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Poczàtek smutku
Sobota, godzina 21.37. W∏aÊnie usypia∏em synka, gdy rozleg∏ si´ dêwi´k
dzwonów. Chwil´ póêniej zawy∏a stra˝acka syrena. „A wi´c to ju˝? Naprawd´, ju˝ nie ma Go wÊród nas?” Choç
od kilkudziesi´ciu godzin mogliÊmy si´
tego spodziewaç, ka˝dy ∏udzi∏ si´ nadziejà ˝e nasz umi∏owany Ojciec Âwi´ty i tym razem wyzdrowieje, ˝e wróci
do swej ziemskiej pos∏ugi. Wszak tyle
jeszcze do zrobienia. Wspomnienia
przywo∏ujà te radosne chwile, gdy wraz
z harcerzami tyle razy pe∏ni∏em „Bia∏à
S∏u˝b´” w czasie Jego pielgrzymek.
Zawsze pogodny, otwarty... Wspólnie
z ˝onà zapalamy Êwiece w oknie, wspominamy naszà harcerskà pielgrzymk´,
gdy przyjà∏ nas w Castel Gandolfo.
˚ona zostaje z synkiem, ja id´ do koÊcio∏a. Tam ju˝ zebra∏o si´ kilkadziesiàt
osób. Ciàgle przychodzà nast´pni. Dzieci, m∏odzie˝, doroÊli. Nie liczy si´ wiek,
pochodzenie. Wszystkich jednoczy smutek. KtoÊ cicho p∏acze, wi´kszoÊç modli
si´ pogrà˝ona w g∏´bokiej zadumie.

Barka
1. Pan kiedyÊ stanà∏ nad brzegiem,
Szuka∏ ludzi gotowych pójÊç za Nim;
By ∏owiç serca
S∏ów Bo˝ych prawdà.
Ref.:
O Panie, to Ty na mnie spojrza∏eÊ,
Twoje usta dziÊ wyrzek∏y me imi´.
Swojà bark´ pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobà nowy zaczn´ dziÊ ∏ów.
2. Jestem ubogim cz∏owiekiem,
Moim skarbem sà r´ce gotowe
Do pracy z Tobà
I czyste serce.
3. Ty, potrzebujesz mych d∏oni,
Mego serca m∏odego zapa∏em
Mych kropli potu
I samotnoÊci.
4. DziÊ wyp∏yniemy ju˝ razem
¸owiç serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy siecià
I s∏owem ˝ycia.
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Po chwili pojawia si´ ksiàdz Proboszcz,
rozpoczynajà si´ przygotowania do mszy.
Zebra∏o si´ ju˝ ko∏o 300 osób i dla
nich ksiàdz Krzysztof i ksiàdz Hubert
odprawiajà nie planowanà wczeÊniej
msz´ Êw. Choç jest odprawiana wg liturgii ˝a∏obnej, jest w intencji dzi´kczynnej
– za 26 lat wspania∏ego pontyfikatu,
za lata s∏u˝by i nauczania. Spokojne,
choç pe∏ne smutku kazanie ks. Krzysztofa podnosi na duchu, przypomina:
„Êmierç nie jest koƒcem, jest tylko poczàtkiem nowego ˝ycia”. I ta niesamowita chwila, gdy po raz pierwszy w czasie
mszy nie wypowiadamy „naszego papie˝a Jana Paw∏a II”. Takie ostateczne potwierdzenie tej niewymownej straty...
Msza si´ koƒczy, jednak mimo póênej pory ludzie d∏ugo si´ nie rozchodzà.
Cz´Êç zostaje na czuwaniu, dochodzà
nawet kolejne osoby. Poczucie ogromnej straty powoduje, ˝e ludzie chcà byç
razem, ˝e tworzy si´ nowa, silniejsza
wspólnota. Oto Êmierç Twoja Ojcze
Âwi´ty, daje nowy impuls, który w kolejnych dniach objawia si´ pi´knymi gestami pojednania i nowej solidarnoÊci.
Wracam do domu, wokó∏ ciep∏a, pogodna noc. A w sercu ˝al i t´sknota. I poczucie, ˝e wokó∏ setki, tysiàce
a nawet miliony ludzi odczuwa to samo.
Marcin J´drzejewski
Ostatnia pielgrzymka Jana Paw∏a II
na trasie do wiecznoÊci
wiod∏a przez mi∏oÊç
tej Ziemi
wybuch∏a w sercach wielka rozpacz
i sp∏yn´∏a modlitwà
na ca∏y Êwiat
i w przestworza
na stoki gór
i nad wartkie potoki
wtopi∏a si´ w dêwi´ki przyrody
i w metafizycznà przestrzeƒ
dotar∏a do miejsc
po których chodzi∏
Ojciec Âwi´ty
wielki nasz Polak
co serce mia∏ w kszta∏cie mi∏oÊci
dla wszystkich stworzeƒ
cudu tej Ziemi
dziÊ serca
zaciÊni´te t´sknotà
ostatni ho∏d Mu sk∏adajà
nasze myÊli i droga
wiodà do Rzymu
a Papie˝a do Boga
Irena ¸ukszo

Dzisiejsza Êmierç Papie˝a
Umar∏ Papie˝
Jak podmuchem delikatnie
ugaszona Êwieca
Umar∏ Papie˝
Odchodzi∏ pogodnie
do bram Ojca
Umar∏ Papie˝
Ka˝demu zabrano
bezwzgl´dnie czàstk´ duszy
Umar∏ Papie˝
Tak bardzo boli
pustka w sercu
Umar∏ Papie˝
Âwiatu zabrano
jego wa˝nà cz´Êç
Umar∏ Papie˝
P∏acz
∏àczy wyznania
Umar∏ Papie˝
Jedyny taki
drugiego takiego nie b´dzie
Umar∏ Papie˝
W ˝a∏obie
po∏àczy∏o si´ pó∏ Êwiata
Umar∏ Papie˝
A tam, w Wadowicach
wcià˝ stoi to spokojne mieszkanie
Umar∏ Papie˝
który po∏àczy∏ religie
Umar∏ Papie˝
który naprawi∏ paƒstwa
Umar∏ Papie˝
który nadal tak bardzo nas kocha
Umar∏ Papie˝
Papie˝ Jan Pawe∏ II
Polak Jan Pawe∏ Wielki
odszed∏ od nas dziÊ
Martyna Nowosielska, 15 lat
***
Czy to sen? – mam takà nadziej´,
Wszak jest snem to, co si´ dzieje?
Nie. To jawa. S∏uchaj serce!
On nie odwiedzi nas tu wi´cej!
Serce nie s∏ucha, w sercu On ˝yje
Ten, który nam otuchy dodaje
W codziennej drodze do domu Ojca,
Wszak w nas nie umrze nigdy do koƒca.
Swymi s∏owami wiary nam przysparza∏,
„Nie l´kajcie si´“ nam zawsze powtarza∏.
I choç bez l´ku tutaj zostajemy,
Kaza∏ nie p∏akaç – lecz my p∏aczemy.
Nie mówi´ „˝egnaj“ bo czuwasz nad nami,
Twój duch jest blisko, nie b´dziemy sami.
Âwi´ty za ˝ycia, spoczywaj w jasnoÊci,
Pomó˝, byÊmy spotkali Ci´ w wiecznoÊci.
Kamil Wawruch
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Weso∏owska wspólnota
W dniu 7 kwietnia, w przedeniu pogrzebu Ojca Âwi´tego, z inicjatywy
w∏adz Weso∏ej zorganizowana zosta∏a
przy koÊciele OpatrznoÊci Bo˝ej (Weso∏a Centrum) uroczysta Msza Êw.
polowa w intencji Jana Paw∏a II. Msza
by∏a koncelebrowana przez proboszczów weso∏owskich parafii: ks. Józefa
Skarpetowskiego z parafii Brata Alberta (os. Zielona), ks. Piotra Majk´
z parafii Âw. Andrzeja Boboli (wojskowej), ks. Krzysztofa Cyliƒskiego z parafii NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa
(Stara Mi∏osna) oraz ks. Zbigniewa
Wojciechowskiego z parafii OpatrznoÊci Bo˝ej (Weso∏a Centrum). Koncelebrze przewodniczy∏ ks. ˚mijewski,
Dziekan Dekanatu Praskiego.
Ponad tysiàc mieszkaƒców Weso∏ej,
poczty sztandarowe szkó∏, stra˝y po˝arnych, delegacje wojska i harcerzy oraz
w∏adze dzielnicy wspólnie po˝egnali Ojca Âwi´tego. Ze wzgl´du na liczb´ osób,
msza by∏a zorganizowana na placu
przy koÊciele. Gdy rozpocz´∏a si´,
o godz. 1800 nadciàgn´∏y deszczowe
chmury i zerwa∏ si´ wiatr. Jednak, jakby

czyjaÊ niewidzialna r´ka czuwa∏a
nad niezak∏óconycm przebiegiem uroczystoÊci. Bowiem chmury si´ rozesz∏y

i mogliÊmy w spokoju oddaç si´
modlitwie, by godnie po˝egnaç
Papie˝a, najwi´kszego Polaka
naszych czasów, Jana Paw∏a II.
Ca∏ym swoim ˝yciem i swoimi
naukami, Jan Pawe∏ II stara∏ si´
nas zjednoczyç. Ta msza pokaza∏a, ˝e Weso∏a, choç jeszcze nie
tak dawno g∏´boko podzielona,

mo˝e byç i jest razem. By∏em zaskoczony, ˝e a˝ tak wielu moich znajomych ze Starej Mi∏osny, zdecydowa∏o
si´ jechaç do Weso∏ej Centrum
na Msz´ Êw., choç by∏y msze bli˝ej,
w ich parafiach. Podobnie mieszkaƒcy
Zielonej. Nie powinno
to dziwiç, bo jak inaczej
oddaç ho∏d i czciç pami´ç Papie˝a Pojednania i Pokoju, jak nie
wspólnà modlitwà, dzia∏aniem i budowaniem
lokalnej wspólnoty.
Marian Mahor

foto: Piotr Szepietowski

Wieczorne Spotkanie
Ju˝ w niedziel´ wiedzieliÊmy, ˝e w parafii Âw. Hieronima odb´dzie si´ w czwartkowy wieczór msza w intencji Âp. Jana Paw∏a II. To mia∏a byç po prostu Eucharystia, kolejny wieczór wype∏niony
modlitwà. By∏o jednak inaczej. Do ksi´dza Proboszcza zg∏osi∏a si´ m∏odzie˝ gimnazjalna i zaproponowa∏a wspólny przemarsz przez Osiedle ulicà Jana Paw∏a II.
Rozpropagowali swój pomys∏ rozlepiajàc
wykonane przez siebie og∏oszenia w ruchliwych cz´Êciach Osiedla – ja spotka∏am
si´ z tym apelem na poczcie. MieliÊmy
wziàç flagi, znicze i przyjÊç na Eucharysti´. ZgromadziliÊmy si´ w koÊciele
na d∏ugo przed 1800, trwa∏ ró˝aniec, potem litania do Matki Bo˝ej. Przed wize-

foto: Wojciech Tworek (uczeƒ kl. IIe Gimnazjum 119)

runkiem Ojca Âwi´tego pali∏y si´
Êwiece i znicze. Przy o∏tarzu poczet sztandarowy naszych stra˝aków. Msz´ zacz´liÊmy od Barki...
Pan kiedyÊ stanà∏ nad brzegiem.
Nigdy wczeÊniej nie ÊpiewaliÊmy
tej pieÊni z takim zapa∏em. Potem us∏yszeliÊmy z g∏oÊników pami´tne s∏owa papie˝a o „tej pieÊni oazowej”. MyÊla∏am sobie, co mo˝na powiedzieç na kazaniu podczas takiej
mszy? Jakie s∏owa nie
b´dà zbyt banalne,
zbyt ma∏e, ˝eby nie
„przegadaç” tej atmosfery, jaka panowa∏a. Kazanie
powiedzia∏ sam
Ojciec Âwi´ty, po raz kolejny wys∏uchaliÊmy Jego ostatnich s∏ów na ojczystej ziemi „˝al odje˝d˝aç” i nic… potem by∏a cisza. Tak bardzo potrzebna do modlitwy cisza.
Siedzia∏am bisko o∏tarza i po czasie trwania komunii mog∏am wy-

wnioskowaç, ˝e zgromadzi∏o si´ du˝o osób. Dopiero po komunii ksiàdz
Stanis∏aw powiedzia∏
nam, siedzàcym w koÊciele, ˝e na zewnàtrz
jest trzy razy wi´cej
wiernych ni˝ w Êrodku.
Niewiarygodne.
Po mszy ruszyliÊmy w modlitewnym
skupieniu ulicà Jana Paw∏a II, z flagami,
Êwiat∏em, ale przede wszystkim z modlitwà, do której Ojciec Âwi´ty tak nas nawo∏ywa∏: ZdrowaÊ Mario, ∏aski pe∏na…
Izabela Antosiewicz
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Wspólnota zniczy

foto: E. Âwiàtkowski

Ale to, co wydarzy∏o si´ w czwartek
przesz∏o najÊmielsze oczekiwania!
O 2100 ju˝ ca∏a ulica jest rozÊwietlona zapalonymi wczeÊniej zniczami. Na rondzie przy ul. Granicznej zbiera si´
ok. 2100 osób. Ksiàdz proboszcz Krzysz-

foto: E. Âwiàtkowski

foto: M. Kacprzak

tof Cyliƒski prowadzi krótkà
modlitw´ za Ojca Âwi´tego.
Z minuty na minut´ t∏um
g´stnieje. I wszyscy przynoszà znicze i Êwiece. Dla tych,
którzy nie mieli okazji zaopatrzyç si´ wczeÊniej, zosta∏o przygotowanych kilkaset bezp∏atnych zniczy. Roz-

foto: M. J´drzejewska

Kto i kiedy wpad∏ na ten pomys∏? Mo˝e wiele osób równoczeÊnie? Tego si´
nigdy nie dowiemy. W ka˝dym razie ju˝
od wtorku wszyscy u˝ytkownicy internetu i komórek przesy∏ajà sobie wiadomoÊç: „w czwartek spotkajmy si´
o godz. 2100 i zapalmy znicze na wszystkich ulicach noszàcych imi´ Jana Paw∏a II”.
A u nas, w Starej Mi∏oÊnie te˝ jest
ulica Jego imienia! Nadchodzi wieczór
i okazuje si´, ˝e sporo mieszkaƒców nie
czeka∏o do czwartku. Ju˝ we wtorek
pojawi∏o si´ kilkadziesiàt zniczy. Choç
ulice nadal sà puste, mimo Êlicznej pogody. W Êrod´ Êwiate∏ jest kilka razy
wi´cej. Na rondzie ul. Jana Paw∏a II przy Granicznej spotyka si´ ju˝
kilkanaÊcie osób.

foto: E. Âwiàtkowski

dajemy je z proÊbà o zapalenie w tych
miejscach, gdzie jeszcze jest ciemno.
Znikajà dos∏ownie w kilka minut. Ludzie, szczególnie dzieci i m∏odzie˝, rozchodzà si´ w obie strony ulicy Jana Paw∏a II i zapalajà je w g´stych szpalerach.
Niesamowita jest nie tylko liczba
osób, które wysz∏y na ulic´, ale przede
wszystkim atmosfera. Wr´cz wyczuwa
si´ wzajemnà ˝yczliwoÊç, takà prawdziwà mi´dzyludzkà solidarnoÊç. Wszystko dzieje si´ spontanicznie. Oko∏o 2130
przy rondzie grupa osób intonuje ulubionà piosenk´ Ojca Âwi´tego – „Bark´”. Chwila wahania i do grupy do∏àczajà nast´pni, pi´çdziesiàt, sto, mo˝e
dwieÊcie osób... Poêniej pada pomys∏
zwiàzania swoistego „∏aƒcucha serc”.
Obcy sobie dotychczas ludzie ∏apià si´
za r´ce, najpierw wzd∏u˝ chodnika, potem ∏aƒcuch przeradza si´ w gigantyczny kràg wokó∏ ca∏ego ronda. Chwila ciszy, kràg si´ rozwiàzuje... Ale ludzie si´
nie rozchodzà, chcà byç dalej razem,
czuç t´ atmosfer´, niepowtarzalnà choç
zrodzonà ze smutku po stracie wielkiego Cz∏owieka, ukochanego Papie˝a.
Cz´sto o tej porze wracam do domu.
Oprócz pojedynczych grupek m∏odzie˝y i Êpieszàcych si´ spacerowiczów z psami ulica Jana Paw∏a II zawsze jest wyludniona. Ale tego dnia spacerujà po niej setki, mo˝e
na ca∏ej d∏ugoÊci nawet tysiàce osób. I to nie tylko ze
Starej Mi∏osny. W t∏umie widz´ (a moje obserwacje potwierdzajà wszyscy znajomi)
twarze bardzo wielu miesz-

kaƒców innych osiedli Weso∏ej. Sà
mieszkaƒcy Centrum, Zielonej, Groszówki, Woli Grzybowskiej czy nawet
Osiedla Wojskowego. Do wielu osób
przyjechali znajomi z Warszawy i razem wyszli zapaliç znicze. Bo poczucie
straty po Ojcu Âwi´tym nie zna granic,
nie uznaje podzia∏ów.
Nast´pnego dnia jest podobnie.
Od zmroku p∏onà znicze, setki osób
spacerujà w zadumie. Tym razem s∏owa
„Barki” rozbrzmiewajà przy krzy˝u
na skrzy˝owaniu z Fabrycznà, znowu
spontanicznie przyciàgajàc w to miejsce kilkadziesiàt osób... Znowu jest
pe∏no m∏odzie˝y, sà ma∏e dzieci, sà doroÊli. Jest prawie ca∏a Stara Mi∏osna. I znowu pe∏no mieszkaƒców innych osiedli Weso∏ej.
Dopiero sobotni deszcz przygasi∏ nieco p∏omienie zniczy. Zmniejszy∏a si´
liczba ludzi na ulicy. Ale ca∏y czas sà dostawiane nast´pne. MyÊl´ ˝e nie tak bardzo istotny, choç robiàcy wra˝enie, by∏
ten ogieƒ Êwiec. Du˝o istotniejszy by∏
p∏omieƒ serc, który wówczas zap∏onà∏.
P∏omieƒ ˝yczliwoÊci, przyjaêni i solidarnoÊci. Oby nie zgas∏ z pierwszym deszczem, bo to on jest prawdziwà miarà mi∏oÊci, jakà darzyliÊmy Ojca Âwi´tego.
Marcin J´drzejewski
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Jego wa˝ne
s∏owa...
Niech zstàpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi. Tej ziemi. (Plac Zwyci´stwa, 2.6.1979 r.)
W tym miejscu pami´ci rozum, serce
i dusza czujà ogromnà potrzeb´ ciszy.
Ciszy, w której mo˝na rozpami´tywaç.
Ciszy, w której mo˝na odnaleêç sens
powracajàcych wspomnieƒ. Ciszy, poniewa˝ ˝adne s∏owa nie wystarczà, by
wyraziç ˝al z powodu strasznej tragedii
Szoah. (Jerozolima, Yad Vashem,
23.3.2000 r.)
Niech wspania∏e Êwiadectwa mi∏oÊci
ojczyzny, bezinteresownoÊci i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, b´dà wyzwaniem do zbiorowego
poÊwi´cenia wielkim narodowym celom, gdy˝ najwspanialszym wype∏nieniem wolnoÊci jest mi∏oÊç, która urzeczywistnia si´ w oddaniu i s∏u˝bie.
(Sejm RP, 11.6.1999 r.)
Wiem, ˝e wielu jest przeciwników integracji. (...) Musz´ jednak podkreÊliç
raz jeszcze, ˝e Polska zawsze stanowi∏a
wa˝nà cz´Êç Europy i dziÊ nie mo˝e si´
wy∏àczaç z tej wspólnoty, która wprawdzie na ró˝nych p∏aszczyznach prze˝ywa kryzysy, ale która stanowi jednà rodzin´ narodów opartà na wspólnej
chrzeÊcijaƒskiej tradycji. (Rzym,
19.5.2003 r.)
„Jeden drugiego brzemiona noÊcie”
– to zwi´z∏e zdanie Aposto∏a jest inspiracjà dla mi´dzyludzkiej i spo∏ecznej
solidarnoÊci. SolidarnoÊç – to znaczy:
jeden i drugi, a skoro brzemi´, to brzemi´ niesione razem, we wspólnocie.
(Gdaƒsk, 12.6.1997 r.)
Ju˝ sam fakt, i˝ tak wielu przywódców religijnych zebra∏o si´ na modlitwie, jest zach´tà dla wspó∏czesnego
Êwiata, by uÊwiadomi∏ sobie, ˝e istnieje
inny wymiar pokoju, ˝e obok negocjacji politycznych, kompromisów lub
ekonomicznych przetargów istnieje inny sposób szerzenia pokoju. Jest nim
modlitwa (...) (Asy˝, 27.10.1986 r.)
Ka˝dy z was, m∏odzi przyjaciele,
znajduje te˝ w ˝yciu jakieÊ swoje „Westerplatte”. JakiÊ wymiar zadaƒ, które
musi podjàç i wype∏niç. JakàÊ s∏usznà
spraw´, o którà nie mo˝na nie walczyç.
(Westerplatte, 12.6.1987 r.)

Parafia NajÊw. Serca Pana Jezusa
W parafii NajÊw. Serca Pana Jezusa
modlitwy w intencji Ojca Âwi´tego rozpocz´∏y si´ tu˝ po tym, jak dotar∏y
do nas niepokojàce wieÊci o pogorszeniu stanu zdrowia Jana Paw∏a II. Licznie zgromadzeni parafianie na mszach
Êwi´tych prosili Boga o ∏ask´ zdrowia
dla papie˝a. W pierwszy piàtek miesiàca wierni czuwali przed NajÊwi´tszym
Sakramentem i podczas specjalnego
nabo˝eƒstwa, tak jak „KoÊció∏ w Jerozolimie, który modli∏ si´ nieustannie
za Êwi´tego Piotra”, trwali na modlitwie w intencji Piotra naszych czasów.
W sobot´ w chwil´ po tym, jak dotar∏a do nas wiadomoÊç, ˝e „nasz kochany
Ojciec Âwi´ty powróci∏ do Domu Ojca”,
wezwani smutnym biciem dzwonów,
modliliÊmy si´ na Mszy Âwi´tej ˝a∏obnej,
koncelebrowanej przez ks. Proboszcza
Krzysztofa Cyliƒskiego i ks. Huberta
Walczyka, w intencji Jana Paw∏a II. KoÊció∏ do póênych godzin nocnych pozosta∏ otwarty, a licznie zgromadzeni parafianie modlili si´ za zmar∏ego papie˝a.
W Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego,
na wszystkich Mszach Âwi´tych polecaliÊmy dusz´ Êp. Jana Paw∏a II Mi∏osiernemu Bogu, a w godzinie Mi∏osierdzia
odprawione zosta∏o uroczyste nabo˝eƒstwo do Mi∏osierdzia Bo˝ego w intencji Ojca Âwi´tego.
W poniedzia∏ek na specjalnym, spontanicznie zorganizowanym nabo˝eƒstwie
˝a∏obnym zgromadzi∏a si´ w naszym koÊciele spo∏ecznoÊç Szko∏y Podstawowej
nr 173, im. Górników Polskich. Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie oddali na modlitwie ho∏d Wielkiemu Polakowi – Janowi Paw∏owi II.
Przez ca∏y czas do pogrzebu, koÊció∏ by∏
otwarty dla wiernych pragnàcych modliç
si´ za naszego kochanego Papie˝a Polaka.
W czwartek o godz. 21 na uroczystym
Apelu Jasnogórskim, modliliÊmy si´ w naszej Êwiàtyni z mieszkaƒcami obu staromi∏oÊniƒskich parafii, którzy przyszli w marszu ˝a∏obnym z kaplicy Êw. Hieronima.
W dzieƒ pogrzebu Ojca Âwi´tego,
w piàtek o godz. 8 rano sprawowaliÊmy

Nie by∏o cudu,
Choç o ten cud modli∏y si´ miliony
Nie b∏ogos∏awi∏ ju˝ z okna ludu
I s∏ychaç by∏o tylko dzwony.
I bi∏y serca wszystkich dzwonów
Powietrze strasznà wieÊcià dr˝a∏o
˚e najpi´kniejsze z ludzkich serc
Biç przesta∏o.
Nie by∏o cudu,
Niebiosa si´ nie rozstàpi∏y,
Nie sp∏ynà∏ nagle p∏omieƒ z nieba
I tylko dzwony bi∏y, bi∏y...
A potem chwila taka oto:
Z wielu narodów, krajów, wyznaƒ
¸zy si´ z∏àczy∏y w jeden potok
I Êwiat si´ jednà sta∏ ojczyznà
A potem tej modlitwy szum,
Gdy Êwiat pochwyci∏ si´ za r´ce,
Gdy wielonarodowy t∏um
Poczu∏, ˝e jednym bije sercem
Nie by∏o cudu.
Wielkiego ˝ycia wielki koniec
Poczàtek da∏ lepszemu ˝yciu
W którym si´ z d∏oƒmi ∏àczà d∏onie.
Przez dwa tysiàce lat niezbicie
Nikt nie da∏ Êwiatu Prawdy wi´cej
Ni˝ jeden Cz∏owiek jednym ˚yciem,
Ni˝ jedno konajàce Serce.
Nie by∏o cudu?...
***
uroczystà Msz´ Âwi´tà i liturgi´ pogrzebowà w intencji Jana Paw∏a II.
Nieprzebrane t∏umy parafian w ciszy
i skupieniu, ze ∏zami w oczach ˝egna∏y
swojego Ojca, duchowo ∏àczàc si´
z pielgrzymami w Rzymie.
Trwamy nieustannie na modlitwie
w intencji Jana Paw∏a II, prosimy Boga
o szybkà beatyfikacj´ naszego Papie˝a.
W nied∏ugim czasie pragniemy udaç
si´ z pielgrzymkà parafialnà do Rzymu, by modliç si´ w Grotach Watykaƒskich przy grobie Jana Paw∏a II.
Wszystkim naszym Parafianom sk∏adamy serdeczne Bóg zap∏aç za wszystkie
modlitwy, czuwania i za serce, w tym
smutnym czasie dla nas wszystkich. Wierzymy, ˝e „nasz kochany papie˝ stoi
w oknie Domu Ojca i nam b∏ogos∏awi”.
ks. Krzysztof Cyliƒski
ks. Hubert Walczyk

Podzi´kowanie
JesteÊmy bardzo wdzi´czni ks. Proboszczowi parafii Êw. Hieronima – Stanis∏awowi Popisowi – za zorganizowanie wspólnego prze˝ywania transmisji uroczystoÊci pogrzebowych na placu Êw. Piotra w Watykanie i mo˝liwoÊç przyj´cia Komunii Êw. w intencji ukochanego Ojca Âwi´tego Jana Paw∏a II w tym samym czasie co pielgrzymi zebrani na placu przed bazylikà. Bardzo nas to zjednoczy∏o,
za co jeszcze raz sk∏adamy Ksi´dzu z serca p∏ynàce „Bóg zap∏aç”.
Rodzina Borkowskich
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Gimnazjum ˝egna Ojca Âwi´tego
3 kwietnia 2005. Niedzielny poranek
Przed Gimnazjum 119 powiewa, opuszczona do po∏owy masztu, przyobleczona czarnym
kirem, flaga Polski.
Jan Pawe∏ II nie ˝yje.
Na ulicach zapad∏o milczenie, skupienie, smutek. Wszyscy kierujà si´ do koÊcio∏ów, aby tam,
w modlitwie, poczuç duchowà wi´ê z Ojcem
Âwi´tym. Polacy jednoczà si´ op∏akujàc najwi´kszego swojego Rodaka.
4 kwietnia 2005. Poniedzia∏ek.
W Gimnazjum 119, podobnie jak w innych
szko∏ach w Polsce, panuje niecodzienna cisza
i smutek. Nauczyciele i uczniowie w wi´kszoÊci
ubrani na czarno, niektórzy z bia∏à wstà˝kà
po stronie serca.
Po pierwszej lekcji wszyscy udajà si´ do koÊcio∏a, gdzie, z inicjatywy pani dyrektor – Ewy
Tucholskiej, odprawiona b´dzie msza Êwi´ta
w intencji zmar∏ego Papie˝a Polaka.
KoÊció∏, wype∏niony po brzegi m∏odzie˝à, nauczycielami, tonie w ciszy, skupieniu, modlitwie. Ka˝dy
z uwagà ws∏uchuje si´ w s∏owa Ksi´dza Jacka, który przypomina nam, jak wielkà mi∏oÊcià darzy∏ nas
Ojciec Âwi´ty i jak wa˝ne jest, aby Jego s∏owa zosta∏y z nami na zawsze. Po mszy w koÊciele rozlega
si´ g∏oÊna modlitwa: „Wieczny odpoczynek...”.
5 kwietnia 2005. Wtorek.
Tego dnia, jak i w kolejnych dniach ˝a∏oby,
uczniowie o godz. 1200 us∏yszà bijàce dzwony
koÊcielne. Gdziekolwiek by si´ znajdowali: w sali
lekcyjnej, na boisku, bibliotece... w ciszy i powaOstatni taki dzieƒ
(Papie˝owi Ludzkich Serc)
ostatni taki dzieƒ
kiedy s∏oƒce zachodzi
na bezchmurnym niebie
tak jak gaÊnie nadzieja
ostatnia, ta, która umiera
w cz∏owieku
ostatni taki dzieƒ
w pokoju tym zgas∏o Êwiat∏o
bia∏y go∏àb
nie wyfrunie jutro o brzasku
przez otwarte okno
nie zobacz´ w Êwietle dnia
nowej nadziei
ostatni taki dzieƒ
zamyka si´ w sobie
po∏àczony mi∏oÊcià
Êwiat
milczàco przyglàda si´
spokojnemu zachodowi
najcieplejszej gwiazdy
ostatni dzieƒ dobrego Êwiata
gdy na bezchmurnym niebie
po zachodzie s∏oƒca
iskrzy si´ drobna
nocna gwiazdka,
która wyrwa∏a si´ nocy
coraz jaÊniej Êwieci
swym srebrnym blaskiem
otula Êwiat szczeroz∏otà
ró˝owà ko∏drà...
jej niegasnàcy blask...
ona b´dzie naszà
nowà nadziejà
Zosia ¸aszkiewicz
(uczennica klasy IIIc Gimnazjum 119)
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dze oddajà ho∏d Ojcu Âwi´temu. Nikt si´ nie niecierpliwi, nie rozglàda. Ta chwila jest dla ka˝dego
spotkaniem ze Âwi´toÊcià, jest jego w∏asnà, najwa˝niejszà modlitwà. Tak b´dzie ka˝dego dnia
˝a∏oby narodowej, po˝egnania z Papie˝em.
6 kwietnia 2005. Âroda.
Dziewczynki przed wejÊciem do szko∏y ustawiajà portret Ojca Âwi´tego. Wokó∏ zapalajà znicze. Niejeden z uczniów ukl´knie tego dnia
w tym miejscu. Niejeden zatrzyma si´ i zaduma.
Przecie˝ teraz duch Papie˝a jest wsz´dzie, dzia∏a cuda, jednoczy wszystkich. Pogrà˝eni w modlitwie kl´czà blisko siebie uczniowie, nauczyciele. Czujemy to samo.
7 kwietnia 2005. Czwartek.
WÊród m∏odzie˝y gimnazjalnej powstaje idea
marszu ulicà Jana Paw∏a II – w ho∏dzie Ojcu
Âwi´temu. „M∏ode serca z zapa∏em” zabierajà
si´ do spraw organizacyjnych. Wkrótce wiadomoÊç dociera do mieszkaƒców naszego osiedla.
W Gimnazjum zaÊ odbywa si´ uroczysta „odprawa duchowa” przed marszem. O 1200 chwila
ciszy, a potem wzruszajàce chwile z poezjà dla Ojca Âwi´tego. Swój wiersz czyta wszystkim Zosia,
uczennica klasy III. Jest przepe∏niony smutkiem,
ale równie˝ tà, teraz tak dla nas wa˝nà, nadziejà.
O 1800 przed koÊcio∏em Âw. Hieronima t∏um ludzi. Wi´kszoÊç z nich to m∏odzie˝ naszego gimnazjum, nauczyciele... ale sà tak˝e inni mieszkaƒcy osiedla: doroÊli, m∏odzie˝ licealna, dzieci.
Msza jest bardzo wzruszajàca. Trudno powstrzymaç ∏zy, gdy si´ s∏yszy g∏os Ojca Âwi´tego
w naszej kaplicy, gdy si´ czuje jego dobrotliwe
spojrzenie. Rozumiemy wszyscy, ˝e Papie˝ ˝egnajàc si´ z nami zostawia coÊ bardzo cennego...
Po mszy Êw. zbieramy si´ przed kaplicà i ruszamy ulicà Jana Paw∏a II. Nastrój jest powa˝ny,
niemal˝e podnios∏y, rozlegajà si´ s∏owa modlitwy, a nast´pnie ukochanej pieÊni Papie˝a „Barki”. Potem, przed KoÊcio∏em NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa, Apel Jasnogórski. I znowu „Barka”. JesteÊmy razem, w r´kach trzymamy zapalone Êwiece, flagi papieskie, narodowe. Wra˝eƒ
nie oddadzà ˝adne s∏owa...
Po naszym wspólnym marszu widok g∏ównej
ulicy osiedla zapiera dech w piersiach. Dzieje si´
rzecz wielka. Po obu stronach ulicy stojà zapalone
znicze, jest ich pe∏no pod Krzy˝em, jeszcze wi´cej
pod tablicà Jana Paw∏a II. Nasze serca rosnà...
Przed nami jednak najtrudniejsze – jutrzejsza
ostatnia ziemska droga Ojca Âwi´tego.
8 kwietnia 2005. Piàtek.
Pogrzeb Papie˝a Polaka.
„Nasz ukochany Papie˝
stoi teraz w oknie domu Ojca,
widzi nas i nam b∏ogos∏awi.
Tak, pob∏ogos∏aw nam, Ojcze Êwi´ty”
S∏owa Josepha Ratzingera z mowy po˝egnalnej w czasie mszy ˝a∏obnej.
11 kwietnia 2005. Poniedzia∏ek.
M∏odzie˝ gimnazjalna wraz z opiekunami
sprzàta wygas∏e znicze z ulicy Jana Paw∏a II.
Niektóre lampki jeszcze nie zgas∏y, pod tablicà
papieskà i pod krzy˝em wcià˝ pojawiajà si´ nowe. ˚ycie toczy si´ jednak dalej, wyglàd osiedla
stopniowo wraca do normalnoÊci.
Jednak˝e nasze serca sà odmienione. Niesiemy
w sobie Êwiate∏ko nadziei i mi∏oÊç, która dzi´ki Papie˝owi wype∏ni∏a nas i ju˝ z nami zostanie... jak Jego serdeczny, obejmujàcy ca∏y Êwiat, uÊmiech.
Urszula Szulepa (nauczyciel Gimnazjum 119)

Audiencja u Ojca Swi´tego
– 22 stycznia 2003 r.
Tak wiele si´ o Nim mówi∏o,
tak wiele si´ o Nim czyta∏o.
O kim? – o kochanym Ojcu Âwi´tym.
Kiedy przyje˝d˝a∏ do Polski,
Jego wizerunek w telewizji oglàdano,
a Jego màdre s∏owa w sercu chowano.
Zobaczy∏am Go naprawd´!
Nie na szklanym ekranie telewizora,
jak wielu ludzi z mojego grona.
W pewien styczniowy poranek,
patrz´!, wje˝d˝a na sal´,
pozdrawiaç z Polski pielgrzymów zaczyna,
a na mej twarzy goÊci podziwu mina,
˝e to nasz rodak – Cz∏owiek Wielki,
który zapala w ludzkich sercach iskierki.
Kiedy pomyÊl´, ˝e Êpiewa∏am dla Niego,
˝e tak blisko Go widzia∏am,
jak si´ uÊmiecha i nam b∏ogos∏awi,
jak r´k´ do twarzy przyk∏ada zas∏uchany,
nie mog´ uwierzyç w to, co si´ sta∏o
i raz jeszcze chcia∏abym powtórzyç to samo.
Umar∏, ju˝ odszed∏, nie ujrz´ Go wi´cej.
˚al przepe∏nia serca wszystkich ludzi.
Nigdy nie zapomn´ tego wydarzenia.
Wiem, ˝e patrzy teraz na nas
i mówi do zobaczenia!
Magda Màka
Absolwentka Gimnazjum nr 119 kl. IIIc

Audiencja u Ojca Âwi´tego
Âroda 22 stycznia 2003 roku to dla mnie
dzieƒ niezwyk∏y. Dzieƒ audiencji u Ojca Âwi´tego w auli Paw∏a VI w Watykanie, na której mia∏am przyjemnoÊç i zaszczyt byç.
Audiencja, której do koƒca swojego ˝ycia nie
zapomn´.
Wtedy to, spe∏ni∏o si´ moje najg∏´bsze marzenie, które wydawa∏o si´ byç nierealnym, mia∏am
mo˝liwoÊç spotkania si´ z Janem Paw∏em II.
Cz∏owiekiem b´dàcym dla nas wszystkich autorytetem zarówno duchowym, jak i moralnym.
Ciep∏o bijàce od tej Wielkiej Postaci sprawia∏o, ˝e serce bi∏o mi mocniej, r´ce dr˝a∏y,
a do oczu nap∏ywa∏y ∏zy radoÊci...
BliskoÊç Ojca Âwi´tego by∏a wyczuwalna nawet przy zamkni´tych, p∏aczàcych ze wzruszenia oczach... Biel ubioru Jana Paw∏a napawa∏a
mnie radoÊcià, nadziejà, dobrocià. Sprawia∏a, ˝e
czu∏am si´ spe∏niona. Pogodna postaç Ojca
Âwi´tego mówiàcego do nas chórzystów „Âpiewacie pi´knie, Êpiewajcie dalej” by∏a mobilizacjà
i natchnieniem do dalszego dzia∏ania, do chwalenia dobroci Boga i stworzonego przez Niego
Êwiata. Poczu∏am si´ wyró˝niona...
DziÊ, z perspektywy ostatnich wydarzeƒ, mimo i˝ jestem przepe∏niona smutkiem po stracie
bliskiej mojemu sercu Osoby, czuj´ nadziej´
na lepsze jutro. Wiem, ˝e Jan Pawe∏ II pozostawi∏ nam – ludziom spuÊcizn´ duchowà, zgodnie
z tym, co mówi∏, ˝e „Cz∏owiek jest wielki nie
przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez
to, czym dzieli si´ z innymi”.
Tej pustki po stracie naszego Rodaka-Górala
–W´drowca – Pielgrzyma – Ojca – Pasterza Jana Paw∏a II nic nie wype∏ni, jednak nie umiera
ten, co trwa w pami´ci ˝ywych”.
„Pochylam si´ przed inteligencjà, kl´kam zaÊ
przed dobrocià”
Kasia S∏uszniak
Absolwentka Gimnazjum nr 119 kl IIIc
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Odszed∏ od nas
Wielki Cz∏owiek...
Papie˝, Polak, ale przede wszystkim kochajàcy Ojciec – Jan
Pawe∏ II.
W sercach ludzi pozostanie jako Ten, który ka˝dego obdarza∏ modlitwà, mi∏oÊcià, wspó∏czuciem i uÊmiechem...
Choç wiemy, wierzymy, i˝ Jan Pawe∏ II zanosi teraz nasze
proÊby, smutki i cierpienia przed oblicze Boga, to tu, na ziemi,
bardzo Go nam brakuje... ˚egnamy Ci´ Ojcze Âwi´ty...
Grono Pedagogiczne i uczniowie SP 173
Przemierzamy kilometry kroków i modlitw. Znalaz∏ si´
na to czas, ochota i si∏y. ˚al i smutek niemo˝liwy przez nikogo
do ukojenia.
Czy coÊ jeszcze nie zosta∏o wypowiedziane?
W nat∏oku myÊli, w niekoƒczàcych si´ pytaniach... Âwiat zatrzymany, taki malutki, skurczony, ca∏y si´ zmieÊci∏ na Piotrowym Placu, w wiecznym mieÊcie.
Jak cicho, jak dobrze, choç straszliwie smutno, nawet nam,
tym co wierzà, ˝e przecie˝ ˝ycie nie koƒczy si´ tu na ziemi.
Nam, zwyk∏ym ludziom z grzechami, u∏omnoÊciami, l´kami,
frustracjami.
Poprawimy si´, tak teraz myÊlimy, na pewno. Tak byÊmy chcieli, dla Ciebie, dla Boga, tak jak naucza∏eÊ, ale po ludzku, odszed∏eÊ, zabra∏eÊ swój pi´kny g∏os, siebie namacalnego, najpierw silnego, góralskiego, potem kruchego, przygarbionego, wspartego
na pastorale, ale wcià˝ i do koƒca, mocnego duchem i wiernego
swemu Ojcu i Maryi. ˚egnamy Ci´, Ojcze Âwi´ty.
Iza Zych
Nigdy nie ba∏ si´ straciç swojego ˝ycia, straci∏ je dla nas i za nas. Wierzy∏, ˝e ten kto boi si´ straciç ˝ycie – straci je, kto nie boi si´, zachowa
je. Dlatego te˝ móg∏ nieÊç ci´˝ar, który czasami by∏ ponad jego si∏y.
Bóg bowiem nie ma wzgl´du na osoby, doÊwiadcza nas wszystkich,
lecz zwraca uwag´ na tych, którzy praktykujà sprawiedliwoÊç!
W∏aÊnie takie by∏o pos∏ugiwanie Karola Wojty∏y: prawdà, mi∏oÊcià, sprawiedliwoÊcià.
Prawdziwa Êwi´toÊç jest czymÊ, co jednoczy, co pozwala sobie
przekazaç znak pokoju. I ten znak pokoju i ta sprawiedliwoÊç
w naszym ˝yciu niech pozostanie na zawsze jako Êwiadectwo tego,
co g∏osi∏ Nasz Ojciec
Âwi´ty, Jan Pawe∏ II, Polak, Karol Wojty∏a.
Katarzyna G∏usek,
Czuwam nad tymi,
Którzy nie wierzà w Syna
dyrektor SP 173
Pragn´ im pomóc.
Nie ma takich s∏ów,
Sà moimi dzieçmi
by wyraziç,
Jak wszyscy
Chocia˝ nic o tym nie wiedzà
kim by∏ Ojciec Âwi´ty
i jak wielki jest ˝al
Modl´ si´
i smutek,
Modl´ si´ za tych,
Którzy si´ nie modlà.
˝e ju˝ nie ma Go
wÊród nas.
Gdy krwawià
Dla mnie, jak i dla
Mojà modlitwà
wielu milionów ludzi,
Jak banda˝em
Owijam ich rany
zawsze b´dzie Janem
Paw∏em Wielkim.
Gdy tonà
Wielkim i Âwi´tym...
Rzucam im
Jacek Wojciechowicz
Mojà modlitw´
Jak pas ratunkowy <...>
Roman Brandstaetter

Niezapomniana radoÊç
W 1979 roku, mój tata, cz∏owiek przedsolidarnoÊciowej opozycji, pokazywa∏ mi, ma∏ej dziewczynce, wielkie t∏umy a po Êrodku
nich Papie˝a, który by∏ maleƒkà figurkà gdzieÊ w dali. Tata Êmia∏
si´ pokazujàc Êledzàcych nas „bezpieczniaków”, a oni si´ jakoÊ
wstydzili albo bali. Za to ludzie w t∏umie byli tacy ciepli i cierpliwi.
Nie pchali si´, mimo ˝e byli st∏oczeni jak w najpaskudniejszej kolejce. Po ka˝dych dwóch trzech s∏owach Papie˝a oklaski trwa∏y
pi´ç minut albo d∏u˝ej i nie chcia∏y si´ uciszyç. Nic nie zrozumia∏am z p∏ynàcych przez g∏oÊniki nauk, ale ogrom zdarzenia dochodzi∏ do mnie w pe∏ni poprzez te wszystkie dziwy. Naprawd´ by∏o
woko∏o o wiele jaÊniej ni˝ zwykle.
Dorota Wroƒska
Moje spotkanie z Ojcem Âwi´tym odby∏o si´ w 1988 roku
podczas mojej pielgrzymki do Rzymu, którà organizowa∏a
Diecezja P∏ocka. Mimo ˝e wówczas by∏am 16-letnià dziewczynà, ta podró˝ by∏a dla mnie bardzo wa˝na. Moja mama by∏a
nieuleczalnie chora, a ja jadàc do Ojca Âwi´tego wioz∏am Mu
Jej cierpienie i niewypowiedzianà proÊb´ o b∏ogos∏awieƒstwo
i wstawiennictwo – po prostu proÊb´ o cud.
Audiencja prywatna by∏a dla mnie g∏´bokim prze˝yciem. Emocje wzi´∏y gór´ i nie by∏am w stanie wypowiedzieç nawet s∏owa –
p∏aka∏am. Pami´tam, ˝e Ojciec Âwi´ty spojrza∏ w moje oczy
i mia∏am wra˝enie, ˝e wie wszystko, pob∏ogos∏awi∏ mnie i uÊcisnà∏ d∏oƒ. To by∏a ta wyjàtkowa chwila, która, myÊl´, pomog∏a mi
przetrwaç wszystko to, co zdarzy∏o si´ w moim ˝yciu póêniej. Nie
zdarzy∏ si´ cud. Moja mama zmar∏a, ale to spotkanie da∏o mi
pewnoÊç, ˝e w ca∏ym moim bólu nie jestem sama.
Ta podró˝ do Ojca Âwi´tego by∏a podró˝à w g∏àb samej siebie. Odnalaz∏am si∏´, spokój i g∏´bokà wiar´ w nieprzemijajàcà wi´ê z Tymi, którzy odeszli, a których mi∏oÊç jest dla mnie
najwi´kszym b∏ogos∏awieƒstwem.
Agnieszka Trzaskoma
Pielgrzymk´ do W∏och zorganizowaliÊmy w ciàgu miesiàca,
jeszcze na kilka dni przed wyjazdem nie by∏o kompletu osób.
Ostatecznie jednak miejsc zabrak∏o. Audiencja generalna, t∏ok
i Êcisk. Ojciec Âwi´ty zm´czony, s∏u˝by porzàdkowe przeganiajà Polaków. Bior´ dwóch parafian i staramy si´ dotrzeç jak najbli˝ej. W koƒcu krzycz´: Ojcze Âwi´ty, pob∏ogos∏aw budow´
koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie! Trzymamy kamieƒ spod starego
koÊcio∏a, nasz kamieƒ w´gielny.
Ojciec Âwi´ty podnosi zm´czonà g∏ow´ i lekko si´ uÊmiecha,
podnosi r´k´ i b∏ogos∏awi. B∏ogos∏awi naszà parafi´, naszà budow´, nasz kamieƒ w´gielny.
Przepycham si´ do Niego, Êciskam d∏oƒ i mówi´, mówi´, mówi´. Jak powiedzieç wszystko w 30 sekund? Pami´tam Jego
d∏onie, takie nieziemskie.
x. Stanis∏aw Popis
Mam swoje historie ze spotkaƒ z Papie˝em, ale ta jedna jest dla
mnie szczególna. To by∏o 25 lat temu. Uda∏o mi si´ znale˝ç na audiencji papieskiej w auli Paw∏a VI w Watykanie. Wszyscy zebrani
oczekiwaliÊmy w skupieniu na przejÊcie Jana Paw∏a II do o∏tarza.
To przejÊcie trwa∏o godzin´. Papie˝ przechodzi∏ powoli kierujàc si´
ku ró˝nym grupkom wiernych. Podszed∏ w pobli˝e miejsca, gdzie
sta∏am. Wyciàgn´∏am d∏oƒ jak inni i nagle... poczu∏am to dotkni´cie Jego d∏oni. Zdecydowanej, mocnej, a jednoczeÊnie delikatnej
i bardzo ciep∏ej. Ten kojàcy uÊcisk trwa∏ chwil´, ale ta chwila by∏a
tylko moja i Jego. ˚ycie sk∏ada si´ z chwil. Ja mam jednà cudownà.
Beata Niewiadomy
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Watykan, 10 listopada 2004 r. Podczas audiencji w Auli
Paw∏a VI wydawcy „Bli˝ej Biblii” Brygida i Mieczys∏aw
Grodziccy oraz redaktor naczelny ks. Jerzy Banak (z ty∏u),
poprzedni proboszcz parafii pw. NajÊwi´tszego Serca Pana
Jezusa w Starej Mi∏oÊnie wr´czajà Ojcu Âwi´temu
„papieskie” wydanie czasopisma – BB 12 (4/2004).
nie mia∏o miejsca. Po raz
pierwszy widzia∏em 300-tysi´czny t∏um modlàcych si´ ludzi. Nikt
nie gada∏, nie przyszed∏ tylko popatrzeç! Ka˝dy s∏ucha∏ z uwagà! To by∏o niesamowite...
Najbardziej chcia∏bym jednak podzieliç si´ odczuciami z sobotniej s∏u˝by. Wtedy to, od godziny 14 pocz´li si´ gromadziç pod koÊcio∏em Êw.
Anny ludzie chcàcy czuwaç i modliç si´ o powrót do zdrowia Ojca Âwi´tego. Niesamowite
by∏o ju˝ to, ˝e nikt nie og∏asza∏ tych czuwaƒ, nikt
nie wyznacza∏ miejsca modlitwy dla wiernych...
ludzie przychodzili sami, prowadzeni ch´cià modlitwy za naszego ziemskiego pasterza. Atmosfera skupienia, jaka wtedy panowa∏a, wprawi∏a
mnie w os∏upienie. S∏ychaç by∏o tylko odg∏osy
je˝d˝àcych samochodów i przechodniów... ˝adnych rozmów zgromadzonych, ˝adnych Êmiechów... wszyscy trwali w modlitwie! Ale najbardziej niesamowita okaza∏a si´ godzina 2200
– wtedy do zgromadzonych pod Êw. Annà dotar∏a informacja o Êmierci nast´pcy Êw. Piotra.
Moim pierwszym odczuciem by∏o jakby uderzenie czymÊ ci´˝kim
i wielki ci´˝ar... dla innych chyba te˝, bo
wszyscy, sami z siebie,
zacz´li kl´kaç! Zapanowa∏a wtedy Êmiertelna cisza. Mimo ˝e s∏u˝by medyczne nie powinny, wszyscy ratownicy
ukl´kn´li. Ja sam z trudem powstrzymywa∏em
si´ od p∏aczu. Po chwili modlitwy, kiedy odzyska∏em ju˝ nieco poczucie rzeczywistoÊci, okaza∏o si´, ˝e jestem chyba jedyna osobà, która nie
p∏aka∏a! Wszystkim zgromadzonym po policzkach ciek∏y g´ste strugi ∏ez. Nie by∏o jednak s∏ychaç szlochania... ka˝dy p∏aka∏ w ciszy... Atmosfera g∏´bokiego smutku, która przepe∏ni∏a
plac dawnej bramy Krakowskiej by∏a czymÊ niespotykanym nigdy dotàd. Powsta∏em jako jeden
z pierwszych i ku mojemu zdumieniu ujrza∏em

Ostatnia Bia∏a S∏u˝ba...

Przez prawie ca∏y zesz∏y tydzieƒ harcerze
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej, w tym
tak˝e ze szczepu 44 ze Starej Mi∏osny, pe∏nili
ostatnià dla Jana Paw∏a II Bia∏à S∏u˝b´. Mnie
– komendantowi Harcerskiego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego na Mazowszu przypad∏o w udziale dowództwo zabezpieczenia medycznego wszystkich uroczystoÊci, nabo˝eƒstw
i Mszy Âwi´tych podczas za∏amania stanu zdrowia Ojca Âwi´tego oraz przez ca∏y tydzieƒ ˝a∏oby, po jego Êmierci. S∏u˝b´ pe∏niliÊmy w:
• piàtek do 1 w nocy;
• sobot´ do 24;
• niedziel´ – na Mszy Âwi´tej na pl. Pi∏sudskiego;
• we wtorek – na Mszy Âwi´tej ˚a∏obnej na pl.
Pi∏sudskiego, pl. Teatralnym i pl. Zamkowym;
• piàtek – podczas transmisji – na pl. Pi∏sudskiego oraz pl. Zamkowym.
Podczas wszystkich tych akcji
doÊwiadczy∏em po raz pierwszy
wielu uczuç, wielu reakcji oraz poczucia wspólnoty nieznanego mi nigdy przedtem. Ludzie zgromadzeni
podczas tych uroczystoÊci w jakiÊ
niesamowity sposób byli sobie bliscy, byli bezinteresownie ˝yczliwi.
Podczas pielgrzymek Ojca Âwi´tego
zgromadzeni czasem byli w stosunku do harcerzy negatywnie nastawieni, nie przepuszczali s∏u˝b medycznych, nie respektowali wskazówek porzàdkowych. Tu nic takiego
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Audiencja u Ojca Âw.
Pierwszego Gimnazjum
Autorskiego w Weso∏ej
w dniu 6 czerwca 2001.
Uczniowie w darze wr´czyli Ojcu Âwi´temu zbiór
w∏asnych wierszy pt.
„Wszyscy pragnà mi∏oÊci”.
Spotkanie z Ojcem
Âwi´tym by∏o g∏´bokim
prze˝yciem osobistym,
nie∏atwym do opisania
– mówili wszyscy po spotkaniu.
Uczniowie Pierwszego
Gimnazjum Autorskiego
w Weso∏ej
zast´py ludzi zmierzajàce w stron´ koÊcio∏a Êw.
Anny. Momentalnie, w ciàgu 20 minut iloÊç ludzi
przed koÊcio∏em wzros∏a dwukrotnie i osiàgn´∏a
oko∏o 2 tys. Wszyscy ci ludzie przyszli po˝egnaç
papie˝a. Nie mia∏o to byç jednak po˝egnanie
uroczyste, nie by∏a to te˝ minuta ciszy, ani nawet
godzina ciszy. To by∏y dwie godziny cichej modlitwy!
Jeszcze bardziej niesamowite wyda∏o mi si´, ˝e
telebim zainstalowany przed koÊcio∏em, ustawiony na pierwszy program TVP transmitowa∏... dziesiàtk´ ró˝aƒca. Chyba po raz pierwszy w historii
poprzez telewizj´ publicznà ludzie z ca∏ej Polski
z∏àczyli si´ w modlitwie!
Kiedy schodzi∏em ze s∏u˝by o godzinie 24,
jeszcze wielu ludzi trwa∏o wewnàtrz oraz
przed koÊcio∏em. Wracajàc Krakowskim PrzedmieÊciem i Nowym Âwiatem widzia∏em mnóstwo ludzi... jak w Êrodku dnia. Tyle tylko, ˝e
o wiele ciszej.
Jednak dopiero kiedy w okolicach godziny
drugiej nad ranem wróci∏em do domu, uÊwiadomi∏em sobie, ˝e nigdy
w ˝yciu nie widzia∏em tylu ludzi tak
bardzo zasmuconych, ale jednoczeÊnie tak g∏´boko zatopionych
w modlitwie! Mnie samemu rzadko
zdarza si´ modliç tak gorliwie i z takim zaanga˝owaniem! Mam nadziej´, ˝e ta odmiana serc ludzkich
i ta ch´ç modlitwy przetrwa prób´
czasu...
phm. Lech Krzemiƒski HO
Komendant S∏u˝b Ratowniczych ZHR
w Warszawie

STARA MI¸OSNA

Kalendarium pontyfikatu
16 paêdziernika 1978 r.
Po raz pierwszy od 1522 r. papie˝em zostaje nie
W∏och. W Polsce ogromny entuzjazm. Polska telewizja nie poinformowa∏a o wyborze od razu – trzeba by∏o poczekaç na oficjalnà reakcj´ w∏adz partii. Kiedy
ksi´˝a z Polski relacjonowali Papie˝owi pierwsze reakcje rodaków na wybór. W koƒcu Papie˝ zapyta∏: „A pili?. Tak pili – odpowiedziano chórem. – W Krakowie
dzwon Zygmunt d∏ugo nie móg∏ zadzwoniç, bo dozorca, który mia∏ klucz, poszed∏ na piwko.”
22 paêdziernika 1978 r.
Uroczysta Inauguracja Pontyfikatu Jana Paw∏a II. ... Nowy nast´pca Piotra na stolicy rzymskiej b∏aga dzisiaj:
O Chryste, obym móg∏ staç si´ s∏ugà Twojej jedynej
w∏adzy (...). obym móg∏ staç si´ s∏ugà! I s∏ugà S∏ug!
(..) Nie l´kajcie si´. Otwórzcie, otwórzcie na oÊcie˝
drzwi Chrystusowi!...
4 marca 1979 r.
Og∏oszenie pierwszej encykliki Redemptor Hominis
(Odkupiciel Cz∏owieka).
2-10 czerwca 1979 r.
Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny. Homilia na Placu
Zwyci´stwa „Niech zstàpi Duch twój! I odnowi oblicze
ziemi. Tej ziemi.” Spo∏eczeƒstwo schylone pod ci´˝arem komunizmu wyprostowa∏o si´. Zacz´∏a si´ nowa
epoka.
13 maja 1981 r.
ZAMACH. Jedna kula przesz∏a na wylot przez brzuch,
druga trafi∏a w prawe rami´. Najgroêniejsza by∏a trzecia – min´∏a o klika milimetrów t´tnic´ g∏ównà przewodu pokarmowego; jej naruszenie powoduje Êmierç
na miejscu.
13 grudnia 1981 r.
Wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. Papie˝
mówi na placu Âw. Piotra „Nie mo˝e byç przelewana polska krew, bo przelano jej ju˝ zbyt wiele
(...)”
12-15 maja 1982 r.
Podró˝ do Portugalii. W pierwszà rocznic´ zamachu
papie˝ odwiedzi∏ sanktuarium w Fatimie, by podzi´kowaç Maryi za ocalenie.
10 paêdziernika 1982 r.
Kanonizacja o. Maksymiliana Kolbego w Watykanie.
16-23 czerwca 1983 r.
Druga pielgrzymka do ojczyzny. W Niepokalanowie
Jan Pawe∏ II przypomnia∏: „Nie daj si´ zwyci´˝yç z∏u,
ale z∏o dobrem zwyci´˝aj.”
27 grudnia 1983 r.
Papie˝ odwiedza w wi´zieniu Ali Agc´.

27 paêdziernika 1986 r.
Âwiatowy Dzieƒ Modlitw o Pokój. Takie spotkania b´dà si´ odtàd odbywaç co roku.
8-14 czerwca 1987 r.
Pielgrzymka do ojczyzny. Papie˝ przypomina etyczne
wymagania nie tylko w∏adzom, ale i narodowi.
17 lipca 1989 r.
Wznowienie pe∏nych stosunków dyplomatycznych
mi´dzy Stolica Apostolskà i Polskà.
1 grudnia 1989 r.
Wizyta Michai∏a Gorbaczowa w Watykanie – Êwiat si´
zmienia!
21-25 kwietnia 1990 r.
Wizyta w Czechos∏owacji. Vaclav Havel mówi:
„Uczestnicz´ w cudzie.”
1-9 czerwca 1991 r.
Pielgrzymka do Polski. G∏ównym przes∏aniem jest Dekalog.
13-16 sierpnia 1991 r.
Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y w Cz´stochowie. Przybywa
milion m∏odych pielgrzymów z ca∏ego Êwiata.
25 czerwca 1992 r.
Jan Pawe∏ II podpisuje nowy „Katechizm KoÊcio∏a Katolickiego”.
15 lipca 1992 r.
Papie˝ przechodzi operacj´ niez∏oÊliwego nowotworu.
4-10 wrzeÊnia 1993 r.
Pierwsza pielgrzymka do krajów by∏ego ZSRR – Litwy,
¸otwy i Estonii.
21 wrzeÊnia 1993 r.
Pierwszy raz w historii spotykajà si´ Papie˝ i naczelny
rabin Izraela.
28 kwietnia 1994 r.
Papie˝ upada i ∏amie sobie koÊç udowà.
Wrzesieƒ 1994 r.
Ukazuje si´ ksià˝ka „Przekroczyç Próg Nadziei.”
30 marca 1995 r.
Encyklika „Evangelium vitae” (Ewangelia ˚ycia) pot´pia aborcj´, eutnazj´, samobójstwa, sztuczne zap∏odnienie i eksperymenty na embrionach.
21-24 czerwca 1996 r.
Pielgrzymka do Niemiec.
19 listopada 1996 r.
Papie˝ przyjmuje na prywatnej audiencji dyktatora Kuby Fidela Castro.
7 kwietnia 1997 r.
Oficjalna wizyta Aleksandra KwaÊniewskiego w Watykanie.

M∏odzi przyk∏adni
Jestem pod budujàcym wra˝eniem zachowaƒ
m∏odych ludzi w czasie ostatnich dni. Takich zachowaƒ i reakcji mo˝emy si´ wszyscy od nich
uczyç. Zaczyna si´ o nich mówiç „pokolenie Jana Paw∏a II” i pokazali, ˝e na takie miano w pe∏ni
zas∏ugujà. Skupieni i zatopieni w modlitwie, zgromadzeni t∏umnie w KoÊciele Êw. Anny w czasie Jego choroby. Licznie zgromadzeni w czasie mszy
˝a∏obnych na Placu Pi∏sudskiego i w wielu innych
miejscach s∏u˝yli za wzór skupienia i powagi.
Dlaczego nie baliÊmy si´ tych t∏umów m∏odych, ich agresji, zaczepek? Co im si´ sta∏o, ˝e
stali si´ ∏agodni jak baranki? Okazuje si´, ˝e na-

wet zdziczenie kibiców nie musi byç obowiàzujàcym bezwzgl´dnie zjawiskiem. W oczach zamiast b∏ysku nienawiÊci, ∏zy, na ustach zamiast
wulgarnych wyzwisk, modlitwa i to wszystko
publicznie, na stadionach.
Ci wszyscy m∏odzi starali si´ Ojcu Âwi´temu
okazaç wdzi´cznoÊç i z∏o˝yç ho∏d. Jemu, który
do nich zwraca∏ si´ z mi∏oÊcià jak Dobry Ojciec
i jak Dobry Ojciec chcia∏ ich s∏uchaç, wspiera∏ ich,
wskazywa∏ drog´. W dniach Jego choroby
i w dniach ˝a∏oby nie ˝a∏owali swojego czasu
na modlitw´, nie bali si´ trudu podró˝y, snu w pociàgach i na trawnikach Rzymu. Najlepiej jak po-

31 maja – 10 czerwca 1997 r.
Pielgrzymka do Polski. Papie˝ kanonizuje królowà Jadwig´ i franciszkanina Jana z Dukli.
20 sierpnia 1997 r.
Pary˝ – Âwiatowy Dzieƒ M∏odzie˝y. Ponad milion m∏odych. Ojciec Âwi´ty odprawia msz´ w kolorowych
szatach liturgicznych zaprojektowanych przez J.-Ch.
De Castelbajaca.
21-25 stycznia 1998 r.
Pielgrzymka na Kub´. Uwa˝ana jest za jednà z najwa˝niejszych. „Co do mojej pielgrzymki na Kub´
(..) bardzo mi przypomina∏a pierwszà mojà pielgrzymk´ do Polski.”
5-17 czerwca 1999 r.
Pielgrzymka do Polski. Rekordowa pod wzgl´dem czasu trwania i liczby odwiedzanych miejscowoÊci.
Pierwsza w historii papiestwa wizyta w parlamencie.
18 stycznia 2000 r.
Papie˝ otworzy∏ Âwi´te Drzwi w rzymskiej Bazylice Êw. Piotra.
20-26 marca 2000 r.
Pielgrzymka do Ziemi Âwi´tej.
11 marca 2001 r.
Najliczniejsza w dziejach beatyfikacja: wyniesienie
na o∏tarze 233 obroƒców KoÊcio∏a zamordowanych
podczas wojny domowej w Hiszpanii.
16-19 sierpnia 2002 r.
Konsekracja Sanktuarium Bo˝ego Mi∏osierdzia
w ¸agiewnikach.
6 marca 2003 r.
Watykaƒska i krakowska prezentacja poematu Papie˝a „Tryptyk rzymski”.
14-15 sierpnia 2004 r.
Szczególna pielgrzymka do Lourdes: ci´˝ko schorowany cz∏owiek przybywa do sanktuarium choroby.
1 lutego 2005 r.
O godz. 22.50 papie˝ zosta∏ przewieziony do kliniki
Gemelli w trybie nag∏ym.
25 marca 2005 r.
Pierwsza Droga Krzy˝owa w rzymskim Koloseum
bez Papie˝a.
27 marca 2005 r.
Papie˝ ukazuje si´ w oknie, ale nie mo˝e mówiç.
31 marca 2005 r.
Alarmujàce wiadomoÊci: zapalenie dróg moczowych,
wysoka goràczka, „kryzys kardiologiczny”.
2 kwietnia 2005 r.
O godz. 21.37 umiera Jan Pawe∏ Wielki.
Z materia∏ów prasowych wybra∏a
Izabela Antosiewicz
trafili, wyra˝ali swojà mi∏oÊç i wdzi´cznoÊç, ˝al,
przywiàzanie dla Tego, który zawsze dà˝y∏ do ich
w∏aÊciwej formacji.
M∏odzi sà w g∏´bi swojej duszy dobrzy, oni
zdali egzamin, dlaczego wi´c my, starsi i ca∏kiem
starzy boimy si´ ich, narzekamy na ich z∏e zachowania? Czy nie dlatego, ˝e sami nie mamy
dla nich czasu, ˝e rozpowszechniamy z∏e treÊci
i z∏e przyk∏ady, które jak jad niszczà nasze dzieci? Ale one mimo wszystko potrafià si´ otrzàsnàç, odrzuciç z∏o i stanàç na wysokoÊci zadania. Czy my te˝ to potrafimy?
Spróbujmy daç im naszà mi∏oÊç, dobrà rad´
i dobry przyk∏ad. Oni nam si´ odwdzi´czà, widzieliÊmy, ˝e to potrafià.
Józef WojtaÊ
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Drodzy czytelnicy!
Wydarzenia zwiàzane ze Êmiercià i pogrzebem Ojca Âwi´tego poruszy∏y serca wszystkich Polaków.
Ca∏a prasa prezentowa∏a pi´kne zdj´cia jednoczàcych si´ w smutku ludzi.
Wiele takich momentów czy symboli utrwalili na zdj´ciach tak˝e mieszkaƒcy Weso∏ej.
ChcielibyÊmy zaproponowaç Paƒstwu zebranie takich zdj´ç i zrobienie z nich wystawy, o roboczym tytule

„Weso∏a Ojcu Âwi´temu”.
Wystawa prezentowana by∏a by na planszach wzd∏u˝ ulicy Jana Paw∏a II na osiedlu Stara Mi∏osna,
a potem ew. mog∏aby byç przeniesiona w inne miejsca.
Osoby chcàce przes∏aç zdj´cia na takà wystaw´ prosimy o kontakt z redakcjà – najlepiej w ka˝dy wtorek w godz. 2000-2200 w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w OSP Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec)
lub umówiç si´ na inny sposób przekazania np. mailem: wiadomosci.sasiedzkie@staramilosna.org.pl
ew. telefonicznie Marcin J´drzejewski – 0-601 31 48 22.
Redakcja

Z prac Rady Dzielnicy
Marcowa sesja Rady Dzielnicy odby∏a si´ 31 marca. Pierwszym merytorycznym punktem by∏a ocena bezpieczeƒstwa w dzielnicy. Zaproszeni goÊcie
– p. Joanna W´grzynowska z Biura Bezpieczeƒstwa
i Zarzàdzania Kryzysowego oraz przedstawiciele Stra˝y Miejskiej, Policji i Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej
przedstawili swojà analiz´ sytuacji i potrzeb w zakresie bezpieczeƒstwa w Weso∏ej. Wokó∏ tego wywiàza∏a si´ bardzo d∏uga i szczegó∏owa dyskusja. Choç zaprezentowane dzia∏ania, podejmowane przez s∏u˝by
odpowiadajàce za bezpieczeƒstwo, zosta∏y dobrze
ocenione przez radnych, zg∏oszono szereg uwag
szczegó∏owych, g∏ównie dotyczàcych funkcjonowania Stra˝y Miejskiej. W szczególnoÊci dotyczy∏y braku reakcji stra˝ników na niektóre wykroczenia.
Na przyk∏ad, podobno Plac Zabaw w Starej Mi∏oÊnie
znajduje si´ pod sta∏ym monitoringiem Stra˝y Miejskiej. Jednak, choç nieustannie jest on dewastowany,
obecnoÊç Stra˝ników jest tam absolutnie niezauwa˝alna. P. Bogdan Sadlej, naczelnik rewiru VII Stra˝y
Miejskiej, pod który podlega teren Weso∏ej, obieca∏
dopilnowania skutecznoÊci swoich podw∏adnych.

Komendant Weso∏owskiego komisariatu zwraca∏
uwag´ na braki w sprz´cie, z jakimi boryka si´ policja. Na szcz´Êcie w tym zakresie Urzàd Dzielnicy
móg∏ przyjÊç policji z cz´Êciowà pomocà – wycofywane z Urz´du stare komputery zostanà przekazane
policjantom na potrzeby pisania protoko∏ów i prowadzenia dokumentacji prowadzonych Êledztw. Najwi´kszym problemem, który policja musi rozwiàzaç
we w∏asnym zakresie, jest brak dost´pu do centralnej policyjnej bazy danych. Ka˝dorazowo, chcàc
sprawdziç jakieÊ informacje, policjanci muszà korzystaç z pomocy kolegów z innych komisariatów.
W nast´pnym punkcie Rada zapozna∏a si´ z sytuacjà
s∏u˝by zdrowia. W szczególnoÊci poruszany by∏ problem
przed∏u˝ajàcych si´ procedur zakupu lokalu na nowà
przychodni´ w Zielonej oraz post´pu prac nad planowanym remontem przychodni nr 1 przy ul. Kiliƒskiego.
Kolejne punkty by∏y zwiàzane z dzia∏alnoÊcià OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej. Rada przyj´∏a sprawozdanie
z dzia∏alnoÊci OPS, choç w dyskusji radni wyra˝ali du˝e zaniepokojenie istotnym wzrostem kosztów funkcjonowania OÊrodka. Nast´pnie Rada zapozna∏a si´ ze

I turniej Pi∏ki No˝nej o Puchar
Przewodniczàcego Rady Dzielnicy
Weso∏a m. st. Warszawy
W sobot´ 16 kwietnia 2005 r. o godzinie 900 rozpocznie si´ turniej pi∏ki no˝nej
organizowany przez Przewodniczàcego Rady Dzielnicy Weso∏a.
Mecze zostanà rozegrane na boisku przy Gimnazjum nr 119 w Starej Mi∏oÊnie.
Do wzi´cia udzialu w turnieju zaproszono: Jednostk´ Wojskowà z Placu Wojska, Komisariat Policji w Weso∏ej, Ochotniczà Stra˝ Po˝arnà z Weso∏ej Centrum,
Dru˝yn´ Old Boys KS Weso∏a i Urzàd Dzielnicy.
Wszystkich fanów pi∏ki no˝nej serdecznie zapraszamy. Byç mo˝e, b´dà mieli
okazj´ zobaczyç w akcji ludzi, z którymi do tej pory spotykali si´ wy∏àcznie w sprawach urz´dowych.
Z pewnoÊcià b´dzie to wspania∏a okazja do mi∏ego sp´dzenia czasu, najlepiej
ca∏ymi rodzinami,na Êwie˝ym powietrzu.
Spodziewane zakoƒczenie turnieju i wr´czenie pucharu przez Przewodniczàcego Rady nastàpi oko∏o godziny 1300.
Marian Mahor
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sprawozdaniem Dzielnicowego Zespo∏u Realizacji Programów Profilaktyki Uzale˝nieƒ i Rozwiàzywania Problemów Alkoholowych oraz zaopiniowa∏a pozytywnie
Lokalny Program Profilaktyki Uzale˝nieƒ.
Nast´pne kilka punktów informacyjnych dotyczàcych podsumowania Akcji Zima w MieÊcie, wykupu
gruntów na potrzeby inwestycji, budownictwa komunalnego, funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz
o planie remontów i usuwania skutków zimy przebieg∏y bez wi´kszej dyskusji.
Rada Dzielnicy zaopiniowa∏a tak˝e pewne korekty
w planie inwestycyjnym (z braku miejsca zmiany te
omówi´ w nast´pnym numerze WS).
Zosta∏a tak˝e podj´ta uchwa∏a o nadaniu imienia
„Pod D´bami” Przedszkolu 261 w Warszawie Weso∏ej przy ul. Armii Krajowej 72.
Kolejna Sesja Rady Dzielnicy zosta∏a zaplanowana na 28 kwietnia na godz. 1400 w budynku Urz´du,
przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33.
W programie m.in. sprawozdanie z wykonania bud˝etu za rok 2004 i ocena pracy Zarzàdu, ocena stanu
utrzymania czystoÊci w Dzielnicy, omówienie kierunków rozwoju infrastruktury dla potrzeb rekreacji i sportu,
omówienie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym
oraz rozpatrzenia uchwa∏y w sprawie zmian do opracowywanego Studium Uwarunkowaƒ dla naszej Dzielnicy
(to bardzo wa˝ny temat, dla wszystkich chcàcych si´
budowaç bàdê posiadajàcych dzia∏ki budowlane!)
Przewodniczàcy Rady
Marcin J´drzejewski

Dy˝ury radnych...
Radni Dzielnicy Weso∏a pe∏nià dy˝ury w budynku Urz´du Dzielnicy przy ul. I-go Praskiego Pu∏ku 33 (tel. 773 60 85) w ka˝dy poniedzia∏ek w godz. 1700-1800.
Radni ze Starej Mi∏osnej dy˝urujà tak˝e w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budynku OSP Stara Mi∏osna przy ul. Trakt Brzeski 28 (wejÊcie od ul. GoÊciniec) w ka˝dy
wtorek w godz. 2000–2200.

i Stra˝y Miejskiej
Tak˝e w ka˝dy wtorek w godz. 1900–2000
w lokalu Stowarzyszenia Sàsiedzkiego w budunku OSP Stara Mi∏osna mo˝na si´ spotkaç
z dy˝urujàcymi stra˝nikami miejskimi.

STARA MI¸OSNA

W cieniu wydarzeƒ zwiàzanych z pogrzebem
Ojca Âwi´tego w dniu 10 kwietnia w Sulejówku
odby∏o si´ referendum dotyczàce w∏àczenia tego miasta do Warszawy. By∏a ca∏kiem spora frekwencja (43%), co oczywiÊcie przesàdza
o wa˝noÊci referendum. SpoÊród g∏osujàcych 71% by∏o za w∏àczeniem Sulejówka
do Warszawy, 29% by∏o przeciw.
Samo referendum nie przesàdza o w∏àczeniu
tego miasta do Warszawy. Zgodnie z ustawà
o samorzàdzie gminnym teraz w takim samym
referendum powinni wypowiedzieç si´ warszawiacy. Ewentualnie w∏àczenie Sulejówka by∏oby
mo˝liwe jakàÊ spec ustawà sejmowà, tak jak to
by∏o w przypadku Weso∏ej.
MJ

Kiermasz
wiosenny
Babskiego Klubu
Babski Klub organizuje kiermasz
rzeczy u˝ywanych,
coÊ w rodzaju „pchlego targu”.
Po wiosennych porzàdkach
mamy pewnie wszyscy w domach
wiele przedmiotów, ubraƒ,
sprz´tu domowego,
czy turystycznego, mo˝e nawet mebli,
które sà w dobrym stanie, a nam ju˝
nie b´dà potrzebne.

W sobot´ 23 kwietnia
– od godziny 10 do 15.
spotkamy si´ terenie stra˝y po˝arnej przy GoÊciƒcu.
Ka˝dego, kto mia∏by ochot´ pozbyç si´
niepotrzebnych rzeczy,
serdecznie zapraszamy
z w∏asnym stolikiem turystycznym,
lub ∏ó˝kiem polowym, na którym powyk∏ada swoje rzeczy do sprzedania.
Obowiàzuje zasada „kup za grosik,
sprzedaj za grosik” i mo˝na si´ targowaç.
Tak naprawd´ chodzi nam
te˝ o poznanie si´, mi∏e sp´dzenie czasu,
a przy okazji przewietrzenie
szaf i pawlaczy.
Teren jest du˝y, mo˝na przyjÊç z dzieçmi,
postaramy si´ zorganizowaç jakiÊ kàcik
zabaw dla nich.
Gdyby pada∏o, kiermasz odb´dzie si´
w pierwszà sobot´
po d∏ugim weekendzie.

Serdecznie
zapraszamy!

Sulejówek bli˝ej
Warszawy

Zapraszamy na koncert
zespo∏u „Dzikie Pola”
Jan Pawe∏ II kocha∏ sport, sztuk´ i muzyk´. Dlatego mimo smutku po Jego
odejÊciu, zdecydowaliÊmy nie odwo∏ywaç zaplanowanego na kwiecieƒ koncertu
zespo∏u „Dzikie Pola”. To bardzo ciekawa folkowa grupa. Powsta∏a w Krakowie w 1999 r. Jej
twórcami byli trzej muzycy z by∏ego ZSRR, absolwenci konserwatoriów w Kijowie i Moskwie.
Z bogatego repertuaru zespo∏u,
na koncercie zostanà zaprezentowane piosenki kozackie
i ukraiƒskie. Nie zabraknie tak˝e ognistego w´gierskiego czardasza. Niektóre z nich to powszechnie znane w Polsce
i na Êwiecie pieÊni, np. „Krysztalewi czaszi” (dawny marsz kozacki, znany w Polsce jako Piosenka Zag∏oby z filmu „Ogniem i Mieczem”), „Oj,
czyj to kiƒ stojit”” (znana z ww filmu jako „Dumka Bohuna”), „Zielona Ukraina”
(znana te˝ jako „Hej, soko∏y”), „Hori∏ka”, „Oczy czornyje”, „Dorogoj dlinnoju”
(„To by∏y pi´kne dni”) etc. Zapraszam tak˝e na stron´ internetowà zespo∏u
www.dzikiepola.vel.pl. Mo˝na tam znaleêç m.in. wersje demo utworów, które b´dà wykonywane na koncercie.
Marcin J´drzejewski

Koncert ju˝ 21 kwietnia (czwartek),
w Gimnazjum nr 119 o godz. 1930. Wst´p wolny.
Serdecznie zapraszamy.
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Rowerowa Stara Mi∏osna
Rodzinny zlot cyklistów
i Mistrzostwa Mazowsza Family Cup 2005
Tradycyjnie, jak co roku wiosnà i tym
razem w sobot´ 14 maja na terenie gimnazjum w Starej Mi∏osnej przy ul. Klimatycznej czekajà nas emocje zwiàzane
z rywalizacjà kolarzy. Ju˝ po raz 7 stanà
na linii startu nie tylko zawodnicy z naszego osiedla, ale i wielu innych, którzy

Gimnazjum
nr 119

licznie przyb´dà, by wziàç udzia∏ w eliminacjach wojewódzkich mistrzostw
MTB Family Cup 2005. Tegoroczna impreza b´dzie mia∏a o wiele szerszy zasi´g ni˝ jej dotychczasowy lokalny charakter. Spodziewamy si´, ˝e na starcie
stanie wielokrotnie wi´cej zawodników
ni˝ mia∏o to miejsce podczas naszych
poprzednich zawodów. Trasa, na której
wystartujà kolarze, zosta∏a przygotowana z uwzgl´dnieniem rangi zawodów
i jest jeszcze ciekawsza ni˝ w latach
ubieg∏ych. Tradycyjnie zawodnicy wystartujà podzieleni na kategorie wiekowe, na trasach o zró˝nicowanej d∏ugoÊci
i stopniu trudnoÊci. Zwyci´zcy poszczególnych kategorii wiekowych oraz kolejni zawodnicy z miejsc 4, 5 i 6. b´dà
mieli prawo reprezentacji Mazowsza
i startu w Mistrzostwach Polski Family
Cup, które odb´dà si´ w dniach 16–18
wrzeÊnia w Kielcach. Do startu zach´camy ca∏e rodziny. Szczególnie premiowany jest start, co najmniej dwóch za-

12

wodników w kategorii rodzinnej.
Mo˝e to byç dowolnie tata z synem, córkà, rodzeƒstwo, mama
z
ciocià
itd.
(szczegó∏y
w regulaminie zawodów).
OczywiÊcie, mo˝na równie˝
startowaç
indywidualnie.
Same wyÊcigi to nie wszystko.
Tegoroczna impreza b´dzie
mia∏a szczególna opraw´. Obszerne relacje z zawodów b´dzie
mo˝na obejrzeç w programie 1
i 3 TVP. Zawody b´dà s´dziowane przez s´dziów z PZ-Kol,
a komentator sportowy b´dzie
na bie˝àco relacjonowa∏ przebieg wyÊcigów.
Dariusz Lebiedê

Puchar Weso∏ej
W tym roku doroÊli zawodnicy z naszej Dzielnicy
walczàc o zwyci´stwo w Family Cup b´dà równie˝ walczyç o puchar Weso∏ej. W tym celu w kategoriach paƒ
(seniorek i weteranek) oraz panów (orlicy, seniorzy,
weterani i weterani starsi) b´dzie wprowadzona dodatkowa klasyfikacja. Aby walczyç o puchar Weso∏ej, wystarczy byç mieszkaƒcem naszej Dzielnicy.

Nagrody
Tegoroczne nagrody to równie˝ nie lada gratka. B´dà to wartoÊciowe przedmioty ufundowane przez licz-

Szczegó∏owy plan startów i podzia∏ na kategorie wiekowe
Kobiety
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odziczki 11-14 lat
C. Juniorki 15-19 lat
D. Seniorki 20-34 lat
E. Weteranki 35
i wi´cej lat

Roczniki
do 99
95-98
91-94
86-90
71-85
70
i wczeÊniejsze

Karencja

M´˝czyêni
Kategoria
Dzieci do 6 lat
A. Dzieci 7-10 lat
B. M∏odzicy 11-12 lat
C. M∏odzicy 13-14 lat
D. Juniorzy m∏odsi 15-16 lat
E. Juniorzy starsi 17-18 lat
F. Orlicy 19-23 lat
G. Seniorzy 24-34 lat
H. Weterani 35-45 lat
I. Weterani starsi 46
i wi´cej lat

Roczniki
do 99
95-98
93-94
91-92
89-90
87-88
82-86
81-71
70-60
59
i wczeÊniejsze

Karencja

D∏ugoÊç trasy
slalom
Bez karencji
2 km (1 p´tla/A)
1 rok karencji 6 km (2 p´tle/A)
2 lata karencji 6 km (2 p´tle/B)
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)
5 lat karencji 9 km (3 p´tle/B)

Godzina STARTU
1100
1100
1200
1245
1630
1630

D∏ugoÊç trasy
Godzina STARTU
slalom
1100
bez karencji
2 km (1 p´tla/A)
1130
1 rok karencji 6 km (2 p´tle/A)
1200
1 rok karencji 6 km (2 p´tle/B)
1245
2 lata karencji 9 km (3 p´tle/B)
1330
2 lata karencji 9 km (3 p´tle/B)
1330
5 lat karencji 18 km (5 p´tli/B)
1415
5 lat karencji 18 km (5 p´tli/B)
1500
5 lat karencji 15 km (4 p´tli/B)
1545
5 lat karencji 15 km (4 p´tli/B)
1630

STARA MI¸OSNA

Darmowy serwis rowerowy
Dla wszystkich rowerzystów tradycyjnie darmowy
serwis rowerowy, gdzie b´dzie mo˝na za darmo usunàç
wszelkie usterki naszych ukochanych rowerków. Tym
razem postaramy si´ o jeszcze wi´cej stanowisk naprawczych i mamy nadziej´, ˝e w tym roku nie b´dzie
trzeba staç w kolejce do mechanika. W serwisie zap∏acimy tylko za cz´Êci u˝yte do naprawy. Wszelkie regulacje przerzutek, hamulców, sterów itp. b´dà wykonywane za darmo.

Program imprez
towarzyszàcych
Nasz coroczny Zlot Cyklistów to tak˝e wielki osiedlowy festyn. W tym roku równie˝ nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Dla najm∏odszych podczas trwania zawodów b´dzie dost´pny specjalny ogródek, gdzie maluchy pod fachowà opiekà sp´dzà mi∏o czas. Dla starszych przygotowaliÊmy liczne wyst´py na estradzie
oraz pokazy sprawnoÊciowe. Wszystkie te atrakcje b´dà towarzyszyç nam przez ca∏y czas trwania zawodów.

Wszystkie nowe informacje mo˝na Êledziç na stronie Stowarzyszenia Sàsiedzkiego www.staramilosna.org.pl. Mo˝na tam zapoznaç si´ z regulaminem zawodów i obejrzeç zdj´cia trasy wyÊcigu.
Obok publikujemy kilka przyk∏adowych
zdj´ç z trasy.

UWAGA!
Na zakoƒczenie serdeczna proÊba do mieszkaƒców
naszego osiedla o powstrzymanie si´ od spacerów
po trasie wyÊcigu w godzinach 1030–1700. Trasa
na czas zawodów b´dzie oznaczona specjalnymi taÊmami, a tak˝e dozorowana przez s∏u˝by porzàdkowe.
Podczas zawodów b´dà mia∏y równie˝ miejsce nieznaczne utrudnienia komunikacyjne. Od 800 do 1600 b´dzie wy∏àczony z ruchu odcinek Al. Jana Paw∏a II od skrzy˝owania z ul. Pogodna do skrzy˝owania
z ul. Rumiankowà. Objazd tego odcinka ul. Pogodnà
i ul. Klimatycznà. Za utrudnienia przepraszamy.
Organizatorzy.

Rodzinny zlot cyklistów i Mistrzostwa Mazowsza Family Cup 2005

FORMULARZ ZG¸OSZENIA
Imi´ i nazwisko ............................................................................................................
Adres: ulica ..................................................... nr domu ................... nr mieszkania ...........
Kod pocztowy

-

miejscowoÊç

Wpisowe

Data urodzenia: dzieƒ

Za start pobierane b´dzie wpisowe w wysokoÊci 10,00 od dzieci i m∏odzie˝y do 19 roku ˝ycia
i 15,00 od doros∏ych. W ramach wpisowego ka˝dy
uczestnik b´dzie mia∏ wykupione ubezpieczenie NW
a tak˝e na mecie otrzyma posi∏ek regeneracyjny.

Kategoria: .........................................

Wszystkich zainteresowanych startem prosimy
o wczeÊniejsze zg∏oszenie. Mo˝na to zrobiç mailem:
marcin@najcomp.com.pl, faxem: 613 18 49 lub wype∏nionà kart´ zg∏oszenia zostawiç w sekretariatach szkó∏:
podstawowej nr 173, gimnazjum nr 119 a tak˝e w delikatesach „Groszek” przy ul. Jana Paw∏a II 108. Wpisowe op∏aciç nale˝y w biurze zawodów, czynnym w dniu
zawodów od godz. 9.00 do 12.00. Dla osób, które nie
zg∏oszà si´ wczeÊniej, b´dzie tam tak˝e mo˝liwoÊç
zg∏oszenia, ale nie póêniej ni˝ na godzin´ przed startem danej kategorii.

miesiàc

Czy start w klasyfikacji rodzinnej: tak

.............................................
rok

nie

(skreÊliç w∏aÊciwy kwadrat)

JeÊli tak to wspólny z: ..................................................................................................

✄

Zg∏oszenia

✄

nych sponsorów. Ich ∏àczna wartoÊç
to minimum 8000 z∏. Istotà zawodów Family Cup jest to, ˝e premiowane jest uczestnictwo, a nie wy∏àcznie zwyci´stwo. W zwiàzku
z tym wiele atrakcyjnych nagród
w tym rowery!! zostanie rozlosowanych poÊród wszystkich startujàcych. ObecnoÊç uczestników
na losowaniu nagród jest obowiàzkowa. W przypadku nieobecnoÊci wylosowanej osoby
nagrod´ otrzymuje kolejna wylosowana osoba.

AUTORYZOWANA
STACJA OBS¸UGI

Teraz tak˝e wszystkie marki

PROFESJONALNE AUTO NAPRAWY
Bezp∏atne przeglàdy samochodów

–
–
–
–

WESO¸A – STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 88
tel. 773 20 03
www.auto-serwis.info

naprawy i przeglàdy
szyby, radioodbiorniki
opony, t∏umiki, haki
alarmy, immobilizery,
blokady
– komis
– myjnia r´czna

wysoka jakoÊç us∏ug
gwarancja 12 miesi´cy
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daç mo˝liwoÊç sp´dzenia wi´cej
czasu z dzieçmi, którego w domu dla
nich mamy coraz mniej.
Z prac uczniowskich zosta∏a zorganizowana wystawa, na którà zapraszamy do szkolnego ∏àcznika.
Powo∏ana komisja w sk∏adzie: pani
Dyrektor Katarzyna G∏usek, ks. Hubert
Walczyk, panie z biblioteki – Beata Grochowska i Anna Grzymkowska, panie
ze Êwietlicy – Teresa Osypisk i Edyta
Urban, wy∏oni∏a laureatów w dwóch
kategoriach: prace wykonane technikà
„p∏askà” i prace przestrzenne. Wybór
nie by∏ prosty, uczniowie wykazali si´
niezwyk∏à wyobraênià, pomys∏owoÊcià i estetykà wykonania.
Nagrodzeni zostali:
Technika p∏aska
I miejsce – Karolina Chmielewska kl. Ob
II miejsce – Daria Sandra Dajnowska
kl. IIId
III miejsce – Zuzanna Antosiewicz kl. Oc
Wyró˝nienie
Jan Ludziejewski kl. IIc
Przemys∏aw B∏ocki kl. IIc
Zuzanna Felczak kl. Ob
Piotr Burzyƒski kl. Ic
Technika przestrzenna
I miejsce – Joanna Kucharska Ib
II miejsce – Marcin Konowrocki kl. IIIb
III miejsce – Katarzyna Malinowska kl. Ic

Powitanie wiosny

Po tegorocznej mroênej i Ênie˝nej zimie wszyscy czekali na pierwsze oznaki wiosny. A tu dok∏adnie 21 marca do Szko∏y Podstawowej Nr 173
stadnie przylecia∏y jej zwiastuny – ptaki. Dok∏adnie mówiàc ptaki dziwaki ró˝nego pochodzenia
i wyglàdu. Wszystkie kolorowe i wspania∏e.
Z okazji pierwszego dnia wiosny, dla klas 0-III,
zosta∏ og∏oszony konkurs plastyczny na „Ptaka
Dziwaka”. Prace mog∏y byç wykonane dowolnà
technikà; narysowane, namalowane lub zbudowane z ró˝norodnego materia∏u. W trudniejszych pracach mogli pomóc doroÊli, co w za∏o˝eniu mia∏o

Babski Klub
Rozmowa z panià Basià Górskà, organizatorkà klubu
Pani Basiu, dlaczego powsta∏ Babski Klub?
Kilka lat temu wpad∏am na pomys∏, aby
pod egidà Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara
Mi∏osna zorganizowaç panie, które mieszkajà
na terenie osiedla najcz´Êciej z rodzinami
– „przy dzieciach”. A poniewa˝ ka˝dy z domowników ˝yje w∏asnym ˝yciem, panie te cz´sto majà wiele wolnego czasu, który ch´tnie sp´dzi∏yby
w ciekawym gronie. Na poczàtku chcia∏am zorganizowaç Klub Seniora. Przysz∏y trzy panie i zapyta∏y – co tu dajà? Zrazi∏am si´ i przez jakiÊ
czas nie podejmowa∏am ˝adnej inicjatywy. A potem wymyÊli∏am babski klub i zg∏osi∏o si´ szereg
paƒ, które chcia∏y mieç jakieÊ w∏asne grono kole˝eƒskie. Przedzia∏ wieku jest w klubie bardzo
zró˝nicowany, co w niczym oczywiÊcie nam nie
przeszkadza. Panie majà tak˝e ró˝ne zainteresowania, którymi ch´tnie „zara˝ajà” innych. Sà
wÊród nas architekci, krawcowe, piel´gniarki,
biolodzy, malarki...
Klub ma charakter nieformalny...
Tak. Od poczàtku spotykamy si´ raz w tygodniu, ˝eby pogadaç, ewentualnie zaplanowaç
wspólne przedsi´wzi´cia. Zorganizowa∏yÊmy kilka kiermaszy w∏asnych wyrobów, które sprzedawa∏yÊmy po bardzo atrakcyjnych cenach. Raz
nawet pokusi∏yÊmy si´ o zorganizowanie wieczora z piosenkà Okud˝awy na ∏onie przyrody.
Ognisko p∏on´∏o, gwiazdy Êwieci∏y przysz∏o kilkadziesiàt osób. JedliÊmy tartinki i piliÊmy wino
przyniesione przez uczestników. Pogoda nam
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dopisa∏a i by∏o bardzo przyjemnie. Poniewa˝
spotkanie to by∏o bardzo udane, nie wykluczamy, ˝e powtórzymy je w tym roku. Te spotkania
i dzia∏ania bardzo nas zintegrowa∏y. OczywiÊcie,
jesteÊmy otwarte na ró˝ne pomys∏y.
A potem wasz babski klub przekszta∏ci∏ si´
w klub przyjacielski.
Mi´dzy poszczególnymi paniami zawiàza∏y si´
przyjaênie. Niektóre razem wyje˝d˝ajà na wakacje, co jest z jednej strony taƒsze, a z drugiej
strony przyjemniejsze, gdy˝ jedzie si´ z osobà
znajomà. Inne razem biegajà po lesie i gimnasty-

kujà si´, jeszcze inne razem robià zakupy w galeriach handlowych. Gramy razem w bryd˝a lub

Wyró˝nienie
Paulina Czajka kl. IIa
Alicja Tracz kl. Id
Karolina Grala kl. IIId
Aleksandra Graduszyƒska kl. IIc
Przywitanie wiosny to nie tylko konkurs plastyczny. Dzieci w∏àczy∏y si´ w akcj´ radiowej Trójki i przywo∏a∏y wiosn´ najg∏oÊniej, jak potrafi∏y, przyniesionymi z domu ha∏aÊliwymi przedmiotami. Czego tam
nie by∏o: pokrywki od garnków, piszcza∏ki, gwizdki,
tuby znane z pi∏karskich boisk, strzelajàce pistolety,
grzechotki, no i oczywiÊcie „gard∏a” naszych
uczniów. To wszystko na dany znak tak si´ rozdzwoni∏o, rozpiszcza∏o, ˝e Wiosna nie mog∏a nas
nie us∏yszeç i musia∏a si´ wreszcie pojawiç.
Agata Stajszczak i Magdalena Kruk

umawiamy si´ „na obiadki”. Gdy któraÊ z paƒ
czuje si´ samotna, wie, ˝e znajdzie si´ ktoÊ
˝yczliwy, kto – nie czekajàc do piàtkowego spotkania klubu w ca∏oÊci – porozmawia z nià, czy
zaproponuje jakieÊ ciekawe zaj´cie. Czasem
umawiamy si´ na majówki i pikniki. JesteÊmy
zmotoryzowane, wi´c zabieramy osoby towarzyszàce i koszyczki z prowiantem i jedziemy
gdzieÊ w plener.
Jak obecnie wyglàda praca klubu?
Nadal spotykamy si´ raz w tygodniu – w cukierence Irena na rogu GoÊciƒca i Fabrycznej,
w ka˝dy piàtek o godzinie 1200. (cukierenka jest
naszym sponsorem, ka˝dà zorganizowanà przez
nas imprez´ pani Irena stara si´ nam os∏odziç
swoimi wypiekami, za co jej serdecznie dzi´kujemy). Podczas tych spotkaƒ pijemy herbat´
lub kaw´ i jemy pyszne ciastka,
a choç lokal jest skromny, atmosfera weso∏a i domowa.
Czasem jesteÊmy we dwie,
czasem jest nas kilka. Przychodzi ka˝dy, kto w danym dniu ma
czas i ochot´.
Nadal aktualne jest zaproszenie dla wszystkich ch´tnych
paƒ z osiedla, które czujà potrzeb´ spotkania si´ w ciekawym gronie. Gdyby któraÊ
z paƒ nie mog∏a przyjÊç, a jest
zainteresowana naszymi spotkaniami, prosz´ o telefon
do domu (773 39 52).
Dzi´kuj´ za rozmow´.
Rozmawia∏a Magdalena J´drzejewska

STARA MI¸OSNA

OÊrodek
Kultury
w Weso∏ej
zaprasza
15.04. Piàtek godz 1900
Wystawa fotograficzna Bogumi∏a
Rzucid∏o pt. „W ojczyênie Majów
i Azteków”. Wystaw´ poprzedzi
koncert muzyki latynoamerykaƒskiej.
ul. Starzyƒskiego 21, wst´p wolny
17.04. Niedziela godz. 1600
Teatrzyk dla dzieci pt. „Skarbnikowe Dary”
ul. Starzyƒskiego 21, wst´p 5 z∏.
24.04 Niedziela godz.1000–1800
Wystawa ptaków i zwierzàt egzotycznych.
ul. Jeêdziecka 20, Stara Mi∏osna,
wst´p 6 z∏.
ZAPRASZAMY

Sàsiedzka Liga
Siatkówki w cieniu
Êmierci Ojca Âwi´tego
W dniach 2 i 9 kwietnia rozegrane zosta∏y X i XI kolejka rozgrywek ligowych. Mecze poprzedzone by∏y chwilà
modlitwy w intencji Ojca Âwi´tego,
a rozgrywki odbywa∏y si´ w niezwykle
spokojnej i przyjaznej atmosferze.
Ostatnia, a zarazem decydujàca kolejka rozgrywek rozegrana zostanie
w sobot´ 23 kwietnia.
Wr´czenie nagród i oficjalne og∏oszenie wyników przewidziano na dzieƒ 14.
maja 2005 roku podczas tradycyjnie organizowanego w Starej Mi∏oÊnie festynu: Rodzinny Zlot Cyklistów.
Krzysztof Kacprzak

Sàsiedzka Liga Siatkówki w Starej Mi∏oÊnie
wiosna 2005
Tabela po 11. kolejce rozgrywek w dniu 9.04.2005
Nazwa dru˝yny

1. Bracia
2. Klub TKM
3. Wrana
4. Tytanowe gwoêdzie
5. Somsiedzi
6. Jastrz´bie
7. Grim Team
8. Wesolandia
9. Dream Team

Rozegrane
mecze

Punkty

Sety

14
14
16
13
14
15
16
14
16

28
25
24
22
22
22
21
18
16

28:2
23:8
18:17
21:9
18:13
16:20
13:24
11:21
2:32

Wyniki meczów:
Grim Team - Somsiedzi 0:2 (21:25, 22:25)
Somsiedzi - Jastrz´bie 0:2 (27:29, 24:26)
Jastrz´bie - Grim Team 2:1 (25:27, 25:19, 15:6)
Klub TKM - Tytanowe Gwoêdzie 2:0 (26:24, 25:22)
Grim Team - Klub TKM 0:2 (11:25, 9:25)
Klub TKM – Wesolandia2:1 (20:25, 25:7, 15:8)
Wesolandia - Grim Team 2:0 (26:24, 25:20)
Za zwyci´stwo w meczu przyznaje si´ 2 punkty, za
przegranà 1, a za przegranà walkowerem 0.

Nowa wystawa w bibliotece
Od poniedzia∏ku, 25 kwietnia br. w bibliotece w Centrum Pogodna rusza nowa, kolejna wystawa.
Autorkà prac jest zaprzyjaêniona z naszym osiedlem studentka IV roku Wydzia∏u Grafiki Akademii
Sztuk Pi´knych – Ma∏gorzata Lewandowska.
Zapraszam Paƒstwa serdecznie wraz z m∏odà artystkà do oglàdania obrazów i litografii jak zawsze
w godzinach pracy biblioteki: pon., wt., pt.: 13–18, czw.: 10–15, tel. 773-83-66.
Wystawa b´dzie trwa∏a do po∏owy czerwca.

Staromi∏oÊniaƒska
grupa biegowa
No i zacz´∏o si´! 2 kwietnia o godz. 9-tej rozpocz´∏a treningi
staromi∏oÊniaƒska grupa biegowa. Pierwszy trening nie by∏ zbyt
liczny, ale i tak pojawi∏o si´ na nim troje nowych biegaczy. Nowych – to znaczy takich, których my, biegajàcy regularnie w imprezach, dotàd nie znaliÊmy. Mimo sportowych strojów uda∏o
nam si´ nie rozmawiaç wy∏àcznie o bieganiu. Spotkanie by∏o naprawd´ bardzo towarzyskie. Spokojnym marszobiegiem pokonaliÊmy 5 kilometrów, nikt nie narzeka∏, nikt nie dozna∏ kontuzji.
Na nast´pne spotkania umówiliÊmy si´ 16 i 23 kwietnia
te˝ o 9-tej rano. I te˝ obok krzy˝a.
Na pewno b´dzie nas jeszcze wi´cej, bo swojà obecnoÊç zapowiedzia∏o kilka innych osób. Jak zwykle (czyli tak jak poprzednio) dystans podstawowy to 5 kilometrów z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia dla tych, którzy b´dà si´ czuli na si∏ach. Grupa jest „rozwojowa” i chyba z wystawieniem sztafety i dru˝yny w Maratonie
Warszawskim nie b´dzie problemu, a w II Mistrzostwach Starej
Mi∏osny w maratonie wystartuje znacznie wi´cej osób ni˝
przed rokiem. JeÊli chcesz si´ do nas przy∏àczyç – odezwij si´.
Bieganie jest w modzie.
I jeszcze jedna wa˝na informacja z biegowego frontu. Wicemistrz Starej Mi∏osny w maratonie Maciej Kurzajewski wystartowa∏ 10 kwietnia w maratonie w Pary˝u. Wynik 4 godziny
i 8 minut to jego rekord ˝yciowy. Gratulujemy!
Marek Tronina

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

➣ TERAPIA MANUALNA
➣ LECZENIE:
– BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
– ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
– BÓLÓW G¸OWY
– WAD POSTAWY
– DYSKOPATII
➣ REHABILITACJA PO URAZACH
➣ FIZYKOTERAPIA
➣ MASA˚E
➣ GIMNASTYKA

KOREKCYJNA

dla dzieci z elementami metody Dennisona.

➣ AEROBIC – pilates, stretching, çw. kszta∏tujàce

pon., wt., Êr., czw. – 19:30
pon. i Êr. – 9:00
sob. – 9:30
Tel.

773 22 53

Weso∏a – Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
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Kàcik bibliofila
„Papie˝, jakiego dotàd nie by∏o”
– ks. Mieczys∏aw Maliƒski
Po odejÊciu Jana Paw∏a II w naturalny sposób poszukujemy czegoÊ, co
przed∏u˝y∏oby nam Jego obecnoÊç.
Jak zwykle nie mo˝na przeceniç roli,
jakà odgrywajà w tej sytuacji ksià˝ki.
Zatapiajàc si´ w ich lekturze nie tylko wspominamy Papie˝a, ale i kolejny
raz przekonujemy si´, jakà mia∏ niespotykanà osobowoÊç, duchowoÊç,
charyzm´ i wielki intelekt.
Biblioteka posiada w swoich zbiorach
pozycje zarówno autorstwa samego Karola Wojty∏y, jak i te, które napisali Jego
przyjaciele, wspó∏pracownicy, czy po prostu osoby na co dzieƒ zajmujàce si´ pisaniem. Sà to ksià˝ki cz´sto niezwyk∏e.
Do takich zaliczam t´, którà szczególnie
chcia∏am Paƒstwu poleciç, a w której,
moim zdaniem, zawarta jest ca∏a màdroÊç nauczania naszego Wielkiego Polaka. Autor, ks. Mieczys∏aw Maliƒski – wieloletni przyjaciel jeszcze Karola Wojty∏y

przedstawia (w formie wywiadu) problemy, jakie porusza∏ Papie˝ podczas swojego pontyfikatu, okreÊlajàc go jako „najdziwniejszy ze wszystkich, jakie sk∏adajà
si´ na histori´ papiestwa”.
Oto tylko niektóre rozdzia∏y tej niewielkiej ksià˝eczki: ekumenizm, herezja
posoborowa, zagadnienia spo∏eczne,
papie˝ a polityka, kultura, m∏odzie˝.
Serdecznie zach´cam do przeczytania.
1. Bujak, M. Ro˝ek – Wojty∏a
2. Leon Knabit OSB – Spotkania z Wujkiem
Karolem (wst´p bp Stanis∏aw Dziwisz)
3. C. Pigozzi – ˚ycie prywatne Ojca Âw´tego
4. Jan Pawe∏ II – Przekroczyç próg nadziei
5. Jan Pawe∏ II – Wstaƒcie, chodêmy!
6. Jan Pawe∏ II – Pami´ç i to˝samoÊç
7. Wojty∏a K. – Tryptyk rzymski
8. Kwiatki Jana Paw∏a II
9. Modlitwy Jana Paw∏a II
10. Jan Pawe∏ II – Pokój Tobie, Polsko
(homilie i przemówienia)
A tak˝e:
Encyklopedia nauczania spo∏ecznego
Jana Paw∏a II
Piazzoni A. M. – Historia wyboru papie˝y
Iza Zych

1% dla Fundacji Rodziç po Ludzku
Fundacja Rodziç po Ludzku istnieje od 1996 roku. W paêdzierniku 2004 r. otrzyma∏a status organizacji po˝ytku publicznego. Oznacza to, ˝e Fundacja realizuje wa˝ne dla dobra publicznego cele,
dzia∏a jawnie, w sposób przejrzysty i nie dla zysku.
Ka˝dy podatnik mo˝e przekazaç na realizacj´ jej statutowej dzia∏alnoÊci 1 % swojego podatku.
Dlaczego warto wesprzeç dzia∏alnoÊç Fundacji Rodziç po Ludzku?
To Fundacja wspó∏organizowa∏a akcj´ „Rodziç po Ludzku”, która tak wiele zmieni∏a na polskich
porodówkach: poród sta∏ si´ bardziej intymnym i rodzinnym wydarzeniem, a ojcowie mogà uczestniczyç w narodzinach swych dzieci. Wcià˝ pracujemy nad tym, aby rodzenie po ludzku by∏o dost´pne dla wszystkich kobiet.
To Fundacja tworzy ranking szpitali, prowadzi bank informacji o oddzia∏ach po∏o˝niczych, propaguje przyjazne kobietom praktyki dotyczàce porodu.
To Fundacja domaga si´ przestrzegania praw kobiet na rynku pracy oraz praw pacjenta. Walczy
o to, aby kobieta mog∏a urodziç i wychowaç dziecko nie nara˝ajàc si´ na utrat´ pracy i obni˝enie
poziomu ˝ycia.
To Fundacja pomaga kobietom w trudnych poczàtkach macierzyƒstwa: porusza problem depresji
poporodowej, oferuje wsparcie i pomoc psychologicznà.
To Fundacja wspiera idee szkó∏ rodzenia: szkoli po∏o˝ne, zabiega o przywrócenie bezp∏atnych zaj´ç przygotowujàcych do porodu i rodzicielstwa.
To Fundacja wspiera po∏o˝ne w ich zawodowym rozwoju: organizuje konferencje, warsztaty
i szkolenia.
Co warto wiedzieç o 1 %?
Przekazujàc 1 % swojego podatku organizacji po˝ytku publicznego nie tracisz – decydujesz o tym,
jakie cele majà byç sfinansowane z zarobionych przez Ciebie pieni´dzy. Ka˝da, nawet najmniejsza
kwota si´ liczy! Fundacja Rodziç po Ludzku poda do publicznej wiadomoÊci w jaki sposób wykorzysta∏a ofiarowany jej 1 %
Na druku wp∏aty powinny zostaç wpisane nast´pujàce dane:

nazwa odbiorcy – Fundacja Rodziç po Ludzku
nr rachunku – 33 1370 1037 0000 1701 4032 4000, bank BISE III o/Warszawa
tytu∏ wp∏aty – 1 % podatku na rzecz organizacji po˝ytku publicznego
Pokwitowanie wp∏aty trzeba zachowaç przez 5 lat.
Uwaga! Od 1 marca Poczta Polska pobiera za wp∏aty na rachunki bankowe na rzecz organizacji
po˝ytku publicznego 1 z∏, bez wzgl´du na wysokoÊç wp∏aty.

Wi´cej informacji na stronie www.rodzicpoludzku.pl
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Szanowni Paƒstwo!
Od ponad szeÊciu lat w Starej
Mi∏oÊnie pr´˝nie dzia∏a szczep dru˝yn harcerskich ZHR. W tym roku,
dzi´ki mo˝liwoÊci przekazania 1 %
podatku dochodowego na organizacje po˝ytku publicznego, mogà Paƒstwo wspomóc nas finansowo,
nic nie tracàc, a jednoczeÊnie u∏atwiajàc nam dalszy rozwój, wyjazdy wakacyjne i zimowe, prac´
Êródrocznà. Ka˝dy grosz bardzo nam si´ przyda!
Jak to zrobiç?
Jeden procent swojego podatku mo˝e wp∏aciç
na rzecz ZHR ka˝da osoba fizyczna, która rozlicza
si´ z urz´dem skarbowym na podstawie formularza
PIT-36 lub PIT-37. Po obliczeniu kwoty podatku
nale˝y obliczyç 1% tej sumy i wpisaç jà w cz´Êci
„Obliczenia zobowiàzania podatkowego”, w rubryce „Kwota zmniejszenia z tytu∏u wp∏aty na rzecz organizacji po˝ytku publicznego – na podstawie
art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”, w pozycji 181 (PIT-36) lub 111 (PIT-37).
Zadeklarowanà kwot´ trzeba wp∏aciç na:
Konto bankowe: Volkswagen Bank Direct.
68 2130 0004 2001 0189 3635 0004
Nazwa odbiorcy:
Zwiàzek Harcerstwa Rzeczypospolitej
ul Litewska 11/13, 00-589 Warszawa
Tytu∏ wp∏aty: ZHR – 1% podatku zg. z art. 27d,
MAZ-44-SZCZEP
Z ca∏ego serca dzi´kujemy za pomoc! Postaramy si´, aby przekazanie przez Paƒstwa pieniàdze
s∏u˝y∏y jeszcze owocniejszej i lepszej pracy harcerskiej w Starej Mi∏oÊnie.
W imieniu Szczepu 44 Mazowieckich Dru˝yn
Harcerskich: pwd. Joanna Bàk w´dr. (773-17-22),
pwd. Anna Lewandowska w´dr. (0-601-336-774),
phm. Lech Krzemiƒski HO (773-32-43), çw. Micha∏ Kurek (773-14-79; 0-508-064-354).
Pod wy˝ej podane numery mo˝na dzwoniç w celu
uzyskania bardziej szczegó∏owych informacji, nie
tylko o akcji „1%”, ale tak˝e o ca∏ej dzia∏alnoÊci
naszego Szczepu. Zach´camy równie˝ do odwiedzenia strony: www.1procent.zhr.pl.
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PEDIATRA NEFROLOG
WIZYTY DOMOWE CA¸ODOBOWO
Dr n. med. Tadeusz St. Dorywalski
Specjalista Chorób Dzieci´cych
Specjalista Nefrolog
- Pediatria ogólna (infekcje, biegunki, inne dolegliwoÊci)
- Choroby nerek (zaka˝enia uk∏adu moczowego, moczenie nocne,
kamica nerkowa, bia∏komocze i krwinkomocze, nadciÊnienie t´tnicze)
- Dziecko przewlekle chore

Diagnostyka — Leczenie — Profilaktyka
05-077 Warszawa-Weso∏a
Os. Stara Mi∏osna
ul. Cienista 71

Oto kolejni nasi najm∏odsi sàsiedzi. Ich rodzicom, a tak˝e rodzicom wszystkich innych
staromi∏oÊniaƒskich
maluchów, ˝yczymy wiele radoÊci. A wy, drogie
maleƒstwa, serdecznie witajcie wÊród nas! RoÊnijcie
zdrowo i bàdêcie radoÊcià dla
swoich rodziców. Mieszkacie na
malowniczo po∏o˝onym Osiedlu, wokó∏ sà pi´kne lasy i czeka na
was spore grono nieco tylko starszych kolegów i kole˝anek.

Witajcie
wÊród
nas

tel.: 0-602 690 459
(22) 795 71 16

Akcja LiÊcie jeszcze trwa
(do koƒca kwietnia)
Jeszcze do koƒca kwietnia, b´dzie mo˝na bezp∏atnie pozbyç si´ liÊci zalegajàcych na naszych posesjach. Jak zwykle nale˝y je zapakowaç w worki
i zg∏osiç miejsce ich odbioru do Wydzia∏u Ochrony
Ârodowiska Urz´du – tel. 773 60 36. LiÊcie b´dà wywo˝one na koszt Dzielnicy w ka˝dy poniedzia∏ek
i piàtek, jeszcze do koƒca kwietnia.
BS

Ksawery Pietrzak
ur. 18.02.2005 w Szpitalu
na Czerniakowskiej o 4.30
Przystojniaczek 57 cm, waga 3650 kg.
Mieszkam w Zielonej.

Julia Brach
ur. 26.07.2004 r.
o godz. 16.50

A ka˝dy maluch, którego zdj´cie publikujemy, otrzymuje drobny upominek od naszego sponsora – sklepu Baby Boom. Upominki sà do odbioru w sklepie. Nie posiadajàcym portretu
nowourodzonego maleƒstwa nasz kolejny sponsor, firma Foto OSKAR, takie zdj´cie wykona za
darmo! Zdj´cie uka˝e si´ w naszej rubryce, a rodzice otrzymajà odbitk´ 10x15 cm. Wykonane
w∏asnor´cznie zdj´cia mo˝na zostawiç w sklepie Baby Boom ul. Jana Paw∏a (róg Diamentowej) i w naszych OÊrodkach Zdrowia. Wersj´ elektronicznà mo˝na przes∏aç na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl (zdj´cie musi byç zeskanowane na wymiar 4x5 cm i rozdzielczoÊç 300 dpi). Zg∏oszenia do najbli˝szego numeru przyjmujemy do 10 maja 2005 r.

XXVIII Konkurs Recytatorski
„Warszawska Syrenka 2005”
Wyniki eliminacji w Dzielnicy Weso∏a
Kategoria: klasy 0–III
I nagroda: Barbara Kidawa („Klej“ – Jan Brzechwa), instruktor Magdalena Kruk,
SP nr 173
II nagroda: Katarzyna Midziak („Strumyk“ – Dorota Getner), instruktor Bo˝ena
Dawiec, SP nr 174

III nagroda: Micha∏ Jagoda („W Szczebrzeszynie chrzàszcz brzmi w trzcinie“ – Jan
Brzechwa) SP nr 171
wyró˝nienie: Karolina Grodzka („Sum“ – Jan Brzechwa) SP nr 171
Kategoria: klasy IV–VI
I nagroda: Sara Bustamante Drozdek („Urszula Kochanowska“ – Boles∏aw
LeÊmian; „Dusio∏ek“ – Boles∏aw LeÊmian), instruktor Leonida Jasiukiewicz,
SP nr 174
II nagroda: Adrianna Wytrykowska („Urodzinki“ – Danuta Wawi∏ow; „˚uraw
i czapla“ – Jan Brzechwa), instruktor Gra˝yna ˚a∏obka, SP nr 173
III nagroda: Szymon Batko („W∏os“ – Jan Brzechwa; „Baran“ – Jan Brzechwa),
instruktor Gra˝yna ˚a∏obka, SP nr 173
wyró˝nienie: Natalia Koperska („Dlaczego ogórek nie Êpiewa“ – Konstanty Ildefons
Ga∏czyƒski; „Strasna zaba“ – Konstanty Ildefons Ga∏czyƒski), instruktor Izabela
Bogacz, SP Spo∏eczna nr 12
Kategoria: gimnazjum
I nagroda: Veronika Skalska („Iliada“ – Homer; „Ch∏opi“ – W. Reymont), instruktor
Urszula Szulepa, Gimnazjum nr 119
II nagroda: Agnieszka Zieliƒska („Wszelki wypadek“ – Wis∏awa Szymborska; „Ma∏pa“
– Aleksander Fredro), instruktor Izabela Bogacz, I Gimnazjum Autorskie
III nagroda: Olga Matusiak („Dziady“ – Adam Mickiewicz; „Poleg∏ym“ – Krzysztof
Kamil Baczyƒski), instruktor Urszula Szulepa, Gimnazjum nr 119
wyró˝nienie: Malwina Wierzejska („Âmierç Narutowicza“ – Julian Tuwim; „Quo
vadis“ – Henryk Sienkiewicz), instruktor Urszula Szulepa, Gimnazjum nr 119
Sk∏ad jury: przewodniczàca Bo˝ena Robakowska-Domaga∏a, Eleonora
Chachulska, Katarzyna Maternowska, Maciej Robakiewicz.
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STARA MI¸OSNA

SALON

FIRAN i ZAS¸ON
•
•
•
•
•
•

FIRANY
ZAS¸ONY
NARZUTY
KARNISZE
ART. POÂCIELOWE
MATERACE

Polecamy si´ w zakresie:
• Szycia: firan, zas∏on i narzut
• Doradztwa i kompleksowej
aran˝acji okien
• Doboru i monta˝u karniszy

ORGANIZUJEMY
05-077 Warszawa Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 90
tel./fax: 773-30-02
tel.: 773-20-98

Firma PPHU „JUMA”
ul. Kombatantów 63 (pawilony)

Sulejówek
tel. 760-10-52
pon.-pt. 10.00-18.00, sob. 10.00-14.00

PRYWATNY GABINET REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛
☛
☛
☛

ZABIEGI KINEZYTERAPEUTYCZNE
MASA˚ LECZNICZY
TERAPIA MANUALNA
ZABIEGI Z ZAKRESU FIZYKOTERAPII:
m.in. krioterapia, laseroterapia, pole magnetyczne
☛ KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW
ortopeda-traumatolog, neurolog, chirurg, internista
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. J. Paw∏a 264, tel. 795-14-97, 773-14-97

DO DYSPOZYCJI GOÂCI
• sala z klimatyzacjà
do 200 osób
• pokoje hotelowe
• parking

• przyj´cia weselne
• chrzty
• komunie
• konferencje
• catering

ZAPRASZAMY
w godzinach 1000 - 2100
w niedziele od 1300

„ O D N O WA”
PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢
Nasz adres:

Weso∏a – Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 43, tel. 773-14-97

www.odnowa.nes.pl

KARNETY I KORZYSTNE RABATY

SPECJALISTYCZNY GABINET

STOMATOLOGICZNY
Dr n. med. Iwona Bzd´ga
lekarz stomatologii ogólnej

Lek. stom. Wojciech Bzd´ga
specjalista protetyki stomatologicznej,
chirurg stomatolog

(

773 38 83, 0 602 351 757
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238

PROFILAKTYKA
LECZENIE ZACHOWAWCZE
LECZENIE DZIECI
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LASEROTERAPIA
PROTEZY, NAPRAWA
PROTETYKA: KORONY, MOSTY

WYBIELANIE Z¢BÓW
LECZENIE CHIRURGICZNE
RTG Z¢BÓW - CYFROWO

e-mail: odnowa@nes.pl

PARAPETY – MARMUR
GRANIT
KOMINKI
KAMIE¡ OGRODOWY
Kostka granitowa
Firma zajmuje si´ monta˝em i pomiarami
ul. Zwoleƒska 10
tel. 615 68 33
0602 796 111
0601 930 532
www.gawryszewski.pl

STARA MI¸OSNA

NOWE WI¢KSZE

ESPERAL
Odtrucia alkoholowe ca∏odobowo
lekarz medycyny chirurg

•SI¸OWNIA RODZINNA – nowoÊç
•AEROBIK
•STEP REEBOK
•PILATES
•YOGA
•ODCHUDZANIE
•GABINET MASA˚U – nowoÊç
•SAUNA FI¡SKA – nowoÊç
Weso∏a-Stara Mi∏osna ul. GoÊciniec 14/16, tel. 0 606 693 002

Godziny otwarcia: pn.-pt. 900-2200, sob. 1000-1500

dyskrecja zapewniona
tel. 0601 62 22 62

STUDIO PAZNOKCI „KASIA”
(French, Natural, Color)
zaprasza na: •• Akryl
Wtapianie, Art. zdobienia,

• Tipsy
• Piel´gnacja NAIL TEK
• Hologramy

przestrzenne, 3D
• Manicure
• Pedicure
ul. Cyprysowa 9 (od ul. Diamentowej) czynne 7 dni w tygodniu, tel. 509 097 586

Urodziny

Rezerwacja: tel. 773 00 70,
0 602 240 800
Stara Mi∏osna, ul. Zakr´towa 12
(przy Rumiankowej)

w Klubie Tenisowym

Magdalena
Gaw´cka
tel.

773 14 30

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW
ul. Kryszta∏owa 6
05-077 Warszawa Weso∏a

ul. Jana Paw∏a II 25
05-077 Warszawa-Weso∏a

Specjalnie przygotowana sala zabaw i sala dyskotekowa
Gry, zabawy i konkursy prowadzà profesjonalni animatorzy
Zapewniamy pocz´stunek

Konkursy i zabawy na korcie tenisowym

US¸UGI GEODEZYJNE
•
•
•
•
•
•

„ POHULANKA “ d l a d z i e c i o d 4 d o 1 4 l a t

tyczenia
pomiary inwentaryzacyjne
mapy do celów projektowych
uzgodnienia dokumentacji w ZUD
podzia∏y nieruchomoÊci
inne

tel. 773 83 49
fax 773 83 69

US¸UGI DETEKTYWISTYCZNE
Biuro Informacji Renoma II Andrzej Mikstal
licencja nr 0000505 zezwolenie MSWiA nr D-017/2004

– rozwody – dokumentacja zdarzeƒ;
– gospodarcze – wiarygodnoÊç, ustalenia majàtkowe;
– badania antypods∏uchowe, inne ekspertyzy (patrz strona w internecie).
ul. PrzyleÊna 20, Stara Mi∏osna
tel. 7730028, fax 7730029
www.renoma2.com.pl
e-mail: renoma2@renoma2.com.pl

ANTENY
SPRZEDA˚, MONTA˚

Autoryzacja: „CYFRA +”, „POLSAT cyfrowy”
oraz zestawy cyfrowe bez abonamentu
oko∏o 400 programów – 15 po polsku
Instalacja anten telewizyjnych
„LEMAG” tel. 815 47 25, 0501 123 566

Warszawa-Anin, ul. Br. Czecha 29

Wspania∏e i niezapomniane wakacje
na Mazurach
Oferujemy: Pokoje z widokiem na jezioro, sprz´t do p∏ywania,
jazda konna, przeja˝dzki wozem, ognisko, grill, rowery.
Szczegó∏y: tel. (087) 421 44 61, fax (087) 421 44 15

email: barco@poczta.onet.pl www.herrmanns-hof.prv.pl

BIURO RACHUNKOWE FISMAG

APTEKA

(Licencja Ministerstwa Finansów nr 14424/99)

LEKI GOTOWE i RECEPTUROWE

Siedziba: Warszawa-Weso∏a, ul. Jana Paw∏a 37 m. 54

tel.

773 26 93

kom.

0 505 868 173

mgr farm. Jolanta Borkowska
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Jeêdziecka 22c
tel. (022) 773-00-45

Godz. otwarcia
Pon.-Piàt. 8.00-20.00
Sobota 8.00-14.00

PROTEZY • NAPRAWA
PRODUCENT

Markowa odzie˝ u˝ywana najwy˝szej jakoÊci
dla dzieci i doros∏ych
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 17 (nad pubem „Cherry Wall“)
tel. 600 386 232
Godziny otwarcia: pon., wt., pt. 14-19; Êr., czw. 12-19; sob. 10-14.

Exp

res

PRACOWNIA PROTETYCZNA
EWA WAÂ
tel.: 773 29 67•760 86 74•605 40 38 42

s

Pe∏ny zakres us∏ug ksi´gowo-podatkowych
PROMOCJA DLA MA¸YCH FIRM

SOLIDNIE •TERMINOWO

˚ALUZJE

VERTIKALE

- aluminiowe
- drewniane

- materia∏owe
- PCV

ROLETY

Dojazd do klienta gratis -POMIARY • MONTA˚ • SERWIS -

783 54 74, 0503 323 609

standardowe
w kasetkach
do okien dachowych
rzymskie
drewniane (maty
rolowane)
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STARA MI¸OSNA

Us∏ugi posadzkarskie
uk∏adanie, cyklinowanie i lakierowanie pod∏óg
Jerzy S´pka

CZYNNE:
codziennie
w niedziele

6.00 - 22.00
8.30 - 17.00

D E L I K AT E S Y

Ko
l
LO ekt
TT ur
O a

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦
✦ NABIA¸ ✦ MI¢SO I W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny

RA 10
BA %
TU

Stara Mi∏osna, ul. Malwy
zadanie 25, dzia∏ka 1531

tel. (022) 773 28 98
0603 379 677

RAMY

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

05-075 Warszawa-Weso∏a, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54 e-mail: cmw@waw.pdi.net
www.cmw.pl

SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 2 razy dziennie
Stara Mi∏osna ulica Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

W „Groszku” kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze i talony Sodexho
Zapraszamy do sklepu

RYBNO–GARMA˚ERYJNEGO
Polecamy w szerokim asortymencie:
• przetwory rybne i ryby,
• wyroby garma˝eryjne,
• pó∏miski okolicznoÊciowe.
pon.–pt. 900–2000, sob. 900–1500
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 106
tel. 773 22 27
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DRZWI
05-077 Warszawa-Weso∏a
ul. Trakt Brzeski 75
tel. (022) 773 21 55
fax (022) 773 30 41
pn.–pt. 800–1900
sob. 900–1500

POL-SKONE
GERDA
JUWENT
HAÂ
STOLARKA
WO¸OMIN

Warszawa Powsin
ul. Waflowa 1
tel. (022) 651 65 58
pn.–pt. 900–1800
sob. 900–1500

Karnisze KARWEL

STYRO99PIAN
ju˝ od

95

z∏ +VAT

oferta wa˝na w kwietniu
do wyczerpania zapasów

Od kwietnia
Serdecznie zapraszamy

Przysz∏ych Rodziców do

Szko∏y Rodzenia
W programie:

wyk∏ady, gimnastyka, çwiczenia oddechowe i relaksacyjne
Zaj´cia prowadzà specjaliÊci z wieloletnim doÊwiadczeniem.
Szko∏a wspó∏pracuje ze szpitalem na Inflanckiej.
Zg∏oszenia i informacje:

Rolety

pustaki
szklane
Pod∏ogi laminowane
Panele

W poniedzia∏ki i Êrody przedpo∏udniami
zapraszamy Mamy z ma∏ymi dzieçmi na

DANCE PILATES
PROMOCJA! – Pierwsze zaj´cia gratis!!
Aikido, Tai Chi, Joga
Pilates, Aerobik
Taniec musicalowy dla dzieci
Taniec towarzyski, jazzowy, Salsa
Funky, Stepowanie, Taniec brzucha
Gimnastyka akrobatyczna
dla dziewczàt
– przyjmujemy
zapisy do nowej grupy!
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„WALBUD”

Waldemar ¸adowski
Firma remontowo-budowlana oferuje us∏ugi w zakresie:

remonty
stany surowe
wykoƒczenia
doradztwo
oraz nadzory budowlane
Firma wystawia pisemnà gwarancj´ na wykonane prace.

Profesjonalne Studio Fotograficzne
www.fotooskar.com.pl
➥ Zdj´cia do dokumentów
w 5 min.
➥ Zdj´cia amatorskie w 1 godz.
➥ Fotografia kolorowa,
czarno-bia∏a, sepia
➥ Zdj´cia studyjne i w plenerze
➥ Filmy, ramki, aparaty, baterie

lientów
sta∏ych k
Zni˝ki dla

➥ Robimy zdj´cia ze wszystkich
noÊników cyfrowych

➥ Ksero
Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 15

Dla mieszkaƒców Osiedla Stara Mi∏osna korzystne rabaty.

tel. 0506 089 587

tel. 773 28 10, tel. kom. 0506 22 11 65

pon.-pt.:10-19, sobota 9-15, Niedziele na zamówienia!!!

Listy do redakcji
Wiosenne porzàdki!
Stopnia∏y Êniegi. Sp∏yn´∏y wyjàtkowo obfite tej wiosny wody i zabieramy
si´ do niezb´dnych porzàdków. To
wspaniale. Gorzej, ˝e niekiedy sprzàtamy u siebie, Êmiecàc obok. JeÊli we
w∏asnych domach stosujemy metod´
„zamiatania pod dywan” to nasza
sprawa. Gdy jednak wywozimy Êmieci
do lasu lub podrzucamy sàsiadom,
wystawiamy kiepskie Êwiadectwo naszej, tak jeszcze Êwie˝ej „sto∏ecznoÊci” (o „europejskoÊci”
nie wspomn´). Wywóz Êmieci
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Sarenki. Inwestycj´ zakoƒczy∏a pozostawiajàc
ksi´˝ycowy krajobraz. Mo˝e jeszcze nie zbankrutowa∏a i podeÊle spychacz?
M.Z.
Od redakcji: Po telefonicznej interwencji w Zarzàdzie Dzielnicy teren zosta∏ zrekultywowany.

sporo kosztuje. P∏aciç jednak trzeba. Nie zap∏acimy my – zap∏aci sàsiad lub miasto. A mo˝e by
tak ka˝dy p∏aci∏ za swoje? Skàd ta, szokujàca
niektórych, refleksja? Otó˝ przez kilka pierwszych tygodni po wprowadzeniu si´ do nowego
bloku nie zamykaliÊmy altanek Êmietnikowych.
Efekt by∏ taki, ˝e w Êrod´ wywo˝ono Êmieci,
a w czwartek mieliÊmy pe∏ne pojemniki. Kuku∏ki
czy oszcz´dni sàsiedzi?
Gorzej, gdy analogiczne praktyki stosujà firmy
realizujàce inwestycje na terenie osiedla. Rozumiem, ˝e robiàc wykopy, trzeba czasowo sk∏adowaç cz´Êç ziemi. Po zakoƒczeniu inwestycji
nale˝y jednak posprzàtaç. Zapomnia∏a o tym firma, która jesienià urzàdzi∏a sobie zwa∏k´ na ul.

Szanowna Redakcjo
Trudno powiedzieç, by Urzàd Pocztowy
w Starej Mi∏osnej (Warszawa 157) dobrze funkcjonowa∏. Z∏e opinie o nieterminowym dostarczaniu korespondencji s∏yszy si´ bardzo cz´sto.
Mnie od wrzeÊnia 2004 r. 10 (s∏ownie dziesi´ç)
listów dor´czono po terminie. Rozmawia∏em kilkakrotnie w Urz´dzie, dwa razy napisa∏em list,
a chodzi o to, by list otrzymaç przed terminem
spotkania – jestem dziennikarzem – a nie
po nim.
Obecnie oczekuj´ kolejnej odpowiedzi, bo
znów dosta∏em informacj´ za póêno.
W rozmowach z pracownikami podano mi informacj´, ˝e dor´czyciel powinien obs∏ugiwaç
ok. 300 punktów. W Mi∏osnej na jednego pracownika wypada ich 900!!! Na nic zdajà si´ interwencje kierownictwa Urz´du.
Mówi si´ te˝ czasami o prywatyzacji Poczty
Polskiej, co by „wyjaÊnia∏o” powody z∏ego funkcjonowania naszego Urz´du.
Nie mniej nie tylko ja otrzymuj´ listy po terminie. Najgorzej gdy sà to terminowe p∏atnoÊci.
Na ten temat s∏ysza∏em wiele narzekaƒ.
Z pozdrowieniami
Lech Kaƒtoch
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OG¸OSZENIA DROBNE
◗ Sprzedam kamieƒ polny do skalniaków, oczek wodnych – tel. 500
270 565.
◗ Piel´gniarka: opieka, piel´gnacja, zabiegi w domu tel.: 773-28-21, 0506-032-318.
◗ Przyjm´ sprzàtanie, osoba solidna, czysta, z referencjami ze Starej
Mi∏osny tel.: 0-509-222-448.
◗ Rosjanka - Tanio! - korepetycje, konwersacje, t∏umaczenia (z dojazdem do ucznia) tel.: 773-54-53, 0-888-46-30-99.
◗ Psycholog i pedagog prowadzi zaj´cia reedukacyjne z j´z. polskiego
i matematyki - konsultacje, porady. Tel.: 0-601-097-058, 773-12-22
wieczorem.
◗ J´z. niemiecki - profesjonalne t∏umaczenia: zwyk∏e, przysi´g∏e, expresowe tel.: 773-28-70.
◗ Firma Radan - profesjonalny monta˝ i serwis instalacji gazowych,
atrakcyjne ceny, wieloletnie doÊwiadczenie, wtrysk gazu, instalacje
tradycyjne. Stara Mi∏osna ul. Trakt Brzeski 53 tel.: 0-888-90-85-68.
◗ Korepetycje z j´z. polskiego - wszystkie stopnie nauczania tel.: 77328-07.
◗ Korepetycje - matematyka i fizyka (pe∏ny zakres) tel.: 0-605-959-963
◗ Matematyka - korepetycji w zakresie gimnazjum i liceum udziela nauczycielka z wieloletnim doÊwiadczeniem tel.: 773-35-98.
◗ "Russkaja Izbuszka" - studio nauki j´z. rosyjskiego, t∏umaczeƒ i konsultacji lingwistycznych tel.: 77-34-087, 0-504-69-79-18.
◗ Auto Szko∏a - prawo jazdy kat. B, doszkalanie tel. 773-25-32, 0-501373-408.
◗ Sprzedam ∏ó˝eczko dzieci´ce, wózek spacerowy i fotelik samochodowy marki "Chicco" do 36 kg, tel.: 773-26-93, 0-505-868-173.
◗ Korepetycje matematyka, fizyka - ka˝dy zakres tel.: 0-605-959-963.
◗ Solidny, uczciwy student podejmie dowolnà prac´ na terenie Starej
Mi∏osnej tel.: 0-509-043-962.
◗ Sprzedam u˝ywane rega∏y do sklepu i u˝ywane meble do domu tel.:
773-17-02.
◗ Podejm´ prac´ w zakresie malowania ogrodzeƒ i prac porzàdkowych
w ogrodzie tel.: 773-17-02.
◗ Us∏ugi remontowe i meble kuchenne tel. 0-607-079-951.
◗ Do wynaj´cia budynek gospodarczy, wolnostojàcy o pow. 120 m2 na
magazyn, hurtowni´, ma∏a produkcj´ itp. tel. 773-25-60.

ogród, plac zabaw dla dzieci, piwnica i miejsce parkingowe. tel 0-606
◗ Esperal - odtrucia alkoholowe ca∏odobowo, lek. med. chirurg (dys249 151.
krecja zapewniona) tel.: 0-601-62-22-62.
◗ Tanio oddam Budowlany Kontener Mieszkalny z blachy ocynk. d∏.6m
◗ Matematyka - korepetycje, ka˝dy zakres, równie˝ ca∏ki. Dwa pierwtel. 505 045 408.
sze spotkania gratis. 0 603 873 285.
◗ Tanio oddam WC typu Toy Toy tel. 505 045 408.
◗ Sprzedam ma∏o u˝ywanà kuchni´ gazowà 0 600 362255.
◗ Dodatkowa lub sta∏a praca dla aktywnych. 0 508 59 45 56.
◗ Przyjm´ sprzàtanie dodatkowo równie˝ w weekendy. Osoba ze Starej Mi∏osnej. tel. 0609172392.
◗ Korepetycje z matematyki i fizyki, udziela student PW. Tanio i solidnie.
Zakres szko∏y podstawowej, gimnazjum i szko∏y Êredniej. Przygoto◗ Sprzedam Daewoo Espero 1,5 16V, 1997, 141 tys. km., KLIMA,
wanie do egzaminów, klasówek, ale te˝ regularna i systematyczna
wspom. kier., elektr. szyby i lusterka, radio, 1. w∏aÊciciel, tel. 0-504
pomoc w przyswajaniu bie˝àcego materia∏u oraz odrabianiu prac do064 092.
mowych. Dojazd do uzgodnienia. 25z∏ / 60 min. tel: 0508-558-094.
◗ Szukam pracy.M∏oda, Êrednie, na pó∏ etatu. tel.0604 722 317.
Zapraszam!
◗ Studentka matematyki UW udzieli korepetycji z zakresu gimnazjum i
◗ Pranie dywanów „na sucho”, usuwanie roztoczy z ∏ó˝ek i materaców,
liceum (takze przygotowanie do matury i egzaminow). Cena: 20 zl/h.
czyszczenie mebli tapicerowanych przy u˝yciu profesjonalnego urzàtel: 0 695 491 641.
dzenia firmy Kirby. Tel.: 0(22) 812 55 72, 0 506 365 676.
◗ Studentka Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki
◗ Kocieta brytyjskie(wlasciwie scotch fold i scotch straight) 8-tygow zakresie szko∏y podstawowej i gimnazjum. Przygotowanie do
dniowe,przyuczone do kuwety.TANIO,tel.773-17-89.
sprawdzianów, pomoc w zrozumieniu bie˝àcego materia∏u. Pierwsza
◗ US¸UGI TAPICERSKIE. Renowacja mebli. Wykonywanie mebli na zalekcja GRATIS!!! Ka˝da nast´pna: 30z∏/1h. tel.: 0661 536 717, 773 94
mówienie. tel. 673-02-11 lub 602-677-559.
73 (po 18), e-mail: arachidka@tlen.pl
◗ Opiekunki do dzieci poszukuj´. Tel. 773 11 96 po 2100.
◗ Wynajm´ lokal sklepowy 27m2 w centrum Weso∏ej (si∏a,woda, kanalizacja) tel. 501-641-795
◗ Poszukujemy m∏odej , sympatycznej osoby do prowadzenia urodzin
◗ Fortepian,keyboard,akordeon - lekcje profesjonalnie.
dla dzieci w Klubie Tenisowym Pohulanka. Tel.773-00-70, 0602-2302-42.
◗ Przyjm´ prac´ dodatkowà - sprzàtanie w godzinach popo∏udniowych
a tak˝e w weekendy, tel. 0609 172 392.
◗ Powierzchnia reklamowa do wynaj´cia.Tel. 0602-23-02-42.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka. Wymagane doÊwiadczenie
Og∏oszenia drobne publikujemy za darmo.
w pracy z ma∏ymi dzieçmi. Tel.
Najlepiej przesy∏aç je mailem na adres: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
0605 555 766.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio dwupoziomowe, ∏adnie wykoƒczone mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie, 106m2 – 4 pokoje. Teren
ogrodzony, pi´kny ogród, plac
zabaw dla dzieci, piwnica i miejsce parkingowe. Cena 289000
PLN. tel. 0-606 249 150.
◗ Sprzedam bezpoÊrednio 3-pokojowe (70m2) dobrze wyposa˝one mieszkanie w Starej Mi∏oÊnie. Teren ogrodzony, pi´kny

Licencja Ministerstwa
Finansów nr 220

Oferuje kompleksowà us∏ug´ ksi´gowo-podatkowà
Siedziba

Oddzia∏-Grochów

ul. Irysów 7, Stara Mi∏osna
tel. (022) 773-31-31
www.rada.net.pl

ul. Grochowska 278 lok. 2, 03-841 Warszawa
tel. (022) 813-12-03, faks: 870-74-85
e-mail: rada@list.pl

TA X I - W E S O ¸ A
tel.

773 70 31, tel. kom. 0-601 220 910

DOJAZD GRATIS 24 h

1.60 z∏
1 km

Gabinet Stomatologiczny
lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko
LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: poniedzia∏ek–piàtek 900-2100, sobota 900-1300

Tel. 773-21-12 Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, ul. Hiacyntowa 19

BIURO RACHUNKOWE Lic. MF 9130/98
Us∏ugi ksi´gowe w pe∏nym zakresie, doradztwo podatkowe, us∏ugi kadrowe i ZUS
UWAGA! Promocyjne ceny na obs∏ug´ firm
ul. Trakt Brzeski 54A, Warszawa-Weso∏a (pawilony handlowe)
tel. 773

25 69, 773 38 91

Elektromechanika Pojazdowa
• Elektronika pojazdowa
• Radiomonta˝ (nag∏aÊnianie pojazdów)
• Zestawy g∏oÊnomówiàce
• Alarmy
• Uk∏ady ABS itp
Wystawiamy faktury VAT
ul. Jeêdziecka 4, 05-077 Warszawa-Weso∏a
tel.: 773 18 61, 0501 560 979, e-mail: arekgu@interia.pl

W i a d o m o Ê c i S à s i e d z k i e S t a r a M i ∏ o s n a - pismo mieszkaƒców Starej Mi∏osny.
Redaguje zespó∏: Izabela Antosiewicz (sekretarz redakcji), Katarzyna G∏usek, Magdalena J´drzejewska, Marcin J´drzejewski (redaktor naczelny), Justyna Ko∏akowska, Marian Mahor, Dorota Mierzejewska (reklama, tel. 773 13 13), Beata Niewiadomy, Anna Susicka, Dorota Wroƒska, Izabella Zych. Foto: Iza Antosiewicz,
Magda J´drzejewska, autorzy. Kontakt z redakcjà: tel.: 613 34 37, fax: 613 18 49, e-mail: wiadomosci.sasiedzkie@najcomp.com.pl
Adres do korespondencji: 04-506 Warszawa, ul. Minerska 1, Wydawca: NAJ-COMP. ISSN 1509-0833. Nak∏ad: 5.200 egz., Gazeta bezp∏atna! Redakcja nie zwraca
tekstów nie zamówionych. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów i korekty j´zykowej. Za informacje zawarte w reklamach Redakcja nie odpowiada.

Reklama:
Dorota Mierzejewska
– tel. 773-13-13
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GADOMSKA NIERUCHOMOÂCI
Licencja nr 51

Od 1990 r. sprzedaj´ w Starej Mi∏osnej
mieszkania i domy

0601 355 130

oddzwoni´

Dzwoƒ, korzystna i bezpieczna sprzeda˝!!
04-076 Warszawa
ul. Waszyngtona 79/81 m. 1
(przy Rondzie Wiatraczna)

tel. 870 55 55
www.gadomska.pl
biuro@gadomska.pl

kupno – sprzeda˝ – wynajem
PoÊrednik licencjonowany nr 232

• Warszawa .............................................. 617 49 20
• Weso∏a – Sulejówek .............................. 773 02 70
• Gm. Halinówe – Wiàzowna ................ 773 02 71
• Wawer Józefów – Otwock .................... 773 02 72
• Dzia∏ki inwestycyjne ........................ 501 773 670
ul. Dolomitowa 2, 05-077 Warszawa-Weso∏a
e-mail: biuro@j-n.pl
www.jablonski.com.pl

CU
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WYWÓZ NIECZYSTOÂCI
p∏ynnych i sta∏ych
Warszawa-Weso∏a, ul. Szosa Lubelska 2
tel. 773 37 67, tel./fax 773 24 63

Szeroki wybór daƒ,
rezerwacje telefoniczne,
przyj´cia okolicznoÊciowe,
dania na wynos.

y
n
e
c
e
i
k
Nis
ul. Jana Paw∏a II 23 lok. B1,
Weso∏a – Stara Mi∏osna (Centrum „Pogodna”)

zapraszamy codziennie w godz. 1200–2000

tel. 773 84 92
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