
podium z sanek przez pana Mroza.
Dzieci czeka∏y jednak z niecierpliwoÊcià
na ten najwa˝niejszy moment obdarowania prezentami! OczywiÊcie, Âw. Miko∏aj nie kaza∏ im czekaç zbyt d∏ugo.
Wybiera∏ prezenty z olbrzymiego wora
lub odbiera∏ je z ràk Mroza, który uwija∏ si´ jak w ukropie. Wyczytywa∏ Imi´
i Nazwisko dziecka, które musia∏o podejÊç i odebraç prezent osobiÊcie. Niektóre dzieci podbiega∏y w podskokach,
inne bardziej nieÊmia∏e, zbli˝a∏y si´
ostro˝nie i bojaêliwie. Wszystkie po
otrzymaniu prezentu wraca∏y do swych
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opiekunów rozeÊmiane i szcz´Êliwe. Âw.
Miko∏aj z ka˝dym dzieckiem zamieni∏
par´ s∏ów, a z niektórymi wraz z Mrozem, pozowa∏ do pamiàtkowego zdj´cia. Na koniec obieca∏ wróciç za rok,
a byç mo˝e do niektórych przedszkoli,
szkó∏ i domów, jeszcze po raz drugi
w tym roku. Ale to tylko tam, gdzie
znajdà si´ wyjàtkowo grzeczne dzieci.
Wszyscy spisali si´ na piàtk´: dzieci,
które by∏y niezwykle mi∏e i grzeczne,
ale tak˝e ich opiekunowie, którzy przyk∏adnie powynosili z sali niepotrzebne
ju˝ krzes∏a.
To by∏a mi∏a impreza, na którà
w przysz∏ym roku warto zaprosiç wi´cej
dzieci z ca∏ej dzielnicy.
Marian Mahor

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
OFERUJE:
☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a - Stara Mi∏osna
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10
Tel. 773-14-97
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S∏ów kilka o pracach pewnej komisji
Podczas I Sesji Rady Dzielnicy podj´to uchwa∏´ o utworzeniu Komisji ds.
Nazewnictwa Ulic. Jako cz∏onek tej
Komisji chcia∏abym Paƒstwu przedstawiç efekt naszej dotychczasowej pracy.
Majàc w r´ku dokument przygotowany przez Mi´dzyresortowy Pracowniczy
Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych zawierajàcy list´ nazw proponowanych przez Zespó∏
(znanych Paƒstwu z mapek kolportowanych na naszym Osiedlu), zamieÊciliÊmy w poprzednim numerze „WiadomoÊci Sàsiedzkich” apel do mieszkaƒców o zg∏aszanie w∏asnych propozycji
bàdê uwag dotyczàcych ww. projektu.
Po up∏ywie terminu sk∏adania wniosków, tj. 10 grudnia przystàpiliÊmy do
intensywnych dzia∏aƒ. OpracowaliÊmy
materia∏y i propozycje dostarczone
nam przez Paƒstwa. Okaza∏o si´, ˝e
zdecydowana wi´kszoÊç mieszkaƒców
Osiedla zdà˝y∏a si´ ju˝ przyzwyczaiç do
proponowanych od d∏u˝szego czasu
nazw, niektórzy wczeÊniej z∏o˝yli swoje
wnioski z proÊbà o zmian´ nazwy ulicy
i w ten sposób powsta∏y na przyk∏ad
ulice Sekwoi i Sagalli.
Nasza Komisja postanowi∏a wi´c zaproponowaç jak najmniej zmian. Zaj´liÊmy si´ jedynie tymi, które nale˝a∏o
zmieniç ze wzgl´dów estetycznych
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i formalnych. W czasie weekendu 1012 grudnia w wielu domach prowadzono o˝ywionà dyskusj´, a sama Komisja,
nie szcz´dzàc si∏ i Êrodków, przeprowadzi∏a zakrojone na szerokà skal´ konsultacje spo∏eczne. PytaliÊmy o zdanie
zarówno samych zainteresowanych,
czyli mieszkaƒców obecnej Obwodnicy, jak i osoby, którym dobro Starej
Mi∏osny le˝y g∏´boko na sercu, czyli
przede wszystkim naszego Ksi´dza
Proboszcza.
Aleja III-go Tysiàclecia brzmi mo˝e
zbyt patetycznie w zestawieniu z dziurawymi p∏ytami, ka∏u˝ami i b∏otem,
które królujà obecnie na tej ulicy, ale
uruchommy wyobraêni´ i spójrzmy na
t´ drog´ w trzecim tysiàcleciu, kiedy
b´dzie pi´knà, zadbanà, g∏ównà arterià
naszego Osiedla.
ZaproponowaliÊmy jeszcze kilka
zmian wynikajàcych z problemów sygnalizowanych przez Referat Geodezji
Urz´du Miasta Weso∏a, zmieniliÊmy
nazwy obejmujàce zbyt skomplikowany
topograficznie teren, aby mo˝na by∏o
sensownie ponumerowaç stojàce przy
danej ulicy domy. Stàd z projektowanej
ulicy S∏onecznej Polany zrobi∏y si´ dwie
ulice: S∏onecznej Polany i Dàbrowy,
a z ulicy Srebrzystej a˝ cztery: Babiego
Lata, Majowa, Z∏otej Jesieni i Ânie˝na.

Ostatecznym efektem naszej pracy
by∏ projekt uchwa∏y zawierajàcy 59
nazw ulic. Sà to:
Alabastrowa, Aleja III-go Tysiàclecia, Astrów, Azaliowa, Babiego Lata,
Biesiadna, Brylantowa, Brzoskwiniowa, Ciekawa, Cisowa, Cyklamenowa,
Cyprysowa, Cyrkonii, Daglezji, Dàbrowy, Dworkowa, Dziewanny, Dzikiej Ró˝y, Fio∏ków, Forsycji, Granitowa, Hiacyntowa, Irysów, Jesionowa,
Jod∏owa, Kalinowa, Kameliowa, Kamienna, Klimatyczna, Kolendrowa,
Konwaliowa, Lawendowa, Lasek
Brzozowy, Leszczynowa, LeÊnych
Zió∏, Limby, Macierzanki, Majowa,
Malwy, Melisy, Morelowa, Nefrytowa, Olchy, Orzechowa, Paproci, PoÊwiaty, Rumiankowa, Sagalli, Sarenki, Sasanki, Sekwoi, Stokrotki, Skalista, S∏onecznej Polany, Ânie˝na, Tymiankowa, Wapienna, Wiàzów, Z∏otej Jesieni.
Rada Dzielnicy na Sesji 13 grudnia
przyj´∏a projekt przygotowany przez
naszà Komisj´ i przes∏a∏a go do Rady
Miasta. Po decyzji Rady Miasta Weso∏a z dnia 17 grudnia b.r. b´dziecie Paƒstwo mogli nareszcie mieszkaç pod
normalnym adresem.
Izabela Antosiewicz
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Komentarz doradcy podatkowego
Temat dzisiejszego komentarza wybra∏em ze wzgl´du na liczne proÊby i zapytania ze strony mieszkaƒców bloków,
oraz „starych” mieszkaƒców Starej Mi∏osny spoza Osiedla. Wielokrotnie jestem proszony o rozstrzygni´cie dylematu, czy np. ulgà remontowà sà obj´te
wydatki na szaf´ wn´kowà lub wydatki
na meble kuchenne wykonane na zamówienie, czy wydatki na po∏o˝enie
w mieszkaniu wyk∏adziny dywanowej.
Postaram si´ wi´c dzisiaj mo˝liwie
najkrócej wyjaÊniç problem tzw. „ulgi
remontowej” oraz szczegó∏owo przedstawiç pe∏nà list´ wydatków, które
uprawniajà do skorzystania z niej.
Chc´ wyraênie podkreÊliç, ˝e ulga ta
dotyczy tylko i wy∏àcznie wydatków poniesionych na remont i modernizacj´
mieszkania (w przepisach podatkowych u˝ywane jest okreÊlenie „lokal
mieszkalny”) lub budynku mieszkalnego. Jest to zupe∏nie inna ulga ni˝ „du˝a
ulga mieszkaniowa” (patrz „WiadomoÊci Sàsiedzkie” nr 6).
Zasady korzystania z ulgi sà nast´pujàce:
1. Ulga na remont i modernizacj´
przys∏uguje w zwiàzku z poniesieniem wydatków na:
a) zakup materia∏ów i urzàdzeƒ,
b) zakup us∏ug obejmujàcych:
– wykonanie ekspertyzy, opinii,
projektu,
– transport materia∏ów i urzàdzeƒ,
– wykonawstwo robót,
c) najem sprz´tu budowlanego,
d) op∏aty administracyjne i inne
op∏aty wynikajàce z odr´bnych
przepisów, w zwiàzku z robotami
okreÊlonymi w zamieszczonych
poni˝ej za∏àcznikach.
Za∏àczniki majà charakter list zamkni´tych, czyli ˝adne inne roboty nie wymienione w za∏àcznikach
nie mogà stanowiç podstawy do
skorzystania z ulgi. Za∏àcznik nr 1
dotyczy podatników remontujàcych budynek mieszkalny oraz
podatników dokonujàcych wp∏at
na fundusz remontowy wspólnoty
mieszkaniowej. Za∏àcznik nr 2
dotyczy mieszkaƒców bloków,
którzy dokonujà remontu we w∏asnym lokalu.
2. Ulga dotyczy obojga ma∏˝onków
i mo˝e byç rozliczana w okresie
trzech lat (1997 – 1999) na podstawie

faktur lub rachunków uproszczonych
wystawionych przez podatników VAT
nie korzystajàcych ze zwolnienia.
3. Z ulgi mo˝na skorzystaç majàc tytu∏
prawny do lokalu (budynku), w ramach trzyletniego limitu, który wynosi 19% wydatków, nie wi´cej ni˝:
– dla budynku mieszkalnego 2.457
z∏ (co odpowiada wydatkom
w kwocie ok. 12.931 z∏)
– dla lokalu mieszkalnego 2.047,50
z∏ (co odpowiada wydatkom
w kwocie ok. 10.776 z∏)
4. Je˝eli podatnik poniós∏ równie˝ wydatki na remont lub modernizacj´
instalacji gazowej (rozumie si´
przez to wszystkie roboty wymienione w za∏àczniku nr 3) i przekroczy∏
w/w limity, to mo˝e dodatkowo odliczyç kwot´ do 409,50 z∏otych.
5. Odliczeƒ dokonuje si´ w przypadku
przekroczenia dolnego limitu wydatków, który wynosi 245,70 z∏.
Za∏àcznik nr 1
Wykaz robót zaliczanych do remontu i
modernizacji budynku mieszkalnego
1. Remont lub modernizacja przy∏àczy, elementów przy∏àczy budynku
lub wykonanie nowych przy∏àczy,
obejmujàce:
1) przy∏àcza wodociàgowe, hydrofornie,
2) przy∏àcza kanalizacyjne, bezodp∏ywowe zbiorniki Êcieków, urzàdzenia do oczyszczania Êcieków,
3) przy∏àcza sieci cieplnej, w´z∏y
cieplne, kot∏ownie,
4) przy∏àcza do linii elektrycznej.
2. Wykonanie nowego przy∏àcza do
sieci gazowej.
3. Remont i modernizacja fundamentów, ∏àcznie z izolacjami, obejmujàce:
1) wzmocnienie fundamentów lub
ich zabezpieczenie,
2) izolacje przeciwwodne, przeciwwilgociowe, cieplne,
3) osuszanie fundamentów.
4. Remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku lub
ich cz´Êci, dotyczàce:
1) konstrukcji stropów,
2) konstrukcji Êcian noÊnych i zewn´trznych,
3) konstrukcji i pokrycia dachu,
4) docieplenia stropów i stropodachów,

5) kana∏ów spalinowych i wentylacyjnych,
6) pozosta∏ych elementów konstrukcyjnych budynku, jak np. s∏upów,
podciàgów, schodów, zadaszeƒ,
balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dêwi´koch∏onnych.
5. Remont lub modernizacja elewacji
budynku, obejmujàce:
1) tynki i ok∏adziny zewn´trzne,
2) malowanie elewacji,
3) docieplenie Êcian budynku,
4) obróbki blacharskie i elementy
odwodnienia budynku.
6. Wbudowanie nowych, wymiana lub remont okien oraz drzwi zewn´trznych.
7. Przebudowa uk∏adu funkcjonalnego
budynku, obejmujàca:
1) sanitariaty i kuchnie,
2) dêwigi osobowe,
3) wjazdy, podjazdy, zabezpieczenia
i wykonanie innych elementów
zwiàzanych z udost´pnieniem
i przystosowaniem obiektu oraz pomieszczeƒ ogólnodost´pnych budynku dla osób niepe∏nosprawnych.
8. Remont, modernizacja, wymiana
lub wykonanie nowych instalacji budynku, obejmujàce rozprowadzanie
po budynku instalacji oraz monta˝
trwale umiejscowionych: wyposa˝enia, armatury i urzàdzeƒ dotyczàcych:
1) instalacji sanitarnych,
2) instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemienia,
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
5) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
9. Wykonanie nowych instalacji gazowych.
10. Remont cz´Êci wspólnej budynku
(ciàgów komunikacyjnych, piwnic,
strychów, zsypów, magazynów, pralni, suszarni).
Za∏àcznik nr 2
Wykaz robót zaliczanych do remontu
i modernizacji lokalu mieszkalnego
1. Remont, modernizacja lub wykonanie nowych elementów w lokalu
mieszkalnym:
1) Êcianek dzia∏owych, sufitów, tynków i ok∏adzin wewn´trznych,
2) pod∏óg i posadzek,
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3) okien, Êwietlików i drzwi,
4) pow∏ok malarskich i tapet,
5) elementów kowalsko-Êlusarskich,
6) izolacji przeciwwodnych, przeciwwilgociowych, dêwi´koch∏onnych
i cieplnych,
7) pozosta∏ych elementów (np.
pawlaczy, trwale umiejscowionych szaf wn´kowych, obudowy
wanien, zlewozmywaków, grzejników).
2. Remont, modernizacja, wymiana lub
wykonanie nowych instalacji w lokalu
mieszkalnym, obejmujàce rozprowadzenie po lokalu instalacji oraz monta˝
trwale umiejscowionych: wyposa˝enia,
armatury i urzàdzeƒ dotyczàcych:

1) instalacji sanitarnych,
2) instalacji elektrycznych,
3) instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
4) instalacji przyzywowych (domofony) i alarmowych,
5) instalacji i urzàdzeƒ grzewczych,
6) przewodów wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.
Za∏àcznik nr 3
Wykaz robót zaliczanych do remontu i
modernizacji w zakresie instalacji
gazowej, urzàdzeƒ eksplozymetrycznych
lub urzàdzeƒ gazowych
1. Wymiana lub remont cz´Êci wspól-

Magdalena Gaw´cka
Danuta Olczak
STARA MI¸OSNA
OSIEDLE ZADANIE 08
DOM nr 589 tel. 773 14 30

2.
3.

4.

5.
6.

nej instalacji gazowej (przy∏àcza, poziomy i piony),
Przemieszczenie g∏ównego kurka gazowego na zewnàtrz budynku,
Zastàpienie miejscowych instalacji
ciep∏ej wody z zastosowaniem gazowych grzejników ciep∏ej wody – instalacjà centralnej ciep∏ej wody,
Zainstalowanie urzàdzeƒ lub systemów s∏u˝àcych poprawie bezpieczeƒstwa u˝ytkowników gazu,
Wyposa˝enie instalacji w gazomierze indywidualne.
Wykonanie instalacji gazu p∏ynnego.
Krzysztof Kacprzak
Doradca podatkowy

Poszukuj´ niedrogiego
pokoju do wynaj´cia
dla samotnej kobiety
w Starej Mi∏oÊnie
lub okolicy.
Tel. 773-16-56

Og∏oszenia drobne

„DZISIAJ W BETLEJEM”

Rosyjski, t∏umaczenia, równie˝ teksty techniczne, korepetycje.
Tel. 773-35-77.

Miejski OÊrodek Kultury
zaprasza przedszkola i szko∏y do wzi´cia udzia∏u w

Sprzedam u˝ywane: wózek g∏eboki ze spacerówkà, wózek
spacerowy Deltim, spodnie cià˝owe rozmiar M, sukienk´ cià˝owà
z d∏ugim r´kawem rozmiar L, tel: 773-38-73.

w dniu 15 stycznia 2000 r. (sobota)

Zamieni´ mieszkanie 67 m kw. na wi´ksze, oko∏o 80 m kw, ch´tnie
ze strychem, tel.: 773-13-99

PRZEGLÑDZIE JASE¸EK
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.

Zabawa na godziny w „Zielonym Przedszkolu”. Ch´tne mamy
i dzieci od lat 2,5 do 5 prosimy o telefon 773 13 13.
Samotna, oko∏o czterdziestki, poszukuje pokoju w Starej Mi∏oÊnie
lub Weso∏ej, tel. 0-602 18 75 95

Drogie Poetki, drodzy Poeci!
Zapowiadane w poprzednim numerze

warsztaty literackie
b´dà si´ odbywa∏y od stycznia w ka˝dy
ostatni czwartek miesiàca o godz. 17.15.
Ch´tnych prosimy o zg∏aszanie si´ pod numerami telefonów:

Anna Lipiƒska 773 12 25 lub p. Irena ¸ukszo 773 33 31
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WARS-BRUK
Us∏ugi Brukarskie
05-077 Stara Mi∏osna
tel. 773-10-96

T

Zdrowych, weso∏ych i pogodnych
Âwiàt Bo˝ego Narodzenia
oraz pomyÊlnoÊci w Nowym 2000 Roku
wszystkim swoim Klientom

˝yczy
Krzysztof Kaêmierski
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Uwaga rodzice – zwróçcie uwag´
na szczepienia swoich dzieci
Szczepienia ochronne to wa˝ny element dzia∏aƒ profilaktycznych zapobiegajàcych szerzeniu si´ i konsekwencjom
groênych chorób zakaênych.
Efektem zaszczepienia jest nabycie
przez organizm odpornoÊci przeciw
okreÊlonym drobnoustrojom chorobotwórczym, co w konsekwencji znacznie
zmniejsza ryzyko zachorowania na danà
chorob´ lub, w przypadku zachorowania,
powoduje jej ∏agodniejszy przebieg.
W odniesieniu do ca∏ej populacji oznacza to wyeliminowanie groênych w skutkach (zgony, inwalidztwo) epidemii chorób zakaênych, które w przesz∏oÊci dziesiàtkowa∏y ca∏e spo∏ecznoÊci. W Polsce
szczepienia ochronne stosowane sà, od
bardzo wielu lat, a idea zapobiegania
chorobom zakaênym drogà szczepieƒ zyska∏a pe∏ne zrozumienie i spo∏ecznà akceptacj´. Korzystna sytuacja epidemiologiczna w ostatnim dwudziestoleciu, m. in.
w odniesieniu do takich chorób jak: b∏onica, krztusiec, poliomyelitis, t´˝ec czy
gruêlica, jest wynikiem konsekwentnie
przeprowadzanego od wielu lat programu szczepieƒ ochronnych, obejmujàcego
prawie ca∏à populacj´ dzieci i m∏odzie˝y.
O donios∏ym znaczeniu szczepieƒ
ochronnych przekonuje nas równie˝
fakt, ˝e wÊród przyczyn zgonów w Polsce

w ostatnich 70 latach, odnotowano wyraêny spadek Êmierci b´dàcych wynikiem
chorób zakaênych (z 20% w latach mi´dzywojennych do oko∏o 1% w roku
1996). Powy˝sze tendencje wynikajà
z wprowadzenia skutecznego programu
szczepieƒ ochronnych, który w ostatnim
okresie objà∏ przesz∏o 90% wszystkich
dzieci.
Na tle tych informacji niepokoi obserwowany w Polsce w bie˝àcym roku wÊród
dzieci do 6 roku ˝ycia wyraêny spadek
liczby realizowanych szczepieƒ. Ten niepokojàcy sygna∏ dotyczy równie˝ dzieci
w Starej Mi∏oÊnie. Nie trudno sobie wyobraziç, ˝e dalsze zaniechanie wykonywania szczepieƒ mo˝e spowodowaç nawroty epidemii szeregu groênych chorób
zakaênych.
Analizujàc przyczyny tzw. „ni˝szej wyszczepialnoÊci” wÊród dzieci, nale˝y upatrywaç ich przede wszystkim w fakcie, ˝e
nie wszyscy rodzice zapisali swoje dzieci
do lekarza pierwszego kontaktu, w którego kompetencjach le˝à obowiàzkowe
szczepienia ochronne zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepieƒ. W placówce p.o.z. (podstawowej opieki zdrowotnej), do której zapisane jest dziecko,
znajduje si´ tzw. karta uodpornienia
dziecka, w której odnotowywany jest fakt

Zwierz´ta w zimie
W okresie zimowym bardzo wa˝ne
jest prawid∏owe ˝ywienie zwierzàt domowych. W naszej miejscowoÊci dominujà psy i koty, a wi´c zwierz´ta mi´so˝erne. Nale˝y pami´taç, ˝e zwierz´ta
wychodzàce na dwór powinny przynajmniej 1 raz dziennie otrzymywaç po˝ywienie. Najlepiej gdy sk∏ada si´ ono
z mi´sa i tak zwanego wype∏niacza.
Mi´so mo˝e byç surowe lub gotowane,
a wype∏niaczem mo˝e byç ry˝, kasza
lub makaron. Niektóre psy po kaszy
dostajà biegunki i w zwiàzku z tym najlepiej wtedy podawaç ry˝ lub makaron.
Mo˝na do jedzenia dodawaç warzyw,
takich jak np. gotowana marchew.
Szczeniaki nale˝y karmiç kilka razy
dziennie; 6 – 7 tygodniowe nawet pi´ç
razy na dzieƒ, starsze do trzech razy.
Szczeniakom nale˝y diet´ urozmaicaç,
dajàc oprócz mi´sa i wype∏niaczy tak˝e
bia∏y ser, ˝ó∏tko jajka – 3 razy w tygo-

dniu, t∏uste mleko (oprócz tych, u których wyst´puje biegunka).
Trzeba pami´taç, aby szczeniakom
dostarczaç witaminy D3 w kroplach

wykonania szczepienia. Dokument ten
stanowi dla lekarza podstaw´ do wzywania dziecka na kolejne szczepienia. Informacj´ o wykonaniu szczepienia
umieszcza si´ równie˝ w ksià˝eczce zdrowia dziecka, która znajduje si´ w posiadaniu rodziców. Dlatego wa˝nà rzeczà,
w przypadku zapisywania dziecka do nowej placówki p.o.z., jest dostarczenie
karty szczepieƒ z miejsca, gdzie dziecko
poprzednio korzysta∏o ze Êwiadczeƒ medycznych. Niestety, dziÊ przy braku wyraênych uregulowaƒ prawnych dotyczàcych przep∏ywu dokumentacji, obowiàzek ten spoczywa na rodzicach. Jego niedope∏nienie grozi tym, ˝e placówka
p.o.z. b´dzie mia∏a k∏opoty z identyfikacjà niezaszczepionego dziecka i nie b´dzie mog∏a zrealizowaç szczepieƒ zgodnie z obowiàzujàcym kalendarzem.
Koƒczàc, chcia∏bym zaapelowaç do
wszystkich rodziców, którzy nie wybrali
jeszcze lekarza pierwszego kontaktu dla
swoich dzieci – pami´tajcie, i˝ utrzymywanie takiej sytuacji grozi tym, ˝e nieÊwiadomi niebezpieczeƒstwa mo˝ecie
pozbawiç wasze dziecko dobrodziejstwa,
jakim sà szczepienia ochronne.
Tomasz Droƒ

i fosforanu wapnia. Ma to du˝e znaczenie w profilaktyce krzywicy. Szczeniakom jak równie˝ doros∏ym psom mo˝na dawaç do gryzienia koÊci z mi´sem,
ale wy∏àcznie wo∏owe lub ciel´ce. Nie
mo˝na dawaç ˝adnych koÊci z drobiu,
gdy˝ rozpuszczajà si´ one pod wp∏ywem soków trawiennych w ostre ig∏y
i mogà doprowadziç do przebicia jelita.
Natomiast po koÊciach wieprzowych
i po wieprzowinie bardzo cz´sto wyst´puje biegunka.
W obecnych czasach bardzo cz´sto sà
stosowane karmy gotowe zarówno suche, jak i w puszkach. Radzi∏bym stosowaç je jednak naprzemiennie z po˝ywieniem Êwie˝ym.
W czasie zimy nale˝y pami´taç o tym,
aby psu zapewniç schronienie przed
mrozem. Pies mieszkajàcy na dworze
powinien mieç dost´p do budy. W czasie bardzo silnych mrozów (poni˝ej 150C) nale˝y koniecznie psa zabraç do
domu.
Wiktor Zakrzewski,
lekarz weterynarii
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Sàsiedzi cz. VIII
- A niech to jasny szlag!
- Cicho, bo si´ obudzi...
W∏aÊciwie to nie spa∏em, tylko le˝a∏em. Po Wigilii ju˝ wszystko uprzàtni´te, rodzina wyjecha∏a. Troch´ odpoczynku mi si´ nale˝y... Ale skoro jestem
sam w domu, to kto tu gada!
Zerwa∏em si´ na równe nogi. Jednak
w pokoju oprócz mnie by∏ tylko mój kot
i jakaÊ ruda przyb∏´da!
- A kysz, wynocha!
- Zaraz, jak si´ odzywasz do goÊcia,
tak nie mo˝na. – Zatka∏o mnie. Poniewa˝ nie pi∏em ani kropli, nie by∏em pijany. A mówiàcym do mnie te s∏owa by∏
MÓJ W¸ASNY KOT!
- Rety, co za koszmarny sen – próbowa∏em si´ gwa∏townie i niestety bezskutecznie obudziç.
- To nie sen, to Wigilia – wyjaÊni∏ rudy kot, a w∏aÊciwie jak sobie nagle
uÊwiadomi∏em kotka sàsiadów.
- Jaka Wigilia? – zapyta∏em i od razu
pomyÊla∏em, ˝e chyba oszala∏em, skoro
pytam o takie rzeczy kota.
- Wigilia. No wiesz, Êledzie, karpie,
s∏odycze na choince. Tylko nie cierpi´
tych, jak to zwà, zimnych ogni. – wyjaÊni∏ uprzejmie mój kot.
- Po pierwsze, skoro s∏ysz´ gadajàce
koty, to chyba jednak zwariowa∏em.
A po drugie, nawet jeÊli gadasz, to nie
przypominam sobie, ˝ebym kiedykolwiek przechodzi∏ z tobà na ty.
- Ja te˝ nie. A przecie˝ nie zwracasz si´
do mnie panie Kocie. Tylko po imieniu.
- Na które i tak nie reagujesz.
- Reaguj´, jak mam w tym interes –
odburknà∏ mój kot i przeciàgnà∏ si´

rozkosznie. – A poza tym nie przywita∏eÊ si´ z Rudà – kot machnà∏ ∏apà
w czymÊ w rodzaju gestu prezentacji.
- Jej paƒstwo te˝ mi si´ nie przedstawili, mimo ˝e mieszkajà tu ju˝ od
dwóch miesi´cy.
- Och, bo wy ludzie w ogóle nie macie manier – wtràci∏a Ruda – My zawsze, jak si´ widzimy, idziemy si´ obwàchaç.
- Wy, to przede wszystkim na siebie
prychacie, my si´ obwàchujemy – dyskusja zyska∏a czwartego uczestnika w,
jeÊli tak mo˝na powiedzieç, osobie mojego psa.
- Ty te˝ gadasz? – moje zdziwienie by∏o ju˝ tylko odruchowe.
- Pewno. Tylko dzieci i ryby g∏osu nie
majà. W∏aÊciwie, to nie wiem, czy przy
Êwi´tach powinienem ci to mówiç, ale
te nowe konserwy, które mi kupi∏eÊ, sà
ohydne w smaku. Zdecydowanie wola∏em, jak mi gotowa∏eÊ gulasz.
- JesteÊ bezczelny. Spas∏eÊ si´ jak beka i jeszcze wybrzydzasz na ˝arcie.
- Przygania∏ kocio∏ garnkowi. Lepiej
staƒ przed lustrem i zobacz, jaki ci
brzuchol urós∏! I przestaƒ u˝ywaç tej
nowej wody po goleniu. Jeszcze troch´,
a strac´ przez nià w´ch.
Mia∏em dosyç. Nawet jeÊli zwariowa∏em i s∏ysza∏em gadajàce zwierz´ta, to
nie zamierza∏em pozwoliç sobie, aby
mnie obra˝a∏y.
- Dosyç tego! Zaraz was wszystkich
powyrzucam na dwór.
- No w∏aÊnie. Tak to zawsze jest. Jak
nie majà racji, to od razu wrzeszczà
i wykorzystujà przewag´ fizycznà. To po

co nas bra∏eÊ do domu? Jako kaprys?
Czy ˝eby goÊcie mogli si´ zachwycaç,
jakiego masz màdrego pieska i Êlicznego kotka? A jak coÊ nie idzie po twojej
myÊli, to won za drzwi? Mo˝e jesteÊmy
tylko zwierz´tami, ale mamy swoje
uczucia. I chcielibyÊmy byç tak traktowani...
Usiad∏em g∏´biej w fotelu wpatrujàc
si´ w ma∏e czarne stworzonko, wyg∏aszajàce przemow´ na miar´ noworocznego or´dzia prezydenta. Rety, ale ten
kot ma gadane! Próbowa∏em skoncentrowaç si´ na tym, co mówi, ale gdy dotar∏ do tolerancji, dwunogich inaczej,
prawa równego dost´pu do poduszki,
wychowywania bezstresowego kotów,
poprawnoÊci politycznej w stosunku do
zwierzàt i zagwarantowania wolnoÊci
wypowiedzi, podda∏em si´.
- Kochanie, mo˝e po∏ó˝ si´ spaç do
∏ó˝ka? – g∏os ˝ony wyrwa∏ mnie z wieczornej drzemki.
- Jejku, wi´c to by∏ tylko sen?
- Jaki sen?
- No, wiesz, koty..., pies...
- A, ta ruda kotka sàsiadów. Znowu
tu przylaz∏a. Trzeba jà wygoniç.
Powoli dochodzi∏em do siebie. Wi´c
jednak nie zwariowa∏em, tylko Êni∏em.
Idàc do ∏ó˝ka, zobaczy∏em w przelocie
rudà kotkà sàsiadów. Zanim da∏a nura
w zamontowanà w drzwiach kocià klapk´, stan´∏a na chwil´ i... da∏bym s∏owo,
˝e us∏ysza∏em g∏os mówiàcy: „To czeÊç,
mi∏o by∏o ci´ poznaç”. A mo˝e to ju˝
by∏ poczàtek nowego snu?
Sàsiad

Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
I my mamy szans´ w∏àczyç si´ do
ogromnej akcji Jurka Owsiaka na rzecz
chorych dzieciaków! Wszystko wskazuje na to, ˝e 9 stycznia, w dniu VIII
fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej
Pomocy odb´dzie si´ gala teatralnomuzyczno-taneczna w sali gimnastycznej Szko∏y Podstawowej nr 3 w Starej
Mi∏oÊnie, z której ca∏y dochód zostanie
przekazany Orkiestrze. Wystàpià na
niej uczniowie XXVI LO w Aninie
m.in. z przedstawieniem
przygotowanym na podstawie ksià˚ek R.
Goscinnego „Rekreacje Miko∏ajka”.
Przedstawienie to zdoby∏o pierwszà
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nagrod´ podczas IX warsztatów
teatralnych w Aninie. Nie zabraknie
te˝ wyst´pów muzycznych, bo czym
by∏aby Wielka Orkiestra Âwiàtecznej
Pomocy
bez
muzyki?
Swoimi
umiej´tnoÊciami popiszà si´ tak˝e
uczniowie tutejszej szko∏y podstawowej. Mamy nadziej´, ˝e mieszkaƒcy
naszego osiedla zjawià si´ na naszej
imprezie i do∏o˝à choçby symboliczny
grosik. Nie zapominajmy, ˝e ziarnko do
ziarnka... A przy okazji gwarantujemy
Êwietnà zabaw´ tak dzieciakom, jak
doros∏ym. Dalsze informacje i wszelkie
szczegó∏y o imprezie znajdà Paƒstwo

na plakatach i ulotkach, które pojawià
si´ po Nowym Roku. Serdecznie
zapraszamy!
Agnieszka Gruszczyƒska
i ca∏a kl. IIIc z XXVI LO w Aninie
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem i pomocà organizacyjnà
prosimy o kontakt z Agnieszkà
Gruszczyƒskà tel. 773-34-80.
W mieÊcie Weso∏a bedà odbywa∏y si´
tak˝e inne koncerty Wielkiej Orkiestry.
Organizuje je radny p. Tomasz Struzik.

STARA MI¸OSNA

Galeria

Jesienià tego roku pan Wieƒczys∏aw
Pyrzanowski, malarz z Weso∏ej, ofiarowa∏ nam jeden ze swoich obrazów na
aukcj´ na rzecz Placu Zabaw w Starej
Mi∏oÊnie. Kilka osób w Stowarzyszeniu
widzia∏o ju˝ oczyma wyobraêni ten
pi´kny obraz wiszàcy w swoich domach,
ale czekaliÊmy do
dnia aukcji.
Mo˝e dlatego, ˝e
sobota by∏a przedwyborcza, albo dlatego,
˝e cel jakiÊ taki „nie
drogowy” i ma∏o ekscytujàcy, na aukcj´
nie zajrza∏ prawie
nikt, a s∏oneczne
„Nagietki” pow´drowa∏y do Izy, natomiast dochód ze
sprzeda˝y na konto
Placu Zabaw.

Kiedy tydzieƒ póêniej przyw´drowa∏y
do nas zadumane i troch´ niepokojàce
„Chryzantemy w wazonie” z zapytaniem, czy moglibyÊmy jako Stowarzyszenie pomóc w sprzeda˝y i tego obrazu, poczuliÊmy, ˝e teraz na nas kolej
okazaç serce i zrozumienie dla artysty,

który tak bezinteresownie wspomóg∏
naszà ide´.
Pan Pyrzanowski tworzy ju˝ od prawie dwudziestu lat. W jego dorobku sà
przepi´kne obrazy plenerowe, mi´dzy innymi
bardzo barwne impresje
z Kazimerza Dolnego
czy chocia˝by rodzimego Sulejówka. Sà te˝ obrazy olejne przedstawiajàce konie. Jeden z tych
obrazów zatytu∏owany
„PaÊnik” przedstawia
trzy konie arabskie p´dzàce po ∏àce. Jest to
szalenie
dynamiczna
kompozycja na tle urokliwej i bardzo poetyckiej ∏àki.

Zanim poka˝emy Paƒstwu wi´cej obrazów tego malarza na wystawie, którà
mamy nadziej´ zorganizowaç w lutym
2000 r., chcieliÊmy zaprezentowaç
drobny wycinek jego twórczoÊci, który
uda∏o nam si´ zobaczyç i sfotografowaç
podczas wizyty w jego mieszkaniu
18 grudnia br. Osoby zainteresowane
obejrzeniem wspomnianych wy˝ej
„Chryzantem w wazonie” zapraszamy
do Ma∏ej Galerii w szkole j´zyka angielskiego przy ul. GoÊciniec 2B w godzinach otwarcia szko∏y, lub o telefon
pod numer 773-32-70.
Ma∏gorzata Krukowska
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Ptaki Starej Mi∏osny
Krogulec
Krogulec jest podobny do jastrz´bia,
ale znacznie mniejszy: samiec ma oko∏o
30 cm d∏ugoÊci, samica oko∏o 37 cm.
Ubarwiony jest na grzbiecie szarobràzowo, od spodu bia∏o w szare lub bràzowe
poprzeczne prà˝ki. Nogi d∏ugie i cienkie, ogon na koƒcu równo Êci´ty. Oczy
okràg∏e, z∏ote. M∏ode krogulce sà prawie tak samo prà˝kowane jak rodzice.
Krogulce sà rozpowszechnione w ca∏ej Polsce, ale znacznie mniej liczne ni˝
jastrz´bie go∏´biarze czy myszo∏owy.
PrzeÊladowane przez ludzi prowadzà
˝ycie coraz bardziej skryte.
W okresie l´gowym krogulec zasiedla
skraje lasów, w innych okresach zamieszkuje k´py drzew i krzewów rosnàce wÊród pól.
Po˝ywienie krogulca stanowià g∏ównie drobne ptaki, zw∏aszcza wróble,
mazurki, sikorki modre, trznadle, rzadziej myszy, ˝aby i owady.
Krogulec poluje podobnie jak jastrzàb
go∏´biarz – uderza pod os∏onà drzew
w b∏yskawicznym ataku w powietrzu lub
wyciàga ofiar´ za pomocà smuk∏ych nóg
z gàszczu traw i ga∏´zi. Nigdy nie wypatruje zdobyczy, siedzàc w miejscu ods∏oni´tym jak jastrzàb, ani nie trzepoce nad

ziemià jak pustu∏ka. Ptaki ∏owne atakuje tylko wyjàtkowo, gdy˝ zazwyczaj sà
one dla niego za du˝e i za silne.
Gniazdo buduje najcz´Êciej na Êwierku: doÊç du˝e, wyplecione z ga∏´zi i dobrze ukryte.
Samica sk∏ada od 4 do 6 jaj, niekiedy
nawet 9, okràg∏ych, bia∏ych w fioletowoszare i ciemnobràzowe plamy. Piskl´ta
wykluwajà si´ w czasie wylotu z gniazd
m∏odych sikorek modrych i wróbli, stanowiàcych wtedy g∏ównà zdobycz krogulców.
G∏os krogulca to
j´kliwe, przeciàg∏e
„kee kee kee”, powtarzane kilkakrotnie. Jednak
ptak ten odzywa
si´ rzadko, przewa˝nie wtedy, gdy
jest niepokojony
w pobli˝u gniazda.
Przez ca∏à zim´
i wczesnà wiosn´
w naszym ogródku
poluje krogulec.
Jest to zrozumia∏e, poniewa˝ do

karmnika zlatujà si´ stada ma∏ych ptaków: sikorek, mazurków, dzwoƒców,
czy˝yków. Mo˝emy mu si´ przyglàdaç,
fotografowaç, filmowaç – zupe∏nie si´
nas nie boi. Zresztà nie trzeba go zobaczyç, by wiedzieç, ˝e jest w pobli˝u. Robi si´ zupe∏nie cicho i ptaki zastygajà na
ga∏´ziach drzew. Jego pobyt zdradzajà
te˝ Êlady uczty. Piórka rozrzucone na
ziemi.
Anna Susicka

Szafranowe bu∏eczki
Tradycja pieczenia dro˝d˝owych
ciast z dodatkiem szafranu jest stara,
dziÊ kultywowana g∏ównie w Skandynawii, gdzie piecze si´ szafranowe
bu∏eczki i „wieƒce” na dzieƒ Êw. ¸ucji
(13 grudnia) i na Bo˝e Narodzenie.
Oto najbardziej typowy przepis (z
podanej porcji powinno si´ uformowaç ok. 30 bu∏eczek).
175 g margaryny lub mas∏a
pó∏ litra mleka
50 g dro˝d˝y
pó∏ ∏y˝eczki soli
szklanka cukru
1 g szafranu
(1 jajko)
(1/2 szklanki rodzynek)
ok. 6-7 szklanek màki
1 jajko do posmarowania bu∏eczek
RozpuÊciç t∏uszcz i dolaç do niego
mleko. Kiedy mieszanina b´dzie let-
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nia (ok. 37 0C), rozpuÊciç w niej dro˝d˝e, dodaç sól, cukier, szafran, ewentualnie jajko i rodzynki. Mieszajàc,
dodawaç màk´ a˝ ciasto zacznie odchodziç od brzegów naczynia. Wyjàç
z naczynia, obsypaç màkà i od∏o˝yç
do wyroÊni´cia przykryte Êciereczkà
(ok. 1/2 godz.). Po wyroÊni´ciu wyrabiaç ciasto jeszcze kilka minut,
a nast´pnie formowaç na stolnicy
bu∏eczki. Bu∏eczki mo˝na dekorowaç
rodzynkami, a przed w∏o˝eniem do
pieca smarowaç roztrzepanym jajkiem. Piec w Êrodkowej cz´Êci piekarnika w temperaturze 225-250 0C
przez 5 do 10 min.
Typowe
bu∏eczki
szafranowe
majà
kszta∏t ósemek z rotel.
dzynkami w „oczkach”.
W∏odek

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31 , tel. kom. 0-601 220 910
DOJAZD GRATIS 24 h
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SYLWESTER 2000
ZAPRASZAMY NA:
szampaƒskà zabaw´
wyÊmienità kuchni´ polskà
pokaz sztucznych ogni
tel. 773 30 02
Ciekawostka
Na sesji Rady Miasta w dniu 10 grudnia, po raz kolejny,
kilkadziesiàt minut zaj´∏a dyskusja o naszej gazetce. Tym razem pretensje zg∏asza∏a radna p. Marianna Burszewska.
Pierwszy zarzut dotyczy∏ tego, ˝e w poprzednim numerze napisaliÊmy, i˝ nie popiera∏a wniosku o zamieszczenie na kartach do g∏osowania w wyborach do Rady Dzielnicy informacji o komitetach popierajàcych poszczególnych kandydatów.
Drugi zarzut: ˝e nie wymieniliÊmy z nazwiska wszystkich goÊci uczestniczàcych w pierwszej sesji Rady Dzielnicy...
Zadziwiajàce jest to, ˝e zamiast zwróciç si´ w tej sprawie
bezpoÊrednio do redakcji, p. Burszewska chcia∏a, aby Przewodniczàcy Rady Miasta „upomnia∏” gazetk´ za „ra˝àce”
nieÊcis∏oÊci. Kiedy poprzednio p. Hajta∏owicz w podobnym
trybie chcia∏ wp∏ywaç na gazetk´, uznaliÊmy to za Êmiesznostk´ i nie reagowaliÊmy. W koƒcu radni to nie dzieci i powinni wiedzieç jak takie rzeczy si´ za∏atwia. Poniewa˝ jednak sà tacy, którzy nie wiedzà, co zrobiç, aby prasa dobrze
o nich pisa∏a, podsuniemy im dwa proste rozwiàzania:
1. Nie robiç i nie gadaç g∏upot, których potem trzeba si´
wstydziç,
2. JeÊli mimo tego ktoÊ was „obsmaruje”, to najcz´Êciej wystarczy zadzwoniç, wyjaÊniç, poprosiç o sprostowanie lub
publikacj´ oÊwiadczenia.
Nasza gazeta jest redagowana ca∏kowicie spo∏ecznie (autorzy i redaktorzy nie dostajà nawet diet) i czasem si´ zdarza, ˝e ktoÊ coÊ pokr´ci. Zawsze si´ wtedy kajamy i przepraszamy. Warto pami´taç, ˝e odrobinà pokory i ˝yczliwoÊci
mo˝na zwojowaç wi´cej ni˝ butà i pychà.
Red.

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

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

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

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

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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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)

Komunikaty o imprezach niekomercyjnych i og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie, a jej ukazywanie jest uzale˝nine od wp∏ywów z reklam.
Wszystkich zainteresowanych reklamà w naszej gazecie prosimy o kontakt telefoniczny
z p. Ma∏gorzatà Krukowskà tel. 773-34-39.
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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
serdecznie zaprasza na bal karnawa∏owy

26 luty (sobota) w restauracji „GoÊciniec"
Gwarantujemy wyÊmienità zabaw´, pyszne jedzenie,
doskona∏à muzyk´ i taƒce do bia∏ego rana.

Zaproszenia w cenie 150 z∏ od osoby mo˝na b´dzie kupiç
od 10 stycznia 2000 r. w Szkole J´zyka Angielskiego
ul. GoÊciniec 2B, u cz∏onków Stowarzyszenia Sàsiedzkiego
lub w restauracji „GoÊciniec".
Bal ma charakter charytatywny. Dochody z balu zostanà przeznaczone
na budow´ Osiedlowego Placu Zabaw.

