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Od redakcji...
Serdecznie witamy Paƒstwa w tym
nowym dwutysi´cznym roku. Pluskwa
milenijna nie spowodowa∏a globalnego kapitalizmu, wi´c kolejny rok zaczynamy bez specjalnych sensacji.
Choç tak zupe∏nie nudno nie jest. Na
Je˝dzieckiej, w siedzibie Zespo∏u zrobi∏o si´ t∏oczno, choç zwa˝ywszy na wag´ problemów do rozwiàzania, to frekwencja, Êrednio ok. 15%, nie jest
osza∏amiajàca. Na jednym Zadaniu
zdarzy∏o si´ nawet, ˝e by∏a tylko jedna
osoba. Sama si´ zg∏osi∏a, a nast´pnie
sama jednog∏oÊnie wybra∏a na przedstawiciela ca∏ego Zadania.
Za to dzi´ki zebraniom w Zespole
burmistrz Weso∏ej w∏aÊnie ustanawia
rekord cz´stotliwoÊci bywania na naszym Osiedlu (przyje˝d˝a bowiem codziennie na ka˝de spotkanie grupy
cz∏onkowskiej). Pozostaje nam ˝yczyç
mu wytrwa∏oÊci w poznawaniu, a na-

By nie by∏
przesypuje si´ Ênie˝ny czas
w klepsydrze drugiego tysiàca lat
nim zegary uderzà dwanaÊcie razy
ostatnie ziarenko piasku wype∏ni
przesz∏oÊç
by przysz∏oÊç
przesypywa∏a ˝ycie
trzeba na nowo
odwróciç klepsydr´
wype∏niç jej pró˝ni´
sypiàcà si´ nadziejà
prze˝yciem radosnym
zrodzonym w nowej epoce
by strumieƒ piasku
nie by∏ mokry od ∏ez
i lekko sypa∏ si´...
sypa∏...
sypa∏...
Irena ¸ukszo

st´pnie rozwiàzywaniu problemów trapiàcych Starà Mi∏osn´.
Ale wróçmy do naszej gazetki.
Pierwszà cz´Êç zdominowa∏ wywiad
z burmistrzem, który z koniecznoÊci
podzieliliÊmy na dwie cz´Êci (druga za
miesiàc). Zach´camy do jego lektury,
gdy˝ jego d∏ugoÊç nie wynika z tego, ˝e
Burmistrz lubi tak du˝o mówiç, lecz ˝e
ma tyle ciekawych informacji. Podobnie zach´camy do lektury felietonu
„Dwa Êwiaty“, w którym Robert W´grzynowski prezentuje wizj´ przysz∏oÊci rozwoju naszego Osiedla.
A na koniec, jak zwykle, apelujemy
o kontakt z nami. Piszcie i informujcie
nas o tym, co ciekawego dzieje si´
w Starej Mi∏oÊnie, o ciekawych pomys∏ach i inicjatywach. JesteÊmy pismem
mieszkaƒców i ch´tnie opublikujemy
wszystko, co dotyczy naszej lokalnej
spo∏ecznoÊci.
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W numerze
✔ wywiad z burmistrzem miasta
Weso∏a - serdecznie polecamy!

✔ informacje z Rady Dzielnicy,
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Miasta i Powiatu
jak zdobyç „normalny” adres?
jaka administracja Osiedla?
nowe legendy o Starej Mi∏oÊnie
nowy cykl - kàcik bibliofila
czy jesteÊmy kulturalni? A Êmieci
w lesie?
nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
Nasze Ptaki, Gaw´dy Pradziadka
dlaczego nadal nie ma placu
zabaw?
powstaje aktualny Plan Starej
Mi∏osny (patrz. ostatnia strona)
zapraszamy na bal karnawa∏owy
- Wielkà Biesiad´ Sàsiedzkà
(patrz - ostatnia strona)
zadbajmy o swoje zdrowie póki
czas
Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 9

Wywiad
z p. Jackiem Wojciechowiczem,
burmistrzem miasta Weso∏a
cz´Êç 1

Ma∏gorzata Krukowska: Chcia∏abym
zaczàç od tematu na pewno najbardziej
interesujàcego naszych czytelników, tj. od
inwestycji miasta Weso∏a w Starej Mi∏oÊnie. Co z ulicà Torfowà? Czy jest ju˝
projekt ulicy Torfowej, oraz ronda na
skrzy˝owaniu GoÊciƒca i Torfowej? Kiedy realnie mogà si´ rozpoczàç roboty
ziemne?
Jacek Wojciechowicz: Po pierwsze,
nie mamy projektu, bo jest on w trakcie
tworzenia. Po drugie, przy uchwalaniu
bud˝etu ja zaproponowa∏em jakà jednà
z inwestycji budow´ ulicy Torfowej.
W wyniku dyskusji na sesji Rady Miasta, inwestycja ta zosta∏a zamro˝ona
jednak nie dalej ni˝ do koƒca kwietnia,
aby przyjrzeç si´ bud˝etowi i stwier-

dziç, czy bud˝et miasta jest w stanie wytrzymaç i t´ jeszcze inwestycj´, poniewa˝ Rada wyrazi∏a pewne zaniepokojenie tym , ˝e nasz bud˝et jest bardzo
mocno inwestycyjny i agresywny. Zatem niejako dla bezpieczeƒstwa powiedziano, aby ten pierwszy kwarta∏ (4
miesiàce) zostawiç na obserwacj´, jakie
b´dà wyniki bud˝etu. I wtedy dopiero
wróciç do sprawy ulicy Torfowej i zdecydowaç, czy robiç t´ inwestycj´ i czy
bud˝et na to pozwala, czy nie. Jestem
g∏´boko przekonany, ˝e w kwietniu Rada stwierdzi, ˝e bud˝et nie jest zagro˝ony, jest realny i do wykonania, i ˝e inwestycja przy ulicy Torfowej b´dzie reDokoƒczenie na str. 4
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WieÊci
w pigu∏ce
Na sesji Rady Miasta w dniu 17 grudnia,
g∏ówna ulica naszego osiedla doczeka∏a
si´ normalnej i na dodatek pi´knej nazwy.
Zamiast umownej Obwodnicy mamy alej´
Jana Paw∏a II.

❍❍❍
Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy
w Weso∏ej zebra∏a ok. 44 tys. z∏. Organizacja imprezy kosztowa∏a miasto 18, 5 tys. z∏.

❍❍❍
Urz´dowi Miasta uda∏o si´ wykorzystaç
w 100 procentach 1 mln z∏ dotacji z powiatu miƒskiego na budow´ szko∏y w Starej Mi∏oÊnie. Dzi´ki temu szanse na jej
szybkie uruchomienie sà coraz wi´ksze.

❍❍❍
Trwajà zebrania Grup Cz∏onkowskich.
Przy frekwencji poni˝ej 20% sà wybierani
przedstawiciele na Walne Zgromadzenie,
które zdecyduje o majàtku wszystkich
cz∏onków Zespo∏u.

Z prac Rady Dzielnicy
Po dwóch sesjach grudniowych
w styczniu Rada Dzielnicy pracowa∏a
w komisjach.
Kontynuuje prace Komisja ds. Nazewnictwa Ulic poszukujàc razem
z Paƒstwem naj∏adniejszych nazw dla
bezimiennych uliczek Starej Mi∏osny.
Cieszy fakt, ˝e poszukiwania te stajà si´
okazjà do poznawania si´ sàsiadów nowo zamieszkanych bloków, szeregów
i domków. Rada Dzielnicy zaopiniuje
projektowane nazwy kolejnych kilkunastu uliczek na najbli˝szej swojej sesji.
Komisja infrastruktury i Ochrony
Ârodowiska uczestniczy w pracach zespo∏u negocjacyjnego ds. wykupu ziemi pod projektowanà budow´ ulicy
Torfowej.
Cz∏onkowie Komisji ds. przej´cia
majàtku wspólnego MPZBDJ i W
uczestniczà w roli obserwatorów w zebraniach grup cz∏onkowskich Zespo∏u.
Maraton spotkaƒ rozpoczà∏ si´ 18
stycznia i b´dzie trwaç a˝ do koƒca lu-

tego, z 2-tygodniowà przerwà w czasie
ferii.
Z przyjemnoÊcià pragn´ Paƒstwa poinformowaç, i˝ w lutym rozpocznie
dzia∏alnoÊç Biuro Rady. Rada Dzielnicy dosta∏a do swojej dyspozycji dwa pokoje w budynku przy ul. Jeêdzieckiej 20,
w pawilonie nad prywatnymi gabinetami lekarskimi. Chcemy, aby Biuro sta∏o
si´ dla mieszkaƒców Starej Mi∏osny nie
tylko punktem informacji o pracy Rady
Dzielnicy, ale równie˝ ∏àcznikiem
z urz´dem miasta. W biurze b´dziecie
mogli Paƒstwo zapoznaç si´ z obowiàzujàcymi przepisami gminnymi, uzyskaç informacje o procedurach za∏atwiania spraw w urz´dzie miasta, otrzymaç formularze, wzory wniosków itp.
Dla Paƒstwa wygody biuro b´dzie
otwarte w godzinach popo∏udniowych
oraz ewentualnie w soboty rano.
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
Ewelina Kozak

Przygotowania do budowy
ulicy Torfowej

❍❍❍
Trwa budowa kolejnej stacji BP, tym razem przy McDonaldzie. Ju˝ wkrótce b´dziemy mieli na Osiedlu trzy stacje benzynowe.

Serdecznie zapraszamy Paƒstwa
na najbli˝szà
sesj´ Rady Dzielnicy,
która odb´dzie si´
w dniu 11 lutego o godz. 18.00,
ul. Jeêdziecka 20 sala nr 6
Radni Rady Dzielnicy

W poniedzia∏ek 17 stycznia o godz.
17.00 z inicjatywy Urz´du Miasta odby∏o
si´ spotkanie robocze dotyczàce rozpocz´cia prac przygotowawczych do budowy nawierzchni na ul. Torfowej.
W spotkaniu prowadzonym przez wiceburmistrza Bogdana Wilka uczestniczyli przedstawiciele Rady Dzielnicy,
urz´dnicy U. M. , projektant i przedstawiciel MPZBDJiW.
Nie przybyli zaproszeni radni reprezentujàcy Starà Mi∏osnà w Radzie Miasta.
W trakcie spotkania zosta∏ przedstawiony przez in˝. Kaszub´ projekt
ul. Torfowej.

Komisja Rady Dzielnicy do Spraw Nazewnictwa Ulic
pragnie stworzyç BANK NAZW ULIC.
Zwracamy si´ z uprzejmà proÊbà do wszystkich
mieszkaƒców naszego Osiedla
o twórczy wysi∏ek i zg∏aszanie propozycji.
Wszelkie pomys∏y nale˝y przelaç na papier i wrzuciç do
skrzynek Stowarzyszenia Sàsiedzkiego przy koÊciele i w Domeko.
SERDECZNIE DZI¢KUJEMY
DZI¢KUJEMY

Wg. tej koncepcji na drog´ sk∏ada∏by
si´ pas jezdni o szerokoÊci ok. 7 m, trawniki po obu stronach jezdni, pe∏niàce rol´ poch∏aniaczy wody deszczowej, Êcie˝ka dla rowerzystów i chodniki.
Aby ww. projekt zrealizowaç, miasto
musi pozyskaç oko∏o szeÊciometrowy
pas gruntów wzd∏u˝ ul. Torfowej od w∏aÊcicieli dzia∏ek przy tej ulicy.
W koncepcji przedstawionej przez
burmistrza Wilka za∏o˝ony jest wykup
gruntów przez Urzàd Miasta po cenach
rynkowych oraz zwrot kosztów poniesionych na wzniesienie w pasie podlegajàcym wykupowi inwestycji takich jak np.
ogrodzenia. Wzd∏u˝ ul. Torfowej zostanà przesuni´te w kierunku do ulicy linie
rozgraniczajàce, co spowoduje, ˝e wi´ksza ni˝ dotychczas cz´Êç dzia∏ek b´dzie
dost´pna pod zabudow´.
W najbli˝szym czasie Urzàd Miasta
zamierza podjàç rozmowy z w∏aÊcicielami dzia∏ek, w celu porozumienia si´ w
sprawie pozyskania terenu. Rozmowy
majà odbywaç si´ w obecnoÊci przedstawicieli Rady Dzielnicy.
Józef WojtaÊ
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Ulic ciàg dalszy, czyli kto i jak
mo˝e si´ meldowaç
RadoÊç cz´Êci mieszkaƒców z powodu
nazwania du˝ej liczby ulic na naszym
Osiedlu pryska∏a jak mydlana baƒka, kiedy po przyjÊciu do Referatu Geodezji dowiadywali si´, ich ulica akurat nazwana
nie zosta∏a. Jako przewodniczàca Komisji do Spraw Nazewnictwa Ulic czuj´ si´
w obowiàzku poinformowaç Paƒstwa,
szczególnie zaÊ tych, którzy nadal mieszkajà na Zadaniach, ˝e na Sesji Rady
Miasta 17 grudnia 1999 r. zosta∏o nazwanych 61 ulic. By∏y to ulice podane nam
w zestawieniu przygotowanym przez Zespó∏. Po pewnych korektach (pisa∏am
o tym w poprzednim numerze WiadomoÊci Sàsiedzkich) lista ta zosta∏a zatwierdzona na Sesji Rady Miasta. Pozosta∏e
ulice b´dà nazywane sukcesywnie, a˝ do
wyczerpania potrzeb. B´dziemy si´ starali, aby na ka˝dej Sesji mo˝na by∏o
uchwalaç kolejne nazwy. JesteÊmy otwarci na Paƒstwa propozycje – Mieszkaƒcy
Bezimiennych Uliczek! – napiszcie do
nas, przecie˝ to wy b´dziecie si´ meldowaç pod przysz∏ym adresem.
Zwracam si´ teraz do tych, którzy majà ju˝ nazwanà ulic´, ale nie majà jeszcze
numeru porzàdkowego i nadal nie mogà
z tego powodu pos∏ugiwaç si´ normalnym adresem. Otó˝ procedura nie jest
zbyt skomplikowana, chocia˝ wymaga,
niestety, troch´ wysi∏ku. Obok drukujemy wzór formularza podania o wydanie
zaÊwiadczenia o oznaczeniu numerem
porzàdkowym. Formularz ten nale˝y wype∏niç pami´tajàc o tym, ˝e numer ewidencyjny dzia∏ki to nie numer z losowania (czyli ten obiegowo przez nas u˝ywany), ale numer widniejàcy w akcie notarialnym lub na wypisie z Ksi´gi Wieczystej. Oprócz podania powinniÊcie Paƒstwo z∏o˝yç odbitk´ z mapy zasadniczej
miasta z zainwentaryzowanym budynkiem (chodzi tu o mapki, które potrzebne by∏y do przy∏àczenia wody lub gazu albo do zakoƒczenia budowy). Do kompletu dokumentów brakuje jeszcze znaczków skarbowych za 4.50 z∏ oraz odbioru
budynku lub zaÊwiadczenia o zaawansowaniu prac budowlanych w 80 % (wydawane przez Zespó∏). Po z∏o˝eniu ww. dokumentów w Referacie Geodezji mamy
szans´ na to, ˝e w nied∏ugim czasie b´dziemy szcz´Êliwymi posiadaczami normalnego adresu, a stàd ju˝ krótka droga
do zameldowania. Ci mieszkaƒcy, którzy

nie ukoƒczyli jeszcze budowy lub jej nie
zacz´li, a chcieliby u˝ywaç normalnych
adresów, mogà wystàpiç do Referatu
Geodezji o przydzielenie tzw. projektowanego numeru porzàdkowego, sk∏adajàc komplet dokumentów bez odbioru
budynku lub zaÊwiadczenia. Projektowany numer porzàdkowy mo˝e byç u˝ywany
jako adres korespondencyjny, ale nikt
nie mo˝e si´ meldowaç pod takim adresem.
Wszystkim nam zale˝y, by jak najwi´ksza liczba mieszkaƒców mog∏a przestaç
korzystaç z „ZADÓW”, dlatego warto,
by na danej ulicy ktoÊ zebra∏ komplety
dokumentów od wszystkich zainteresowanych sàsiadów i dostarczy∏ je do Refe-

................................................

ratu Geodezji. Usprawni to bardzo prac´
paniom w Urz´dzie, a Paƒstwu oszcz´dzi
d∏ugiego oczekiwania na przydzielenie
numeru. Warto w tym miejscu zauwa˝yç,
˝e mieszkaƒcy krótkich uliczek majà
wi´ksze szanse na szybkie za∏atwienie tej
sprawy.
Na koniec chcia∏abym prosiç Paƒstwa
o cierpliwoÊç i wyrozumia∏oÊç, jeÊli chodzi o umieszczanie tablic z nazwami ulic.
Zarzàd Miasta zobowiàza∏ si´ wykonaç
te prace w ciàgu pó∏ roku i miejmy nadziej´, ˝e mo˝e ju˝ wkrótce pojawià si´
pierwsze tablice.
Izabela Antosiewicz

Weso∏a dnia .............................

imi´ i nazwisko

................................................
adres zamieszkania - ulica

................................................
nr kodu poczt.

nr. telefonu

Do
Wydzia∏u
Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urz´du Miasta w Weso∏ej

PODANIE

Jako w∏aÊciciel, u˝ytkownik wieczysty, posiadacz nieruchomoÊci
(niepotrzebne skreÊliç)

zwracam si´ z proÊbà o wydanie zaÊwiadczenia o oznaczeniu numerem porzàdkowym
(adresowym) nieruchomoÊci budynkowej uregulowanej w ksi´dze wieczystej Nr.............
na dzia∏ce ewidencyjnej nr ................... z obr´bu ewid. nr. .............................. m. Weso∏a.
Proponuj´ jako najbardziej w∏aÊciwy, ze wzgl´du na czytelnoÊç informacji adresowej
adres - ulica ................................. Nr............................

Za∏àczniki:
1. Odbitka fragmentu mapy zasadniczej
miasta z inwentaryzacjà geodezyjnà przedmiotowego budynku,
2. Kopia poÊwiadczenia przyj´cia zg∏oszenia
u˝ytkowania obiektu.
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c.d. ze str. 1
alizowana. My w tej chwili, oczywiÊcie,
nie czekamy na kwiecieƒ, tylko ju˝ teraz jest robiony projekt i do kwietnia
b´dzie on uzgodniony, uzyska wszystkie niezb´dne zezwolenia, aby mo˝na
by∏o wejÊç na budow´, no i jeÊli Rada
odblokuje t´ decyzj´, to roboty ziemne
mog∏yby si´ rozpoczàç w okolicach
czerwca.
M.K.: Czy orientuje si´ pan, jak d∏ugo
mia∏aby trwaç taka budowa?
J.W.: Mówimy o niewielkim odcinku
drogi, chodzi o jakieÊ 500-600 metrów.
Jest to oczywiÊcie uzale˝nione od rozmów z w∏aÊcicielami gruntów szczególnie w obr´bie skrzy˝owania z GoÊciƒcem, bo tam jest wymagane poszerzenie tej ulicy. Na pozosta∏ym odcinku
b´dzie to prostsze, poniewa˝ z Parafià
sprawa jest w pe∏ni uzgodniona i nie
b´dzie takich wàtpliwoÊci.
Budowa takiego odcinka drogi nie
powinna trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa-trzy miesiàce.
M.K.: Czy w ramach tej inwestycji przewiduje si´ oÊwietlenie ulicy Torfowej?
J.W.: Owszem, nie tylko oÊwietlenie,
ale równie˝ pociàgni´cie wszystkich
mediów, które niezb´dnie trzeba
po∏o˝yç przed zrobieniem ulicy. To
wszystko jest tam przewidziane.
Ja tylko, wyg∏aszajàc komentarz do
tej inwestycji, chcia∏em jeszcze powiedzieç, ˝e zdaj´ sobie spraw´ z tego, ˝e
potrzeby drogowe osiedla czy w ogóle
Starej Mi∏osny sà znacznie wi´ksze ni˝
ten kawa∏ek Torfowej. Natomiast my
byÊmy chcieli w ten sposób pokazaç
mieszkaƒcom Starej Mi∏osny, ˝e obecne w∏adze majà szczery zamiar, ˝eby inwestowaç w Starà Mi∏osnà i ˝eby pobudziç równie˝ inicjatyw´ wÊród mieszkaƒców. Inicjatyw´ chocia˝by polegajàcà na tym, aby osoby, które mieszkajà
na terenie Starej Mi∏osny, meldowa∏y
si´ i p∏aci∏y podatki. Poniewa˝, niestety,
mamy bardzo du˝o przyk∏adów osób,
które mieszkajà w Starej Mi∏oÊnie, ale
zameldowane sà w innych gminach
w Warszawie i ich podatki idà zupe∏nie
gdzie indziej. A tylko wtedy, gdy b´dziemy mieli jak najwi´cej podatników,
tylko wtedy b´dziemy w stanie mieç
wi´kszy bud˝et i móc wi´cej inwestowaç.
M.K.: Drugà takà inwestycjà, bardzo
wszystkich interesujàcà, jest budowa
szko∏y.
J.W.: Inwestycja ta jest realizowana
przez tego samego wykonawc´, który
robi∏ jà na zlecenie Kuratorium OÊwiaty w Warszawie. Miasto przej´∏o t´ in-
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westycj´ praktycznie w paêdzierniku niecznoÊci, aby budujàc SUW nale˝a∏o
1999, w listopadzie ruszy∏a budowa, byç w∏aÊcicielem wszystkich uj´ç wodktóra zosta∏a odblokowana przez nas nych. Szczególnie, ˝e sytuacja pod tym
prawie po roku (by∏a ona wstrzymana wzgl´dem w Starej Mi∏oÊnie jest specyprzez kuratora z powodu braku Êrod- ficzna i to te˝ trzeba rozumieç i braç
ków). Uda∏o si´ jà odblokowaç dzi´ki pod uwag´. Zatem je˝eli ˝adne formaltemu, ˝e dostaliÊmy pieniàdze z powia- ne sprawy nie stanà nam na przeszkotu, który nie chcia∏ tej szko∏y przejàç. dzie, mo˝liwe jest zakoƒczenie I etapu
Uda∏o si´ nam wszystkie je wykorzy- tej inwestycji jeszcze do koƒca roku
staç, nie straciliÊmy ani z∏otówki. Do 2000.
koƒca roku 1999 miasto zainwestowa∏o
M.K.: Co powinni zrobiç mieszkaƒcy,
1 mln z∏otych przekazanych z powiatu. którzy z w∏asnych funduszy wybudowali
W tym roku miasto przewiduje inwe- sieç energetycznà i oÊwietlenie na ulicach
stycj´ z w∏asnych Êrodków w wysokoÊci formalnie przej´tych przez miasto Weso∏a,
700 tys. z∏otych, przy czym jeszcze czy- aby miasto przej´∏o na siebie obowiàzek
nimy starania o pieniàdze z Minister- uiszczania op∏at za energi´ elektrycznà?
stwa Edukacji Narodowej. Z∏o˝yliÊmy
J.W.: Powinni si´ zg∏osiç z wnioskiem
wniosek na 1 milion z∏otych. Ile dostaniemy, trudno jest z góry przesàdziç. do Zarzàdu miasta o uj´cie tych op∏at
Taka suma, tzn. 1,7 miliona pozwoli∏a- w wydatkach miejskich. Dobrze by byby na zakoƒczenie pierwszego etapu tej ∏o, ˝eby za takim wnioskiem sta∏y osoby
inwestycji, tzn. na otwarcie szko∏y i roz- upe∏nomocnione przez tych, którzy fipocz´cie w niej nauki. JeÊli te pienià- nansowali budow´, np. przewodniczàcy
dze b´dà, to otwarcie szko∏y mog∏oby komitetu danej uliczki.
nastàpiç 1 wrzeÊnia 2000, natomiast my
M.K.: Chcia∏abym przejÊç teraz do tezak∏adamy, ˝e nastàpi to 1 wrzeÊnia matu ostatnio bardzo popularnego w Sta2001, gdy˝ nie mamy ˝adnych realnych rej Mi∏oÊnie czyli do tzw. „komunalizacji
przes∏anek, ˝eby sàdziç, i˝ takà kwot´ Zespo∏u“. Co Pan myÊli na temat przej´cia
dostaniemy z Ministerstwa. Zak∏ada- przez miasto mienia Zespo∏u? Czy jest to
my, ˝e to nastàpi rok pó˝niej przy ko- konieczne? Czy usunie to niewidzialnà
lejnym udziale w tej inwestycji bud˝etu granic´, która rozpoÊciera si´ wokó∏ Starej
miasta Weso∏a.
Mi∏osny? Chodzi mi o to, ˝e w tej chwili
M.K.: Nast´pna inwestycja to stacja nadal jesteÊmy postrzegani przez Weso∏à
uzdatniania wody. Wiem, ˝e przetarg wy- jako osiedle 50-lecia PRL-u i Zespó∏, a ragra∏a firma Wodrol i wyniki przetargu ju˝ czej jego Zarzàd, odgrywa rol´ g∏ównego
reprezentanta wszystkich mieszkaƒców
sà prawomocne.
Osiedla w stosunku do miasta Weso∏a.
J.W.: W tej chwili sprawa jest w staro- I czy ewentualne przej´cie tego majàtku
stwie w Miƒsku. Ca∏a sprawa rozbija si´ otworzy drog´ kolejnym inwestycjom miejo pozwolenie na budow´. Po prostu, skim na terenie Starej Mi∏osny?
starostwo wydajàc pozwolenie na budow´ SUW, której
inwestorem
jest
miasto
Weso∏a,
oczekuje, i˝ miasto
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
b´dzie równie˝ w∏aÊcicielem uj´ç wodnych i sieci wodoLECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
ciàgowej, a ta, jak
wiadomo, jest w∏aRTG Z¢BÓW
snoÊcià
Zespo∏u
i nie zosta∏a do tej
Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
pory przekazana.
wtorek
9-12
Jest to pewna trudnoÊç, ale sàdz´, ˝e
t´ trudnoÊç uda Tel. 773-21-12
nam si´ pokonaç Weso∏a Os. Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411
i w tej sprawie b´dziemy w najbli˝szym czasie rozmawiaç ze starostwem.
MyÊl´, ˝e jest to
nadgorliwoÊç
ze
strony starostwa,
tel.
, tel. kom.
gdy˝ z formalnego
punktu widzenia
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nie ma takiej ko-
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J.W.: Po pierwsze, ja nie dostrzegam
˝adnej granicy pomi´dzy Starà Mi∏osnà
a resztà miasta. Nie chc´ jej dostrzegaç.
Ja wiem, ˝e ta granica gdzieÊ funkcjonuje, bardziej w podÊwiadomoÊci ni˝
w rzeczywistoÊci. Ale ja tej granicy nie
dostrzegam i, jak mówi´, nie chc´ jej
dostrzegaç.
Po drugie: czy komunalizacja Zespo∏u otworzy kolejne inwestycje w Starej
Mi∏oÊnie? Otó˝ inwestycje w Starej Mi∏oÊnie w roku 1999, a szczególnie w roku 2000 sà faktem. Wystarczy wspomnieç o budowie szko∏y, którà miasto
przej´∏o od powiatu i kuratora. Nale˝y
powiedzieç o planach zwiàzanych z budowà ulicy Torfowej, budowà skrzy˝owania al. Jana Paw∏a II i Traktu Brzeskiego. W tej chwili trwa rozbudowa
stra˝nicy OSP w Starej Mi∏oÊnie i budowa stacji uzdatniania wody. Wi´c myÊl´,
˝e tutaj o jakimÊ nowym otwarciu nie
mo˝na w ogóle mówiç, bo to ju˝ nastàpi∏o. Nastàpi∏o nie tylko otwarcie na
Osiedle, ale w ogóle jest nastawienie
doÊç pozytywne do inwestowania
w mieÊcie. My wydajemy 40% bud˝etu
na inwestycje i to dotyczy równie˝ inwestowania w Starej Mi∏oÊnie. Trzeba powiedzieç, ˝e b´dziemy robiç projekt
wodociàgu dla cz´Êci pó∏nocnej Starej
Mi∏osny, b´dziemy robiç oÊwietlenie
ulic Mazowieckiej i Szkolnej. Jeszcze
pod koniec zesz∏ego roku wykonaliÊmy
takà mo˝e niewielkà inwestycj´, ale
jednak, czyli oÊwietlenie ulicy Borkowskiej w tej cz´Êci, w której przylega ona
do koÊcio∏a. MyÊl´, ˝e o nastawieniu
w∏adz miasta do Starej Mi∏osny Êwiadczy chocia˝by fakt, i˝ zajmujemy si´
sprawà nazw ulic i nadajemy te nazwy
w doÊç szybkim tempie. Co te˝ pewnie
jakoÊ porzàdkuje sytuacj´.
M.K.: Gdyby miasto mia∏o mo˝liwoÊç
sprzeda˝y jakiegoÊ mienia na terenie
dzielnicy, czy mo˝emy oczekiwaç formalnej gwarancji, ˝e przychody ze sprzeda˝y
tych gruntów zostanà przeznaczone w ca∏oÊci na inwestycje na tym terenie?
J.W.: Gdyby dosz∏o do tego, ˝e miasto
zosta∏oby obdarowane jakimiÊ sk∏adnikami mienia, które przynoszà dochody,
na pewno te dochody by∏yby uj´te
w bud˝ecie miasta i by∏yby wydatkowane zgodnie z intencjà darczyƒców, czyli
na inwestycje w Starej Mi∏oÊnie. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e infrastruktura istniejàca na osiedlu mo˝e z jednej strony
przynosiç dochody, mo˝e byç czynnikiem, który zwi´ksza bud˝et. Ale równie˝ jest cz´Êç infrastruktury takiej,
która wymaga nak∏adów. Chocia˝by
uporzàdkowanie sieci kanalizacyjnej,
chocia˝by kwestia wodociàgu, która te˝
nie jest zakoƒczona, ˝e nie wspomn´
o braku kanalizacji deszczowej, której
nikt nie przewidzia∏, a jest to coraz

wi´kszy problem na osiedlu. A b´dzie
to szczególnie du˝y problem w momencie budowy dróg, bo trzeba b´dzie te
drogi odwodniç. Dzisiaj ta woda sp∏ywa
sobie jak chce, natomiast na pewno
w przypadku budowy dróg trzeba b´dzie to uregulowaç, a nie mo˝na wprowadzaç deszczówki do kanalizacji sanitarnej. Wi´c przej´cie tej infrastruktury
to sà pewne profity dla miasta, ale
wià˝à si´, niestety, w du˝ej mierze z nak∏adami.
M.K.: Moje nast´pne pytanie dotyczy
jednej z takich niedochodowych cz´Êci
infrastruktury, tj. oczyszczalni Êcieków
„Cyraneczka“. Zarzàd Zespo∏u twierdzi,
˝e wykaza∏ maksimum dobrej woli w celu przekazania tej˝e oczyszczalni Êcieków
na rzecz miasta. Jak wyglàda stanowisko
Zarzàdu Miasta w tej sprawie?
J.W.: Do mnie nikt si´ nie zwraca∏, a
jestem tutaj rok, o przej´cie oczyszczalni Êcieków. Wiem, ˝e takie próby by∏y
czynione wczeÊniej. W zwiàzku z tym,
˝e nikt si´ nie zg∏asza∏, to jeszcze na
dzisiaj nie mam stanowiska.
M.K.: Czy pan, jako prawnik, spotka∏
si´ ostatnio z takà opinià prawnà, którà
te˝ wyartyku∏owa∏ Zarzàd Zespo∏u, ˝e
Zespó∏ mo˝e byç traktowany jako spó∏ka
cywilna 14 osób, które kiedyÊ w imieniu
swoich resortów za∏o˝y∏y Zespó∏? Czyli
nie spó∏ka ponad 2000 obecnych cz∏onków Zespo∏u, ale tych czternastu, które
podpisa∏y si´ pod aktem za∏o˝ycielskim?
J.W.: Ja si´ nie spotka∏em z takà opinià. MyÊl´, ˝e nale˝a∏oby przeÊledziç
histori´ Zespo∏u i odpowiedzieç sobie
na podstawowe pytanie. Czy majàtek
Zespo∏u w postaci nieruchomoÊci pochodzi∏, zosta∏ wytworzony, z majàtku
czternastu osób, czy jakiejÊ wi´kszej iloÊci. JeÊli ktoÊ jest w stanie udowodniç,
˝e czternaÊcie osób zgromadzi∏o taki
czy inny majàtek, to chwa∏a mu za to.
Natomiast ja, nie znajàc dok∏adnie historii Zespo∏u, skàdinàd wiem, ˝e majàtek ten powsta∏ z wk∏adów, które wnosi∏o kilka tysi´cy osób. W zwiàzku
z tym, nie sàdz´, aby ktoÊ chcia∏ przedstawiaç przytoczonà przez panià opini´,
poniewa˝ wydaje mi si´ ona nierealna.
M.K.: wÊród ró˝nych grup do oddzielenia si´. Zosta∏y one nawet wyra˝one
w formalnym wniosku 5 radnych miejskich ze Starej Mi∏osny do Ministerstwa
Spraw Wewn´trznych o utworzenie samodzielnej gminy, miasta Stara Mi∏osna.
Kto by na tym skorzysta∏?
J.W.: Prawdopodobnie tylko te osoby,
które za tym stojà. Byç mo˝e osoby,
które dà˝à i podsycajà nastroje, dà˝à
do tego, by móc zarzàdzaç osobnà gminà Stara Mi∏osna. Ja, jako nie zainteresowany i patrzàcy na to zupe∏nie z bo-

ku, mog´ stwierdziç, ˝e Weso∏a ma
przed sobà bardzo dobre perspektywy,
ale pod warunkiem, ˝e b´dzie si´ rozwijaç harmonijnie i razem ze Starà
Mi∏osnà. Natomiast ka˝da forma podzia∏u doprowadzi do tego, ˝e oba te
oÊrodki roz∏àczone podupadnà, bo b´dà wydawaç gros pieni´dzy na administracj´. I, niestety, nie b´dà mog∏y pozwoliç sobie na taki zakres inwestycji,
jak to mogà zrobiç w tej chwili wspólnie. Nie wyobra˝am sobie, aby ktokolwiek z decydentów myÊlàcych rozsàdnie zgodzi∏ si´ na to, ˝eby powsta∏y dwa
tak ma∏e organizmy, bo to nie ma kompletnie ˝adnego uzasadnienia. MyÊl´,
˝e by∏oby znacznie lepiej, gdyby wszyscy, po którejkolwiek sà stronie, bardziej skoncentrowali si´ na dzia∏aniach
pozytywnych i na tym, by pomna˝aç bud˝et miasta. Im ten bud˝et b´dzie wi´kszy, tym ∏atwiej nam b´dzie patrzeç
w przysz∏oÊç. Bo jeÊli brakuje pieni´dzy
lub ich nie ma, to nawet najlepsza rodzina mo˝e si´ rozpaÊç. Ale jeÊli b´dziemy dà˝yç do tego, ˝eby pieniàdze
by∏y i b´dziemy mieli mniej w zwiàzku
z tym problemów ze sobà, to zapomnimy o tych niepotrzebnych podzia∏ach.
OczywiÊcie, inwestowaç musimy sprawiedliwie i jeÊli bud˝ety kolejnych lat
b´dà sprawiedliwe, i nikt nie b´dzie si´
czu∏ pokrzywdzony, to mam nadziej´,
˝e mieszkaƒcy Starej Mi∏osny nie dadzà
si´ zwieÊç takim z∏udnym obietnicom,
˝e kiedy si´ od∏àczà, to ich los stanie si´
lepszy.
M.K.: Dzi´kuj´ bardzo za wywiad.
Rozmawia∏a Ma∏gorzata Krukowska
Ciàg dalszy wywiadu w nast´pnym
numerze

Kàcik
satyryczny

Alegoria Starej Mi∏osny wg. Micha∏a
Drozdka.
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Co s∏ychaç w powiecie?
Szanowni Paƒstwo!
Po grudniowej pracy nad bud˝etem, styczeƒ nie zabra∏ radnym powiatu zbyt wiele czasu. Nie by∏o sesji
i spotkaƒ komisji. Za to toczy si´
procedura o zmian´ przynale˝noÊci
powiatowej Weso∏ej z powiatu miƒskiego do powiatu warszawskiego.
Wniosek o opini´ Rady Powiatu trafi∏ do Miƒska jeszcze przed Âwi´tami
Bo˝ego Narodzenia i spotka∏ si´
z du˝ym zrozumieniem. Szczególnie
radni z Miƒska, z którymi rozmawia∏em na ten temat, podkreÊlali, ˝e rozumiejà nasze aspiracje, bowiem pami´tajà, jak to Miƒsk przez d∏ugie lata, wbrew woli mieszkaƒców, wchodzi∏ w sk∏ad województwa siedleckiego. W kontekÊcie tego deklarowali
poparcie naszego wniosku o zmian´
przynale˝noÊci powiatowej. Tym bardziej, ˝e odejÊcie Weso∏ej w∏aÊciwie
nie wp∏ynie na finanse powiatu, a wynika to ze struktury dochodów tego˝,
którà w ponad 90% stanowià subwencje i dotacje. Najwi´ksze kwoty
to dotacja na domy pomocy spo∏ecz-

nej (nie ma takich w Weso∏ej), subwencja
drogowa (dwie drogi powiatowe w Weso∏ej to ok. 1% wszystkich dróg powiatu)
oraz subwencja oÊwiatowa (wyliczana na
jednego ucznia w szkole ponadgimnazjalnej - uczniowie prywatnego liceum na
ul. Kruszyny to mniej ni˝ 0,5% wszystkich uczniów powiatu). Jedyne wymierne
straty, jakie poniesie powiat wraz z naszym odejÊciem, to jednoprocentowy
udzia∏ w podatku od osób fizycznych, ale

Paƒstwa Radny Powiatowy
Marcin J´drzejewski

KOMUNIKAT
Zgodnie z uchwa∏à Rady Miasta Weso∏a 136/XX/99 ustalona zosta∏a w mieÊcie Weso∏a jed norazowa roczna op∏ata od ka˝dego posiadanego psa na rok 2000 w wysokoÊci 25 z∏.
Op∏aty mo˝na dokonaç w kasie w Urz´dzie Miasta w budynku A lub u administratora osiedla najbli˝szego miejsca zamieszkania.
Osoby, które zg∏oszà si´ z rachunkiem (lub osoby zwolnione z op∏aty – emeryci, renciÊci) do
wydzia∏u Ochrony Ârodowiska w Urz´dzie Miasta przy ul. Armii Krajowej 98 dostanà orygi nalny, numerowany znaczek dla psa ZA DARMO – tel. 773 71 97.
Pami´tajmy, ten numerek informuje, ˝e pies ma w∏aÊciciela i w razie zagini´cia Twojego pupila u∏atwi jego odnalezienie na podstawie ewidencji komputerowej prowadzonej w Urz´dzie
Miasta.
Przypominamy te˝, ˝e wszystkie psy nale˝y co roku zaszczepiç przeciw wÊciekliênie.

PE¸NE

WYPOSA˚ENIE
WYPOSA˚ENIE

UL.
UL. TRAKT
TRAKT BRZESKI
BRZESKI 75
75
tel.
773
21
55
tel. 773 21 55
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sà to kwoty stanowiàce u∏amek promila
bud˝etu powiatu.
Zwa˝ywszy na to, mam nadziej´, ˝e gdy
nadejdzie pora na wyra˝enie opinii powiatu na temat naszego wniosku o przynale˝noÊci powiatowej, to b´dzie to opinia pozytywna.
O czym informuje

Inspektor Ochrony Ârodowiska

¸AZIENEK
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Dwa Êwiaty –
miasto samorzàdowe czy miasto prywatne
Miasto samorzàdowe
1. Co to znaczy „normalnie”
Ka˝dy z nas ma jakieÊ wyobra˝enie
normalnoÊci. Cz´sto si´ s∏yszy: „chc´,
aby u nas by∏o normalnie”, „Kiedy w Starej Mi∏oÊnie b´dzie normalnie?”, „Czy
tego nie mo˝na normalnie zrobiç?”.

A co to w∏aÊciwie oznacza?
Stan normalnoÊci osiàgamy wtedy,
kiedy przestajemy si´ nad tym stanem
zastanawiaç. Co to znaczy?
To znaczy, ˝e ka˝dy mieszkaniec, cz∏onek pewnej spo∏ecznoÊci, w prosty sposób
mo˝e za∏atwiaç bie˝àce sprawy. Normalnie jest, kiedy wyje˝d˝amy z domu do pracy gminnà asfaltowà drogà. Wzd∏u˝ drogi
Êwiecà si´ lampy i biegnie chodnik, którym idà dzieci do publicznej szko∏y (i nie
jest to druga ani trzecia zmiana lekcyjna).
Wracajàc mijamy radiowóz policyjny jadàcy do lokalnego komisariatu. Jeszcze
tylko wizyta w miejscowym sklepie, córka
w tym czasie idzie do biblioteki po lektury szkolne. Jeszcze tylko odebraç „polecony” z poczty oraz zabraç ˝on´ z OÊrodka
Zdrowia i do domu. Tam ju˝ tylko goràca
kàpiel w czystej wodzie, bez czekania a˝
sàsiad skoƒczy podlewanie ogródka. Przyje˝d˝ajà goÊcie, mog´ podaç im normalny
adres ul................... nr 16. MyÊl´, ˝e tak
wyobra˝amy sobie normalnoÊç.
I nie interesuje mnie, jak organizuje
gmina sprzàtanie Êniegu z ulicy. I jak
cz´sto mówià Amerykanie: „P∏ac´ podatki i oczekuje normalnoÊci.”
NienormalnoÊç zaczyna si´ w momencie, kiedy zaczynamy mieç zastrze˝enia.
Cieknie woda z wodociàgu, a nie ma
gdzie tego zg∏osiç, a jak ju˝ si´ uda, to
wykopana dziura jest nie zabezpieczona
przez szereg dni, w dziurze nikt nie pracuje i woda nadal cieknie.
JesteÊmy odsy∏ani od Annasza do Kajfasza w prostych sprawach. Wtedy rodzà
si´ pytania. Kto jest za to odpowiedzialny, dlaczego tego nie robi, kto go rozlicza? Póêniej konflikt narasta. Rodzà si´
niedomówienia. Plotki..
Nie wspominajàc ju˝ o braku tej asfaltowej drogi, przepe∏nionej szkole, braku
chodników, latarni itd.

2. Jak funkcjonuje miasto samorzàdowe

A przecie˝ istniejà sprawdzone rozwiàzania. Tym rozwiàzaniem jest demokracja, której przed∏u˝eniem jest samorzàdnoÊç i wolny rynek.
Jak funkcjonuje normalny samorzàd?
Przede wszystkim jest wybierany w powszechnych wyborach. Po drugie, jego
dzia∏ania sà okreÊlone odpowiednim
ustawodawstwem (nadzorem prawnym
i kontrolà). Po trzecie, istnieje kadencyjnoÊç niezale˝na od wewn´trznych sporów lokalnych spo∏ecznoÊci.
A wi´c my wszyscy mamy jasny i prosty
sposób oddzia∏ywania na mechanizmy
rzàdzàce tym organizmem.
Samorzàd ma przejrzystà struktur´.
Jako cia∏o wykonawcze powo∏any jest
Zarzàd, który jest odpowiedzialny za zarzàdzanie miastem, przygotowuje projekt
bud˝etu (planuje wp∏ywy danej jednostki
i proponuje ich redystrybucje), odpowiada przed radà z wykonania bud˝etu, koordynuje i wykonuje codziennà prac´ na
rzecz mieszkaƒców danej spo∏ecznoÊci.
Sk∏ad Zarzàdu i wymagania dla cz∏onków, np. niemo˝noÊç prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez cz∏onków Zarzàdu, regulujà odpowiednie zapisy ustawowe przeciwdzia∏ajàce procesom korupcjogennym (zakaz prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, obowiàzek sk∏adania
oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym osób
pe∏niàcych funkcje publiczne).
Rada Miasta jest cia∏em uchwa∏odawczym dla Zarzàdu. Sk∏ada si´ z wybieranych w powszechnych wyborach radnych
reprezentujàcych interesy mieszkaƒców
(i tu równie˝ istniejà ustawowe ograniczenia co do tego, kto mo˝e zostaç radnym.
Radny nie mo˝e byç np. pracownikiem
urz´du miejskiego, nie mo˝e prowadziç interesów z udzia∏em majàtku miejskiego).
Wszystko to ma na celu wprowadzenie przejrzystoÊci dzia∏aƒ, o których pisa∏em wy˝ej.
Wp∏ywy do bud˝etu gminy stanowià:
● dotacje i subwencje celowe z bud˝etu
paƒstwa
● wp∏ywy z podatków lokalnych
● dochody z majàtku gminy
● wp∏ywy z samoopodatkowania mieszkaƒców (op∏aty adiacenckie)
● spadki, zapisy i darowizny
Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt lub burmistrz niezw∏ocznie
og∏asza uchwa∏´ bud˝etowà i sprawoz-

danie z jej wykonania. Zarzàd informuje
mieszkaƒców o za∏o˝eniach projektu bud˝etu, kierunkach polityki spo∏ecznej
i gospodarczej oraz wykorzystaniu Êrodków bud˝etowych.
Wp∏ywy i wydatki muszà si´ bilansowaç, to jest podstawa ka˝dego bud˝etu.
Kontrol´ gospodarki finansowej gmin
sprawujà regionalne izby obrachunkowe.
Aby zleciç budow´, remont, czy nawet
zakup Êrodków dla urz´du powy˝ej pewnej kwoty, nale˝y odbyç publiczny przetarg (oczywiÊcie i tu istnieje odpowiednie
ustawodawstwo). Wszystkie dzia∏ania
gminy, w tym bud˝etowe, sà jawne i podlegajà spo∏ecznej i ustawowej kontroli).
Przetargi wygrywajà firmy, które oferujà najlepsze warunki. Podpisujà z samorzàdem umowy, które póêniej realizujà. Je˝eli nie wywiàzujà si´ ze swoich
zobowiàzaƒ, ponoszà tego koszty; np.
kary umowne lub tracà zlecenie. Dla samorzàdu wa˝ne jest to, by problem by∏
sprawnie rozwiàzany, a nie to, aby to robi∏a Firma X.
Na koniec ka˝dego roku Rada rozlicza
Zarzàd z dzia∏ania, udziela lub nie
udziela mu absolutorium JeÊli si´ nie
sprawdzi∏, dokonuje zmiany osób za ten
stan odpowiedzialnych.
Wyborcy co cztery lata majà (ustawowo zagwarantowanà) sposobnoÊç rozliczenia radnych z ich dzia∏alnoÊci udzielajàc im poparcia i pozwalajàc na reelekcj´ lub wybierajàc nowych przedstawicieli do Rady.

Miasto prywatne
1. Jak jest teraz
Stara Mi∏osna ze wzgl´du na swojà
struktur´ demograficznà, infrastruktur´
technicznà, sieç dróg itd. w∏aÊciwie jest
miastem, mo˝e nieformalnie, ale na
pewno spe∏nia wi´kszoÊç wymogów stawianych takim organizmom. JesteÊmy
czàstkà gminy Weso∏a, od niedawna wyodr´bnionà jako dzielnica, jednak administracyjnie i decyzyjnie w ca∏oÊci podlegamy miastu Weso∏a. Ale czy tak jest naprawd´? Mamy przecie˝ wewnàtrz naszej dzielnicy twór, a w∏aÊciwie twory,
potocznie zwane Zespó∏. Do tej cz´Êci
dzielnicy nie chce si´ przyznaç Urzàd
Miasta Weso∏a – trudno administrowaç,
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zarzàdzaç, rozwijaç coÊ, co nie podlega
jurysdykcji miasta. Mamy zatem miasto
w mieÊcie. A w∏aÊciwie Prywatne Miasto
w dzielnicy. Miasto nie czuje si´ odpowiedzialne za drogi, które nie sà drogami
gminnymi. Zespó∏ mówi, ˝e nie ma Êrodków na ich utrzymanie i kó∏ko si´ zamyka. Wielu z nas dla samorzàdu nie istnieje z powodu braku zameldowania, paradoksalnie sà równie˝ i tacy, którzy sà zameldowani w blokach, których nie ma.
Nie ma, bo nie sà odebrane, a nie sà odebrane, bo prywatny administrator nie
dope∏ni∏ tego wymogu. Takie pomieszanie administratora prywatnego i samorzàdowego doprowadza do stanu, gdzie
nie ma odpowiedzialnego.
Mieszkaniec zwracajàcy si´ o interwencj´ do Urz´du Miejskiego jest odsy∏any do Zespo∏u, a Zespó∏ znów twierdzi, ˝e interwencja le˝y w gestii Urz´du
Miejskiego. B∏´dne ko∏o.
Ró˝nica mi´dzy prywatnym administratorem miasta a administracjà samorzàdowà jest analogiczna do nast´pujàcej sytuacji.
Pan Kowalski ma wymieniç okna
w swoim mieszkaniu, udaje si´ zatem do
swojego brata produkujàcego okna i kupuje je od niego. Nie sà to najtaƒsze ani
najlepsze okna, ale z tej transakcji pieniàdze zostajà w rodzinie. Na pytanie sàsiadów, dlaczego kupi∏ w∏aÊnie te okna,
skoro sà inne taƒsze i lepsze, odpowiada
– „A jakà ma pan legitymacj´, aby mnie
sprawdzaç – lustrowaç „ – i ma racj´.
Samorzàd na te same okna musi og∏osiç przetarg publiczny. Wybraç najtaƒsze
i najlepsze okna i zawsze b´dzie podlega∏ kontroli. JeÊli odb´dzie si´ w to sposób nieprawid∏owy, b´dzie mo˝na wyciàgnàç konsekwencje w stosunku do osób
reprezentujàcych samorzàd.

2. Jak przedstawiajà przysz∏oÊç
obecne w∏adze Zespo∏u
W nawiàzaniu do wielu deklaracji pisemnych i wypowiedzi Cz∏onków Zarzàdów i Rad Nadzorczych Zespo∏u – obecnych formalnych „w∏aÊcicieli” naszego
wspólnego majàtku, przedstawiciele Rady Dzielnicy zadali pytanie, jak „Zespó∏”
wyobra˝a sobie szumnie zapowiadanà
komunalizacj´. Choç dla poprawnego
nazwanie tego procesu powinno si´ to
nazwaç nieodp∏atnym przekazaniem
majàtku gminie na rzecz dzielnicy lub
sprzeda˝à za przys∏owiowà z∏otówk´.
Niestety, poglàd „powo∏ujàcych dzielnic´”, jak o sobie mówià, diametralnie
si´ zmieni∏ po przegranych wyborach.
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Komunalizacja przecie˝ trwa (?), przekazano dzia∏ki pod budow´ szko∏y oraz
stacji uzdatniania wody. Wybudowano
oczyszczalni´ Êcieków, przekazano do
gminy cz´Êç terenu pod ulicami. I co tu
dalej komunalizowaç. Has∏o „komunalizacja mia∏o sens jeszcze na poczàtku zesz∏ego roku, teraz w∏aÊciwie straci∏o sens”.
A poza tym Zespó∏ to „Prywatna Firma”.
A ju˝ pytanie „Czy Rada Dzielnicy wystàpi∏a do innych podmiotów gospodarczych w Starej Mi∏oÊnie w sprawie ich komunalizacji?” nada∏o form´ dyskusji znanà z filmów z cyklu Cyrku Monty Pythona.
Kolejne wypowiedzi konkretyzowa∏y wizje
Zespo∏u: „Administrowaniem tego terenu
przez du˝e A powinien zajàç si´ podmiot
gospodarczy wywodzàcy si´ z tego terenu,
powsta∏y na bazie majàtku Zespo∏u”
A wizja ta jest przera˝ajàca. Ju˝ dzisiaj
mówi si´ o braku kontroli nad naszym
wspólnym majàtkiem. Bo przecie˝ trudno nazwaç to inaczej, skoro Rada Nadzorcza Zespo∏u i Zarzàd samowolnie
i niezgodnie ze statutem przed∏u˝ajà
w∏asnà kadencj´, nie sk∏adajà bilansów.
Ale trudno si´ dziwiç, skoro to „prywatna firma”. Komu tu si´ t∏umaczyç.
Wizja ta zak∏ada zlikwidowanie Zespo∏u, jego formu∏a ju˝ si´ prze˝y∏a, to wiedzà ju˝ nawet w∏adze Zespo∏u. Nale˝y
utworzyç w jego miejsce nowà firm´. Firm´ prywatnà z „do˝ywotnimi w∏aÊcicielami”, na bazie wspólnego majàtku. Nale˝y
przyjàç przez domys∏, ˝e firma ta b´dzie
filantropem pracujàcym dla dobra wspólnego, a nie dla pomna˝ania dochodów
w∏aÊcicieli firmy. Dla przekonania nas do
takiej formy sprywatyzowania naszego
wspólnego majàtku, mia∏a s∏u˝yç deklaracja, ˝e „wÊród udzia∏owców firmy przewidziano miejsca dla cz∏onków Rady
Dzielnicy” – ot, taka ma∏a zach´ta.
A co mia∏o si´ staç majàtkiem tej firmy
PRYWATNEJ – nasz wspólny majàtek,
wszystko, co przynosi zyski na naszym
osiedlu: nie sprzedane jeszcze tereny budowlane, komercyjne osiedla budowane
z udzia∏em naszego majàtku, no i chyba
jeszcze wszystko to, czego nie b´dzie
chcia∏ przejàç samorzàd.
W zamian otrzymamy administracj´
przez du˝e A. Bez kontroli, co prawda,
ale za to przez du˝e A.
Trudno jeszcze sobie wyobraziç relacj´
pomi´dzy Samorzàdem, Urz´dem Miasta a takà administracjà. Chyba ˝e pomys∏odawcy zak∏adajà ca∏kowità samowystarczalnoÊç i autonomi´. Póêniej wystarczy przejàç szko∏y i mo˝e koÊció∏, postawiç rogatki na koƒcach prywatnego
miasta, wybudowaç dooko∏a ogrodzenie

i stajemy si´ kolejnà republika bananowà z autokratà w postaci prywatnego administratora.

3. Czarne scenariusze
☛ Prywatne miasto. Z ca∏ego
wspólnego majàtku wydzielone zostaje
i przekazane miastu wszystko to, co deficytowe (pytanie – czy miasto b´dzie
chcia∏o wziàç) Z reszty (komercyjne
dwa osiedla: Akacjowa, Pogodna,tereny budowlane oraz tereny pod przysz∏e
us∏ugi itd.) zostaje utworzona prywatna
komercyjna firma – spó∏ka z o.o. Pytanie tylko, jaka b´dzie relacja pomi´dzy
mieszkaƒcami, a takim prywatnym administratorem. Umowy cywilne? Wyobraêmy sobie taki przyk∏ad. Specjalnie
przerysuj´, aby lepiej pokazaç, o co chodzi. Wyobraêmy sobie, ˝e taki prywatny
administrator wynajmie najdro˝szà
w galaktyce firm´ do odÊnie˝ania ulic
i zap∏aci jej kosmiczny rachunek. Koszty, oczywiÊcie, przerzuci na wszystkich
mieszkaƒców, aby by∏o sprawiedliwe na
wszystkich po równo i co wtedy? Masz
umow´ i p∏aç. Czy mo˝esz prywatnej firmie zakazaç takiego ruchu? A jak?
A mo˝e nie podpiszesz z nimi umowy?
Mo˝e wtedy nie wpuszczà ci´ na swojà
ulic´ i nie dojedziesz do domu, a mo˝e
wy∏àczà ci wod´? Nie wspomn´ ju˝, ˝e
nie istnieje jakiekolwiek kontrola spo∏eczna nad taka spó∏kà powsta∏à z naszego majàtku.
☛ Podzielenie ca∏ego wspólnego majàtku pomi´dzy cz∏onków zespo∏u.
Nie oddawajmy majàtku ani samorzàdowi lokalnemu, ani ˝adnej spó∏ce. Podzielmy go mi´dzy siebie. Trudno mi dzisiaj spekulowaç, ile przypadnie na jednego cz∏onka. Ale jeÊli to b´dzie 5 lub 10
tys. z∏otych, to ile osób powie, a na choler´ mi to miasto, za te pieniàdze sam sobie postawi´ latarnie i chodnik. Problem
w tym, ˝e po pierwsze te pieniàdze nie
le˝à w banku, tylko sà w drogach, placach, domach, oczyszczalni Êcieków itp.
Po drugie; jaki sposób podzia∏u zastosowaç: po równo na g∏ow´? proporcjonalnie do powierzchni dzia∏ki? w zale˝noÊci
od wp∏at na zespó∏? proporcjonalnie do
ró˝nicy pomi´dzy wp∏atami i stanem zaawansowania otrzymanego budynku?
A mo˝e w zale˝noÊci od wp∏at na infrastruktur´? Ile pomys∏ów, tyle argumentów za i przeciw. I na zakoƒczenie. Kto
dokona tego podzia∏u, kto, za czyje pieniàdze i jak szybko spieni´˝y ten majàtek? Czy po tej operacji nie oka˝e si´, ˝e
po˝ar∏a ona np. 60 % spodziewanej su-
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my. A co z tym, co si´ nie uda sprzedaç –
przekazaç miastu? A jeÊli nie b´dzie
chcia∏o wziàç. Wracamy do pkt. wyjÊcia.
☛ Zostaje tak, jak jest. Zespó∏ bez
osobowoÊci prawnej.
Prywatna firma „Spó∏ka ziemska” zarzàdzajàca naszym wspólnym majàtkiem.Kolejna roszada nazwisk. Zamiast Pana
Nowaka jakiÊ Pan Kowalski, który i tak
przy najbli˝szej okazji oka˝e si´ powiàzany
z wszystkimi poprzednimi Prezesami.
☛ Zostaje oczywiÊcie jeszcze wariacja
tych scenariuszy

Co robimy?
1. Przede wszystkim wybory grup
cz∏onkowskich i wybór przedstawicieli na Walne
MyÊl´, ˝e te wybory ze wszystkich
mo˝liwych majà najwi´kszy wp∏yw na
kszta∏t przysz∏ej Starej Mi∏osny. Tak naprawd´ dopiero one mogà sprowadziç
normalnoÊç w nasze strony. Mam ÊwiadomoÊç, ˝e sprawami zespo∏u wszyscy
ju˝ jesteÊmy znudzeni, nawet nie chcemy
si´ tym zajmowaç. Ale przybli˝enie normalnoÊci w naszym mieÊcie zale˝y od tego, jak zakoƒczymy byt Zespo∏u. Dlatego jeszcze po raz ostatni trzeba wziàç

udzia∏ w spotkaniu grupy cz∏onkowskiej
i wybraç swojego przedstawiciela na walne, aby tam zakoƒczyç okres budowy
osiedla i rozpoczàç byt miasta.

2. Zasady komunalizacji
☛ Sp∏aciç d∏u˝ników: Brzmi to lakonicznie, ale jest niezb´dnym elementem
wprowadzania normalnoÊci. Zanim zakoƒczymy byt Zespo∏u, musimy ostatecznie doprowadziç do zlikwidowania roszczeƒ. Sà bowiem tacy cz∏onkowie Zespo∏u, którzy, tak jak i my, wp∏acali pieniàdze, a nie otrzymali dzia∏ki, ani nie przystàpili do budownictwa wielorodzinnego.
☛ Nie zapomnieç o dokoƒczeniu podj´tych zobowiàzaƒ.
Na przyk∏ad w blokach przed ostatecznym rozwiàzaniem Zespo∏u, trzeba doprowadziç do sytuacji, w której to Wspólnoty Mieszkaniowe ju˝ istniejàce lub dopiero si´ tworzàce otrzymajà od inwestora, którym do dnia dzisiejszego jest Zespó∏, pe∏nà dokumentacj´ swoich budynków. Pozwoli to na oficjalne zakoƒczenie
budowy (dawno wybudowanych bloków)
i odebranie ich przez Wydzia∏ Architektury Miasta. Oraz normalne funkcjonowanie póêniejszego administratora.
☛ Przekazaç ca∏y majàtek Zespo∏u
samorzàdowi lokalnemu na takich wa-

Podajemy harmonogram drugiej tury zebraƒ grup cz∏onkowskich
zwo∏anych w celu wy∏onienia przedstawicieli
na walne zgromadzenie MPZBDJiW.
Ka˝dy cz∏onek zespo∏u powinien otrzymaç indywidualne zaproszenie
od w∏adz Zespo∏u. Za ewentualne zmiany w harmonogramie
redakcja nie odpowiada.
l.p.
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Data
12.02.2000 sobota
12.02.2000 sobota
14.02.2000 sobota
16.02.2000 sobota
16.02.2000 sobota
17.02.2000 sobota
18.02.2000 sobota
19.02.2000 sobota
19.02.2000 sobota
19.02.2000 sobota
21.02.2000 sobota
22.02.2000 sobota
23.02.2000 sobota
24.02.2000 sobota
25.02.2000 sobota
26.02.2000 sobota
26.02.2000 sobota
26.02.2000 sobota
26.02.2000 sobota

godzina
09.00
12.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
09.00
11.00
13.00
18.00
18.00
18.00
18.00
16.00
09.00
11.00
13.00
18.00

Nr zadania/Nr bloku
22
K5
25
24 + 33
27 + 28
bl. 101 + 102 + 103
bl. 104 + 105 + 108
bl. 109 + 110 + 111 + 112
bl. 113 + 114 + 116
bl. 118 + 117 + 118 + 119 + 120
bl. 125 + 122 + 126
bl. 123 + 124 + 125 + 127
bl. 201 + 202 + 203 + 204 + 206
bl. 206 + 207 + 208
zad. Pó∏noc
budownictwo wielorodzinne II etap
budownictwo wielorodzinne II etap
Aleja Akacjowa + Centrum Pogodne
zad. 34/Daków

runkach, aby móg∏ on byç wykorzystany
wy∏àcznie na potrzeby Starej Mi∏osny.

W koƒcu normalnie.
NormalnoÊç. Nie od pierwszego dnia
b´dzie tak, jak w opisie powy˝ej. Ale majàtek, jakim b´dzie dysponowa∏a dzielnica, pozwoli na realizowanie podstawowych zadaƒ. Zacznie si´ budowa szkieletu ulic, zostanie okreÊlony jasny i czytelny sposób rozliczania i inwestowania
w infrastruktur´. Zostanie stworzone
przyjazne Êrodowisko. Nie b´dzie problemów z nazewnictwem ulic, z meldowaniem si´, ze znalezienie osób odpowiedzialnych za usuwanie usterek.
Stworzone zostanà podstawy normalnego funkcjonowania w ustroju samorzàdowym, oparte na wspó∏pracy poszczególnych cz´Êci miasta.
A wszystko to b´dzie jasno umocowane w systemie prawnym i podlegajàce kontroli wszystkich mieszkaƒców
(ustawowa kadencyjnoÊç w∏adz) oraz
kontroli prawnej (nadzór prawny wojewody, Rejonowa Izba Obrachunkowa –
poprawnoÊç bud˝etu, zgodnoÊci finansowe)
Robert W´grzynowski

Og∏oszenia drobne
Rosyjski, t∏umaczenia, równie˝ teksty techniczne, korepetycje. Tel. 773-35-77.
Sprzedam u˝ywane: wózek g∏´boki ze spacerówkà, wózek spacerowy Deltim, spodnie cià˝owe rozmiar M, sukienk´ cià˝owà z d∏ugim r´kawem rozmiar L, tel: 773-38-73.
Zamieni´ mieszkanie 67 m kw. na wi´ksze,
oko∏o 80 m kw, ch´tnie ze strychem, tel.: 77313-99
Samotna, oko∏o czterdziestki, poszukuje pokoju
w Starej Mi∏oÊnie lub Weso∏ej, tel. 0-602 18 75 95
Pracujàcy absolwent politechniki poszukuje
pokoju, tel. 0-606 632 723
Poszukuj´ opiekunki do 1´,5 rocznego dziecka. Marta Pudelska, tel. 773-36-56 lub 0-601
32 77 18
Zgin´∏a suka, 3-letnia, bia∏a, rasy bulterrier,
dla znalazcy nagroda, tel. 812-52-90, 0-603 05
27 75
Zatrudni´ anglistów i instruktora(-k´) yogi,
tel. 773-34-39
Profesjonalne t∏umaczenia, j´z. angielski, fax,
internet, tel. 773-34-39
Sprzedam skór´ kangura, tel. 773-25-71
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wiadomoÊci sàsiedzkie
M¸ODA MI¸OSNA
Szanowni Paƒstwo!
Wszyscy chyba znamy prawdziwà legend´ o powstaniu naszego wspania∏ego osiedla. Dzieci
z kl. IIA t´ prawdziwà znajà doskonale, ale od czego jest dzieci´ca fantazja. Otrzyma∏y zadanie
napisania fantastycznej legendy o powstaniu Starej Mi∏osny. Oto ich wspania∏e opowiadania.
Czytajàc je nie zapominajcie Paƒstwo, ˝e sà to prace 8-latków. ˚ycz´ mi∏ej lektury.
El˝bieta Siemiƒska
wychowawczyni kl. IIA

Legendy o Starej Mi∏oÊnie
Dawno, dawno temu, kiedy na Êwiecie nie by∏o
jeszcze telewizorów i dzieci bawi∏y sie na Êwie˝ym
powietrzu, mia∏a miejsce dziwna historia. Kiedy
pewnego dnia, wracajàc z lasu, przechodzi∏em
przez du˝à polan´ w zaroÊlach, ujrza∏em stary
kufer. Podszed∏em do niego bli˝ej, a z kufra
us∏ysza∏em dziwny g∏os. Wed∏ug mnie by∏ to g∏os
jakiegos ducha. Duch ten powiedzial mi, ˝e jeÊli
wykopi´ dó∏ tam, gdzie stoi stary dàb Mi∏os, w dole
znajd´ skarb. Nie myÊlàc d∏ugo zaczà∏em kopaç.
Kopa∏em kilka dni i ju˝ chcia∏em przestaç, bo nic
nie znalaz∏em. Postanowi∏em odpoczàç. Kiedy spojrza∏em w stron´ du˝ej polany, gdzie znalaz∏em
kufer, ujrza∏em du˝o domów i samochodów, jednym
s∏owem miasto. Zamieszka∏em w tym mieÊcie, a od
dziwnej historii ze starym d´bem, który nazywal si´
Mi∏os,miasto nazwa∏em Starà Mi∏osnà.
Pawe∏ Wielàdek

Dawno, dawno temu w pewnym miasteczku
mieszka∏ pan, który mia∏ na imi´ Mi∏osz. By∏
bardzo dobry dla ludzi. Rozdawa∏ dzieciom
prezenty, a biednym pieniàdze na jedzenie i
picie. Dzieli∏ si´ z innymi swoimi rzeczami.
By∏ nauczycielem, uczy∏ ró˝ne dzieci. Dzieci
bardzo lubi∏y swojego pana nauczyciela
Mi∏osza, poniewa˝ tak jak by∏ dobry to oczywiÊcie by∏ mi∏y i uprzejmy. Swoje dobre
uczynki wykonywa∏ do koƒca swojego ˝ycia.
Nawet jak by∏ bardzo stary i chory pomaga∏
innym chorym ludziom. Po jego Êmierci
pami´tano go jeszcze d∏ugo. Na pamiàtk´ jego
uczynków nazwali to miasteczko, w którym
mieszka∏, Starà Mi∏osnà.
Karolina Sarniewicz

SPROSTOWANIE
W poprzednim numerze „M∏odej Mi∏osny” pod tekstem o lekcji na temat „Dziewczynki z zapa∏kami” zamiast nazwiska autorki p. El˝bieta Siemiƒskiej podaliÊmy
nazwisko osoby, która przekaza∏a nam te materia∏y. Za
pomy∏k´ serdecznie przepraszamy.
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Dawno, dawno temu ˝y∏o sobie dwóch
sàsiadów blisko siebie. Jeden si´ o˝eni∏, to
drugi te˝ musia∏. Dzieci mieli te˝ w tym
samym czasie. Jeden mia∏ córk´, drugi
mia∏ syna. Dzieci uros∏y i zakocha∏y si´
w sobie. Kochali si´ bardzo d∏ugo i byli
szcz´Êliwi. Mieli du˝o dzieci. Od tej
wielkiej mi∏oÊci pochodzi nazwa naszej
miejscowoÊci.
Przemek Wielebski

Dawno, dawno temu na leÊnej polanie mieszka∏
ksià˝´. Pewnego dnia, gdy ksià˝´ by∏ na polowaniu, spotka∏ dziewczyn´ i si´ w sobie zakochali.
Wkrótce ksià˝´ wyjecha∏ na wojn´. Gdy po wielu
latach wróci∏ do zamku, dziewczyna czeka∏a na
niego i wcià˝ go kocha∏a. Ksià˝´ poÊlubi∏ dziewczyn´ i na czeÊç starej mi∏oÊci nazwa∏ miasto
Stara Mi∏osna.
Pawe∏ Snopek

Szklana kula
KiedyÊ bardzo chory król zawo∏a∏ trzech synów i rzek∏: ten,
który przyniesie mi skarb najcenniejszy, zostanie moim nast´pcà. Najstarszy syn wyruszy∏ i wróci∏ z szablà pi´knie zdobionà.
Âredni syn wyruszy∏ i wróci∏ z najwi´kszym na Êwiecie diamentem. W koƒcu wyruszy∏ najm∏odszy syn. Szed∏ i szed∏, a˝ trafi∏
do lasu. Nagle zobaczy∏ przed sobà chatk´. Wszed∏ a tam siedzia∏a stara wró˝ka. Obok niej na poduszce le˝a∏a szklana kula. -Wiem, po co przyszed∏eÊ: sà tu dwa kosze. Jeden zawiera rubiny i diamenty, a drugi kosz uzdrawiajàce zio∏a- rzek∏a wró˝ka. Szalenie trudny wybór - pomyÊla∏ najm∏odszy syn. Kosz
o wiele wi´kszy ni˝ diament brata, ale choremu ojcu mo˝e zio∏a
pomogà. Wtedy odezwa∏a si´ szklana kula: - Postàpi∏eÊ bardzo
szlachetnie. Najcenniejsze na Êwiecie jest zdrowie. Gdy najm∏odszy syn wróci∏, da∏ ojcu zio∏a. Po kilku dniach król wyzdrowia∏.
Z radoÊci kaza∏ wybudowaç wieÊ, którà nazwa∏ imieniem wró˝ki
Stara Mi∏osna.
Iwo Iliew

M¸ODA MI¸OSNA

Kàcik bibliofila - nowoÊci w bibliotece
Nasza biblioteka, choç niepozorna, posiada bardzo interesujàcy, regularnie uzupe∏niany i wzbogacany ksi´gozbiór.
W „WiadomoÊciach Sàsiedzkich” na podstawie informacji
udzielanych przez p. Izabell´ Zych b´dziemy regularnie publikowali przeglàd nowoÊci. Z pewnoÊcià ka˝dy znajdzie
wÊród nich coÊ dla siebie, poniewa˝ ró˝norodnoÊç kupowanych ksià˝ek jest ogromna. W ostatnim czasie na pó∏kach
staromi∏oÊniaƒskiej biblioteki pojawi∏y si´ nast´pujàce pozycje wydawnicze:
●

PowieÊci:
„Madame” A. Libera
„Moje stulecie” G. Grass
„Al” W. Wharton
„Przystanek na horyzoncie” E. M. Remarque
„Hannibal” T. Harris (kontynuacja „Milczenia owiec”)

●

Ksià˝ki dla m∏odzie˝y (i nie tylko):
„W stron´ tamtego lasu” K. Siesicka
„My, rodzice dzieci z dworca centralnego”
K. Karwicka i A. Ochremiak
„Bo˝e stworzenia” J. Harriot

●

Biografie:
„Piotr Czajkowski – tragiczny i romantyczny” A. Holden
„John i Jacqueline Kennedy” A. Posener
„Schulz” J. Jarz´bski

●

Ksià˝ki fachowe, wydawnictwa encyklopedyczne i s∏ownikowe:
„Etyka biznesu” J. Dietl i W. Gasparski
„Unia Europejska” I. Popiuk-Rysiƒska
„Makroekonomia” i „Mikroekonomia” B. Oyrzanowski

●

Ksià˝ki popularnonaukowe:
„Ratujmy naszà planet´ II” T. Hare
„M∏odzie˝ a subkultury” M. J´drzejewski

BIBLIOTEKA POLECA:
„Madame” Antoniego Libery
WÊród nowoÊci szczególnie godny polecenia jest
debiut literacki Antoniego
Libery „Madame”, który
zdoby∏ I nagrod´ w konkursie na powieÊç og∏oszonym przez Wydawnictwo
„Znak”. Ksià˝ka ta – jak
podaje wydawca – jest ironicznym „portretem artysty z czasów m∏odoÊci”,
dojrzewajàcego w peerelowskiej
rzeczywistoÊci
schy∏ku lat szeÊçdziesiàtych. Narrator opowiada
o swoich „latach nauki”
i o fascynacji starszà od
niego, pi´knà, tajemniczà
kobietà. Jest to zarazem
opowieÊç o potrzebie marzenia, o wierze w si∏´ S∏owa i o naturze mitu.
Wed∏ug jednego z recenzentów, autor wykaza∏ si´ niezwyk∏à sprawnoÊcià pióra, wyobraênià literackà i umiej´tnoÊcià
zbudowania niezwyk∏ego klimatu emocjonalnego. W rezultacie powsta∏ majstersztyk literacki.
Przyst´pujàc do lektury, trzeba jednak uwa˝aç, ˝eby nie
zapomnieç o bo˝ym Êwiecie, tak jak przydarzy∏o si´ to Ma∏gorzacie Musierowicz: „Zajrza∏am do Madame o czwartej
po po∏udniu. Nad ranem by∏am ju˝ po lekturze ca∏oÊci. Od
tej ksià˝ki nie mo˝na si´ oderwaç!”
Agnieszka Gruszczyƒska

TOM LAW’S SCHOOL OF ENGLISH

773-32-70
773-34-39

Ul. GoÊciniec 2B (vis avis Szko∏y Podstawowej nr 3)

Specjalna oferta na ferie zimowe: lekcje indywidualne z 33% zni˝kà
Przyjdê lub zadzwoƒ i umów si´
Po feriach rozpoczynamy nowe grupy:
- grupa konwersacyjna dla klas 6-8: pon. Êr. pt. 17.00 oraz w sobot´ (tak˝e lekcje indywidualne)
- grupy maturalne: wtorek 17:15 - 18:45 oraz piàtek 17:15 - 18:45
- grupa na poziomie „elementary” (po 1 roku nauki): pon. 19.00 - 20.30 oraz pon., Êr. 19.00-20.00
- grupa akademicka na poziomie pre-intermediate (po 2-3 latach nauki): Êr. 19.00 - 20.30
- grupa dla doros∏ych od poczàtku: Êroda 18.00 - 19.00 i piàtek 18.30 - 19.30
J´zyk francuski
- grupa dla poczàtkujàcych lub Êredniozaawansowanych: wt. i czw. 17.00-18.00

Zapraszamy

DOÂWIADCZONA LEKTORKA - ROMANISTKA
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Gaw´dy pradziadka
Moje psy
Lubi´ zwierz´ta, z domowych szczególnie psy, ale tylko du˝e, dra˝nià mnie
jazgotliwe ratlerki, czy, wed∏ug mnie,
brzydkie buldogi albo „drewniane”, tak
twardo umi´Ênione, foksteriery ostrow∏ose.
Pierwsza by∏a Zula, pi´kny, kud∏aty
owczarek angielski, to by∏o jeszcze
w Aninie, gdzie mieszka∏em z rodzicami, hasa∏em z nià po du˝ym, jak si´ wtedy mówi∏o, morgowym ogrodzie. Urodzi∏a pi´ç uroczych szczeniaków czystej
krwi, oddanych potem w tak zwane „dobre r´ce”. Po przyjeêdzie na sta∏e do
Warszawy (to by∏ w∏aÊciwie powrót do
miejsca mojego urodzenia) w 1935r.,
chadzaliÊmy na d∏ugie spacery np. do
Wilanowa. Raz, g∏upi smarkacz, podjudzi∏em jà w parku Ujazdowskim, wi´c
po urwaniu si´ ze smyczy wskoczy∏a do
stawu, pop∏yn´∏a w stron´ ∏ab´dzi, a gdy
ruszy∏y groênie ku niej, zwia∏a jak niepyszna. Poniewa˝ w mieÊcie pies bardzo
si´ m´czy∏, podarowaliÊmy ja ksi´dzu
w Strudze pod Warszawà.
Na jakiÊ czas przyb∏àka∏ si´ do nas
w Olsztynie, w latach pi´çdziesiàtych,
pies by∏ego wicewojewody, który zabra∏
go ze sobà do Warszawy, a ten, wbrew
twierdzeniu, ˝e kot przywiàzuje si´ do
miejsca, zaÊ pies do ludzi, wróci∏ na stare miejsce (ponad 200 km) ze z∏amanà
∏apà i bardzo zmarnowany. Po wyleczeniu gdzieÊ zniknà∏.
Nast´pna by∏a suczka Saba (choç Saba, po arabsku lew, Stasia Tarkowskiego, to by∏ pies). Po za∏o˝eniu w∏asnej rodziny i osiedleniu si´ w Starej Wsi ko∏o
Otwocka, dosta∏em jà w prezencie od

znajomego, który mia∏ rasowà medalistk´ rasy owczarek niemiecki, ale gdy urodzi∏a za du˝o szczeniaków do wykarmienia (tak okreÊlajà podobno przepisy
zwiàzku kynologicznego), przyniós∏ mi
w czapce ma∏à kulk´. Trzeba by∏o toto
karmiç prawie smoczkiem, trzymaç
w cieple, wi´c spa∏a w „moich nogach”
na tapczanie. Poniewa˝ pod∏oga pokoju,
w budowanym wtedy domu, by∏a u∏o˝ona prowizorycznie, kiedyÊ si´ zsun´∏a
i spad∏a pod spód. Pisk, który podnios∏a,
sprawi∏, ˝e musia∏em w nocy zdejmowaç
par´ desek, by jà wydostaç. Ros∏a szybko, by∏a pupilkà dzieci, a kiedyÊ ˝ona zobaczy∏a kapitalnà scen´: malutka Ma∏gosia jad∏a na ziemi z jednej miski z Sabà, przeznaczonà dla suki kasz´. Zdarza∏y si´ powa˝ne k∏opoty, jak to z rasowym psem bywa, zacz´∏y jej si´ tworzyç
szpotawe kolana, dostawa∏a tran razem
z dzieçmi, ostatnia – piàta w szeregu.
Kiedy stwierdzi∏em, ˝e ma tasiemca,
w strachu o dzieci zawioz∏em jà do weterynarza w Celestynowie, ten strzykawkà
bez ig∏y da∏ do pyska jakiÊ zastrzyk dla
konia – skutek by∏ natychmiastowy i piorunujàcy na dwa koƒce, a na ziemi znalaz∏y si´ nieprawdopodobne iloÊci kawa∏ków paso˝yta. Ju˝ nigdy choroba si´
nie powtórzy∏a. Innym razem chcia∏em
ja zaszczepiç przeciwko nosówce, naj∏atwiej mi by∏o zawieêç jà do Warszawy,
zg∏osi∏em si´ do Zwiàzku Kynologicznego, tam mi mówià: „niech pan przyniesie
zastrzyk, to zrobimy”. Ma∏o mnie szlag
nie trafi∏, ju˝ nie pami´tam, chyba si´
skoƒczy∏o nast´pnà wizytà u weterynarza. By∏a pi´knà, wyroÊni´tà sukà, jak si´

skojarzy∏a z psem sàsiadów, olbrzymim
mieszaƒcem doga z owczarkiem niemieckim, mia∏a kilka szczeniàt, które
porozdawa∏em znajomym.
Dzia∏ki nie mieliÊmy ogrodzonej, wi´c
nocowa∏a najcz´Êciej w domu, podczas
dnia mieszka∏a w swojej budzie. Parokrotnie wybra∏a si´ na d∏u˝ej do lasu,
dwa razy omal nie skoƒczy∏o si´ to êle.
Gdy nie wraca∏a do domu, dzieci z babcià znalaz∏y jà z∏apanà we wnyki, zastawione przez k∏usowników. Innym razem
po powrocie z pracy wo∏a∏em ja d∏ugo,
wreszcie us∏ysza∏em g∏oÊny skowyt i za
chwil´ by∏a obok. Postanowi∏em trzymaç
jà na uwi´zi, na d∏ugi ∏aƒcuchu, co pozwala∏o na zabawy z dzieçmi. Nast´pnego dnia dowiedzia∏em si´, ˝e obserwujàca Sab´ sàsiadka podesz∏a z obc´gami
i przeci´∏a pozosta∏y w stawie kolanowym przedniej ∏apy ukryty pod sierÊcià
drut. Jeszcze mo˝e kilka godzin i skoƒczy∏oby si´ utratà koƒczyny. Odtàd chodzi∏a na spacery tylko ze mnà. KtóregoÊ
dnia, gdy byli letnicy (wynajmowaliÊmy
pokoje, ˝eby mieç Êrodki na budow´),
g∏upiej paniusi ˝al si´ zrobi∏o psa na ∏aƒcuchu, bez wiedzy domowników ja spuÊci∏a. Odtàd ju˝ ˝ywej Saby nikt nie widzia∏. By∏em wÊciek∏y i roz˝alony, szuka∏em z dzieçmi przez par´ dni po najbli˝szej okolicy, a˝ kiedyÊ na stacji ktoÊ mi
powiedzia∏, ˝e dró˝nik kolejowy, majàcy
strzelb´ jako myÊliwy, zastrzeli∏ psa w∏óczàcego si´ po lesie. Mocno wszyscy
prze˝yliÊmy jej Êmierç, nigdy ju˝ nie zamierza∏em staraç si´ o psa.
Tadeusz Zawadzki

Co z tym „naszym“ placem zabaw?
Gazetka przyzwyczai∏a nas, tzn. mieszkaƒców Starej Mi∏osny, do comiesi´cznych informacji o placu zabaw. Niektórzy z nas zaczynajà si´ ju˝ niecierpliwiç
i pytajà: „Pani Ma∏gosiu, no co z tym naszym placem zabaw?“. No w∏aÊnie, sam
i z niczego si´ przecie˝ nie zbuduje.
Za pieniàdze uzbierane przez kilka
„uspo∏ecznionych mam“ na kiermaszach
i festynach, oraz poprzez sprzeda˝ paru
obrazków (w sumie oko∏o 4 tys. z∏) uda∏o nam si´ z pomocà rzeczowà kilku firm
uporzàdkowaç teren i przygotowaç go
pod ogrodzenie. W listopadzie, w celu
pozyskania niezb´dnych funduszy na
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dalsze prace, wraz z informacjà w gazetce za∏àczyliÊmy 2000 druków przekazu
bankowego na budow´ placu zabaw.
W rezultacie tej akcji otrzymaliÊmy od
paƒstwa jeden przekaz na 20 z∏, dwa
przekazy po 100 z∏ i cztery przekazy po
50 z∏. Ta suma z trudem pokrywa koszty
druku przekazów.
Bardzo dzi´kujemy osobom, które dokona∏y powy˝szych darowizn, ale jest
u nas chyba wi´cej rodzin z ma∏ymi
dzieçmi, które na wiosn´ b´dà chcia∏y si´
wspólnie bawiç na placu zabaw. Od naszej ofiarnoÊci zale˝y, czy b´dzie tam tylko piaskownica, czy mo˝e kilka zesta-

wów zabawek, ∏aweczki dla zm´czonych
mam i ciàg spacerowy dla wózków. Proponuj´, aby ka˝da rodzina darowa∏a na
ten cel 100 z∏, a mo˝e 50 z∏ w zale˝noÊci
od mo˝liwoÊci. Ofiarodawcom z góry
dzi´kujemy i przypominamy, ˝e dowód
wp∏aty jest jednoczeÊnie poÊwiadczeniem darowizny, którà mo˝na odpisaç od
dochodu.
Tym, którzy chcieliby jeszcze wesprzeç
naszà inicjatyw´, przypominamy numer
konta: Bank Pekao S.A. I Oddzia∏ w Sulejówku Nr 10701021-12830-2221-0100.
Ma∏gorzata Krukowska

STARA MI¸OSNA

Kr´gos∏up kluczem do radoÊci ˝ycia
W leczeniu za pomocà rehabilitacji najwa˝niejsze jest
poszukanie pierwotnej przyczyny bólu i próba uruchomienia okreÊlonej cz´Êci kr´gos∏upa. Potem musi nastàpiç seria zaj´ç gimnastycznych, masa˝y i specjalistycznych
zabiegów fizykoterapii. Gdy kr´gos∏up ju˝ rozruszamy
i przywrócimy mu pe∏nà ruchomoÊç, zrewan˝uje sie on
nam najwspanialej jak to mo˝liwe – przestanie nam dokuczaç.
Wszystkich, którzy chcieliby skorzystaç z porady serdecznie zapraszam do naszego oÊrodka rehabilitacyjnego, s∏u˝ymy radà i pomocà.
Wojciech Rudziƒski
tel.: 773 14 97

Aparaty do fizykoterapii pomocnej przy leczeniu schorzeƒ
kr´gos∏upa (laser, diadynamic, ultradêwi´ki, pràdy interferencyjne).
Kr´gos∏up to wspania∏a konstrukcja, z którà na co dzieƒ
êle si´ obchodzimy. Stàd powszechnoÊç schorzeƒ tej g∏ównej
osi naszego organizmu. Ich przyczyny le˝à w naszej niewiedzy i niefrasobliwoÊci, a tak˝e w... udogodnieniach cywilizacyjnych, które pozbawiajà nas ruchu. Poczàtkowo nie zdajemy sobie sprawy z dolegliwoÊci. Ot, czasem zaboli nas
w krzy˝u lub sztywnieje nam kark. Jednak jeÊli te objawy zacznà si´ powtarzaç, jest to oznaka, ˝e dzieje si´ coÊ niedobrego i warto zabraç si´ za swoje zdrowie, aby w przysz∏oÊci
ustrzec si´ znacznie powa˝niejszych dolegliwoÊci. Tym bardziej, ˝e w doÊç prosty sposób, cz´sto przez drobne zmiany Wyciàg krzese∏kowy stosowany cz´sto przy bólach kr´gos∏upa l´dêwiowo-krzy˝owego.
w trybie ˝ycia mo˝na si´ uchroniç przed
powa˝nymi problemami z kr´gos∏upem.
JeÊli jednak to nie skutkuje, warto podPRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
daç si´ rehabilitacji.
OFERUJE:
Kr´gos∏up to mechanizm pozwalajàcy
wykonywaç skomplikowane ruchy – do
☛ DOMOWE WARUNKI
przodu, do ty∏u, na boki, a tak˝e rotacyj☛ POBYTY CZASOWE
ne. RuchomoÊç poszczególnych odcin☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
ków jest cz´sto upoÊledzona. Celem reSPRAW REHABILITACJI)
habilitacji jest przywrócenie tej ruchomo☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
Êci. Osiàgamy to przez manipulacj´, çwi☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
czenia usprawniajàce, korygujàce wadli- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE JAK: UDARY,
we ustawienie odcinków kr´gos∏upa, wyWYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
ciàgi, masa˝e oraz fizykoterapi´.
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
Podobnie jak sportowcy, którzy trenuURAZACH KR¢GOS¸UPA
jà, aby rozwinàç sprawnoÊç ruchów, po- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
winniÊmy równie˝ i my zadbaç o to, by
DYSKOPATIE
prawid∏owo wykonywaç ruchy zwiàzane
z codziennymi czynnoÊciami, zw∏aszcza
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
tymi, które stwarzajà najwi´ksze ryzyko
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
wywo∏ania niekorzystnych zmian w obDLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.
r´bie pleców i tarcz miedzykr´gowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Ruchy te nale˝y çwiczyç regularnie, a˝
Nasz adres: Weso∏a - Stara Mi∏osna
do chwili takiego ich usprawnienia, ˝e
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10
stanà si´ automatyczne i inny sposób ich
Tel. 773-14-97
wykonania nie b´dzie wchodzi∏ w gr´.
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Bezpieczny dom
05-077 Weso∏a

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

W osiedlu Stara Mi∏osna zbudowano i buduje si´ du˝o trzypi´Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
trowych bloków, najcz´Êciej o oÊmiu lokalach w jednej klatce
tel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
schodowej.
tel. kom. 0601 569-991
Wykorzystujàc ten rozk∏ad mo˝na znacznie obni˝yç koszty
elektronicznego zabezpieczenia mieszkaƒ jednà wspólnà centra• Koncesja MSW •
là alarmowà oraz jednym nadajnikiem do monitoringu.
•
Autoryzacja
TECHOM – kl SA 4 •
Centrala i nadajnik radiowy wraz z zasilaczem i akumulatorem
• Zezwolenie Paƒstwowej Agencji Atomistyki •
powinny byç zamontowane w jednym z zabezpieczanych lokali
lub wspólnym pomieszczeniu umo˝liwiajàcym zasilanie 220 V pr.
Projektowanie i wykonywanie systemów:
zmiennym. Mo˝e byç to pomieszczenie na strychu, w piwnicy lub
– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
w specjalnej szafce na klatce schodowej.
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
Ka˝da rodzina w∏àczajàca si´ do wspólnego systemu musia∏aby
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
mieç zainstalowanà klawiatur´ szyfrujàcà do za∏àczania i wy∏à– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
czania systemu we w∏asnym lokalu oraz czujnik kontaktronowy
na drzwi i czujki przestrzenne ruchu dobrane w liczbie koniecz– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych
nej do zabezpieczania wszystkich pomieszczeƒ.
Ponadto wykonywanie instalacji:
Na parterze czujniki sà potrzebne we wszystkich pomieszcze– elektrycznych
niach posiadajàcych otwory okienne, a na kondygnacjach powy– telefonicznych
˝ej pierwszego pi´tra najcz´Êciej wystarcza jeden czujnik ruchu.
– wideodomofonowych
System posiada∏by równie˝ zewn´trzny sygnalizator akustycz– TV satelitarnej
no-optyczny. Ka˝dy u˝ytkownik systemu dysponuje pilotem radiowym umo˝liwiajàcym w razie zagro˝enia uruchomienie alarDobór systemu monitorowania
mu. System wy˝ej opisany mo˝e informowaç otoczenie sygnalizatorem zewn´trznym zarówno o w∏amaniu lub napadzie, a mo˝e
Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17
byç w∏àczony do monitoringu z mo˝liwoÊcià rozró˝nienia przez
PORADY BEZP¸ATNE!
stacj´ monitorowania ka˝dego u˝ytkownika oddzielnie.
W∏àczenie si´ do jednej centrali i stacji monitorowania jednym
nadajnikiem znacznie obni˝y koszt monitorowania a wspólny sygnalizator sys- Wielka Orkiestra nie zagra∏a w Starej Mi∏oÊnie
temu powiadomi sàsiadów o niebezpieWbrew zapowiedzi, która pojawi∏a si´ w poprzednim numerze, gala planowana
czeƒstwie.
z okazji VIII Fina∏u Wielkiej Orkiestry Âwiàtecznej Pomocy nie odby∏a si´. Sta∏o
Jest tylko jeden problem, dogadanie si´
si´ tak z przyczyn technicznych niezale˝nych od organizatorów (dwa dni przed
sàsiadów, gdy˝ op∏acalnoÊç tego zabezgalà okaza∏o si´, ˝e nie b´dzie mog∏a byç nam udost´pniona scena obiecywana
pieczenie jest tym wi´ksza, im wi´cej sàsiadów w∏àczy si´ do wspólnego systemu. wczeÊniej przez dyrekcj´ XXVI L.O.) oraz z powodu choroby dwóch wa˝nych aktorów. Serdecznie przepraszamy wszystkich zainteresowanych.
Jan Zygmunt
Agnieszka Gruszczyƒska

Gdzie woda czysta, trawa zielona...
Najwi´kszà – a jak twierdzà pesymiÊci
– jedynà zaletà mieszkania w naszym
Osiedlu jest bliskoÊç wielkiego kompleksu leÊnego – Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. To sàsiedztwo jest nie tylko
przywilejem, lecz zobowiàzuje do utrzymania Parku w stanie nienaruszonym.
Niestety, nie wszyscy odwiedzajà go, aby
cieszyç si´ pi´knem drzew, zbieraç jagody i grzyby oraz obserwowaç zwierz´ta
i ptaki. Nieliczna, lecz widoczna grupa
mieszkaƒców traktuje las jako podr´czne
wysypisko Êmieci. Pod krzakami i w rowach podrzuca si´ wype∏nione odpadkami torby i worki plastikowe, gruz i styropian z budowy, gdzie indziej – stary telewizor czy zdezelowanà kanap´.
Nie lepiej dzieje si´ z naszymi wodami,
których natura nam poskàpi∏a. Na terenie
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osiedla oprócz kilku prywatnych stawów
hodowlanych sà tylko dwa niedu˝e jeziorka. Wi´ksze, po∏o˝one u zbiegu al. Jana
Paw∏a II i ulicy Fabrycznej, charakteryzuje si´ wyjàtkowo czystà wodà, zasiedlonà
licznie przez karasie; jak twierdzà miejscowi w´dkarze trafiajà si´ tu sporadycznie i inne gatunki ryb jak liny i p∏ocie. Po
minimalnym zagospodarowaniu brzegów
i w∏aÊciwym zarybieniu jeziorko to mog∏oby si´ staç ozdobà Osiedla i miejscem
wypoczynku dla mieszkaƒców.
Drugi stawek, znacznie mniejszy, po∏o˝ony jest u wylotu ulicy Jod∏owej, przy
Êcie˝ce prowadzàcej do lasu. Mocno zaroÊni´ty roÊlinnoÊcià wodnà utrzymuje
zadziwiajàco du˝à populacj´ karasi i ró˝anek, a w okresie wiosennym jest miejscem godów naturalnych sprzymierzeƒ-

ców naszych ogródków – ˝ab i ropuch.
Niestety, oba jeziorka sà permanentnie
zaÊmiecane puszkami, butelkami i gruzem. Ostatnio obok tego mniejszego jacyÊ wandale porzucili wrak samochodu,
a inni – o podobnym ilorazie inteligencji
– zepchn´li ów wrak do jeziorka. Wandalom i brudasom warto uzmys∏owiç, ˝e ich
czyny sà nie tylko wysoce naganne, lecz
równie˝ karalne (m.in. w Êwietle Rozporzàdzenia Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia
6 stycznia 1995 r. Dziennik Ustaw nr
13/65). S∏u˝ba LeÊna i Stra˝ Miejska zapowiada podj´cie energicznej akcji przeciwko Êmiecàcym. Mamy nadziej´, ˝e kilka pierwszych, wysokich mandatów ukróci ten ˝enujàcy proceder.
K.St.K

STARA MI¸OSNA

Plus Rehabilitacja i Odnowa Biologiczna
zaprasza:
OÊrodek Rehabilitacji i Odnowy
Biologicznej Plus w Starej Mi∏oÊnie
dzia∏a od 1996 r.
Prowadzony jest przez absolwentów
AWF w Warszawie: specjalist´ fizjoterapii i odnowy biologicznej mgr Beat´
Dobrowolskà - Horszczaruk i specjalist´ rehabilitacji ruchowej i fizykoterapii mgr Jacka Horszczaruka.
OÊrodek Plus proponuje:
● REHABILITACJ¢ RUCHOWÑ
w schorzeniach narzàdu ruchu, przy
zastosowaniu nowoczesnych metod leczenia. Bardzo skuteczne w leczeniu
schorzeƒ i bólów kr´gos∏upa wynikajàcych z przecià˝enia, przem´czenia, stresu oraz zmian zwyrodnieniowych sà stosowane tutaj metody terapii manualnej.
Wy˝ej wspomniana terapia daje równie˝ bardzo dobre rezultaty w leczeniu
zmian pourazowych i zwyrodnieniowych wszystkich stawów cz∏owieka.
● GIMNASTYK¢ KOREKCYJNÑ
DLA DZIECI
w zale˝noÊci od rodzaju i stopnia zaawansowania wady dziecko mo˝e
uczestniczyç w zaj´ciach indywidualnych lub grupowych (ma∏e grupy). Po
nieodp∏atnym zbadaniu dziecka rehabilitanci proponujà odpowiedni program leczenia. Stosowanie po∏àczenia
tradycyjnych metod leczenia wad postawy z nowoczesnà, bardzo skutecznà
terapià manualnà daje olbrzymie mo˝liwoÊci w leczeniu i profilaktyce schorzeƒ narzàdu ruchu.

Zaj´cia te majà charakter çwiczeƒ wyszczuplajàcych, kszta∏tujàcych mi´Ênie
oraz wzmacniajàcych kondycj´ i sprawnoÊç ogólnà organizmu.
Proponowana gimnastyka wp∏ywa doskonale na samopoczucie osób çwiczàcych dajàc poczucie odpr´˝enia fizycznego i psychicznego.
Poprzez w∏aÊciwy i zrównowa˝ony dobór çwiczeƒ doskonale wp∏ywa na stan
i kondycj´ kr´gos∏upa.
Z korzyÊcià dla zdrowia, przy muzyce
i w mi∏ym gronie w Plusie mo˝na poçwiczyç od poniedzia∏ku do piàtku
w godzinach 19.30 - 20.30.
● MASA˚E ROZLUèNIAJÑCE
stosowane w celu rozluênienia mi´Êni napi´tych pod wp∏ywem przem´-

czenia i stresu. Ten typ masa˝u w po∏àczeniu z relaksacjà mi´Êni daje Êwietny
efekt odpr´˝enia, zrelaksowania i zlikwidowania bólów mi´Êniowych.
● MASA˚E WYSZCZUPLAJÑCE
pomagajà zlikwidowaç nadmiar tkanki
t∏uszczowej korzystnie wp∏ywajàc na
cellulitis i rozst´py. Przyczyniajà si´
one równie˝ do lepszego od˝ywienia
i dotlenienia skóry, dzi´ki czemu staje
si´ ona bardziej elastyczna.
● FIZYKOTERAPI¢
pomagajàcà w ∏agodzeniu bólu i likwidowaniu stanów zapalnych.
Serdecznie zapraszamy
Beata i Jacek Horszczaruk
tel. 773 22 53

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk
● TERAPIA MANUALNA KR¢GOS¸UPA
● REHABILITACJA PO URAZACH
● LECZENIE:
- zmian zwyrodnieniowych
- dyskopatii
- skolioz
● FIZYKOTERAPIA
● MASA˚E
● GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI – INDYWIDUALNA
I GRUPOWA
● GIMNASTYKA DLA PA¡
- aerobic, stretching, çwiczenia kszta∏tujàce

● GIMNASTYK¢ DLA PA¡
b´dàcà autorskà kompozycjà çwiczeƒ opartà na wnikliwej analizie anatomii i fizjologii cz∏owieka.

BEZP¸ATNE KONSULTACJE
Tel. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
Zadanie 29 dom 1640

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!!!

Magdalena Gaw´cka
Danuta Olczak

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 ●

STARA MI¸OSNA
OSIEDLE ZADANIE 08
DOM nr 589 tel. 773 14 30
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SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAK¸AD LECZNICTWA OTWARTEGO W WESO¸EJ
zaprasza ubezpieczonych w
q Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych q Bran˝owej Kasie dla S∏u˝b Mundurowych
Do korzystania z podstawowej opieki medycznej dla doros∏ych i dzieci w naszej przychodni w Starej Mi∏oÊnie przy ulicy
Jeêdzieckiej 20 (tel 773 39 91)
Opiek´ stomatologicznà zapewnia Przychodnia w Weso∏ej, przy ul. Kiliƒskiego 50 lub przychodnia w Zielonej, przy
ul. Warszawskiej 3

oferujemy

q
q
q
q

kompleksowà opiek´ lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i pediatrów (w razie koniecznoÊci wizyty domowe)
opiek´ ginekologa po∏o˝nika
opiek´ dermatologa
opiek´ piel´gniarskà ,a w uzasadnionych przypadkach równie˝ zabiegi w domu pacjenta, pe∏ny zakres badaƒ laboratoryjnych
zgodnie z kompetencjami lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
q USG jamy brzusznej, tarczycy, jàder, gruczo∏u krokowego
q EKG spoczynkowe
q szczepienia obowiàzkowe oraz dobrowolne w tym przeciwko grypie, ˝ó∏taczce i inne
Nocà pomoc lekarskà od godziny 19.00 do 7.00 oraz w niedziele i Êwi´ta mo˝na uzyskaç w Sulejówku przy ul. Armii Krajowej 21

MAMY MO˚LIWOÂå KIEROWANIA DO WSZYSTKICH SPECJALISTÓW I SZPITALI MAZOWIECKIEJ I BRAN˚OWEJ KASY CHORYCH

JednoczeÊnie informujemy, ˝e odp∏atne konsultacje specjalistyczne Êwiadczy

ORTOPEDA - TRAUMATOLOG . NEUROLOG . SPECJALISTA CHORÓB P¸UC .
ONKOLOG . DIABETOLOG . STOMATOLOG
PROPONUJEMY TAK˚E US¸UGI LABOLATORYJNE W PE¸NYM ZAKRESIE, USG PIERSI, PRZEZPOCHWOWE I INNE

informacje i zapisy do specjalistów pod numerem telefonu 773 53 63

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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Sàsiedzi cz. IX
Da∏em si´ zaskoczyç. Ale facet powo∏a∏ si´
na dobrego znajomego, zagada∏ coÊ o mi∏ym
spotkaniu z przyjació∏mi, a ja, oderwany od
lektury ciekawej ksià˝ki, dla Êwi´tego spokoju powiedzia∏em „no, dobrze“ i sta∏o si´.
Zgodnie z obietnicà zaprosi∏em kilku sàsiadów, przygotowa∏em pokój, po˝yczy∏em
nie wytrzepany dywanik i z dr˝eniem serca
czeka∏em na to, co przyniesie los. A los przyniós∏ nienagannie ubranego m∏odzieƒca,
z budzàcym zaufanie promiennym uÊmiechem na sta∏e przyklejonym do twarzy, który
od wejÊcia zasypa∏ nas lawinà komplementów. Moje najgorsze obawy zacz´∏y potwierdzaç si´ od samego poczàtku. Najpierw zostaliÊmy poinformowani, ˝e „to nie b´dzie
zwyk∏y pokaz sprzàtania, lecz wr´cz nieprawdopodobna wizja przysz∏oÊci“. Nast´pnie goÊç z minà prestigitatora ods∏oni∏ Odkurzacz. OczywiÊcie nie by∏ to jakiÊ zwyk∏y
odkurzacz, lecz Odkurzacz przez du˝e „O“.
- Dzi´ki temu cudowi techniki mogà Paƒstwo zaoszcz´dziç nawet dwie godziny dziennie, poÊwi´cajàc je na spotkania z przyjació∏mi. On za Paƒstwa zrobi wszystko!
- A czy tak˝e upierze pieluchy? - okaza∏o
si´, ˝e sàsiadka z naprzeciwka ma inne wyobra˝enie o oszcz´dzaniu czasu.
- Przecie˝ to Odkurzacz, a nie pralka akwizytor na chwil´ straci∏ wàtek, ale zaraz
przystàpi∏ do kontrataku - ale dzi´ki temu,
˝e szybko pani posprzàta, b´dzie pani mia∏a wi´cej czasu dla dziecka!
- U mnie sprzàta pani Ela, a ja i tak nie
mam na nic czasu, bo ciàgle przesiaduj´

w pracy - sàsiad z koƒca uliczki z powàtpiewaniem pokr´ci∏ g∏owà.
- No, skoro pan tak wiele czasu sp´dza
w pracy, to mo˝e pan go kupiç do firmy.
Dok∏adnie wyczyszczone pod∏ogi to mniej
kurzu i roztoczy w powietrzu. B´dzie pan
znacznie mniej nara˝ony na alergie.
Wizja prezesa du˝ej firmy komputerowej, odkurzajàcego swój gabinet Odkurzaczem przysz∏oÊci, zamurowa∏a wszystkich
na tyle skutecznie, ˝e chwilowo udaliÊmy
g∏´bokie zainteresowanie pokazem.
A z ka˝dà chwilà zacz´∏o si´ robiç coraz
ciekawiej. Akwizytor rozsypa∏ w jednym kàcie pokoju kupk´ piasku oraz, mimo gwa∏townych protestów mojej ˝ony, rozla∏ niewielkà ka∏u˝´ mleka oraz rozsmarowa∏ kanapk´ z szyneczkà. Podobno by∏y to najcz´Êciej wyst´pujàce rodzaje zanieczyszczeƒ
naszych pod∏óg. Nim jednak pan skoƒczy∏
opowiadaç o niebezpiecznych zarazkach
rozwijajàcych si´ na naszej pod∏odze, nasz
kot z b∏ogà minà rozprawi∏ si´ z ka∏u˝à mleka, zaÊ sunia wyliza∏a do po∏ysku miejsce po
kanapce.
Dalsze wydarzenia przebieg∏y z szybkoÊcià pociàgu intercity. Akwizytor w∏àczy∏
odkurzacz, co spowodowa∏o, ˝e kot, chowajàc si´ w pop∏ochu na szafie, zrzuci∏ doniczk´ z egzotycznym fio∏kiem. Szczàtki porcelany, wymieszanej z ziemià i resztkami fio∏ka, rozsypa∏y si´ po ca∏ej pod∏odze. Akwizytor, który sta∏ ty∏em do resztek doniczki,
cofnà∏ si´ i stanàwszy na jakimÊ wi´kszym
od∏amku poÊlizgnà∏ si´ i zademonstrowa∏
popisowe salto w ty∏. Rumor padajàcego
cia∏a obudzi∏ dziecko sàsiadki, które natychmiast zaprezentowa∏o swój donoÊny

Skrzynki pocztowe
Ka˝dego miesiàca nadchodzi taki moment, kiedy nasza gazetka osiedlowa prosto z drukarni trafia do mojego domu,
a stamtàd... No w∏aÊnie, tu si´ zaczyna ca∏a historia.
Zapewne przyzwyczaili si´ ju˝ Paƒstwo
do lektury „Sàsiadów” czy te˝ relacji
z przygód mi∏osnych miejscowych ptaszków, nie mówiàc ju˝ o równie fascynujàcych wiadomoÊciach z gminy i lokalnego
b∏otka. Redakcja gazetki stara si´ Paƒstwa informowaç, bawiç i pomagaç tam,
gdzie tylko mo˝e.
Ale beze mnie by∏oby to tylko „wo∏anie
na puszczy”, bo to ja t´ pras´ wk∏adam do
Paƒstwa skrzynek. Dostarczam wszystkim
demokratycznie bez wzgl´du na przynale˝noÊç do jakichkolwiek Komitetów. Tym
niemniej, to comiesi´czne roznoszenie
sk∏oni∏o mnie do nast´pujàcych wniosków.
Mieszkaƒcy osiedla dzielà si´ na tych,

którzy majà skrzynki pocztowe i na tych,
którzy ich nie majà. Ci bez skrzynek z regu∏y zostawiajà jakiÊ kamieƒ lub ceg∏ówk´
do „zabezpieczania” przesy∏ek pocztowych lub po prostu koncentrujà si´ na
luksusowym wykaƒczaniu swoich domów
i p∏otów ca∏kowicie zapominajàc o jakiejÊ
potrzebie kontaktu ze Êwiatem zewn´trznym (czyli skrzynce pocztowej).
Nie lepiej wyglàda sytuacja posiadaczy
skrzynek. Z regu∏y sà to cieniutkie, jeszcze peerelowskie metalowe pu∏apki na
palce, straszàce perspektywà krwawych
ran przy bli˝szym kontakcie. Inwencja lub
jej brak prowadzi tak˝e do sytuacji, w których skrzynki sà schowane w gàszczu dzikich ró˝ lub na dró˝ce postawiona jest
przeszkoda dla niesfornych i rozbrykanych dor´czycieli. W zwiàzku z opisanymi
trudnoÊciami zacz´∏am stosowaç pewne
metody dyskryminacji. Mieszaƒcom z wy-

g∏os i imponujàcà obj´toÊç p∏uc. Nasza sunia postanowi∏a udowodniç, ˝e ona potrafi
byç g∏oÊniej. Najpierw zawy∏a przeciàgle,
a nast´pnie z szalonym ujadaniem rzuci∏a
si´ na domniemanego sprawc´ ca∏ego zamieszania, czyli Odkurzacz. Instynktownie
szukajàc czegoÊ w postaci gard∏a do przegryzienia z∏apa∏a za rur´ od ssawki i bez
zb´dnych ceregieli wygryz∏a w niej kilka
niewielkich otworów...
Po kilkunastu minutach opanowaliÊmy
sytuacj´. Z koniecznoÊci zdecydowa∏em si´
na zakup rury od Odkurzacza, która nota
bene kosztowa∏a tyle, co dwa zwyk∏e odkurzacze. Jedynym sukcesem by∏o, ˝e akwizytor nieco ura˝ony postanowi∏ nie kontynuowaç pokazu. Za to sàsiedzi byli zachwyceni (czego nie mo˝na by∏o powiedzieç o mojej ˝onie, która metodà klasycznà musia∏a
wysprzàtaç pod∏og´ z ziemi, piasku i nie dopitych resztek mleka).
- Wiesz, jak b´dziesz jeszcze kiedyÊ robi∏
taki pokaz, to zadzwoƒ. Rzadko cz∏owiek
ma czas tak obÊmiaç si´ na ca∏ego - sàsiadka z naprzeciwka by∏a szczera a˝ do bólu.
ZaÊ sàsiad z koƒca uliczki doda∏:
- A mo˝e masz kogoÊ, kto robi pokazy destylacji Johny Walkera?
No có˝. Dobrze ˝e chocia˝ oni wspaniale
si´ bawili. Bo jak powiedzia∏ mi akwizytor
umawiajàc si´ na spotkanie, nie chodzi mu
o to, aby na si∏´ coÊ nam sprzedaç, ale aby
umo˝liwiç nam mi∏e sp´dzenie wieczoru
w gronie przyjació∏. Choç jak widzia∏em jego min´, gdy si´ ˝egna∏, to on tego wieczoru nie uznawa∏ za w pe∏ni udany...
Sàsiad
godnymi do otwierania skrzynkami wk∏adam pras´ do Êrodka, aby nie mok∏a. Natomiast wszystkim pozosta∏ym – za p∏ot.
Niech te˝ czytajà o ile pies im wczeÊniej
wszystkiego nie zje.
Zwracam si´ z apelem do Szanownych
Sàsiadów (to taki popularny ostatnio
zwrot). Prosz´, abyÊcie, przy nast´pnym
wybieraniu listów ze swojej skrzynki,
spróbowali je tam wrzuciç z powrotem.
O ile wyjdziecie Paƒstwo z tej operacji bez
szwanku, to znaczy, ˝e jesteÊcie przyjaênie
nastawieni do swoich listonoszy i takich
spo∏ecznych dor´czycieli jak ja.
Na koniec jeszcze proÊba w imieniu
Urz´du Pocztowego i jego dor´czycielek.
Prosz´ umieÊciç na skrzynce (jeÊli takowa
istnieje) zarówno stary adres z numerem
dzia∏ki i zadania, jak i nowy z nazwà i numerem ulicy. MyÊl´, ˝e gdy nast´pnym razem spotkacie brnàcà przez b∏oto lub
Ênieg listonoszk´, zobaczycie na jej twarzy
wyraz ulgi i prawdziwej wdzi´cznoÊci.
Margo
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Ptaki Starej Mi∏osny
Dzwoniec
Zimà najcz´stszym goÊciem w naszych ogródkach i karmnikach, oprócz
sikorek i mazurków, jest dzwoniec.
Ptak ten sprawia wra˝enie bardzo dobrodusznego i ∏agodnego nie tylko dlatego, ˝e nie wdaje si´ w bójki z innymi
ptakami, jak na przyk∏ad awanturnicze
czy˝yki, ale równie˝ ze wzgl´du na swój
wyglàd. Mocnej budowy, z du˝à g∏owà
i silnym dziobem troch´ przypomina
papu˝k´ falistà lub kanarka. Do kanarka upodabnia go najbardziej g∏os:
dêwi´czne trele „trr kling kling ki∏it”,
a tak˝e upierzenie. Dzwoniec samiec
jest barwy oliwkowozielonej z ˝ó∏tym
brzuchem i ogonem. Samica szarawa
z ˝ó∏tymi brzegami skrzyde∏. Kolor zielony jest najbardziej widoczny na kuprach ptaków.
Dzwoƒce zasiedlajà odkryte tereny
z licznymi krzewami i grupami drzew,
skraje lasów, parki, ogrody i cmentarze,
a nawet drzewa na ulicach wielkich
miast.
Na zim´ nie odlatujà, a nawet nie
zmieniajà dotychczasowego miejsca
pobytu.
Dzwoniec od˝ywia si´ niemal wy∏àcznie pokarmem roÊlinnym, czasami
urozmaiconym larwami owadów lub
pajàkami. ˚eruje na ziemi lub na ni-

skich chwastach. Silna budowa dzioba
pozwala mu na roz∏upywanie du˝ych
i twardych nasion nie nadajàcych si´ na
pokarm mniejszych ziarnojadów, takich jak szczyg∏y czy makolàgwy.
Okres l´gowy dzwoƒców trwa od
kwietnia do czerwca. Wi´kszoÊç par
wyprowadza dwa l´gi w roku. Na wiosn´, gdy na drzewach liÊciastych nie ma
jeszcze liÊci, dzwoƒce budujà gniazda
na drzewach iglastych. Drugi l´g odbywa si´ ju˝ w gnieêdzie zbudowanym na
drzewie liÊciastym, wÊród
plàtaniny ga∏àzek, na wysokoÊci od pó∏tora do trzech
i pó∏ metra. Gniazdo jest
doÊç du˝e, p∏ytkie, zbudowane z korzonków, ma∏ych
ga∏àzek i mchu. Wymoszczone jest mi´kkimi korzonkami, w∏osiem i piórkami. Samica wysiaduje 5 –
6 jaj przez 12 – 14 dni. Jaja
majà szarawobia∏e lub niebieskawe t∏o i sà rdzawo
plamkowane. W czasie wysiadywania jaj samica jest karmiona
przez samca. Piskl´tami opiekujà si´
obydwoje rodzice. M∏ode karmione sà
g∏ównie pokarmem roÊlinnym, cz´Êciowo przetrawionym w wolu rodziców.

Piskl´ta dzwoƒców opuszczajà gniazdo
jeszcze nie umiejàc dobrze lataç i przez
kilka dni sà karmione przez rodziców
poza gniazdem.
Zimà dzwoƒce ∏àczà si´ w stada z innymi ziarnojadami i ˝erujà na polach.
Nasze dzwoƒce sà osiad∏e i zim´ sp´dzajà na w∏asnych terenach l´gowych,
natomiast od paêdziernika do grudnia
przylatujà do nas dzwoƒce z pó∏nocy
i wschodu, które po sp´dzeniu tu zimy,
odlatujà w rodzinne strony w marcu

i kwietniu. W tym samym czasie rozpoczynajà Êpiewaç nasze dzwoƒce, jedne
z najwczeÊniejszych i najbardziej uroczych Êpiewaków ogrodowych.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Faworki
Sk∏adniki: 2.5 szklanki màki pszennej,
5 du˝ych ˝ó∏tek,
15 dkg g´stej Êmietany 30%
1 ∏y˝eczka soku z cytryny,

mini

szczypta soli,
2 ∏y˝ki spirytusu, czystej wódki lub rumu
T∏uszcz do sma˝enia - smalec i olej s∏onecznikowy pó∏ na pó∏.

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.30 - 20.00
w niedziele 10.00 - 14.00

maxima

St. Mi∏osna
Zad. 10 dz 627
przy alei
Jana Paw∏a II
(dawna OBWODNICA)
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JANA PAW¸A II
(DAWNA OBWODNICA)

FABRYCZNA

u nas kupisz
szybko tanio
i prawie wszystko

DIAMENTOWA

ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE CHEMICZNE ✦ DU˚Y
WYBÓR PRASY ✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦ DOGODNY
DOJAZD ✦ PARKING ✦ NISKIE CENY ✦
SAMOOBS¸UGA

Do przesianej màki dodaç ˝ó∏tka, sól, sok z cytryny.
Zarobiç ciasto no˝em, dodaç Êmietan´ i ∏y˝k´ alkoholu.
ZagnieÊç ciasto - powinno mieç konsystencj´ ciasta pierogowego. W miar´ potrzeby dodawaç alkohol. Ciasto wyrabiaç tak d∏ugo, a˝ b´dzie elastyczne. Zazwyczaj trwa to ok.
30-40 minut. Zawinàç ciasto w foli´ i pozostawiç w lodówce na 24 godziny. Nie zamra˝aç.
Rozwa∏kowaç na bardzo cienkie placki, pokroiç na paski 15
cm d∏ugoÊci 3 cm szerokoÊci, Êrodek ka˝dego przeciàç na
d∏ugoÊci 6 cm i przewinàç brzegi. Sma˝yç na rozgrzanym
t∏uszczu na z∏oty kolor, osàczaç na bibule. Posypaç cukrem
pudrem (mo˝na dodaç wanili´).
Smacznego ˝yczy Paƒstwu
Ma∏gorzata Zygmunt

STARA MI¸OSNA

Listy do redakcji
Zespó∏ si´ likwiduje.....
Min´∏y ju˝ trzy lata od wprowadzenia si´
pierwszych lokatorów do mieszkaƒ na tzw. „serku” na Osiedlu w Starej Mi∏oÊnie, a wcià˝ nie mamy formalnej zgody Wydzia∏u Architektury Urz´du Miasta w Weso∏ej na zasiedlenie.
Taka sytuacja spowodowana jest tym, ˝e Zespó∏ nie wystàpi∏ o takie pozwolenie pomimo
wielokrotnych, pisemnych monitów.
W celu uzyskania zameldowania stworzono
dziwny precedens: Zespó∏ wydaje zaÊwiadczenie
o 99% zaawansowania robót i na tej podstawie
oraz na podstawie wizji, przeprowadzonej w lokalu przez pracownika wydzia∏u Architektury (aktualnie nawet bez wizji), mo˝na si´ zameldowaç.
Ocena dotyczy tylko mieszkania, natomiast konstrukcja budynku, klatki schodowe, strychy
i piwnice nie sà przedmiotem zainteresowania.
Jest to typowa praktyka omijania przepisów prawa, poniewa˝ od trzech lat ˝adne prace wykoƒczeniowe w budynku nie sà prowadzone i nie b´dà prowadzone w przysz∏oÊci.
Zgodnie z Ustawà „Prawo budowlane” z dnia
07.07.1994r. (Dz.U. z dn. 25.08.1994r., rozdz. V)
Zespó∏ ma obowiàzek uzyskania pozwolenia na
u˝ytkowanie obiektu. Do tej pory Zespó∏ nie przekaza∏ dokumentacji powykonawczej, protokó∏ów
odbiorów bran˝owych i protokó∏ów prób. Sporo
powa˝nych usterek nie zosta∏o usuni´tych i nikt
z Zespo∏u nie przejawia najmniejszego zainteresowania tym stanem rzeczy.

Dodatkowo nie zrealizowano planu zagospodarowania terenu. Powoduje to samowol´, rodzà
si´ konflikty mi´dzy mieszkaƒcami budynków
np.: o lokalizacj´ Êmietników, miejsc parkingowych czy dojazdów.
Takie dzia∏ania Zespo∏u nara˝ajà mieszkaƒców
nie tylko na powy˝sze ucià˝liwoÊci, ale równie˝
na ryzyko odpowiedzialnoÊci karnej, bowiem to
na Wspólnocie mieszkaƒców cià˝y obowiàzek
nale˝ytego zarzàdzania nieruchomoÊcià (Dz.U.
Nr 85 z 1994r. poz. 388, art. 6).
Majàc na uwadze powy˝szà sytuacje, wystàpiliÊmy w marcu 1999 r. po raz kolejny do Zespo∏u z pismem, w którym domagamy si´ podj´cia
dzia∏aƒ. Kopi´ pisma przekazaliÊmy do Urz´du
Miasta w Weso∏ej (tekst pisma w za∏àczeniu).
Niestety, nie otrzymaliÊmy ˝adnej odpowiedzi
ani od Zespo∏u, ani z Urz´du Miasta. Przypuszczajàc, ˝e mieszkaƒcy innych budynków majà
podobnà sytuacj´, zach´camy do podj´cia
wspólnej akcji, bowiem tylko zdecydowane dzia-

∏ania wszystkich „poszkodowanych” mogà zmusiç Zespó∏ do wype∏nienia swoich obowiàzków.
Czasu pozosta∏o niewiele, poniewa˝ nied∏ugo
Zespó∏ sam si´ rozwià˝e, pozostawiajàc nas
w pu∏apce.
mieszkaniec bloku 201
Imi´ i nazwisko podane do wiadomoÊci redakcji

ÂwiadomoÊç istnienia takiej pu∏apki, powinna przyÊwiecaç delegatom na Walne
Zgromadzenie, aby podj´li decyzje gwarantujàce wywiàzanie si´ ze wszystkich zobowiàzaƒ Zespo∏u przed jego formalnym rozwiàzaniem. Jednak dobrze by by∏o, aby takie
sprawy, które ju˝ dawno powinny byç za∏atwione, nie sta∏y si´ przyczynà odwlekania
w nieskoƒczonoÊç decyzji o jego likwidacji
R.W.

OCHOTNICZA STRA˚ PO˚ARNA W STAREJ MI¸OÂNIE
prowadzi zapisy kandydatów:
do grup m∏odzie˝owych (10-17 lat) i doros∏ych od 18 lat

tel. 773-39-78
Serdecznie zapraszamy wszystkich, gotowych s∏u˝yç pomocà potrzebujàcym
Zarzàd OSP Stara Mi∏osna

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,
– 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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Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
serdecznie zaprasza na bal karnawa∏owy

4
Wielka Biesiada Sàsiedzka
z

26 lutego (sobota) w restauracji „GoÊciniec”

q
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Gwarantujemy wyÊmienità

zabaw´, pyszne jedzenie,

doskona∏à muzyk´ i taƒce do bia∏ego rana.

Zaproszenia w cenie 150 z∏ od osoby mo˝na kupiç
w Szkole J´zyka Angielskiego ul. GoÊciniec 2B,
tel. 773 32 70, u cz∏onków Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego lub w restauracji „GoÊciniec".
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Bal ma charakter charytatywny. Dochody z balu zostanà przeznaczone na
budow´ Osiedlowego Placu Zabaw.

Komunikaty o imprezach niekomercyjnych i og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
Ca∏a gazeta jest redagowana spo∏ecznie, a jej ukazywanie jest uzale˝nione od wp∏ywów z reklam.
Wszystkich zainteresowanych reklamà w naszej gazecie prosimy o kontakt telefoniczny
z p. Ma∏gorzatà Krukowskà tel. 773-34-39.

UWAGA!
Przy wspó∏pracy Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna i Firmy Naj-Comp powstaje aktualny plan Starej Mi∏osny i okolic z nowymi nazwami ulic i trasami
spacerowymi po okolicznych lasach. Jego pierwsze wydanie uka˝e si´ w nak∏adzie
3 000 egz. na prze∏omie marca i kwietnia. Czy staç ci´ na to, aby nie zamieÊciç

REKLAMY
TWOJEJ FIRMY
NA PLANIE STAREJ
MI¸OSNY?
ZAINTERESOWANYCH MO˚LIWOÂCIÑ REKLAMY NA PLANIE DZIELNICY PROSIMY
O KONTAKT POD NUMERAMI TELEFONÓW: 810 58 13 LUB 813 68 23
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