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Od redakcji...
To ju˝ dziesiàty numer „WiadomoÊci
Sàsiedzkich”. Du˝o mi∏ej i dajàcej satysfakcj´ roboty. Byli tacy, co nie wierzyli, ˝e uda nam si´ wydaç pierwszy
numer, inni dziwili si´, gdy ukaza∏ si´
drugi. A my jesteÊmy i b´dziemy, dopóki Paƒstwo, drodzy sàsiedzi, b´dziecie
chcieli nas czytaç i do nas pisaç.
Bo nasza gazetka, teraz ju˝ w ponad
po∏owie, powstaje z materia∏ów, które
przysy∏ajà nam czytelnicy. I jest to dla
nas najlepsza nagroda za czas poÊwi´cany na jej redagowanie. Ch´tnie powi´kszy redakcj´ o nowych cz∏onków.
Zgodnie ze staropolskim przys∏owiem:
„Jak w gromadzie to sporzej, jak samemu
to gorzej” im nas b´dzie wi´cej - zapaleƒców gotowych poÊwi´ciç kilka go-

dzin miesi´cznie dla gazetki - tym lepiej
b´dzie si´ pracowa∏o i tym lepsze efekty osiàgniemy.
Zapraszamy wszystkich ch´tnych
w ka˝dy wtorek w godzinach od 19.00
do 20.00 do Szko∏y J´zyka Angielskiego (na ul. GoÊciniec 2B) lub prosimy
o kontakt telefoniczny na numery podane w stopce redakcyjnej.
˚yczymy mi∏ej lektury, choç tematy
goràce, a niektóre prezentowane poglàdy mogà byç niezbyt popularne. Nie
jesteÊmy po to, by bawiç, a chcemy pisaç o sprawach wa˝nych dla wszystkich
mieszkaƒców naszego Osiedla Trudnych spraw jest w Starej Mi∏oÊnie niema∏o chcemy o nich dok∏adnie pisaç.

W numerze
✔ informacje z prac Rad: Dzielnicy,
Miasta i Powiatu

✔ wywiad z burmistrzem miasta
Weso∏a cz´Êç II
ile kosztuje samorzàd?
jak przekszta∏ciç Zespó∏?
karnawa∏ w Starej Mi∏oÊnie
baby-sitting po francusku
dbajmy o zdrowie
nasze sta∏e cykle: Sàsiedzi,
Nasze Ptaki, Gaw´dy
Pradziadka, Okiem Âwierzaka
✔ z uÊmiechem milej
✔ Og∏oszenia drobne dziÊ
na str. 15

✔
✔
✔
✔
✔
✔

PrzedwioÊnie
W dwutysi´cznym, jubileuszowym roku przedwioÊnie zacz´∏o si´ ju˝ na poczàtku lutego.
Dzi´cio∏y zacz´∏y b´bniç swoje pieÊni
mi∏osne na ga∏´ziach, pod krzewami zakwit∏y pierwsze przebiÊniegi, kotki leszczyny wyd∏u˝y∏y si´ i zacz´∏y wyraênie
˝ó∏knàç, a pàczki na krzewach i drzewach nabrzmia∏y. Pod koniec miesiàca

Jeszcze
przykr´cone Êwiat∏o
budzàcego si´ dnia
a ju˝ ptactwo
podrywa si´ do lotu
z radosnym Êwiergotem
nowy dzieƒ
wdrapuje si´ na niebo
i rozrzuca pi´kne pejza˝e
wyp∏akuje deszcze
na spragnionà zieleƒ
taƒczy z wiatrem w bezkresnej
przestrzeni
spowitej b∏´kitem
i przelatujàcà falà Êwiat∏a
Irena ¸ukszo

przylecà skowronki, zi´by, szpaki i bociany, a w lesie pojawià si´ ma∏e m∏ode
zajàczki.
Moment pojawienia si´ kwiatów leszczyny uwa˝any jest przez fenologów za
poczàtek przedwioÊnia. Kwitnienie leszczyny zbiega si´ z kwitnieniem wspomnianych wczeÊniej przebiÊniegów, troch´ póêniej zakwitnà fioletowe i ˝ó∏te
krokusy, z∏ote ranniki, ró˝owe pierwiosnki i stokrotki, a tak˝e podobne do
przebiÊniegów kwiatki Ênie˝ycy wiosennej.
Przewa˝nie w po∏owie marca w cieniu
pod krzewami i drzewami pojawiajà si´
niebieskie kwiatki przylaszczki pospolitej.
Pod koniec marca zaczyna kwitnàç niski krzew o ró˝owych pachnàcych kwiatach – wawrzynek wilcze∏yko. Czasami,
kiedy marzec jest ciep∏y, pod koniec
miesiàca zakwitajà barwinek pospolity
i fio∏ek wiosenny. Przed rozwini´ciem
si´ liÊci kwitnie olcha czarna. Jej m´skie
bazie, d∏ugie i wiotkie, o barwie fioletowobrunatnej, sà osadzone po kilka na
ga∏àzkach.
W lesie w koronach sosen otwierajà
si´ szyszki, które dojrza∏y jesienià, i wysypujà si´ oskrzydlone nasiona.

Na poczàtku miesiàca koƒczà si´ w´drówki wron i w s∏oneczne dni zaczynajà si´ „toki”. Samce siedzà na ga∏´zi,
stroszà pióra i wydajà ciche, skrzypiàce
tony. Potrzàsajà przy tym skrzyd∏ami
i ogonem. Wkrótce po po∏àczeniu si´
w pary przyst´pujà do budowy gniazd
na wysokich drzewach. Na pó∏noc wracajà zimujàce u nas gawrony, natomiast
nasze ju˝ na poczàtku marca rozpoczynajà budow´ gniazd. W po∏owie marca
zaczynajà budow´ gniazd sroki. Po wybudowaniu gniazdo tych ptaków przypomina du˝à, rosochatà kul´. RównoczeÊnie ze srokami zaczynajà budow´
gniazd sójki, a samice puszczyka sk∏adajà jaja w niczym nie wyÊcielonej dziupli starego drzewa. W lesie rozlegajà si´
dêwi´czne nawo∏ywania samców puszczyków.
W marcu budzi si´ ze snu zimowego
je˝ i w koƒcu miesiàca zaczyna zaloty.
Gniazdo buduje wÊród krzewów z liÊci
i mchu.
PrzedwioÊnie koƒczy si´ wraz z nadejÊciem wiosny 21 marca.
Anna Susicka

STARA MI¸OSNA

WieÊci
w pigu∏ce
Rada Powiatu Miƒskiego na sesji 29 lutego
2000 r. podj´∏a uchwa∏´ o pozytywnym zaopiniowaniu wniosku miasta Weso∏a o wy∏àczenie
z powiatu miƒskiego. Wniosek Sulejówka nie
zosta∏ rozpatrzony z uwagi na brak przeprowadzonych w tym mieÊcie konsultacji spo∏ecznych w tej sprawie.

❍❍❍
Rada Miasta Weso∏a na sesji 26 lutego 2000 r.
nie udzieli∏a panu Bogdanowi Rodziewiczowi
votum zaufania i odwo∏a∏a go z funkcji wiceprzewodniczàcego.

❍❍❍
MPZBDJiW budujàcy w Starej Mi∏oÊnie wraz
z prywatnà spó∏kà VENA nowe osiedle „Aleja
Akacjowa” zgodnie z obowiàzujàcym prawem
zosta∏ zobowiàzany do zap∏acenie odszkodowania w wysokoÊci 169 844 z∏ za wyci´cie jednego du˝ego d´bu oraz 114 081 z∏ w przypadku gdy pozosta∏e, przeznaczone do przesadzenia drzewa nie przyjmà si´. Odszkodowania te
b´dà przeznaczone na fundusz ochrony Êrodowiska. Mamy nadziej´, ˝e pieniàdze te wrócà do
Starej Mi∏osny na inwestycje ekologiczne.

❍❍❍
9 lutego 2000 r. rozstrzygni´to przetarg dotyczàcy
wiat na przystanki autobusowe. Z dwunastu pierwszych zamówionych wiat, 4 majà trafiç do Starej
Mi∏osny na przystanki przy Trakcie Brzeskim.

❍❍❍
Prezes MPZBDJiW Piotr Nowak na zebraniu Zadania 22 obieca∏ prze∏o˝enie p∏yt betonowych
na Alei Jana Paw∏a II na jej ∏uku przy budowanej nowej szkole oraz na ulicy Diamentowej na
wysokoÊci zad. 08 i na skrzy˝owaniu z GoÊciƒcem. A co z resztà ulic?

❍❍❍
Na osiedlu pojawi∏y si´ tabliczki z nowymi
nazwami ulic. Szkoda tylko, ˝e sà w tak
brzydkim kolorze, a niektóre z b∏´dami ortograficznymi.

Z prac Rady Dzielnicy
11 lutego w sali nr 6 przy ul. Jeêdzieckiej 20 Rada Dzielnicy obradowa∏a na
swojej IV sesji. W sesji uczestniczyli
równie˝ mieszkaƒcy Starej Mi∏osny
oraz radne miejskie: M. Burszewska
i K. Zakrzewska.
Miejsce obrad nie by∏o przypadkowe.
Pawilony przy Jeêdzieckiej sà bowiem
obecnie miejscem spotkaƒ Rady Dzielnicy. W pokoju 125, w budynku nad
prywatnymi gabinetami lekarskimi,
rozpocz´∏o dzia∏alnoÊç biuro Rady.
Tam mogà Paƒstwo spotykaç si´ z radnymi dzielnicowymi oraz uzyskaç informacje i wyjaÊnienia dotyczàce wszystkich trudnych urz´dowych spraw, które
ka˝dy z nas musi (choç nie lubi) za∏atwiaç w urz´dzie miasta, od zameldowania si´ i nadania numeru porzàdkowego nowo nazwanej ulicy poczynajàc.
Nazywanie ulic trwa
Zgodnie z wczeÊniejszymi obietnicami Rada Dzielnicy przyj´∏a na sesji propozycje nazw kolejnych 9 ulic na terenie Starej Mi∏osny. Mam nadziej´, ˝e
propozycje te zostanà zatwierdzone
przez Rad´ Miasta na marcowej sesji.
Jednak w kolejce po swojà nazw´ czeka
jeszcze sporo uliczek Starej Mi∏osny.
Zach´cam Paƒstwa do zg∏aszania w∏asnych pomys∏ów i sugestii. I to nie tylko
w przypadku nadawania nazwy w∏asnej
bezimiennej uliczce, ale równie˝ zg∏aszanie ciekawych pomys∏ów do Banku
Nazw Ulic prowadzonego przez Komisj´ ds. Nazewnictwa Ulic Rady Dzielnicy. Obecnie propozycje nazw ulic mo˝na bezpoÊrednio sk∏adaç w biurze Rady. Tam te˝ macie Paƒstwo mo˝liwoÊç
znalezienia nowo nazwanych uliczek na
aktualnej (roboczej) mapie Starej Mi∏osny i zapoznania si´ z przyj´tymi

KOMUNIKAT
Od 13 marca w Ma∏ej Galerii znajdujàcej si´ w budynku szko∏y
j´zyka angielskiego przy ulicy GoÊciniec 2B mo˝na b´dzie obejrzeç wystaw´ prac pana Wieƒczys∏awa Pyrzanowskiego. Malarz
ten jest znany ze swoich portretów koni oraz z tematyki zwiàzanej z koƒmi i krajobrazem. Szczególnie pi´kne sà jego obrazy
z okolic Weso∏ej i Sulejówka. Mi∏oÊnicy kwiatów b´dà mogli
obejrzeç cykl zatytu∏owany „Kwiaty wiosnà, latem i jesienià”.
Obrazy mo˝na b´dzie kupiç na miejscu. Galeria czynna b´dzie
od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach: 16-19 oraz po uprzednim umówieniu si´ telefonicznym (773-32-70).

mini

przez Rad´ Dzielnicy na ostatniej sesji
„Zasadami nadawania nazw ulicom
w Dzielnicy Stara Mi∏osna”. Jeden
z g∏ównych punktów Zasad brzmi:
„Propozycja mieszkaƒców, o ile nie
jest nazwà powtórzonà lub podobnie
brzmiàcà do ju˝ istniejàcej na terenie
miasta Weso∏a, traktowana jest priorytetowo. ”
Co z tzw. „komunalizacjà”?
Radni dzielnicyowi w okresie od
18 stycznia do 28 lutego uczestniczyli
w roli obserwatorów we wszystkich zebraniach grup cz∏onkowskich Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u
Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych. Podstawowym celem zebraƒ by∏ wybór przedstawicieli
poszczególnych zadaƒ i bloków na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli zaplanowane na 25 marca (I tura) .
Informujàc o dzia∏aniach podejmowanych w okresie mi´dzysesyjnym
Przewodniczàca Rady oraz przewodniczàcy Komisji ds. Przej´cia Majàtku
Wspolnego MPZBDJiW radny J. Broniecki informowali uczestników spotkania o odbytych rozmowach z cz∏onkami Zarzàdu i Rady Nadzorczej
MPZBDJiW, w zwiàzku z wczeÊniejszymi stwierdzeniami w∏adz Zespo∏u, ˝e
utworzenie i funkcjonowanie na obszarze Starej Mi∏osny jednostki samorzàdu terytorialnego oznacza zakoƒczenie
dzia∏alnoÊci MPZBDJiW (w sytuacji
wype∏nienia przez Zespó∏ podstawowych zobowiàzaƒ wobec cz∏onków)
i przekazanie zgromadzonego majàtku
wspólnego w∏adzom samorzàdowym.
Rozmowy dotyczy∏y planów w∏adz Zespo∏u co do sposobów zakoƒczenia jego
dzia∏alnoÊci. W∏adze Zespo∏u przedsta-

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.30 - 20.00
w niedziele 10.00 - 14.00

maxima

ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE CHEMICZNE ✦ DU˚Y
WYBÓR PRASY ✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
OWOCE ✦ WARZYWA ✦ UPOMINKI ✦ DOGODNY
DOJAZD ✦ PARKING ✦ NISKIE CENY ✦
SAMOOBS¸UGA
u nas kupisz
szybko tanio
i prawie wszystko

St. Mi∏osna
Zad. 10 dz 627
przy alei
Jana Paw∏a II
(dawna OBWODNICA)
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STARA MI¸OSNA
wi∏y koncepcj´ przekazania na rzecz
samorzàdu niektórych sk∏adników majàtku wspólnego (np. oczyszczalni Êcieków, okreÊlonej jako deficytowa) oraz
utworzenia spó∏ki inwestycyjnej (m. in.
do kontynuowania budowy Centrum
Pogodna i osiedla Aleja Akacjowa). Takà koncepcj´ prezentowa∏ równie˝ na
spotkaniach wyborczych grup cz∏onkowskich prezes Zarzàdu Zespo∏u,
P. Nowak.
Burmistrz Miasta Weso∏a, J. Wojciechowicz na spotkaniu z przedstawicielami Rady Dzielnicy oÊwiadczy∏, ˝e
uwa˝a za uzasadnione i mo˝liwe – po
podj´ciu przez cz∏onków Zespo∏u takiej dezycji na Walnym Zgromadzeniu
– przej´cie majàtku wspólnego MPZBDJiW przez samorzàd. Jednak, aby taka „komunalizacja” spe∏ni∏a oczekiwania, konieczne jest przekazanie ca∏oÊci
majàtku administrowanego obecnie
przez Zespó∏, a nie tylko jego deficytowej cz´Êci. Burmistrz Wojciechowicz
przedstawia∏ swojà koncepcj´ równie˝
na spotkaniach wyborczych grup cz∏onkowskich. Informujàc o prowadzonych
i planowanych inwestycjach w Starej
Mi∏oÊnie oraz odpowiadajàc na pytania
mieszkaƒców osiedla stara∏ si´ budowaç wÊród mieszkaƒców naszej dzielnicy klimat zaufania do w∏adz miasta.
Równie˝ Rada Miasta Weso∏a podj´∏a
ten trudny temat i na swojej styczniowej sesji, na wniosek Przewodniczàcego Rady, A. Jastrz´bskiego, przyj´∏a
nast´pujàcà deklaracj´:
„W zwiàzku z deklaracjà MPZBDJiW odnoÊnie komunalizacji mienia,
Rada Miasta uwa˝a, ˝e Êrodki z komunalizacji Zespo∏u winny byç w ca∏oÊci
przeznaczone na realizacj´ potrzeb
w Dzielnicy Stara Mi∏osna”.
O tym, jak potoczà si´ losy Zespo∏u,
jacy b´dà jego nast´pcy prawni, co si´
stanie z naszym wspólnym majàtkiem –
zadecydujà Paƒstwo sami g∏osami wybranych przez siebie przedstawicieli
poszczególnych zadaƒ i bloków.
Zadbajmy o naszà wspólnà histori´
Szybko mija ostatni rok II tysiàclecia
ery chrzeÊcijaƒskiej. Koƒczy si´ wiek
XX, stulecie bardzo trudne, pe∏ne dramatycznych wydarzeƒ na Êwiecie
i w Europie, nieoczekiwanych zwrotów
w historii Polski. Równie˝ Stara Mi∏osna przechodzi∏a przez ostatnie sto lat
zmienne koleje losu. Poczàtek wieku
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny witali jako
poddani cara Wszechrosji, obywatele

Kraju NadwiÊlaƒskiego, mieszkaƒcy
wsi Stara Mi∏osna.
My po˝egnamy mijajàce stulecie jako
obywatele III Rzeczpospolitej, cz∏onkowie wspólnot samorzàdowych: województwa mazowieckiego, powiatu miƒskiego, miasta-gminy Weso∏a, wreszcie
Dzielnicy Stara Mi∏osna.
Mi´dzy granicznymi datami rozciàga si´ przestrzeƒ 100 lat, 1200 miesi´cy, 36535 dni; dwóch wojen Êwiatowych, wojny Jaruzelskiej; dwudziestolecia II Rzeczpospolitej – 45 lat PRL –
ostatniej dekady transformacji ustrojowej. Co si´ w tym czasie dzia∏o
w Starej Mi∏oÊnie? Wybrane fragmenty staromi∏oÊniaƒskich dziejów sukcesywnie opisuje w „Eko – U nas” Barbara Buczek – P∏achtowa. Niezwyk∏à
histori´ naszego koÊció∏ka i parafii
przybli˝a nam ks. proboszcz Jerzy Banak. Stara Mi∏osna czeka na swojego
historyka, który opisze ca∏oÊç jej dziejów. Do takiej pracy niezb´dne jest
przede wszystkim zebranie mo˝liwie
ró˝norodnych êróde∏ historycznych:
dokumentów pisanych, map, przewodników turystycznych, publikacji prasowych, listów prywatnych, przekazów
ustnych itp. Dla historyka interesujàce
mogà byç wszelkie Êlady przesz∏oÊci,
nawet stare rachunki. Warto zadbaç
o te pamiàtki, póki nie zjad∏ ich jeszcze zàb czasu (lub mysie zàbki).
JeÊli macie Paƒstwo materia∏y dotyczàce przesz∏oÊci Starej Mi∏osny, udost´pnijcie je nam. Zapraszamy do biura Rady Dzielnicy. B´dziemy tam
zbieraç wszelkie materia∏y dokumentujàce przesz∏oÊç bli˝szà i dalszà Starej
Mi∏osny. Ch´tnych zapraszamy do
przedstawiania na ∏amach naszej gazetki ciekawszych wydarzeƒ z dziejów
Starej Mi∏osny i zamieszkujàcych tu
rodzin.
Przewodniczàca Rady
Ewelina Kozak

WieÊci
w pigu∏ce
Przypominamy, ˝e od tego roku nale˝y p∏aciç
podatek za psa w wysokoÊci 25 z∏ rocznie.
Niektórzy twierdzà, ˝e jeÊli to jest podatek za
psa, to za suk´ p∏aciç nie trzeba. Interpretacj´
tego stanowiska zostawiamy Stra˝y Miejskiej.

❍❍❍
Cz´ste przestoje myjni zlokalizowanej przy
pierwszej stacji BP sà spowodowane brakiem wystarczajàcego ciÊnienia w sieci
wodociàgowej.

❍❍❍
Koƒczy si´ przeprowadzona w ekspresowym tempie budowa drugiej stacji BP w Starej Mi∏oÊnie (vis a vis stacji CPN).

❍❍❍
Trwajà negocjacje z mieszkaƒcami posesji
przy skrzy˝owaniu Alei Jana Paw∏a II (by∏ej Torfowej) i GoÊciƒca dotyczàce wykupu (za godziwym odszkodowaniem) ziemi
pod planowane rondo i poszerzenie Al. Jana Paw∏a II. Na sesji Rady Miasta 26 lutego radna K. Zakrzewska, która nie bierze
udzia∏u w tych rozmowach stwierdzi∏a, ˝e
„jakieÊ dwie panie” przymuszajà mieszkaƒców do sprzeda˝y gruntów, które sà
nota bene niezb´dne do zrealizowania inwestycji drogowej, o którà wszyscy radni
ze Starej Mi∏osny (w tym pani Zakrzewska) tak usilnie zabiegajà. Prosimy o wi´cej danych pani Kasiu, zw∏aszcza gdy si´
wyst´puje z takimi rewelacjami na forum
Rady Miasta.

❍❍❍
Ulica Nizinna po pó∏nocnej stronie Traktu
Brzeskiego jest w mokre dni zupe∏nie nie
przejezdna ze wzgl´du na przeje˝d˝ajàce
tamt´dy samochody ci´˝arowe dwóch firm
budowlanych majàcych swe siedziby na
koƒcu ulicy. Firmy te odmówi∏y mieszkaƒcom swego udzia∏u w zakupie „t∏ucznia” na
utwardzenie nawierzchni drogi. Czy˝by
z „gipsami” by∏o a˝ tak krucho, ˝e nie staç
ich na 3 tysiàce z∏otych?

Biuro Rady ju˝ dzia∏a!
Zapraszamy Paƒstwa do biura Rady Dzielnicy mieszczàcego si´ przy
ul. Jeêdzieckiej 20, w pawilonie nad prywatnymi gabinetami lekarskimi
– pokój 125. Pracownikiem biura zosta∏a Pani Beata ˚urawska – Kucza.
Biuro jest otwarte przez 5 dni w tygodniu w nast´pujàcych godzinach:
Poniedzia∏ek, Êroda, czwartek godz. 16.30 – 20.00
Wtorek, piàtek godz. 9.00 – 12.30.
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Co s∏ychaç w gminie
Sesja XXI 28 stycznia 2000
Walka o protokó∏ z poprzedniej sesji
Na poczàtku sesji rozgorza∏a dyskusja, co nale˝y wpisywaç do protoko∏u
z obrad sesji, kiedy wpisywaç – cytowaç
poszczególne wypowiedzi w ca∏oÊci,
a kiedy tylko ich sens (choç to czasami
bywa bardzo trudne). Z powodu nieobecnoÊci radnych, których cytowane
wypowiedzi mia∏y si´ znaleêç w protokole, w trakcie kilku g∏osowaƒ zdecydowano przyjàç zaproponowany wczeÊniej protokó∏.
Premie dla burmistrzów
Po zasi´gni´ciu opinii komisji Rada
Miasta, zgodnie z kontraktami podpisanymi przez burmistrzów, dokona∏a oceny ich pracy w II pó∏roczu 1999 roku
i postanowi∏a przyznaç im nagrody
w wysokoÊci: 150 % wynagrodzenia zasadniczego dla burmistrza i po 100% dla
wiceburmistrzów.
Zmiana nazwy ulicy Torfowej
Ulica Torfowa, na odcinku od skrzy˝owania z Traktem Brzeskim do Alei Jana
Paw∏a II zosta∏a decyzjà Rady Miasta
przemianowana na Al. Jana Paw∏a II. Mamy teraz dwa skrzy˝owania Al. Jana Paw∏a II z Traktem Brzeskim. Na odcinku od
Klubu Atlas do koƒca (w lesie) zosta∏a zachowana historyczna nazwa ulicy Torfowa.

Zmiana uchwa∏y o dietach
Ustalono miesi´cznà diet´ dla radnych w wysokoÊci 500 z∏, dla przewodniczàcych komisji – 600 z∏, dla wiceprzewodniczàcych Rady – 650 z∏, dla przewodniczàcego Rady Miasta – 1000 z∏ +
limit 200 km przejazdów s∏u˝bowych.
Za nieobecnoÊci na sesjach i komisjach
sumy te sà zmniejszane. Radni pracujà
spo∏ecznie, diety majà im tylko wyrównaç ewentualne straty zwiàzane z nieobecnoÊcià w pracy zawodowej. Przypominamy, ˝e Rada Dzielnicy w ca∏oÊci
pracuje spo∏ecznie i jej radni nie pobierajà ˝adnych diet.
Regulamin Dzielnicy
Z drobnymi poprawkami Rada Miasta przyj´∏a projekt regulaminu Rady
Dzielnicy. Zmiany dotyczy∏y: liczby wymaganych g∏osów radnych, niezb´dnych
do zwo∏ania sesji, mo˝liwoÊci zwo∏ywania sesji przez przewodniczàcego Rady
Miasta oraz wyra˝enia opinii przez komisj´ rewizyjnà miasta do sprawozdania
z wykonania za∏àcznika do bud˝etu miasta (notabene nie uchwalonego jeszcze
przez Rad´ Miasta).
Po dyskusji Rada Miasta na wniosek
przewodniczàcego przyj´∏a nast´pujàcy
zapis jako deklaracj´:

„W zwiàzku z deklaracjà „MPZBDJiW” odnoÊnie komunalizacji jego
mienia Rada Miasta uwa˝a, ˝e Êrodki
z komunalizacji Zespo∏u winny byç
w ca∏oÊci przeznaczone na realizacj´
potrzeb w Dzielnicy Stara Mi∏osna”
Punkty sprzeda˝y alkoholu
Zwi´kszono iloÊç punktów sprzedajàcych alkohol w gminie do 30. Niestety,
wi´kszoÊç z nich znajduje si´ w Starej
Mi∏oÊnie: w procedurze wydawania zezwoleƒ dopisano koniecznoÊç zaciàgania opinii Rady Dzielnicy.
Co dalej z budynkiem po przychodni
Wyra˝ono zgod´ na zbycie dzia∏ki
przy ulicy Trakt Brzeski, na której stoi
budynek po przychodni. Zarzàd, wraz
z Spó∏dzielnià „Samopomoc”, b´dzie
stara∏ si´ pozyskaç inwestora na ca∏y
plac po∏o˝ony przy skrzy˝owaniu ulicy 1
Pu∏ku Praskiego i Traktu Brzeskiego,
aby doprowadziç do harmonijnego rozwoju tego terenu.
Poza tym dyskutowano i decydowano:
o reklamach w pasie ulic, sprzeda˝y
dzia∏ek b´dàcych w∏asnoÊcià miasta,
czynszach w budynkach komunalnych,
wyborze banku obs∏ugujàcego urzàd.
Ma∏gorzaa Krukowska

Co s∏ychaç w powiecie
Szanowni Paƒstwo!
Najwa˝niejsze decyzje dotyczàce naszej miejscowoÊci, czyli wyra˝enie opinii o wy∏àczeniu Weso∏ej z powiatu
miƒskiego oraz o zasi´gu terytorialnym
sàdu rejonowego w Miƒsku Mazowieckim, zapadnà na sesji 29 lutego, a wi´c
ju˝ po zamkni´ciu niniejszego numeru
gazetki, b´dzie je mo˝na poznaç z rubryki „WieÊci w pigu∏ce”. Mam nadziej´, ˝e b´dà one dla nas korzystne.
Natomiast korzystajàc z danych przygotowanych przez powiatowà komend´
policji dla rady powiatu podziel´ si´
z Paƒstwem informacjami na temat
przest´pczoÊci w naszym powiecie. Jest
to bowiem dziedzina, w której Weso∏a
zajmuje zdecydowanie ma∏o chlubnà
pierwszà pozycj´. W roku 1999 zanotowano u nas 483 przest´pstwa (co jest
drugà liczbà wÊród wszystkich gmin
i miast powiatu po mieÊcie Miƒsk Ma-
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zowiecki - 1218 przest´pstw). Porównujàc jednak liczb´ mieszkaƒców, jesteÊmy ju˝ niezaprzeczalnym „liderem”.
Tak˝e wykrywalnoÊç przest´pstw na poziomie 20,1 proc. (drugie miejsce po
Halinowie - 19,8 proc.) nie daje nam
powodu do dumy. Z uwagi na to zarzàd
powiatu podjà∏ ju˝ pewne kroki zmierzajàce do poprawy bezpieczeƒstwa
w naszym mieÊcie. W porozumieniu
z komendà wojewódzkà policji zosta∏y
wprowadzone raz w miesiàcu tygodniowe s∏u˝by jednostek prewencyjnych policji. 18 policjantów w 9 radiowozach
patroluje Weso∏à, Sulejówek i Miƒsk
Mazowiecki. Pierwszà takà akcj´ zorganizowano w styczniu, kolejnà
w ostatnim tygodniu lutego. Na razie
powiat przeznaczy∏ na jej finansowanie
60 tys. z∏otych, jednak zarzàd powiatu
myÊli o jej rozszerzeniu, o ile b´dzie
przynosi∏a spodziewane efekty.

W dziedzinie bezpieczeƒstwa najwa˝niejsza jest prewencja. Dlatego statystyka
przest´pstw wÊród nieletnich powinna
byç sygna∏em dla wszystkich rodziców
i instytucji zajmujàcych si´ wychowaniem,
˝eby podjàç zdecydowane dzia∏ania, dajàce dzieciom i m∏odzie˝y rozsàdnà alternatyw´ rozwijania zainteresowaƒ i ciekawych form sp´dzania wolnego czasu.
W roku 1999 zanotowano ogó∏em 127
przest´pstw z udzia∏em nieletnich. Najm∏odsi sprawcy mieli po 7 i 8 lat. Przest´pstwa te to najcz´Êciej kradzie˝ z w∏amaniem i wymuszenia rozbójnicze.
Tak˝e na naszych drogach nie jest
zbyt bezpiecznie. Z 311 wypadków
w ca∏ym powiecie (55 ofiar Êmiertelnych), 28 by∏o w Weso∏ej. Najbardziej
niebezpieczna jest szosa nr 2, gdzie
zdarzy∏y si´ 84 wypadki.
Marcin J´drzejewski
radny powiatowy

STARA MI¸OSNA

Wywiad z burmistrzem miasta Weso∏a
p. Jackiem Wojciechowiczem,
cz´Êç 2
Ma∏gorzata Krukowska: Jak pan widzi
przysz∏oÊç miasta Weso∏a jako ca∏oÊci?
Jakie sà g∏ówne kierunki rozwoju miasta? Jaki jest potencja∏ gospodarczy poszczególnych cz´Êci Weso∏ej? Gdzie bije
tzw. serce miasta?
Jacek Wojciechowicz: Weso∏a jest na
pewno takim miastem, które ma bardzo du˝e szanse rozwoju. OczywiÊcie
z za∏o˝eniem, ˝e nie jest to teren, na
którym w sposób intensywny mo˝na
rozwijaç przemys∏ bàdê jakieÊ dzia∏alnoÊci, które by∏yby szkodliwe dla Êrodowiska, bo uwarunkowania przyrodnicze sà takie, ˝e rozwój wszelkiego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej jest
utrudniony, aczkolwiek nie jest niemo˝liwy. W planach zagospodarowania
przestrzennego przewidujemy takie
miejsca, które b´dà równie˝ zaspakaja∏y podstawowe potrzeby mieszkaƒców
na us∏ugi. B´dà równie˝ mo˝liwe lokalizacje nieucià˝liwych dzia∏alnoÊci gospodarczych. Na pewno takim terenem, na którym w naturalny sposób
rozwijajà si´ ró˝nego typu dzia∏alnoÊci,
jest Stara Mi∏osna, a g∏ównie teren
skoncentrowany wzd∏u˝ Traktu Brzeskiego. To wynika po prostu z uk∏adu
ciàgu komunikacyjnego, która tam
przebiega. Wiadomo, ˝e w takich miejscach rozwój gospodarczy jest najbardziej intensywny. To si´ wià˝e z nowym
planem zagospodarowania cz´Êci pó∏nocnej Starej Mi∏osny, z nowymi planami, które sà robione dla Zielonej i Groszówki. W tamtych cz´Êciach miasta
koncentrujemy si´ g∏ównie na udost´pnianiu terenów pod budownictwo
mieszkaniowe i to budownictwo bardziej intensywne w postaci zabudowy
bardziej skoncentrowanej, jak równie˝
pod budownictwo ekstensywne na du˝ych dzia∏kach.
M. K. : Weso∏a, która ma bardzo ∏adne
tereny, nie ma ogólnie dost´pnych, zagospodarowanych terenów rekreacyjnych.
Nie ma tu pola golfowego, nie ma strzelnicy, nie ma basenu. Po wszystko musi-

my jeêdziç do Warszawy? Czy jest w planach stworzenie na naszym terenie takiego zag∏´bia rekreacyjnego?
J. W. : Jest to du˝a szansa dla Weso∏ej,
aby wykorzystujàc swoje po∏o˝enie,
a zarazem walory przyrodnicze, staç si´
oÊrodkiem dla Warszawy i nie tylko dla
Warszawy, ale i dla innych okolicznych
gmin. OÊrodkiem, który b´dzie mia∏ dobrze rozbudowane funkcje rekreacyjnosportowe. Znakomity jest pod tym
wzgl´dem teren Legii, jest on w dyspozycji MON-u. Prowadzimy rozmowy
i staramy si´ doprowadziç do tego, ˝eby
teren ten zosta∏ zagospodarowany przy
udziale miasta bàdê z naszej inicjatywy,
jeÊli nie b´dziemy mogli mieç tam ˝adnego udzia∏u. Sà równie˝ przewidziane
tereny i na Osiedlu w Starej Mi∏oÊnie
i w Weso∏ej, które mo˝na by∏oby zagospodarowaç na centra rozrywkowo-rekreacyjne, typu aqua-parki, kr´gielnie,
czy nawet kino typu multiplex.
Jest to oczywiÊcie zwiàzane z pewnà
trudnoÊcià Êciàgni´cia du˝ych inwestorów, którzy chcieliby uwierzyç w to, w
co my wierzymy, ˝e inwestycje na tym
terenie dla cz´Êci Warszawy, dla Wawra, Sulejówka, Weso∏ej, Rembertowa,
Halinowa, Wiàzownej, a nawet dla
Miƒska Mazowieckiego majà sens.
W promieniu kilkunastu kilometrów
mieszka ponad 100 tys. ludzi, którzy
niekoniecznie po te wszystkie us∏ugi
muszà jeêdziç do Warszawy. Mogliby te
potrzeby zaspokajaç np. w Weso∏ej.
Czynimy starania w tym kierunku, bo
mamy ÊwiadomoÊç, ˝e jeÊli si´ uda, to
wiadomo, ˝e wi´cej takich inwestycji
w tym rejonie, w promieniu kilkunastu
kilometrów nikt wi´cej nie zbuduje.
Ten, kto b´dzie pierwszy - wygra. Po∏o˝enie i ukszta∏towanie terenu w
Weso∏ej predysponuje nas do takich
funkcji w mieÊcie. By∏oby to bardzo korzystne i przynios∏oby okreÊlone skutki
finansowe dla bud˝etu.
M. K. : Co urzàd miasta robi w kierunku promowania tego rodzaju inwestycji
na terenie Weso∏ej?

J. W. : Mi´dzy innymi po to powo∏aliÊmy biuro planowania przestrzennego
i promocji miasta, aby móc w sposób
profesjonalny przygotowywaç oferty
dla firm, które prowadzà dzia∏alnoÊç
w tym zakresie, czy w zakresie budownictwa mieszkaniowego. By wychodziç
z dobrymi, dobrze przygotowanymi
pod wzgl´dem merytorycznym ofertami. Konkretne oferty sà og∏aszane poprzez media, jak równie˝ skierowane
do konkretnych firm. Mamy taki bank
informacji, jeÊli chodzi o firmy zajmujàce si´ poszczególnymi dziedzinami
i korzystamy z tych kontaktów, jak
i z kontaktów prywatnych, aby zach´ciç
inwestorów do wejÊcia na nasz teren.
To si´ wià˝e z tym, ˝e trzeba sprowadziç chocia˝by pierwszego dobrego inwestora, który pociàgnie za sobà kolejne firmy, które wiedzà o tym, ˝e na tym
terenie warto byç, warto inwestowaç,
bo sprawy za∏atwia si´ szybko, bez zb´dnej biurokracji, i ˝e teren jest atrakcyjny
pod wzgl´dem uzyskania zwrotu z inwestycji.
Sytuacja sprzyja rozwojowi tej cz´Êci
Warszawy i miejscowoÊci bezpoÊrednio
przylegajàcych do Warszawy.
M. K. : Chcia∏abym zapytaç o paƒskà
wspó∏prac´ z Radà Dzielnicy Stara Mi∏osna oraz o sprawy bie˝àce, w które jest
zaanga˝owania mi´dzy innymi Rada
Dzielnicy. Czy ma pan jeszcze jakieÊ nie
zaspokojone oczekiwania jeÊli chodzi
o wspó∏prac´ z Radà Dzielnicy?
J. W. : Moje oczekiwania sà na pewno
nie zaspokojone i to nie tylko odnoÊnie
Rady Dzielnicy. MyÊl´, ˝e nasza wspó∏praca uk∏ada si´ dobrze i oby si´ uk∏ada∏a tak w dalszym ciàgu. Sàdz´, ˝e
wspólnymi si∏ami osiàgniemy to, co najwa˝niejsze, czyli popraw´ warunków ˝ycia mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Zarzàd miasta podpisa∏ ju˝ umow´
dotyczàcà wynajmu pomieszczeƒ na
biuro Rady Dzielnicy, przy ul. JeêDokoƒczenie na str. 6
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c.d. ze str. 5
dzieckiej 20, w celu uruchomienia
biura podawczego przy Radzie Dzielnicy, gdzie b´dzie mo˝na sk∏adaç
wnioski, wszystkie pisma do Rady
Dzielnicy, które Rada mo˝e za∏atwiaç
w ramach w∏asnych kompetencji lub
te˝ wyst´powaç w tych sprawach do
Zarzàdu Miasta. Na razie nie tworzymy filii Urz´du Miasta, tworzymy biuro Rady Dzielnicy, które b´dzie dzia∏aç w ramach swoich kompetencji.
Nie przewiduj´ w swoich planach filii
Urz´du w Starej Mi∏oÊnie, poniewa˝
nie ma to ˝adnego merytorycznego
uzasadnienia.
M. K. : Wczoraj, jako przedstawicielka
Rady Dzielnicy, by∏am na komisji ds. negocjacji wykupu gruntów pod budow´
ulicy Torfowej. W proponowanym przez
wydzia∏ inwestycji projekcie nie jest przewidziana ˝adna kanalizacja deszczowa. Koncepcja nie przewiduje kanalizacji deszczo-

wej w Starej Mi∏oÊnie. Czy to jeszcze mo˝na na tym etapie zmieniç?
J. W. : Gdyby nie by∏o kanalizacji
deszczowej, osiedle zosta∏oby po prostu
zalane.
JakaÊ forma kanalizacji deszczowej
musi zostaç przewidziana. MyÊl´, ˝e
najproÊciej dla nas by∏oby wykorzystaç
istniejàcy Kana∏ Wawerski, który w du˝ej mierze mo˝e stanowiç element odwodnienia tych ulic, które b´dà budowane. Czy on wystarczy? B´dziemy
w tym kierunku zmierzaç, bo to jest
prawdopodobnie jedyne rozwiàzanie,
jakie mo˝na zastosowaç w miar´ tanio.
M. K. : Na jakie poparcie Zarzàdu Miasta mogà liczyç inicjatywy spo∏eczne takie
jak: budowa placu zabaw, organizacja festynów rowerowych i innych imprez kulturalno-oÊwiatowych. Z jakiego funduszu
mo˝na ubiegaç si´ o Êrodki na te cele?

samorzàdowà. Sà to oczywiÊcie Êrodki
skromne, szczególnie w porównaniu
z inwestycjami, ale sà przewidziane
i ubiegaç si´ oczywiÊcie mo˝na, bo tego
typu dzia∏alnoÊç jest równie˝ prowadzona i dofinansowywana przez miasto.
Trzeba mieç ÊwiadomoÊç, ˝e majàc tak
liczne potrzeby inwestycyjne, miasto
nie do koƒca mo˝e sobie pozwoliç na
bardzo szeroko zakrojonà akcj´ wspomagania inicjatyw spo∏ecznych. Ten rok
jest szczególnie trudny, bo mamy bardzo du˝o inwestycji nie tylko w Starej
Mi∏oÊnie, ale tak˝e w innych cz´Êciach
miasta.
Fundusz ten znajduje si´ w ró˝nych
miejscach w bud˝ecie i trudno jest go
oszacowaç, gdy˝ jest skierowany na ró˝ne rodzaje dzia∏alnoÊci kulturalnej, tj.
Êwi´to miasta, imprezy przewidziane
w kalendarzu imprez miejskich oraz
imprezy okolicznoÊciowe.
M. K. : Dzi´kuj´ bardzo za wywiad.

J. W. : Mamy przewidziane Êrodki na
dzia∏alnoÊç kulturalnà, na dzia∏alnoÊç

Rozmawia∏a Ma∏gorzata Krukowska

Nowe ulice - nowe tablice
Id´ na spacer z dzieçmi po naszym
Osiedlu i oczom nie wierz´, czy˝by tak
szybko pojawi∏y si´ tablice z nazwami
ulic – a jednak „cuda si´ zdarzajà”. Moja spontaniczna radoÊç jednak troch´
przygas∏a, bo dlaczego w ca∏ej Polsce
tablice informacyjne majà kolor niebieski albo granatowy, a nasze wyglàdajà
jak klepsydry. Czy˝by Urzàd Miasta a˝
tak nas nie lubi∏, ˝e zamówiono dla nas
˝a∏obne tablice, a mo˝e wczeÊniej nikt
nie sprawdzi∏, ˝e firma wykonujàca nasze tablice nie ma ani niebieskiej, ani
granatowej farby?
Mo˝e niektórzy czytelnicy uznajà
mnie za zbyt przewra˝liwionà, ale jest
to nie tylko moja opinia, odebra∏am ju˝
kilka telefonów w∏aÊnie w tej sprawie.
Wracajàc do moich kompetencji, czyli nazewnictwa ulic, mi∏o jest mi poinformowaç Paƒstwa, ˝e na Sesji Rady
Dzielnicy, która odby∏a si´ 11 lutego
2000 r., nazwano kolejnych 10 uliczek.
Mieszkaƒcy tych uliczek doskonale
o tym wiedzà, poniewa˝ bardzo aktywnie uczestniczyli w tworzeniu ich nazw.
Nie mniej jednak warto si´ pochwaliç,
˝e Radni Dzielnicy zaakceptowali na-
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st´pujàce propozycje: Chabrów, Ju- mi lekarskimi). Równie˝ w biurze motrzenki, Kamyk, Krokusów, ¸agodna, ˝ecie Paƒstwo zapoznaç si´ ze szczegóPlatynowa, Szlachecka, U∏aƒska, Za- ∏owymi zasadami nadawania nazw ulichodu S∏oƒca oraz Zajàca Bielaka. Nie- com w naszej Dzielnicy oraz przyjrzeç
stety, mimo naszych wysi∏ków i ogrom- si´ najbardziej aktualnej mapie naszenego tempa prac, nazewnictwo ulic go Osiedla.
Jeszcze raz ponawiam proÊb´ o twow Dzielnicy Stara Mi∏osna nie znalaz∏o
si´ w porzàdku obrad Sesji Rady Mia- rzenie Banku Nazw Ulic. Jest to dla
sta w dniu 25 lutego. Widocznie 2 tygo- nas du˝a pomoc. Propozycje nazw ulic
dnie to za ma∏o czasu, by móc si´ zasta- mo˝ecie Paƒstwo zostawiaç w naszym
nowiç, czy warto nazwaç kolejne ulice. biurze.
Mam nadzieje, ze wiosna przyniesie
W tym miejscu chcia∏am serdecznie
przeprosiç zainteresowanych mieszkaƒ- nam wi´cej radoÊci i optymizmu. Mamy
ców, zrobiliÊmy wszystko, co w naszej ju˝ coraz wi´cej nazwanych ulic, sà tamocy, ˝ebyÊcie mogli si´ jak najszybciej blice, wi´c nawet nasi znajomi dowiezameldowaç, niestety b´dziecie musieli dzà si´, ˝e mamy normalne adresy. B´Paƒstwo poczekaç do koƒca marca, miej- dziemy chodziç na spacery i mo˝e zaznajdziemy fio∏ki na ulicy Fio∏ków?
my nadziej´, ˝e 1,5 miesiàca wystarczy.
Izabela Antosiewicz
JeÊli chodzi o spraw´ meldunków, to
formularze podania o nadanie numeru porzàdkowego mo˝ecie Paƒstwo
otrzymaç
tel.
, tel. kom.
w naszym biurze
przy ul. Jeêdzieckiej 20 (nad pryDOJAZD GRATIS 24 h
watnymi gabineta-
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0-601 220 910
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Ile kosztuje administracja samorzàdowa?
Aby rozmawiaç merytorycznie o finansach, trzeba, niestety, operowaç
konkretnymi liczbami. Pisz´ „niestety”,
poniewa˝ znana jest powszechna niech´ç do czytania liczb. Wiele osób woli
pos∏ugiwaç si´ demagogicznymi ogólnikami i frazesami w stylu „nie zawsze
pieniàdze sà najwa˝niejsze”. W tym artykule nie b´dzie ogólników. B´dà mówiç tylko liczby, fakty i konkrety.
W bud˝ecie miasta Weso∏a uchwalonym na rok 2000 dzia∏ 91 poÊwi´cony jest
planowanym wydatkom na finansowanie
administracji paƒstwowej i samorzàdowej. Ogólna kwota planowanych wydatków na ten cel wyniesie w 2000 roku niebagatelnà kwot´ 6.423.966 z∏.
Dla porównania wszystkie wydatki bud˝etowe wyniosà 26.029.834 z∏., w tym
wydatki inwestycyjne pokryte ze Êrodków w∏asnych to kwota 6.834.000 z∏.
Te liczby nie k∏amià. Sprawne funkcjonowanie administracji samorzàdowej
musi kosztowaç. W przypadku miasta
Weso∏a koszty administracji stanowià
25% wszystkich wydatków. W porównaniu z innymi jednostkami samorzàdu terytorialnego w Polsce jest to i tak niedu˝o. Jak widaç z przytoczonych liczb, kwota wydana w przysz∏ym roku na administracj´ b´dzie w przybli˝eniu równa wydatkom w∏asnym na wszystkie inwestycje.
OczywiÊcie wszyscy znajàcy troch´
sprawy bud˝etów samorzàdowych powiedzà, ˝e cz´Êç wydatków obejmujà wydatki
zwiàzane z realizacjà zadaƒ zleconych
miastu przez administracj´ rzàdowà. A na
zadania zlecane z zewnàtrz ka˝da gmina
otrzymuje Êrodki z zewnàtrz. W uproszczeniu mówiàc, gminy to nic nie kosztuje.
Aby nie byç posàdzonym o tendencyjne
manipulowanie liczbami, skupi´ si´ tylko
na tych wydatkach na administracj´, które

sà pokrywane wy∏àcznie z dochodów w∏asnych gminy. Nie b´d´ równie˝ uwzgl´dnia∏ wydatków zwiàzanych z budowà nowej siedziby Rady i Urz´du miasta Weso∏a, poniewa˝ sà to wydatki specyficzne
i nie pojawiajà si´ co roku. Poni˝ej podaj´
wi´c specyfikacj´ sta∏ych kosztów administracyjnych, których poniesienie przewiduje bud˝et Weso∏ej. Z podobnà listà sta∏ych kosztów administracyjnych mo˝emy
spotkaç si´ w ka˝dej gminie w Polsce. Tylko kwoty mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od
wielkoÊci gminy. Choç trzeba pami´taç, ˝e
dla utrzymania dwukrotnie wi´kszej gminy wystarczy zaledwie 10-15 procentowy
wzrost wydatków na administracj´.
1. Dzia∏alnoÊç Rady Gminy (diety radnych gminy, materia∏y i wyposa˝enie, us∏ugi, delegacje)
180.000 z∏
2. Dzia∏alnoÊç bie˝àca Urz´du Miasta
Weso∏a
3.218.455 z∏
w tym:
- wynagrodzenia osobowe plus pochodne od wynagrodzeƒ
2.545.795 z∏
- odpisy na fundusz Êwiadczeƒ socjalnych
36.600 z∏
- podró˝e s∏u˝bowe krajowe 41.000 z∏
- materia∏y biurowe i wyposa˝enie,
Êrodki czystoÊci, zakup mebli
200.000 z∏
- energia elektryczna
38.700 z∏
- us∏ugi remontowe, pocztowe, telefoniczne i inne materialne
165.000 z∏
- prowizje bankowe, szkolenia, obs∏uga prawna i inne niematerialne
175.000 z∏
- ró˝ne op∏aty i sk∏adki (np. ubezpieczenie mienia)
16.360 z∏
3. Pozosta∏a dzia∏alnoÊç – wydatki na
utrzymanie Stra˝y Miejskiej
447.874 z∏

Razem to 3.846.329 z∏.. Do tego dochodzà wydatki na utrzymanie szko∏y
(ok. 1,8 mln z∏), infrastruktur´ technicznà miasta, itp. Sumujàc te wszystkie kwoty mo˝na stwierdziç, ˝e minimalny koszt utrzymania gminy takiej
jak nasza to ok. 8 mln. z∏. Poniewa˝
mieszkaƒcy Starej Mi∏osny stanowià
ok. 30 proc. mieszkaƒców Weso∏ej,
mo˝na przyjàç ˝e potencjalne wp∏ywy
do bud˝etu wyodr´bnionej gminy Stara
Mi∏osna wynios∏yby 7,8 mln z∏. Nie
doÊç ˝e i tak nie zosta∏oby nic na inwestycje to i tak, trzeba by co roku troch´
dok∏adaç do utrzymania administracji.
A z czego zbudowaç Urzàd Miasta i go
wyposa˝yç?
Dlatego jeÊli ktoÊ zach´ca nas byÊmy
oddzielili si´ od Weso∏ej, bo mieszkajà
tam sami brzydcy, êli i garbaci to jest to
jego subiektywna ocena i jego prawo.
Natomiast jeÊli ktoÊ mówi: „oddzielmy
si´, to wreszcie b´dziemy mieli wi´cej
pieni´dzy na nasze inwestycje” to
znaczy ˝e nie ma poj´cia o czym mówi.
Chcia∏bym, ˝eby moja analiza sta∏a
si´ poczàtkiem szerokiej dyskusji na temat tego, czy w obecnej sytuacji staç
nas w Starej Mi∏oÊnie na utrzymywanie
w∏asnej, wyodr´bnionej od Weso∏ej administracji samorzàdowej? A mo˝e nale˝a∏oby poczekaç z tà decyzjà par´ lat,
a tymczasem za pieniàdze zaoszcz´dzone na ewentualnych wydatkach administracyjnych wybudowaç niezb´dne
w naszej dzielnicy drogi? A kiedy po
zasiedleniu naszego Osiedla, Stara
Mi∏osna stanie si´ dominujàcà cz´Êcià
Weso∏ej, to czy wtedy podzia∏ b´dzie
konieczny?
Krzysztof Kacprzak
Przewodniczàcy Komisji Finansowej
w Radzie Dzielnicy Stara Mi∏osna

Miasto Nasze - Administracja PRYWATNA
- NIE, NIGDY !!!
Gdzie le˝à Kozy, niewiele osób wiedzia∏o do pewnego lutowego dnia, kiedy
to miejscowoÊç Kozy pojawi∏a si´
w dziennikach ogólnopolskich i prasie
lokalnej jako wiadomoÊç dnia. Dlaczego? Ano, przez prywatnà spó∏k´ zajmujàcà si´ eksploatacjà, czyli administrowaniem wodociàgów. Sta∏o si´ to dlatego, ˝e prywatna spó∏ka administrujàca
„dla dobra mieszkaƒców” wodociàgiem,

zbierajàca regularnie od nich op∏aty na
eksploatacje, pewnego dnia nie dogada∏a si´ z innà spó∏kà, od której kupowa∏a
wod´. Jak to zwykle bywa, posz∏o o wzajemne roszczenia finansowe, jedni
twierdzili, ˝e majà nadp∏at´, a adwersarze ˝e niedop∏at´. Aby przymusiç prywatnà spó∏k´ do wywiàzywania si´ z zobowiàzaƒ, zakr´cono wod´ dla ca∏ej
miejscowoÊci. Mieszkaƒcy nie mogli si´

umyç, ugotowaç, upraç czy nawet sp∏ukaç toalety.
W poprzednim numerze naszej gazety
przytacza∏em hipotetyczne sytuacje,
niektóre specjalnie przerysowywa∏em.
Ale ˝ycie pokaza∏o (nie po raz pierwszy), ˝e jeÊli coÊ jest teoretycznie mo˝liDokoƒczenie na str. 13
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Wybory w Zespole
Skoƒczy∏y si´ ju˝ zebrania grup
cz∏onkowskich Mi´dzyresortowego Zespo∏u Budowy Domów Jedno- i Wielorodzinnych. Trwa∏y one z przerwà na
ferie od 18 stycznia do 28 lutego br.
G∏ównym celem tych spotkaƒ by∏ wybór kandydatów na Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. Zgromadzenie to
zadecyduje o przysz∏oÊci Zespo∏u,
a tym samym Starej Mi∏osny. O zgrozo,
frekwencja by∏a niska!
Mog∏o to oczywiÊcie wynikaç z faktu,
˝e nie wszyscy otrzymali informacje
o zebraniu. Istnieje równie˝ taka mo˝liwoÊç, ˝e wielu z w∏aÊcicieli wspólnego
majàtku nie interesuje si´ tym, co si´
z tym majàtkiem b´dzie dzia∏o. Byç
mo˝e jest te˝ tak, ˝e nie wiemy, o jakim
majàtku mówimy. A jak wskazujà ró˝ne
informacje z ró˝nych zebraƒ, majàtku
tego mo˝e wystarczyç np. na wykonanie
g∏ównych ulic w ca∏ej Starej Mi∏oÊnie,
mo˝e wi´c warto si´ zainteresowaç.
Zarzàd Zespo∏u zobowiàza∏ si´ do
przygotowania dla przedstawicieli na
Walne Zgromadzenie, szczegó∏owej inwentaryzacji wspólnego majàtku wraz
z jego wycenà. Dla cz∏onków Zespo∏u
ma byç ona do wglàdu w biurze Zespo∏u od 7 marca 2000 r.
A teraz ma∏a statystyka: przedstawiciel reprezentujàcy najmniejszà liczb´
osób b´dzie mia∏ 8 g∏osów, najwi´cej
ponad 100. Sà zadania, bloki, gdzie nadal prawie wszyscy sà cz∏onkami Zespo∏u, ale sà i takie, gdzie ich liczba
zbli˝ona jest do po∏owy mieszkaƒców.
Na Walnym Zgromadzeniu przedstawiciele b´dà reprezentowaç ró˝ne grupy:
takich, co mieszkajà ju˝ od kilku lat,
tych, co si´ niedawno wprowadzili,
tych, co si´ budujà lub b´dà budowaç,
oraz tych którzy poza wp∏atami nie majà niczego. Nie mówiàc o podziale na
bloki, domy wolnostojàce i szeregowce.
Dysproporcje potrzeb sà zatem du˝e.
We wszystkich zebraniach uczestniczyli radni Dzielnicy Stara Mi∏osna. ByliÊmy jedynie zaproszonymi obserwatorami, ale niejednokrotnie okazywa∏o
si´, ˝e by∏o nas wi´cej ni˝ przedstawicieli poszczególnych zadaƒ czy bloków.
PoznawaliÊmy specyfik´ poszczególnych grup, bie˝àce problemy dr´czàce
mieszkaƒców, jak i ich obawy zwiàzane
z przysz∏oÊcià Zespo∏u. By∏a to dla nas
bardzo dobra „szko∏a”.
Oczywiste jest, ˝e Zespó∏ nie przesta-
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nie istnieç 25 marca br., czego najbardziej obawiali si´ mieszkaƒcy bloków.
Walne przesàdzi najprawdopodobniej
o powo∏aniu likwidatora, którego g∏ównym zadaniem b´dzie przede wszystkim doprowadzenie do rozliczenia si´
z tymi cz∏onkami Zespo∏u którzy poza
wp∏atami nie otrzymali niczego, dokoƒczenie procesu budowy bloków, zakoƒczone dokonaniem odbioru budynków
przez Gmin´, wraz z przekazaniem pe∏nej dokumentacji powstajàcym wspólnotom mieszkaniowym.
Na dzieƒ dzisiejszy nie ma ˝adnej zale˝noÊci pomi´dzy Zespo∏em a samorzàdem lokalnym. A przecie˝ najlepszym i najprostszym sposobem wprowadzenia spo∏ecznego nadzoru nad
wspólnym majàtkiem jest samorzàd lokalny. Jest to sprawdzone rozwiàzanie
przynoszàce efekty.
W bardzo wielu spotkaniach wzià∏
udzia∏ burmistrz miasta Jacek Wojciechowicz, przede wszystkim by∏a to reakcja na fakt, i˝ niektórzy przedstawiciele obecnych w∏adz Zespo∏u próbowali uzasadniaç koniecznoÊç jego pozostawienia w niezmienionej lub lekko
zmodyfikowanej formie jako szaniec
obrony interesów mieszkaƒców przed
tà „z∏à Weso∏à”, zarzàdzanà przez wrogich nam urz´dników.
Burmistrz rozwiewa∏ mity, nie odnosi∏ si´ do przesz∏oÊci (jà wszyscy znamy), mówi∏ wy∏àcznie o faktach z ostatniej kadencji, o zrównowa˝onym bud˝ecie, proporcjonalnym do liczby
mieszkaƒców. Mówi∏ o inwestycjach
w Starej Mi∏oÊnie: szkole, stacji uzdatniania wody, skrzy˝owaniu, przychodni, planach zagospodarowania terenu
i planowanej pierwszej na Osiedlu inwestycji drogowej. Przekonywa∏ do
meldowania si´ w Starej Mi∏oÊnie, argumentowa∏ to dop∏ywem pieni´dzy na
inwestycje w naszej dzielnicy, z naszych
podatków. Ale równie˝, tak jak my,
„uczy∏ si´” naszych problemów.
Walne Zgromadzenie odb´dzie si´
25 marca 2000 r. Wys∏ucha ono sprawozdania za okres ponad dwukrotnie(!) przed∏u˝onej kadencji zarzàdu,
przedstawi inwentaryzacj´ majàtku
i podejmie decyzje o przysz∏oÊci Zespo∏u. Obok publikujemy list´ wybranych przedstawicieli na Walne Zgromadzenie.
Robert W´grzynowski

Przedstawiciele zadaƒ
i bloków na
Walne Zgromadzenie
Przedstawicieli Zespo∏u
Zadanie
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Przedstawiciele zadania
S∏awomir Kowzan
Tomasz Zych
Marcin J´drzejewski
Czes∏aw Kokociƒski
Krzysztof Kaêmierski
Wojciech Feder
Jacek Stankiewicz
Andrzej Michniewicz
Jacek Milewski
Tadeusz Walicki
Halina Suszycka
Eliza KwaÊniewska
Jacek Rembiszewski oraz
Dorota Wojciechowska-Leniart
14
Janusz Romaniuk
15
Marek Dobrzelecki
16
Katarzyna Blum-Rychecky
20
Kazimierz Ró˝ycki
22
Barbara Pawelska
23
Piotr Banaszkiewicz
24
Danuta Zonko
25
Tadeusz Szkopiarek
26
Jerzy Zarzycki
27
W∏odzimierz Siudek
28
Krzysztof Grzegorek
29
Maciej Susicki oraz Jerzy Wa∏aziƒski
32
Wac∏aw Krajewski
33
Edmund Wasilewski
34 (Daków) Jerzy Ga∏ecki
D3
Tadeusz Romanowicz
K5
Marek Król
N1,N4,N5,N13,
N14,N15,N17 Konrad KuÊmierczuk
N8
Kazimierz Trzeszczkowski
Zad. Pó∏noc Micha∏ Grzywacz oraz Wies∏aw Paulski
Blok
101
102
103
104
105
106
109
110
111
112
113
114
115
116,117,118
119, 120
121
122
123
124
125
126
127
201
202
203
204
205
206
207

Przedstawiciele bloków
Andrzej Koz∏owski
Henryk ¸aniecki
Wiktor Majewski
Marian Korzeniewski
Jacek Ciborski
Miros∏aw Piotrowski
brak delegata
Henryk Ryszewski
Stanis∏aw Wolak
Wojciech Sobczak
Krzysztof Betiuk
Ma∏gorzata Kulka
Zbigniew Sawicki
Irena Piasecka-BuÊko
brak delegata
Irena Lacek
Marian Jaworski
Tomasz Wysokiƒski
Agnieszka Walkowska-Pielak
Bogdan Zinczuk
Wac∏aw Rukat
Roman Hajta∏owicz
Zbigniew Ga∏àzka
Andrzej Klamut oraz Jerzy Kowalski
Tadeusz Roguski
Dariusz Niewiadomski
Nina Paluszkiewicz
Dorota Horoch-Morawiecka
Alina Rutynowska
oraz Monika Szkultecka-D´bek
208
Krystyna Cybula oraz Marek MiÊków
Budynki II etapu cz. 1
Grzegorz Koperski oraz Marek Zakrzewski
Budynki II etapu cz. 2
Anna Trzepa∏ka oraz Dariusz Wocial
Aleja Akacjowa Tadeusz Opieka, Ma∏gorzata Pietniczka
oraz Artur Stawiarski
Centrum Pogodna
Tomasz Wàsowski
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Na jakich zasadach dzia∏a Zespó∏?
Mi´dzyresortowy Pracowniczy Zespó∏ Budowy Domów Jednorodzinnych
i Wielorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie
dzia∏a na podstawie:
1. Statutu sk∏adajàcego si´ z „a˝” 34 paragrafów. I tak, na przyk∏ad, bardzo
wyczerpujàco o zasadach gospodarki
Zespo∏u traktujà paragrafy od numeru 32 do numeru 34. Cytuj´:
„§ 32. Zespó∏ prowadzi dzia∏alnoÊç
wed∏ug zasad rozrachunku przewidzianych w systemie finansowym
uchwalonym przez Rad´ Nadzorczà
z zasadami rozliczeƒ uchwalonych
przez Walne Zgromadzenie Przedstawicieli. Podstawowymi jednostkami
obj´tymi odr´bnym rozliczeniem sà
zadania inwestycyjne i bloki mieszkalne oraz wyodr´bnione organizacyjne dzia∏y lub dzia∏alnoÊci Zespo∏u.
§ 33. Zespó∏ wyodr´bnia niezb´dne
fundusze. Zasady tworzenia i wydatkowania funduszów okreÊla Rada
Nadzorcza w ramach zasad systemu
finansowego.
§ 34. Zespó∏ prowadzi rachunkowoÊç
i sporzàdza sprawozdania i bilans
zgodnie z ogólnie obowiàzujàcymi
przepisami. Rokiem obrachunkowym
jest rok kalendarzowy”.
Koniec cytatu. Ci, którzy mi nie wierzà, ˝e powy˝szy cytat to wszystko, co
na temat gospodarki Zespo∏u mówi
statut, mogà sprawdziç. Statut
MPZBDJiW jest do wglàdu w biurze
Zarzàdu MPZBDJiW.
Na marginesie dodam jeszcze, ˝e
ogólnie obowiàzujàce przepisy dotyczàce rachunkowoÊci spó∏ek cywilnych nie nak∏adajà na nie obowiàzku
sporzàdzania bilansu, a sprawozdanie
powinno sk∏adaç si´ jedynie z ogólnej
kwoty przychodów, ogólnej kwoty
kosztów i obliczonego podatku dochodowego. W zwiàzku z tym rachunkowoÊç i sprawozdawczoÊç spó∏ek cywilnych jest zgodnie z prawem
bardzo uproszczona.
2. Przepisów Kodeksu Cywilnego dotyczàcych spó∏ek cywilnych. Zgodnie
z tymi przepisami spó∏ki takie tworzone sà w celu osiàgni´cia wspólnego celu, najcz´Êciej gospodarczego,
lecz w niewielkich rozmiarach.
Nigdzie nie spotka∏em si´ z przypadkiem, ˝eby administracjà miasta, a nawet jednej dzielnicy miasta, zajmowa∏a

si´ spó∏ka cywilna czy jakikolwiek inny ne itp., których tworzenie i zasady
podmiot gospodarczy. Sà przypadki ad- funkcjonowania sà bardzo szczegó∏owo
ministrowania i zarzàdu prowadzonego okreÊlone przepisami prawa. Po co wyprzez podmioty gospodarcze (nawet wa˝aç otwarte drzwi, po co tworzyç „jas.c.) dotyczàce wspólnot mieszkanio- kieÊ” pó∏prywatne spó∏eczki, skoro mowych w budownictwie wielorodzinnym gà to byç organizmy przewidziane sysw celu zarzàdzania i administrowania temem prawnym i funkcjonujàce normajàtkiem wspólnym. Wybór zarzàdcy malnie w ca∏ej Polsce.
Gdy chc´ dowiedzieç si´, jakie prawa
i administratora nale˝y do wspólnoty
mi przys∏ugujà lub jakie musz´ spe∏niç
mieszkaniowej.
W normalnych miastach, zgodnie obowiàzki, si´gam do Dziennika
z Konstytucjà (najwy˝szym prawem Ustaw, do Monitora Polskiego, do
w Polsce) administracjà miast, dzielnic, Uchwa∏y Bud˝etowej, sprawdzam
osiedli i innych jednostek terytorial- uchwalone na dany rok stawki op∏at lonych zajmuje si´ samorzàd terytorialny. kalnych i wiem, ˝e prawo jest gorsze lub
Zasady funkcjonowania samorzàdu lepsze, ale jednakowe dla wszystkich.
W Zespole: stawki za pràd budowlasformu∏owane sà w wielu aktach prawnych: ustawach sejmowych, rozporzà- ny w trakcie budowy brane sà z sufitu,
dzeniach; istnieje bogate orzecznictwo stawki za wod´ lub odprowadzanie Êciesàdowe w sprawach spornych. Nad pra- ków w przypadku prywatnego w∏aÊciciewid∏owym funkcjonowaniem jednostek la gro˝à w ekstremalnych sytuacjach zasamorzàdowych czuwajà sztaby specja- chowaniami monopolistycznymi.
Tylko wtedy, wed∏ug mnie, zacznie
listów tworzàcych odpowiednie prawo,
i wcià˝ je udoskonalajà, ˝eby prawo na- byç normalnie, gdy zaczniemy mieszkaç w mieÊcie, a nie w Zespole.
dà˝a∏o za ˝yciem.
Jako pe∏noprawny cz∏onek MPZBA my co? My mamy statut Zespo∏u. 34
paragrafy. I nic wi´cej. ˚adnego nadzoru. DJiW zg∏aszam wniosek o przygotowanie
Zmiany mo˝e wprowadziç tylko Walne przez Zarzàd na Walne Zgromadzenie
Zgromadzenie, które mo˝e zbierze si´ Przedstawicieli uchwa∏y w sprawie powo∏ania Ostatniego Zarzàdu Do Sprawy Liraz na 5 lat, a mo˝e si´ nie zbierze?
JeÊli ˝yjemy od ponad 10 lat w demo- kwidacji Zespo∏u, którego zadaniem b´kratycznym paƒstwie prawnym, to dla- dzie zakoƒczenie statutowej dzia∏alnoÊci
czego mieszkaƒcy Starej Mi∏osny sà na- MPZBDJiW oraz MPZBDJiW spó∏ka
dal traktowani jak obywatele drugiej z o. o. do koƒca bie˝àcego roku. Walne
kategorii. Dlaczego obszar Zespo∏u Zgromadzenie Przedstawicieli zatwiertraktowany jest wcià˝ jako „enklawa dzi∏oby równie˝ zasady przekazania jedw gminie Weso∏a” (s∏owa Burmistrza nostce samorzàdowej majàtku Zespo∏u
dotyczàce sytuacji, jakà zasta∏ i na jakà oraz zasady zaspokojenia do koƒca bie˝ànie mo˝e si´ zgodziç), w której rzàdzà cego roku potrzeb mieszkaniowych tych
prawa Zespo∏u, a w∏aÊciwie Zarzàdu cz∏onków zespo∏u i ich rodzin, którzy do
Zespo∏u i Rady Nadzorczej, lub „budo- tej pory nie osiàgn´li celu, dla którego zowa za p∏otem”, jak postrzegani jeste- sta∏ powo∏any MPZBDJiW.
Êmy wcià˝ przez wielu ludzi z Weso∏ej.
Krzysztof Kacprzak
Czas skoƒczyç z tà
fikcjà. Z tym reliktem z lat osiemdziesiàtych. Jedynym golek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
spodarzem, mogàcym administrowaç
zgodnie z prawem
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
w Starej Mi∏oÊnie,
RTG Z¢BÓW
jest jednostka samorzàdu terytorialnego. Mo˝e ona, oczyGodziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wiÊcie, tworzyç spó∏wtorek
9-12
ki z udzia∏em samoGabinet ma podpisanà umow´
z Mazowieckà Kasà Chorych
rzàdu terytorialne- Tel. 773-21-12
go, spó∏ki komunal- Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

Gabinet Stomatologiczny
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Bal Karnawa∏owy Stowarzyszenia Sàsiedzk

Poloneza czas zaczàç! - w pierwszej parze
Przewodniczàca Rady Dzielnicy p. Ewelina Kozak

Losowanie nagród loterii fantowej przeprowadzi∏a „
Zaufania” w osobach: Przewodniczàcej Rady Dzielni
i radnego powiatowego p. Marcina J´drzej

Stara Mi∏osna nie tylko si´
bawi, ale i potrafi byç hojna!
Zbiórka datków na loteri´
fantowà i aukcja obrazków
przynios∏y Komitetowi d.s.
Budowy Placów Zabaw kwot´

2.975,00
Drugie tyle wp∏yn´∏o z samej
sprzeda˝y biletów!

10

Taƒce trwa∏y do bia∏ego
150 goÊci, wÊród który
ministra Jana Szyszk

kiego - Wielka Biesiada Sàsiedzka, 26.02.2000

Wspaniale przyrzàdzone
potrawy stawia∏y uczestników
przed wielkim dylematem:
jeÊç czy taƒczyç?

Mieszkanka naszego Osiedla
p. Marta Zamojska-Makowska,
artystka teatru muzycznego „Roma”,
zauroczy∏a goÊci swoim mini
recitalem Straussowskim oraz
Arià ze Êmiechem D. F. E. Oubera

Komisja Spo∏ecznego
icy p. Eweliny Kozak
jewskiego

o rana, a parkiet ledwie móg∏ pomieÊciç prawie
ch nie zabrak∏o mieszkaƒca naszego Osiedla
ko i starosty miƒskiego Czes∏awa Mroczka

W∏aÊciciel restauracji
„GoÊciniec” p. Wies∏aw
Borkowski (drugi z lewej)
wraz z personelem zapewnili
wspania∏e jad∏o, porywajàcà
muzyk´ i doskona∏à obs∏ug´.
Serdecznie dzi´kujemy!!!
(I goràco polecamy wszystkim
- na dobrà zabaw´ tylko do
„GoÊciƒca” )
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Co robiç, gdy pies atakuje
Czytajàc pisemko kynologiczne „Mój
Pies” znalaz∏am króciutki instrukta˝
pt: Co ma robiç dziecko, kiedy pies
atakuje? Jestem mamà trójki dzieci.
Chcia∏am, ˝eby moje dzieci, i nie tylko
moje, mog∏y bezpiecznie bawiç si´ na
naszym osiedlu. Mamy tu du˝o psów.
Groênych, obronnych, agresywnych.
Lepiej ˝eby nie by∏o przypadków pogryzieƒ dzieci przez psy. Ale sà. Ka˝dy
rok przynosi nowà ich fal´. Nauczmy
wi´c nasze dzieci, jak minimalizowaç
zagro˝enie. Zach´cam do rozsàdnego
zmierzenia si´ z tematem. Uczymy
dzieci bezpiecznego poruszania si´ po
ulicy, unikania zaczepek obcych osób.
Nauczmy ich równie˝ post´powania
z naszymi najbli˝szymi towarzyszami –
psami.

Rady przedstawione w miesi´czniku
„Mój Pies” przez pana Adama Zar´b´
(zoopsychologa) sà rozpowszechniane
na ca∏ym Êwiecie przez internet, wydawnictwa kynologiczne itp. Organizowane sà te˝ niewielkie szkolenia dla
dzieci w szko∏ach, jak unikaç pogryzienia (g∏ównie w USA). Nasze spo∏eczeƒstwo natomiast jest niedoinformowane i, jak zwykle, musimy radziç sobie sami. A nie ka˝dy jest przecie˝
znawcà psiej psychologii. Dlatego te˝
zach´cam paƒstwa do skorzystania
z wypróbowanych sposobów unikania
najgorszego.
SpecjaliÊci od psich zachowaƒ zalecajà trenowanie z dzieçmi nast´pujàcych sposobów obrony:
- nie wolno zbli˝aç si´ do obcego psa,

nawet jeÊli wydaje si´ przyjazny, nie
wolno go g∏askaç,
- na widok zbli˝ajàcego si´ groênego psa
trzeba stanàç nieruchomo, z ∏okciami
przy piersi i pi´Êciami pod brodà. Nie
wolno patrzeç mu w oczy. Trzeba wystrzegaç si´ gwa∏townych ruchów,
w ˝adnym wypadku nie uciekaç,
ostro˝nie wycofaç si´, kiedy zwierz´ si´
oddali,
- jeÊli pies zaatakuje, trzeba odgrodziç
si´ od niego np. zwini´tà kurtkà, tornistrem czy rowerem,
- je˝eli pies przewróci dziecko, musi
ono natychmiast zwinàç si´ w k∏´bek
i le˝eç nieruchomo - z twarzà do ziemi, z∏àczonymi nogami, z pi´Êciami
na karku, r´kami os∏aniajàc uszy.
Magda Solnicka

Baby-sitting po francusku
do segregatora, który le˝a∏ w „domu kul- jak by∏o z legalnoÊcià tego procederu, bo
tury”. Nie wiem, czy rodzice p∏acili coÊ za ˝adnych papierów podatkowych nikt nie
skorzystanie z niego, czy nie. W ka˝dym wype∏nia∏. Taka agencja, a w∏aÊciwie
razie wybierali sobie kogoÊ, dzwonili do skrzynka kontaktowa, mog∏aby si´ przyniego i ju˝. Wype∏niajàc fiszk´ kandydat daç i u nas. Dlatego pisz´ o tym, choç nie
by∏ pouczany, ˝e jeÊli b´dà na niego skar- wiem, czy istnieje mo˝liwoÊç, ˝eby coÊ tagi, to mo˝e zostaç skreÊlony z listy. Ro- kiego zorganizowaç.
dzice pisemnie zobowiàzywali si´ odDorota Wroƒska
wieêç go do domu, jeÊli
skoƒczy prac´ po godz.
22. Proste, skuteczne
05-077 Weso∏a
i nie wymagajàce wiele
Os. Stara Mi∏osna, ul. Jeêdziecka 20
pracy. Ca∏e przedsi´tel./fax 773-25-20, tel./fax 773-39-00
wzi´cie polega∏o na
tel. kom. 0601 569-991
prowadzeniu tego segregatora. Wadà by∏o
• Koncesja MSW •
oczywiÊcie to, ˝e rodzi•
Autoryzacja
TECHOM – kl SA 4 •
ce musieli na w∏asnej
•
Zezwolenie
Paƒstwowej
Agencji Atomistyki •
skórze sprawdziç, czy
trafili na osob´ godnà
Projektowanie i wykonywanie systemów:
zaufania. Nie wiem te˝,
– antyw∏amaniowych (wewn. i zewn.)
– przeciwpo˝arowych i oddymiania
– obserwacji telewizyjnej (wewn. i zewn.)
– kontroli dost´pu i rejestracji czasu pracy
– nag∏oÊnienia obiektów i interkomowych

RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta, odbiór i dostawa do domu

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b,
tel./fax 773 47 54, fax 815 40 76
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O bezpieczeƒstwo i mienie
naszych klientów
dbamy jak o w∏asne

DziÊ, kiedy jestem mamà i musz´ zorganizowaç opiek´ nad dzieckiem, cofam
si´ wspomnieniami do lat, kiedy studiowa∏am we Francji. Wtedy by∏am dok∏adnie w odwrotnej sytuacji, szuka∏am dzieci do bawienia, ˝eby dorobiç do stypendium. Mieszka∏am pod Pary˝em w miasteczku troch´ tylko wi´kszym ni˝ nasza
Weso∏a. Powsta∏o tam coÊ na kszta∏t domu kultury, gdzie oprócz ró˝nych zaj´ç
zorganizowano „agencj´ baby-sittingu”.
Przyjmowano wszystkich ch´tnych. Najwi´cej by∏o m∏odzie˝y z liceów i studentów, ale z dobrodziejstw agencji korzysta∏o równie˝ wiele ca∏kiem doros∏ych paƒ,
w tym du˝o Polek, które kiepsko mówi∏y
po francusku, ale za to mog∏y si´ pochwaliç doÊwiadczeniem w opiece nad
niemowl´tami. Kandydat wype∏nia∏ fiszk´ z danymi (dla nieletnich obowiàzywa∏
podpis rodziców) i czeka∏. Fiszki trafia∏y

Ponadto wykonywanie instalacji:
– elektrycznych
– telefonicznych
– wideodomofonowych
– TV satelitarnej
Dobór systemu monitorowania

Serdecznie zapraszam pon.–pt. 9–17

PORADY BEZP¸ATNE!

STARA MI¸OSNA
c.d. ze str. 7
we, to wczeÊniej lub póêniej si´ zdarzy.
Z regu∏y wczeÊniej.
Prywatna firma zawsze i przede
wszystkim b´dzie dba∏a o interesy
wspó∏w∏aÊcicieli, a dopiero w drugim
rz´dzie o mieszkaƒców, takie sà prawa
rynku. Najlepszym dowodem na to mo˝e byç wypowiedê p. Staniulisa, prezesa
bàdê co bàdê „prywatnej” spó∏ki z o. o.,
na jednym z zebraƒ grup cz∏onkowskich.
Na pytanie, dlaczego „Zespó∏” sp. z o. o.
(6 wspó∏udzia∏owców z udzia∏ami w wysokoÊci po 1 z∏) nie próbowa∏ w tej kadencji samorzàdu przekazaç oczyszczalni, do której, jak sam twierdzi, musi dop∏acaç. Odpowiedzia∏: A w jaki sposób
pokrylibyÊmy tak olbrzymià strat´ (chodzi o wartoÊç ksi´gowà oczyszczalni),
spó∏ka by zbankrutowa∏a.
Po odbytych ju˝ zebraniach grup
cz∏onkowskich widaç, ˝e jednà z koncepcji, lansowanych przez obecne w∏adze Zespo∏u, jest powo∏anie w jego
miejsce prywatnej spó∏ki, która mia∏aby
przejàç pozosta∏y majàtek i zajàç si´ jego administrowaniem. Kto zatem mia∏by si´ staç prywatnymi wspó∏udzia∏owcami majàtku powsta∏ego z wp∏at
wszystkich cz∏onków Zespo∏u? Jak si´
ju˝ dziÊ mówi, by∏yby to osoby zwiàzane
z obecnà spó∏kà z o. o. plus wszyscy radni z terenu Starej Mi∏osnej lub tylko kilku spoÊród nich oraz przedstawiciele na
Walne Zgromadzenie. W sumie kilkanaÊcie mo˝e kilkadziesiàt osób.

Warto podkreÊliç, i˝ statut spó∏ki z o.o.
jest zatwierdzany przez walne zebranie
udzia∏owców spó∏ki i ono te˝ jest w∏adne go zmieniç w dowolnym momencie.
Wspó∏udzia∏owca nie mo˝na zmieniç
bez jego zgody, mo˝na natomiast odkupiç jego udzia∏y, oczywiÊcie pod warunkiem, ˝e zgodzi si´ je sprzedaç. Spó∏ka
dzia∏a na zasadach prawa handlowego,
zwykle w celu osiàgania zysków przez
wspó∏w∏aÊcicieli spó∏ki.
Mo˝e ktoÊ potrafi mnie przekonaç,
dlaczego kilka lub kilkanaÊcie prywatnych, fizycznych osób ma si´ uw∏aszczyç na naszym wspólnym majàtku. Argument, ˝e w kapitalizmie najlepiej gospodaruje w∏aÊciciel prywatny, mnie
nie przekonuje i to nie dlatego, ˝e jestem przeciwny wolnemu rynkowi.
W demokracji do tej pory sprawdzi∏y
si´ nast´pujàce schematy: prywatny
w∏aÊciciel – zarzàdza prywatnym majàtkiem, samorzàd zarzàdza majàtkiem
wspólnym. To, co pozostanie po Zespole, po wywiàzaniu si´ z zobowiàzaƒ, na
pewno b´dzie majàtkiem wspólnym kilku tysi´cy osób.
Gdyby by∏o tak, ˝e majàtek zespo∏owy
jest prywatnà w∏asnoÊcià kilkunastu
osób, nikt o zdrowych zmys∏ach nie
chcia∏by go przekazywaç pod spo∏eczny
nadzór. Era nacjonalizacji by∏a kilkadziesiàt lat temu. Teraz raczej oddaje si´
prywatnym w∏aÊcicielom znacjonalizowany wówczas majàtek.
Nasza sytuacja jednak jest inna, inna
jest geneza powstania majàtku Zespo∏u
i to zarówno tego bez osobowoÊci praw-

nej, jak i sp. z o. o. Majàtek ten powstawa∏ z indywidualnych wp∏at ponad 3000
cz∏onków. Poza notarialnie przekazanymi dzia∏kami, których jesteÊmy prywatnymi w∏aÊcicielami, powsta∏ niema∏y
wspólny majàtek – ogólnie nazwany infrastrukturà osiedlowà. Sà to drogi,
oczyszczalnia Êcieków, magazyny, miejsca pod us∏ugi, szko∏´, betoniarni´ itd.
Cz´Êç z poprzednich cz∏onków Zespo∏u
dzisiaj cz∏onkami nie jest. Dlaczego i wg
jakiego schematu, nie bardzo wiadomo.
Czy tym, którzy cz∏onkami nie sà, nic si´
nie nale˝y? A starzy mieszkaƒcy, czy oni
majà coÊ dop∏acaç z tego tytu∏u, ˝e skorzystajà ze wspólnego majàtku Zespo∏u
zamienionego np. na drogi?
Nie wyobra˝am sobie, dlaczego mia∏bym si´ staç prywatnym i do˝ywotnim
wspó∏w∏aÊcicielem tego majàtku, tylko
dlatego, ˝e w tej kadencji zosta∏em wybrany paƒstwa g∏osami na radnego.
Pozostaje na koniec tylko jedno pytanie. Czy ci, którzy nie b´dà mieli moralnych rozterek i uw∏aszczà si´ na naszym wspólnym majàtku, nie zakr´cà
nam któregoÊ dnia wody, aby nie dopuÊciç do strat w prywatnej firmie, nie
mówiàc ju˝ o bankructwie. Czy za jakiÊ
czas nie us∏yszymy: „W Starej Mi∏oÊnie nie ma wody, prywatna spó∏ka administrujàca osiedlem wystàpi∏a
z roszczeniami finansowymi, w rezultacie czego zakr´cono wod´ na osiedlu.
TrzynaÊcie tysi´cy ludzi nie myje si´
ju˝ trzeci dzieƒ. ”
Robert W´grzynowski

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

BEZP¸ATNE KONSULTACJE
Tel. 773 22 53
Os. Stara Mi∏osna
Zadanie 29 dom 1640
(ul. S∏onecznej Polany)
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Rehabilitacja - drogà do powrotu sprawnoÊci i si∏
lub nawet naderwanie aparatu wi´za- myka si´ w przedziale od 6 do 8 tygod∏owo – torebkowego. Przyczynà skr´- dni dla koƒczyny górnej i 3 miesi´cy
cenia jest gwa∏towny ruch przekracza- lub d∏u˝ej dla koÊci, której zadaniem
jàcy zakres ruchomoÊci danego stawu. jest dêwiganie ci´˝aru cia∏a. Okres poSkr´cenia najcz´Êciej dotyczà stawów: zostawania w szpitalu zale˝y od tego,
skokowego, kolanowego, nadgarstka jaka koÊç zosta∏a z∏amana, i od objaoraz palców wów towarzyszàcych. Po uzyskaniu poràk. Wspól- prawy stanu zdrowia, organizm nasz
nym obja- jest jeszcze bardzo os∏abiony. Nasza
wem wszyst- sprawnoÊç fizyczna i zdolnoÊç do pracy
kich skr´ceƒ jest znacznie upoÊledzona, czujemy si´
jest silny ból, wyczerpani i zniech´ceni. Mi´Ênie sà
obrz´k cho- zwiotcza∏e, brakuje nam entuzjazmu
rego stawu, i radoÊci ˝ycia, a miejsca urazu sà bolea niekiedy sne i z ograniczonà ruchomoÊcià. Dzieje si´ tak przede wszystkim dlatego, ˝e
zasinienie.
Z ∏ a m a - w czasie leczenia wymagajàcego d∏uniem koÊci giego le˝enia w ∏ó˝ku i unieruchomieokreÊla si´ nia koƒczyn w gipsie niektóre cz´Êci
przerwanie cia∏a pozbawione ruchu otrzymujà
ciàg∏oÊci ko- mniej krwi ni˝ potrzeba, tracà w∏aÊciwe
Êci na sku- napi´cie i sprawnoÊç mi´Êni, co powoåwiczenia w odcià˝eniu na specjalistycznej kracie wzmacniajà si∏´ os∏abionych mi´Êni,
tek urazu. duje ogólny spadek si∏ chorego.
poprawiajà ukrwienie koƒczyn i powi´kszajà zakres ruchu w stawach.
I tutaj pojawia si´ miejsce dla rehaW zale˝norzeƒ narzàdu ruchu oraz urazów. Na Êci od si∏y urazu mo˝emy mieç do czy- bilitacji ruchowej. Stosujàc odpowiedpowstawanie wi´kszoÊci tych schorzeƒ nienia z ró˝nymi postaciami z∏amaƒ. nie leczenie, majàce na celu zapobiewp∏yw ma równie˝ aura. Wiadomo, ˝e G∏ówne objawy z∏amaƒ koÊci sà jednak ganie szkodliwym skutkom d∏ugozimà, gdy drogi cz´sto sà Êliskie i nie niezmienne: ból pojawiajàcy si´ na- trwa∏ego unieruchomienia, rehabilitawystarczajàco odÊnie˝one, ma miejsce tychmiast po z∏amaniu i nasilajàcy si´ cja doprowadza do stopniowego odzydu˝o wi´ksza liczba urazów narzàdu przy próbie ruchu. Chory mo˝e nie byç skania sprawnoÊci i si∏ z okresu przed
w stanie wykonywaç ˝adnego ruchu chorobà. Dzieje si´ to przy wykorzyruchu.
W zale˝noÊci od si∏y i rozleg∏oÊci z∏amanà koƒczynà. Po stwierdzeniu ro- staniu szerokiego zakresu zabiegów fizykoterapeutycznych
dzia∏ania ró˝nych
takich, jak: gimnaczynników dochodzi
styka lecznicza, mado uszkodzeƒ koÊci,
sa˝, leczenia wodà,
stawów, mi´Êni, nerÊwiat∏olecznictwo,
wów, naczyƒ i skóry.
elektrolecznictwo
Do najcz´Êciej wyi laseroterapia. Past´pujàcych uszkomi´tajmy jednak, ˝e
dzeƒ urazowych nag∏ównie my sami po
le˝à: st∏uczenia tkaurazach i chorobach
nek, skr´cenia, zwichpo wyleczeniu przyni´cia urazowe staczyny naszego cierwów i z∏amania kopienia w∏asnym wyÊci.
si∏kiem i pracà nad
Do st∏uczenia dosobà mo˝emy odzychodzi najcz´Êciej
skaç sprawnoÊç i sipod wp∏ywem ura∏y. Wszystkich ch´tzów przedmiotami
nych serdecznie zat´pymi. Zakres i rozleLaseroterapia daje bardzo dobre efekty w leczeniu st∏uczeƒ, skr´ceƒ, po z∏amaniach koÊci.
praszamy do naszeg∏oÊç st∏uczenia tkanek zale˝y od si∏y urazów. W wyniku dzaju urazu i zaopatrzeniu go przez le- go oÊrodka rehabilitacyjnego. S∏u˝yst∏uczenia dochodzi w tkankach do wy- karza nast´puje d∏ugotrwa∏y proces my radà i pomocà.
lewów krwawych, które nasilajà ból powrotu do zdrowia. W wypadku z∏aNasz adres: Weso∏a – Stara Mi∏osna
(np. przy chodzeniu) oraz powodujà maƒ koÊci oraz powa˝niejszych skr´Zadanie 10 ul. Diamentowa 759
ceƒ na koƒczyn´ nak∏ada si´ gips. Czas
zasinienie skóry.
Tel. 7731497
Terminem skr´cenia (inaczej wykr´- noszenia gipsu zale˝y od rodzaju z∏aWojciech Rudziƒski
cenia stawu) okreÊla si´ naciàgni´cie mania czy skr´cenia, lecz na ogó∏ zaSzybkie tempo zmian zachodzàcych
w otaczajàcym nas Êrodowisku odbija
si´ na nas w sposób niekorzystny. Aby
dogoniç wcià˝ uciekajàcy czas cz´sto
sami zbyt si´ spieszymy, w wyniku czego dochodzi do ró˝nego rodzaju scho-
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Gaw´dy pradziadka
Jest taki kraj...
i dziÊ przywróconej wiernym, zobaczyç
domy, gdzie mieszka∏a, przejÊç si´ wa∏ami nad otaczajàcym miasto Styrem,
miejscem swoich letnich kàpieli, stanàç
w zadumie na dziedziƒcu, zrekonstruowanego cz´Êciowo, Êredniowiecznego
zamku Lubarta, odwiedziç szko∏y,
w których sp´dzi∏a m∏odoÊç, a potem
iÊç w s∏oƒcu rozleg∏ymi polami uprawnymi i ∏àkami o niezwyk∏ej urodzie, jak
wtedy, w dzieciƒstwie. ..
KiedyÊ niewielkie, choç wojewódzkie, teraz uniwersyteckie miasto liczàce
ponad 200 000 mieszkaƒców, w samym
swoim centrum
St. Mi∏osna
pozosta∏o prawie
Zad. 05 dz. 144
niezmienione,
(obok Banku)
mo˝e nawet pi´ktel. 773 11 08
niejsze,
lecz
w sercach mojej
wo∏ynianki i towarzyszàcych
nam jej dwóch
- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE szkolnych kole˝a- ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA nek, utrwali∏o si´
na zawsze takie
- FARBY - LAKIERY - KLEJE – bliskie
- AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR - same
i jedyne.

Ca∏a ta ziemia i przyroda majà to
w sobie, ˝e tak do nich ciàgnie nawet
mnie, rodowitego warszawiaka, bo,
przyznaj´, jestem sentymentalny i zauroczy∏y mnie Kresy? Zrozumia∏e to
by∏o bardziej u wuja mojej matki, który
tam w∏aÊnie si´ urodzi∏ i wychowa∏. Sto
lat temu, jako dwudziestolatek, pisa∏
w wierszach tworzonych dla siebie, do
szuflady, z potrzeby serca:

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY

Og∏oszenia drobne

W sierpniu ubieg∏ego roku wybra∏em
si´ z ˝onà do ¸ucka na Wo∏yniu, gdzie
si´ urodzi∏a (nieprawda ˝e w ZSRR,
jak ma zapisane w dowodzie osobistym
wydanym w PRL, to by∏a wtedy Rzeczypospolita Polska) i przebywa∏a tam
przez ponad 18 lat, przy tym dziwne, ˝e
jej rodzice, pochodzàcy z centralnej
Polski, znaleêli si´ tam przypadkowo,
a jednak te Kresy pokocha∏a i wspomina je zawsze najmilej.
A gdy jeszcze mog∏a zasiàÊç w czasie
mszy Êwi´tej w ∏awkach katedry, zamienionej na 50 lat w muzeum ateizmu

Albo˝ nie pi´kny las Ukrainy
Strojny w czerwone liÊcie kaliny?
Pod niebo dumnym wybiega czo∏em,
Zahuczy grzmotem, kwili soko∏em,
To, szemrzàc, nuci s∏owiczà pieÊnià
O dziwach, co si´ i we Ênie nie Ênià.
ZaÊ w dumce o bohaterach tej ziemi:
Przesz∏o, znik∏o, przebrzmia∏o,
Jeno w pieÊni zosta∏o,
Wi´c jej nuta ∏ka bólem, t´sknotà,
A od nuty tej w duszy
Ca∏a g∏´bia si´ wzruszy,
W ∏z´ rozp∏ynie si´ czystà jak êród∏o.
Tadeusz Zawadzki

OFERUJE:
☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG)
☛ 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

Mieszkanie do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie.
85 m kw, wykoƒczone, tel.: 843-63-37
Szukam kawalerki do wynaj´cia w Starej Mi∏oÊnie, Weso∏ej lub na linii Warszawa-Miƒsk Mazowiecki, tel: 0-603-756-784
Zatrudni´ doÊwiadczonà panià do opieki nad
6-miesi´cznym dzieckiem, tel.: 773-36-54 lub
0-601-91-57-99.
Poszukuj´ osoby do pomocy w nauce dla
dziewczynki z I klasy gimnazjum, tel.: 828-12-20
lub 0-601-295-740.
Zapraszamy do kó∏ka plastycznego dla dzieci
(od lat 6) i m∏odzie˝y we wtorki i Êrody. Ela
Lipiec, tel.: 773-13-99.
Rosyjski, t∏umaczenia, równie˝ teksty techniczne, korepetycje, tel: 773-35-77.
Ziemi´ z wykopu przyjm´, tel: 773-36-49.
Zamieni´ mieszkanie 67 m kw. na wi´ksze,
oko∏o 80 m kw. ch´tnie ze strychem, tel: 77313-99.
Zatrudnimy anglistów i „native speakers of
English language”, tel.: 773-34-39.
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Sàsiedzi cz. X
- Kierowniku, tego si´ nie da zrobiç –
majster krytycznie przyglàda∏ si´ zatkanemu zlewozmywakowi – rura jest zatkana na amen. Trzeba kuç.
- Jak to kuç? Mo˝e jakimÊ kretem,
spr´˝ynà...
- Kierowniku, ju˝ trzydzieÊci lat siedz´ w tym fachu i jak mówi´ kuç, to
znaczy kuç.
- Ale...
- Kierowniku, jak kuç, to kuç. Chwila,
moment i b´dzie po robocie. A jak nie,
to id´.
W∏aÊciwie to ju˝ mia∏em ochot´ go wykopaç za drzwi. W koƒcu to ja jestem
klient i powinien mnie traktowaç choç
troch´ z szacunkiem. Ale jak pomyÊla∏em
sobie, ile czasu zaj´∏o znalezienie hydraulika, który zgodzi∏ si´ przyjÊç w sobot´ rano, to westchnà∏em tylko i wspomnia∏em
radosne czasy realnego socjalizmu.
W koƒcu z tych trzydziestu lat praktyki
mojego fachowca, dwadzieÊcia przypada
na ten wznios∏y okres sukcesów propagandy paƒstwowej i tandety rzeczywistej.
Czemu si´ wi´c teraz dziwiç? Poszed∏em
na gór´ uprzedziç ˝on´.
- Wiesz, kochanie, b´dzie troszk´ g∏oÊno – zaczà∏em, a reszt´ mojego zdania
zag∏uszy∏ huk m∏ota pneumatycznego.
Nie musia∏em s∏yszeç s∏ów, ˝eby si´ domyÊliç, co ona sàdzi na temat takiej pobudki o siódmej rano w sobot´. Pod
pretekstem spaceru z psem ewakuowa∏em si´ na dwór.
Kiedy wróci∏em po kwadransie, ∏omot trwa∏ nadal, zaÊ w powietrzu unosi∏y si´ k∏´by kurzu. Fachowiec z dumnà
minà przerwa∏ kucie i z wy˝szoÊcià zakomunikowa∏:
- Dobrze idzie, ju˝ jà prawie mam.
A móg∏bym dostaç kawk´?
- Kawk´? – troszk´ mnie przytka∏o.
Nie z powodu kawy, ale tonu, jakim
proÊba zosta∏a wypowiedziana.
- Tak, ze Êmietankà i ∏y˝eczkà cukru.
Ju˝ mia∏em wygarnàç, co sàdz´ na temat jego wymagaƒ, ale w tym momencie
do kuchni wesz∏a moja ˝ona. Zobaczy∏a
stert´ gruzu na pod∏odze, kurz osiadajàcy
na ka˝dej wolnej powierzchni i zamiast
wychowywaç fachowca starej daty, musia∏em si´ zajàç w∏asnymi problemami.
- Wiesz, kochanie, mo˝e pójdziemy
na Êniadanie do sàsiadów – i nie czekajàc, a˝ och∏onie ze zdumienia, z∏apa∏em
za s∏uchawk´.
- Wiesz, która godzina? – us∏ysza∏em
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w s∏uchawce zaspany g∏os – A na dodatek jakiÊ palant od rana kuje dziury
w Êcianie. Mo˝ecie wpaÊç na kolacj´.
Na wszelki wypadek nie komentowa∏em u˝ycia s∏owa palant. Nauczony doÊwiadczeniem zaczà∏em poszukiwaç sàsiadów majàcych ma∏e dzieci (bo na
pewno ju˝ zostali obudzeni) i mieszkajàcych w innym bloku (bo nie byli zirytowani porannym ha∏asem). Po kilku
próbach wprosiliÊmy si´ na Êniadanie.
Po godzince, z pe∏nym ˝o∏àdkiem,
a wi´c ze zmniejszonà czujnoÊcià wróci∏em do domu. Mój fachowiec przyjà∏
mnie z kwaÊnà minà.
- Kierowniku, to si´ zaraz zrobi, ju˝
dzwoni∏em po koleg´.
- Co si´ zrobi?
- No ten kabel od zmywarki. Dobrze
˝e korek zaraz wystrzeli∏, bo by mnie
skopa∏o. Ale mam kumpla elektryka.
On to raz dwa naprawi.
Kolega elektryk pojawi∏ si´ rzeczywiÊcie bardzo szybko. Jednak od razu pozbawi∏ mnie z∏udzeƒ.
- Trzeba zdjàç zlew i wymontowaç t´
zmywark´.
Moje westchnienia sta∏y si´ jeszcze
g∏´bsze. Fachowcy zespo∏owo wzi´li si´
do roboty, co zaowocowa∏o b∏yskawicznym demonta˝em szafek i st∏uczeniem
trzech p∏ytek glazury.
- Kierowniku, spokojnie. Pan jedzie
do sklepu kupiç p∏ytki i klej, a ja dzwoni´ po kumpla glazurnika...
Zanim wróci∏em ze sklepu, ekipa powi´kszy∏a si´ jeszcze o szklarza, który
przyjecha∏ wstawiaç w∏aÊnie st∏uczonà
szybk´ do kuchennego kredensu...
Tymczasem roboty budowlane nabiera∏y tempa. Zanim wróci∏em po kolejnych zakupach (tym razem by∏o to kolanko), w miejsce szklarza, który uwinà∏
si´ podejrzanie szybko, pojawi∏ si´ spec
od gipsu, bowiem glazurnik troch´ zbyt
gwa∏townie opar∏ si´ o Êcian´, wybijajàc
w p∏ycie gipsowej wcale pokaêny otwór.
Zacz´∏a ogarniaç mnie totalna znieczulica. Marzàc, aby wreszcie skoƒczyli, pogna∏em po kawa∏ek p∏yty gipsowej i szpachl´. Kiedy wróci∏em, elektryk ju˝ uby∏ i,
ku mojemu zdziwieniu, na jego miejsce
nie pojawi∏ si´ kolejny niezb´dny fachowiec. Jednak moje szcz´Êcie nie trwa∏o
d∏ugo. Ledwie spec od gipsu zakoƒczy∏
wklejanie nowej p∏yty, z kuchni, gdzie hydraulik nadal szuka∏ zatkanego kawa∏ka
rury, da∏ si´ s∏yszeç szum lejàcej si´ wody, a w Êlad za nim wiàcha dosyç niecenzuralnych okreÊleƒ. Mój hydraulik pojawi∏ si´ w przedpokoju z (po raz pierwszy

dzisiaj) niezbyt pewnà min´, a tu˝ za nim
pojawi∏ si´ strumieƒ goràcej wody...
- Gdzie zawór? – niewiele myÊlàc rzuci∏em si´ p´dem do piwnicy, po drodze
uÊwiadamiajàc sobie, ˝e tak˝e po raz
pierwszy dzisiaj nie u˝y∏ zwyczajowego
zwrotu „kierowniku”.
Pe∏en z∏ych myÊli wraca∏em do mieszkania i pod drzwiami spotka∏em ˝on´.
- Ju˝ skoƒczyli? Bo zaprosi∏am na
obiad rodziców i chcia∏am usma˝yç
schabowe.
Zanim zdà˝y∏em odpowiedzieç, w progu mieszkania pojawi∏ si´ hydraulik.
Panowa∏ nad sobà doskonale, aczkolwiek cer´ mia∏ nieco bladà.
- O, kierowniczka! – rozpromieni∏ si´
nieco fa∏szywie – Ale chwileczk´. Mo˝e
paƒstwo si´ gdzieÊ przejdà...
- Co tu si´ dzieje? – zaniepokoi∏a si´
˝ona.
Zrezygnowany wzruszy∏em ramionami
- Ja na twoim miejscu bym na to nie
patrzy∏. Ale jak chcesz.
Niestety, spojrza∏a. A by∏o na co. Potraktowana goràcà kàpielà artystyczna
mozaika w przedpokoju zaczyna∏a przypominaç Ba∏tyk w porze wiosennych
sztormów. Urocze wybrzuszenia, gdzieniegdzie ju˝ si´ rozpada∏y i na pierwszy
rzut oka by∏o widaç, ˝e przy pierwszym
zamiataniu ca∏a pod∏oga zamiecie si´
do ˝ywego betonu.
Co by∏o dalej, mo˝na sobie chyba wyobraziç. Dodam tylko, ˝e gdy po dwóch
tygodniach naszego koczowania u sàsiadów kolejne ekipy zakoƒczy∏y remont,
ca∏e mieszkanie wyglàda∏o jak Pompeja
po wybuchu wulkanu. Milimetrowa warstwa kurzu zalega∏a nawet w teoretycznie hermetycznej lodówce. Z wszystkich
ekip najlepiej sprawia∏ si´ szklarz, który
wpada∏ jeszcze dwukrotnie: do wybitego
listwà pod∏ogowà okna i po raz wtóry do
kredensu w kuchni. Na zakoƒczenie, hydraulik, który z potrzeby chwili sta∏ si´
kierownikiem budowy, z dumà przekaza∏ mi klucz i rachunek za us∏ug´.
- No, ale teraz b´dzie pan mia∏ zlew
jak nowy! – faktycznie, by∏ nowy, bo
stary, uderzony m∏otkiem pow´drowa∏
na Êmietnik ju˝ w pierwszym tygodniu
przepychania rury – A jakby jakiÊ znajomy potrzebowa∏ fachowca, to tu jest
moja wizytówka. B´d´ wdzi´czny, jak
mnie pan poleci!
- O tak, z prawdziwà przyjemnoÊcià –
i ju˝ zaczà∏em uk∏adaç list´ co bardziej
znienawidzonych wrogów, którym móg∏by si´ przydaç solidny fachowiec.
Sàsiad

STARA MI¸OSNA

Zespó∏ zalotników
CzeÊç, to ja – wasza Stara! Kto? – Wasza Stara – Stara Mi∏osna. Teraz mnie poznajecie. Podejdêcie bli˝ej, bez obawy. Mnie
ma∏o kto si´ obawia. Ma∏o kto szanuje. Kiedy by∏am jeszcze
pi´knà i m∏odà Mi∏osnà mia∏am wielu zalotników – ca∏y zespó∏. Posiadali mnie jak chcieli i zawsze bez obawy. Ca∏y zespó∏. Brali jak chcieli, i mimo, ˝e jestem Stara to chcà dalej.
Bo mnie jeszcze troch´ zosta∏o. Choç niewybrukowana to
zbrukana i podtopiona w b∏ocie, zarzucona w kàt, zapomniana
przez Boga i ludzi. A oni ciàgle majà na mnie ochot´ i ciàgle si´
na mnie ∏aszczà, i Êlinià si´ do mnie. Bo troch´ mnie jeszcze zosta∏o i oni dobrze o tym wiedzà. Kiedy przyglàdam si´ sobie
w lustrze, to widz´ zawsze ten sam obrazek ze starego podr´cznika szkolnego: Linke, gruzy Warszawy, a tu dom wyciàga r´ce
do starego mieszkaƒca i u˝ala si´ nad nim. Ja Stara Mi∏osna
tak si´ te˝ u˝alam nad Wami.
Ca∏y naród nie budowa∏ Starej Mi∏osny. Stara∏a si´ masa
uczciwych ciu∏aczy, ˝eby mnie budowaç. A inni starali si´, ˝eby
budowaç si´ na mnie i na ciu∏aczach. Zespó∏ zalotników ciàgnàcych do siebie. Wykorzystujàcych mnie bezwstydnie i bezkarnie. Och, przestaƒcie bo to boli.
Jeszcze mnie troch´ zosta∏o wi´c szopki teraz robià, ˝eby
mnie posiàÊç. Wybory bez regulaminu, bez powiadomieƒ, bez
wskazania terminów zebraƒ: przyjmijcie nasze warunki, albo
won! Skàd my to znamy? Sami obierajà si´ w tych wyborach
(nie-moralnych). Casus skoczka Trzeszczkowskiego. Tu plac,
tam dzia∏ka, to zadanie, tamto zadanie albo inne, mo˝e pó∏nocne? Tu, gdzie mieszkam, sàsiedzi nie chcieli by mnie wybraç
wi´c ruchem konika szachowego b´c gdzie indziej - i ju˝ si´ wybra∏em. A powinno byç Morze Pó∏nocne.

OKIEM ÂWIERZAKA
Oj, przymilni ci zalotnicy, a jacy urodziwi! I bogaci! Co i jeden to w dom i posesje posa˝ny. Na biednych tu nie pad∏o. Ten
pi´kny dom to cz∏onka, ten na trzech dzia∏kach to prezesa, ten
pracownika, ten – szarej eminencji. Czy ju˝ Wam nie dosyç?!
Z∏o nie mo˝e trwaç wiecznie. By∏a kiedyÊ ju˝ taka w∏adza,
która Êmia∏a si´ arogancko ze Êmia∏ków, co r´ce na nià podnosili. A tu zosta∏ jeszcze jakby ostatni jej bastion. Wi´c po dobroci, oddajcie. Nie róbcie szopek, oddajcie kontrol´ nad tym, co
spo∏eczne. Pop∏yn´∏y tu oszcz´dnoÊci ciu∏aczy nie po ty bogacili si´ wybrani. Ju˝ dosyç prywaty i sobiepaƒstwa. Ju˝ czas byÊcie
oddali majàtek i wolne hektary wolnej ziemi zanim zniknie
w gardzieli tej czy innej spó∏ki.
A tak mi∏o by∏oby znów byç m∏odà. Ale to zale˝y tylko od Paƒstwa...
Janski

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

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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Ptaki Starej Mi∏osny
Skowronek
Wed∏ug przys∏ów ludowych koniec zimy obwieszcza skowronek: 21 stycznia
„Âwi´ta Agnieszka wypuszcza skowronki z mieszka”, a 6 lutego „Âwi´ta
Dorota wypuszcza skowronki za wrota”. Skowronek to pospolity i liczny gatunek l´gowy w ca∏ej Polsce. Przewa˝ajàca wi´kszoÊç ptaków odlatuje na zim´. Przylot nast´puje najcz´Êciej
w marcu, ale zdarzajà si´ pierwsze powroty skowronków ju˝ w koƒcu lutego.
Gdy nast´puje nawrót zimy i opadów
Êniegu, g∏odne ptaki skupiajà si´ w stada i próbujà dostaç si´ pod Ênieg do
ozimin. Kiedy jednak si´ ociepli, rozbijajà si´ na pary i zajmujà swoje tereny.
Pomi´dzy samcami dochodzi do walk
o terytorium l´gowe. W tym okresie ich
Êpiew s∏ychaç niemal przez ca∏y dzieƒ.
Skowronek polny jest mieszkaƒcem
rozleg∏ych pól i ∏àk, jednym z bardzo
niewielu gatunków osiedlajàcych si´
ch´tnie na polach uprawnych.
Wiosnà i latem w po˝ywieniu skowronka przewa˝ajà owady, ich larwy
i poczwarki, a na przedwioÊniu i jesienià – pokarm pochodzenia roÊlinnego.
Skowronek ˝eruje wy∏àcznie na ziemi. Jest doÊç ruchliwy, cz´sto si´ odzywa, ∏atwy jest wi´c do wypatrzenia i obserwacji. Samiec Êpiewa bardzo du˝o
i intensywnie niemal wy∏àcznie w locie.
Âpiewajàc trzepoce skrzyde∏kami, wznosi si´ niemal pionowo w gór´ i zawisa
przez d∏u˝szy czas w jednym miejscu.
Gniazdo buduje na ziemi wÊród trawy lub zbo˝a. Zazwyczaj jest ono s∏abiej os∏oni´te ni˝ gniazda innych wróblowatych tego Êrodowiska. Gniazdo
wije samica w ma∏ym zag∏´bieniu w zie-

mi, z êdêbe∏ trawy, cienkich korzonków
i niewielkiej iloÊci koƒskiego w∏osia.
Sk∏ada w nim od 3 do 5 szaro˝ó∏tych jaj
w delikatne bràzowe plamki. Wysiaduje je przez 12 – 14 dni. M∏ode opuszczajà gniazdo w 8 – 11 dniu, zupe∏nie
niezdolne do lotu. Ukryte w trawie karmione sà przez oboje rodziców a˝ do
uzyskania pe∏nej samodzielnoÊci.
Okres l´gowy trwa od kwietnia do

lipca i w tym okresie ptak wyprowadza
2 – 3 l´gi.
Skowronek polny ma upierzenie kreskowane, szare lub bràzowe od góry,
a jaÊniejsze od do∏u. Brzegi ogona bia∏e. Pióra na wierzchu g∏owy tworzà charakterystyczny czubek. Skowronek jest
troch´ wi´kszy i smuklejszy od wróbla.
Jego charakterystycznà cechà sà doÊç
d∏ugie i szerokie skrzyde∏ka i krótki
ogon. U ptaka w spoczynku z∏o˝one
skrzyde∏ka si´gajà poza po∏ow´ d∏ugoÊci ogona, co nadaje mu bardzo charak-

terystyczny wyglàd. Dzi´ki tym skrzyd∏om lot skowronka jest bardziej mi´kki i l˝ejszy ni˝ innych wróblowatych.
PieÊƒ skowronka jest bardzo d∏uga,
trwa do kilku minut, sk∏ada si´ z szeregu krótkich, urozmaiconych fraz bez
wyraênie zaznaczonego poczàtku i zakoƒczenia. Jest dêwi´czna, melodyjna
z wyraênie s∏yszalnà g∏oskà r.
W suchym lesie sosnowym, na wrzosowiskach i s∏onecznych polanach gnieêdzi si´ niezbyt licznie
skowronek borowy.
Przypomina skowronka polnego, ale jest
nieco mniejszy. Przylatuje na prze∏omie
marca i kwietnia, odlatuje w paêdzierniku
i listopadzie.
Gniazdo
buduje
w p∏ytkim do∏ku w ziemi w miejscu s∏onecznym.
Skowronka borowego cz´Êciej mo˝na
us∏yszeç ni˝ zobaczyç. Âpiewa siedzàc
na ga∏´zi, z wyjàtkiem Êpiewu godowego, który wykonuje w powietrzu nad
miejscem gniazdowania. Jego Êpiew
jest melodyjny, podobny do gry na flecie, perlisty i melancholijny. Mo˝na go
us∏yszeç nie tylko w dzieƒ, ale równie˝
w jasne noce, kiedy jest konkurentem
s∏owika. W porównaniu ze skowronkiem polnym ma delikatniejszy dziób,
jasnà brew nad okiem i czarno – bia∏e
plamki na dole skrzyde∏.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej
Pierniczki
50 dkg màki, 12 dkg mas∏a, 37 dkg miodu, 12 dkg cukru, 1 jajko,
1 paczka przyprawy do pierników, 1 proszek do pieczenia.
Miód, cukier i mas∏o zagrzaç. Do przestudzonej masy
dodaç màk´ wymieszanà z przyprawà do pierników,
proszkiem do pieczenia i jednym jajkiem. Dok∏adnie wyrobiç ciasto. W miar´ potrzeby podsypaç 3 - 4 ∏y˝ki màki.
Rozwa∏kowaç ciasto na gruboÊç oko∏o pó∏ centymetra,
wykrawaç foremkami lub szklankà pierniczki. Piec oko∏o 20
minut w temperaturze 200 oC.
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Blaszki mo˝na smarowaç oliwà, ale najlepiej olejem orzechowym. Pozosta∏e skrawki ciasta mo˝na daç dziecku, aby
samo ulepi∏o jakieÊ figurki.
Wystudzone pierniczki lukrujemy lub polewamy czekoladà, dekorujemy migda∏ami, orzechami lub sma˝onà skórkà
pomaraƒczowà.
Po trzech dniach pierniki skruszejà. Mo˝na je przechowywaç w szczelnie zamkni´tych pude∏kach nawet
miesiàc.
Ma∏gorzata Zygmunt
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Z uÊmiechem milej
Po namowach rodziny i znajomych
postanowi∏am do∏àczyç swój g∏os do
wypowiedzi twórców i wspó∏pracowników „WiadomoÊci Sàsiedzkich”
Na ogó∏ krytykujemy bród i ba∏agan,
czyli stan rzeczy. Ja jednak, za Paƒstwa
przyzwoleniem, chcia∏bym napi´tnowaç sposób zachowania przywleczony
z du˝ego miasta, a zupe∏nie nie sprawdzajàcy si´ naszych, osiedlowych warunkach.
Jako matka, nieco zwariowana na
punkcie zdrowia swojego dziecka, odbywam codzienne spacery po lesie. Nie
mog´ powiedzieç, ˝ebym za tym przepada∏a, szczególnie ˝e mieszkam na
skraju i nie mam nawet szansy pozaglàdaç sàsiadom do ogródków. Macierzyƒstwo wyrwa∏o mnie z aktywnego
˝ycia zawodowego, wi´c, troch´ spragniona towarzystwa, k∏aniam si´ spacerujàcym mamom, czy babciom ma∏ych
dzieci. I có˝ napotykam w zamian?
Czasami mi∏y uÊmiech i odpowiedê
(z regu∏y od babç), czasami burkni´cie
pod nosem, najcz´Êciej jednak lekcewa˝àcy brak odpowiedzi i spojrzenie,

po którym powinnam zapaÊç si´ pod czy styropian rozwiewany na cztery
ziemi´. Zachowujà si´ tak na ogó∏ ko- strony Êwiata.
Zmiany na lepsze na naszym osiedlu
biety m∏ode, które zarazi∏y si´ anonimowoÊcià du˝ego miasta i nigdy nie by- pewnie kiedyÊ przyjdà, a tymczasem nie
wa∏y w górach czy ma∏ych wioskach bójmy si´ kontaktów z ludêmi mieszkajàcymi obok, którym tak jak nam opaw Polsce lub za granicà.
Szanowne Panie, ja nie chc´ nikogo dajà ju˝ r´ce kiedy kolejna ci´˝arówka
zagadywaç, porównywaç rozwoju psy- przeje˝d˝a po trawie.
chomotorycznego dzieci, nie oczekuj´
Anna Or∏owska
równie˝, ˝e si´ ktoÊ zatrzyma, aby dyskutowaç o sytuSklep MUCHOMOR
acji politycznej.
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
Wydaje mi si´ po
prostu, ˝e z mi∏ym
„dzieƒ
dobry”
i uÊmiechem jest ☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
weselej.
Nasze ☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
osiedle
jest ☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
okropne, ka˝dy ☛ do zakupów powy˝ej 50,00 PLN - HELLENA ORAN˚ADA 1,25l GRATIS!!!
dom jest inny,
Zamówienia przyjmujemy pod numerem: 773-19-68
ka˝dy p∏ot ma inOferujemy Paƒstwu:
ny kolor, za ka˝- Dostawy w godzinach:
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
dym szczeka agre- - dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00 ● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
sywny pies, do te- - w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
go jeszcze, poniekàd niezale˝ne od
Akceptujemy karty kredytowe!
nas, b∏oto, ka∏u˝e,

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

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 w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej sà bezp∏atne dla ubezpieczonych w Kasie Mazowieckiej lub Bran˝owej.

Oferujemy:
– profesjonalnà i kompleksowà opiek´ lekarzy
rodzinnych i pediatry,
– mo˝liwoÊç wyboru sta∏ego lekarza,
– wizyty domowe w granicach osiedla,

– opieka piel´gniarska, w gabinetach
zabiegowych, równie˝ 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 Na miejscu Gabinet Szczepieƒ Ochronnych specjalistów z Centrum Zdrowia Dziecka, OrtopedaChirurg Dzieci´cy, Gabinet Ginekologiczny, Kardiolog, Neurolog, Stomatolog.
q Badania pracowników oraz badania kierowców (pierwszorazowe i okresowe).

Zapraszamy do zapisania si´ do naszego OÊrodka.
Nasi pacjenci sà przyjmowani w dniu zg∏oszenia, zwykle bez oczekiwania w kolejce.
Przychodnia czynna jest 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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PE¸NE

WYPOSA˚ENIE
WYPOSA˚ENIE

¸AZIENEK

UL.
UL. TRAKT
TRAKT BRZESKI
BRZESKI 75
75
tel.
tel. 773
773 21
21 55
55

U WA G A !
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

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.
STARA MI¸OSNA pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏:
Jan Duma, Ewa Gruszczyƒska, W∏odzimierz
Gruszczyƒski, Marcin J´drzejewski (redaktor
naczelny), El˝bieta Ko∏buk, Ma∏gorzata
Krukowska, Anna Susicka, Robert
W´grzynowski (sekretarz redakcji).
Kontakt z redakcjà:
poprzez skrzynki pocztowe Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna wywieszone
na terenie pawilonu Domeko i przy KoÊciele.
tel.: 773 10 57, fax: 870 13 84
e-mail: skrzynk1@polbox.com
Nak∏ad: 2.700 egz.
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