
ŁOWICKI
30 lipca 2006  nr 30

G
O

ŚĆ
 N

IED
Z

IELN
Y

30 lipca 2006

I

Po raz trzeci mieszkańcy Rawy 
Mazowieckiej  mieli okazję obser-

wować eliminacje do Ogólnopolskiego 
Czempionatu Koni Huculskich. 
Organizatorem imprezy, która zgroma-
dziła przedstawicieli kilkunastu staj-
ni z całego kraju, była Stadnina Koni 
„ Jagiellonka” i burmistrz Eugeniusz 
Góraj. W programie czempionatu znalazł 
się między innymi konkurs zaprzęgów, 
pokaz strojów wojskowych Księstwa 
Warszawskiego, a także przejażdżki w 
siodle dla najmłodszych. Nie zabrakło 

zawodów w skokach i 
ścieżki huculskiej w le-
sie nad zalewem Tatar.  
Widowiskowe imprezy 
czempionatu zgroma-
dziły wielu widzów.

KATARZYNA 
GRABOWSKA

WEEKEND Z HUCUŁAMI

Konkurs 
zaprzęgów 
w Ośrodku 
Sportu 
i Rekreacji 
w Rawie 
Mazowieckiej 

Półmetek wakacji. Jeszcze 
cały miesiąc odpoczynku 

od szkoły. Już sam fakt, że 
nie trzeba codziennie ma-
szerować z plecakiem i książ-
kami jest dla dzieci czymś 
wspaniałym. By jednak do-
brze naładować akumulato-
ry i z nowymi siłami wejść 
od września w codzienne 
obowiązki, dobrze jest opuś-
cić, choć na trochę, rodzinny 
dom i swoje miasto. Wiedzą 
o tym pracujący na co dzień 
z dziećmi. Dlatego z takim 
uporem i wytrwale instytucje 
i ludzie zbierają fundusze na 
wypoczynek dla swoich pod-
opiecznych. O wakacyjnych 
radościach i smutkach pisze-
my na stronach IV–V.  

ZA TYDZIEŃ
  OD 50 LAT RAZEM i dalej za-

kochani
  Panorama parafii pw. MB 

KRÓLOWEJ POLSKI W IŁOWIE

KATARZYNA 
GRABOWSKA
redaktor wydania
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Coraz więcej ofiar upalnego lata 

Tęsknię za ochłodzeniem
Zazwyczaj słońce pobudza nas 
do życia i napawa dużą dawką 
optymizmu. Ale wszystko,
co uciążliwe, w końcu zaczyna 
przeszkadzać. W tym roku 
słoneczne lato nawet zabija. 

– Przebywam w szpitalu, po-
nieważ zaszkodziły mi upały – 
mówi Wiesław Rosłonek, pacjent 
oddziału wewnętrznego łowickie-
go szpitala. – Jak tylko przyjecha-
łem do szpitala, to od razu musia-
łem wziąć tlen, bo bez tlenu nie 
mogłem oddychać. 

– Ciężko się czuję w czasie 
upałów. Jest mi duszno – mówi 
Konstanty Żałoba z tego samego 
oddziału, co pan Wiesław. 

Lekarze podkreślają, że groź-
na jest nie tylko wysoka tempe-
ratura, ale nagłe skoki ciśnienia. 
Wysoka temperatura wpływa nie-
korzystnie na nasz stan psychicz-
ny, jesteśmy bardziej senni, leni-
wi, rozkojarzeni i częściej popeł-
niamy błędy – również te na dro-
gach, które nierzadko kończą się 
tragicznie. – W okresie upałów 

karetka pogotowia wy-
jeżdża częściej niż zwy-
kle – mówi Elżbieta To-
maszewska z Pogoto-
wia Ratunkowego w 
Łowiczu. – Wyjeżdża-
my głównie do osób starszych i 
chorych, leczonych na nadciśnie-
nie i serce.

To właśnie chorzy i starsi w 
sposób szczególny powinni słu-
chać rad specjalistów. – Przede 
wszystkim w czasie upałów trze-
ba dużo pić, ubierać się lekko, nie 

należy wychodzić z do-
mu, a jeśli wyjście jest 
konieczne, to należy to 
zrobić w godzinach po-
rannych lub wieczor-
nych – mówi Andrzej 

Kaźmierczak ordynator oddziału 
anestezjologicznego i intensyw-
nej terapii w łowickim szpitalu. – 
Apeluję do wszystkich osób, któ-
re cierpią na przewlekłe choro-
by, by nie lekceważyły niebezpie-
czeństwa, jakie niesie za sobą fala 
upałów.  MARCIN WÓJCIK
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Lekarz Andrzej 
Kaźmierczak radzi, 
by ograniczać 
wyjścia z domu
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Idzi na szlaku festiwalu

INOWŁÓDZ. VII edycja Wę-
drownego Festiwalu Filharmonii 
Łódzkiej „Kolory Polski” zawita-
ła do Inowłodza już po raz dru-
gi. I podobnie jak w roku ubie-
głym zgromadziła rzesze słu-
chaczy. „Kolory Polski” wędrują 
nie tylko po zabytkach regionu, 
ale i po różnych stylach i epo-
kach muzycznych. W koncercie 
pt. „Polska liryka wokalna u źró-

deł” wystąpili Jolanta Bobras – 
sopran, Marek Pająk – clavinowa 
oraz kwartet „JORGI” w składzie: 
Beata Oleszek – śpiew biały, Ma-
ciej Rychły – instrumenty paster-
skie, Waldemar Rychły – gitara, 
Janusz Brych – saksofon. W koś-
ciółku św. Idziego można było 
usłyszeć utwory Stanisława Mo-
niuszki, Władysława Żeleńskiego 
czy Ignacego Komorowskiego.

Ma być bezpieczniej
SKIERNIEWICE. Dwukrot-
nie wzrosła liczba policyjnych 
patroli na ulicach Skierniewic. 
Pieniądze na ten cel przeka-
zał samorząd miasta. – Chce-
my, by wzrosło faktyczne bez-
pieczeństwo, by ludzie napraw-
dę zaczęli czuć się bezpieczniej 

– mówi prezydent Ryszard Bo-
gusz. Policjanci mają patrolo-
wać najbardziej niebezpieczne 
rejony miasta, do których zali-
cza się osiedle Widok, okolice 
parku, dworca, MCK i zalewu, a 
także ulice Reymonta i Łuczyń-
skiego.

Jarmark antyków
SPAŁA. Ósma edycja Spalskie-
go Jarmarku Antyków i Ręko-
dzieła Ludowego przyciągnęła 
82 wystawców z okręgu łódz-
kiego, ale także z Puław i Stara-
chowic.– Nie ma w wojewódz-
twie łódzkim podobnej imprezy 

– mówi Robert Papis, organiza-
tor jarmarków. – Pomyślałem, że 
może to być jeden ze sposobów 
na zwiększenie zainteresowania 
Spałą. Najwyraźniej pomysł był 
dobry, bo spalski jarmark obej-
rzało setki turystów. 

Roboty na drodze
MOKRA, BEŁCHÓW, BOLI-
MÓW. Na trasie Mokra Prawa–
Bełchów trwa podnoszenie ko-
ron drzew. Firma z Łodzi wyci-
na ograniczające widoczność 
na drodze gałęzie. W związ-

ku z pracami występują utrud-
nienia w ruchu. Również w 
Bolimowie kierowcy napotkają 
drobne kłopoty. Tam trwa ma-
lowanie pasów na świeżo poło-
żonym asfalcie.

Głuszec w muzeum
SOCHACZEW. W Muzeum 
Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bi-
twy nad Bzurą oglądać można 
wystawę „Ptaki i ssaki naszych 
lasów”. Eksponaty pochodzą z 
Muzeum Łowiectwa w Warsza-
wie. Na ekspozycji obok  ga-
tunków pospolitych znajdziemy 
gatunki ginące, takie jak orzeł 
przedni, głuszec czy cietrzew. 

W kilku miejscach na drodze Mokra–Bełchów napotkać można przeszkody
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Zabytkowy kościółek św. Idziego w Inowłodzu to bardzo dobre miejsce  
na takie koncerty
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Policjanci z KMP w Skierniewicach poza służbą pełnią dodatkowe patrole 
na ulicach miasta

Spalski jarmark to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów 

Leszek Nawrocki oprowadza  
po wystawie w muzeum KA
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Co w trawie piszczy? 

DZIENNIKARZOM 
STOP

– W 1990 roku 
powstała usta-
wa o samorzą-
dzie gminnym, a 
razem z nią ar-
tykuł 11 B, mó-

wiący o jawności działania 
organów gminy. Niestety, 
mimo wydawać by się mo-
gło jasnego i precyzyjne-
go prawa, gminni urzędni-
cy wciąż otaczają się kor-
donem tajemnicy, bo w ich 
mniemaniu tak będzie bez-
pieczniej. Wskutek takiego 
działania maleje zaufanie 
społeczeństwa, a zaufanie 
trzeba przecież długo od-
budowywać. 

W jednym z urzędów w 
regionie zapytaliśmy o orga-
nizowane w mieście waka-
cje dla dzieci szkolnych, ale 
odmówiono nam informa-
cji. Podobna sytuacja spot-
kała skierniewickich dzien-
nikarzy, którzy w zeszłym 
tygodniu zostali wyprosze-
nie za drzwi z posiedze-
nia komisji rewizyjnej, co ła-
mie ustawę o samorządzie 
gminnym. 

Wydawać by się mogło, 
że na takie i podobne incy-
denty samorządów wobec 
dziennikarzy nie ma miejsca 
w 2006 roku, czyli kilkana-
ście lat po upadku ustroju, 
który z założenia był prze-
ciwko „pismakom”. Skoro 
odgórnie i oficjalnie wyma-
ga się, aby białe nazywać 
białym, a czarne czarnym, to 
nic więcej nie pozostaje, jak 
pełna jawność działania. 

MARCIN WÓJCIK
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 R E K L A M A 

Rolnicy domagają się ogłoszenia klęski żywiołowej 

Kosztowne upały 
Szykują się podwyżki 
podstawowych produktów 
spożywczych – mleka, mąki, 
chleba. A odpowiada 
za to upalne lato i brak zapasów 
w spichlerzach. 

W chwili obecnej słońce i wy-
soka temperatura cieszą już tyl-
ko nadmorskich wczasowiczów. 
Tego entuzjazmu na pewno nie 
widać wśród rolników, którzy 
liczą straty na polach spowo-
dowane falą upałów. Wojewoda 
łódzki rozważa ogłoszenie klę-
ski suszy, jednak wcześniej rol-
nicy muszą przesłać oszacowa-
ne straty. – Wszystko suche, już 
prawie uschło. U mnie plony bę-
dą znacznie niższe, nawet o 
40 procent – mówi załama-
nym głosem Jan Perzyński 
z miejscowości Wrzeczko 
koło Łyszkowic. 

Już wiadomo, że 
zboża w tym ro-
ku będzie mało, 
a za tym na pew-
no pójdzie pod-
wyżka mąki i chle-
ba. Również coraz 
trudniej utrzymać 
bydło, bo pastwiska 
zamieniły się w stepy, 
a tym samym trud-
no zgromadzić 
odpowiedni za-
pas siana. Niektó-
rzy rolnicy już kar-
mią bydło kiszon-
ką, która zgroma-
dzona była na 
zimę. – Przy 
takich proble-
mach będzie 

musiało zdrożeć mleko – mówi 
hodowca bydła mlecznego z po-
wiatu łowickiego. 

Upały dostar-
czają również nie-
małych proble-

mów sadow-
nikom i plan-
tatorom. Plan-
tatorzy czar-
nej porzecz-
ki z powiatu 
rawskiego rozważają możliwość 
zlikwidowania swoich plantacji, 
bo w tym roku na pewno nic 
nie zarobią. Owoce usychają 
na krzakach, a ich cena w sku-
pie jest bardzo niska. Za kilo-
gram czarnej porzeczki moż-
na dostać 60 groszy. W tej kal-
kulacji warto dodać, że wy-

produkowanie kilograma po-
rzeczek kosztuje plantatora nie 
mniej niż 1,80 zł, a za litr soku 

trzeba w sklepie zapłacić co 
najmniej 4 zł. 

Dla niektórych rolni-
ków tegoroczne lato przy-
czyniło się do przyspie-
szenia decyzji o likwida-
cji gospodarstwa. Oby ta-

kich decyzji było jak naj-
mniej, ale jest to możliwe tyl-
ko przy zewnętrznym wspar-
ciu rolników. 

MARCIN WÓJCIK 
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prawie uschło. U mnie plony bę-
dą znacznie niższe, nawet o 
40 procent – mówi załama-
nym głosem Jan Perzyński 
z miejscowości Wrzeczko 
koło Łyszkowic. 

Już wiadomo, że 
zboża w tym ro-
ku będzie mało, 
a za tym na pew-
no pójdzie pod-
wyżka mąki i chle-
ba. Również coraz 
trudniej utrzymać 
bydło, bo pastwiska 
zamieniły się w stepy, 
a tym samym trud-
no zgromadzić 
odpowiedni za-
pas siana. Niektó-
rzy rolnicy już kar-
mią bydło kiszon-
ką, która zgroma-
dzona była na 
zimę. – Przy 
takich proble-
mach będzie 

Upały dostar-
czają również nie-
małych proble-

tatorzy czar-
nej porzecz-
ki z powiatu 
rawskiego rozważają możliwość 
zlikwidowania swoich plantacji, 
bo w tym roku na pewno nic 
nie zarobią. Owoce usychają 
na krzakach, a ich cena w sku-
pie jest bardzo niska. Za kilo-
gram czarnej porzeczki moż-
na dostać 60 groszy. W tej kal-
kulacji warto dodać, że wy-

produkowanie kilograma po-
rzeczek kosztuje plantatora nie 
mniej niż 1,80 zł, a za litr soku 

trzeba w sklepie zapłacić co 
najmniej 4 zł. 

Dla niektórych rolni-
ków tegoroczne lato przy-
czyniło się do przyspie-
szenia decyzji o likwida-
cji gospodarstwa. Oby ta-

kich decyzji było jak naj-
mniej, ale jest to możliwe tyl-
ko przy zewnętrznym wspar-
ciu rolników. 

MARCIN WÓJCIK 

Pastwiska 
w województwie 

łódzkim zamieniły 
się w stepy

Jan Perzyński 
szacuje straty 

upraw 
na około 
40 proc.



Płaczą dziewczęta. Pytane: 
czemu? – odpowiadają, 
że żal, że chciałyby dłu-
żej być na koloniach. Żal 

za innym życiem. Odpoczynkiem 
od codziennych problemów, któ-
rych przecież dzieci też mają 
niemało. Zwłaszcza niektóre. 
Chłopaki trzymają fason. Ale i po 
nich widać, że to był niezwykły 
wyjazd, po którym nie chciałoby 
się jeszcze wracać i który zapa-
miętają na długo. 

Smutek, bo już koniec

– Było wspaniale – mówi Syl-
wia Warmińska zaraz po wyjściu z 
autokaru. – Nasi opiekunowie, Se-
bastian i Sylwia Koriat, to cudow-
ni ludzie. Nie wyróżniali nikogo. 
Każdy dla nich był tak samo do-
bry i ważny. Starali się troszczyć o 
wszystkich tak samo. Ze wszystki-
mi potrafili rozmawiać – opowia-
da nastolatka ze łzami w oczach. 

Sylwia przez długi czas 
nie potrafi się powstrzy-
mać od płaczu. Mimo 
starań, nie udaje się jej 
ukryć łez. – Dlaczego 
płaczesz? – pytam i nie 
słyszę odpowiedzi. Tyl-
ko te łzy skrywane pod rękawem 
i opuszczoną głową. 

Dzieci ze świetlicy im. Janu-
sza Korczaka przy Fundacji Dzie-
cięcy Uśmiech w Skierniewicach 
spędziły dwa tygodnie w Bystrzy-
cy Górnej. Co roku fundacja or-
ganizuje wakacyjny wypoczynek 
dla swoich podopiecznych. I co 
roku dla wielu z nich jest to je-
dyna możliwość wyjazdu. – Za-
przyjaźniliśmy się ze szkołą im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w 
Bystrzycy, i dzięki temu możemy 
tam dzieciaki wysłać – mówi Ma-
ria Czyżykowska-Karczewska. – 
Koszt to tylko 20 złotych za dobę 
od dziecka – dodaje prezes Fun-
dacji Dziecięcy Uśmiech. 

Dzieciaki zwiedziły Kotli-
nę Kłodzką, organizowano dla 
nich zajęcia sportowe i plastycz-
ne. Swoje wrażenia opisywały 

w dzienniczkach i wyry-
sowywały na kartonach. 
– Cudowne wakacje – 
mówią zgodnie Patry-
cja Krajewska i Paula Tu-
łacz. Dziewczynki, jak 
większość dzieci, resztę 

wakacji spędzą już w domu. 

Wyjedzie nawet  
nie połowa
Blisko 47 proc. Polaków nie 

wyjedzie na wakacje. Więcej niż 
połowa dzieci w wieku szkolnym 
nie opuści w miesiącach letnich 
miejsca zamieszkania. Na waka-
cyjny wypoczynek organizacje, 
fundacje, parafie zbierają pienią-
dze przez cały rok. Te dwa tygo-
dnie okazują się bowiem niezwy-
kle ważne. To nie tylko wypoczy-
nek od szkolnych książek. To też 
spokój i inne niż na co dzień, nie 
zawsze dobre życie. To też dla ty-
sięcy dzieci często jedyna oka-
zja, by wyjechać poza granice ro-
dzinnego miasta. Tym, którzy nie 
wyjadą, samorządy starają się za-
pewnić wypoczynek na miejscu. 
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Więcej niż połowa dzieci w wieku szkolnym nie opuści w wakacje miejsca zamieszkania

Wakacje – radości i smutki
Podjeżdża autokar. 
Otwierają się drzwi  

i w ramiona rodziców 
wpadają niewidziane  

od dwóch tygodni pociechy. 
Dzieci ze skierniewickiej 

świetlicy im. Janusza 
Korczaka wróciły z kolonii 

w Bystrzycy Górnej. 
Przywitanie,  

radość i... łzy. 

tekst i zdjęcia 
KATARZYNA 
GRABOWSKA

Sonda

NASZE PÓŁKOLONIE

KAROLINA MILCZAREK 
– Bardzo po-
doba mi się na 
półkoloniach. 
Dużo wycie-
czek i atrakcji, 
a nawet jak je-

steśmy na miejscu, to zaję-
cia przed szkołą też są cie-
kawe. Mam dużo koleża-
nek i kolegów. Jest bardzo 
dobre jedzenie. Nie braku-
je chętnych na dokładki. 
Codziennie też jest pod-
wieczorek i desery – sło-
dycze, cukierki. 

OLA PIETRZAK 
– Najbardziej 
podobała mi 
się wycieczka 
do sali zabaw 
w Sochaczewie, 
tak zwanej baj-

landii. Lubię też zawody 
sportowe, które polegają 
na zabawie, a nie na rywa-
lizacji. Są śmieszne konku-
rencje, takie jak rzut bere-
tem. Bardzo smaczne też 
są posiłki przygotowywa-
ne dla nas. Zupy owocowe, 
w sam raz na taką pogodę 

KLAUDIA PODDENEK 
– Mamy bar-
dzo dużo wy-
cieczek, i to mi 
się podoba naj-
bardziej. Ale 
również dzień 

zorganizowany na miej-
scu może być udany. Teraz 
przygotowujemy przed-
stawienie na zakończenie 
półkolonii. Uczymy się kil-
ku piosenek i tańców. Szy-
kujemy stroje. Bardzo bym 
chciała, żeby takie wakacje 
trwały jak najdłużej.

Z półkolonii  
w Gimnazjum nr 2  
w Sochaczewie 
skorzystało  
200 dzieci
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Więcej niż połowa dzieci w wieku szkolnym nie opuści w wakacje miejsca zamieszkania

Wakacje – radości i smutki

Od lat Urząd Miasta w Sochacze-
wie organizuje miejskie półkolo-
nie. Na dwóch 2-tygodniowych 
turnusach wypoczywa 200 dzie-
ci ze szkół podstawowych. Dzieć-
mi opiekują się pracownicy MOPS 
i nauczyciele z sochaczewskich 
szkół. Co drugi dzień wyjście na 
basen, wycieczka do multikina w 
Warszawie i do bajlandii w Socha-
czewie. Dzień w gospodarstwie 
agroturystycznym w Grzybowie 
przynosi kolejne atrakcje, jak na 
przykład pieczenie chleba. Wizyta 
policjanta daje z kolei możliwość 
wypróbowania wszystkich dźwię-
ków policyjnych syren. Wszyst-
ko zaplanowane, czas dokładnie 
wypełniony. To nie jest siedzenie 
w szkolnych murach – tego mają 
dosyć przez cały rok. Teraz waż-
ne jest, by dziecko poczuło się 
docenione, by było zadowolone i 
uśmiechnięte. 

Kolejka po owocową

Każdego dnia dzieci dostają 
śniadanie, obiad i podwieczorek. 
Panie z kuchni znają ich upodoba-

nia. W dniu, w którym 
ugotowały zupę owo-
cową, ustawiła się ko-
lejka po dokładkę. Po 
obiedzie dzieci odno-
szą talerze i za każdym 
razem słychać „dzię-
kuję”. Dla każdego 
uczestnika półkolonii 
na zakończenie przy-
gotowano dyplom, każ-
dy też dostał upominek 
– szkolne przybory i 
zabawki. – Gdy dziecko 
dostanie prezent, to wi-
dać w oczach ogromną 

radość. Cieszą się, że 
ktoś je dowartościował 
i docenił – mówi Iwo-
na Woźnicka-Pietrzak, 
kierownik półkolonii. 
Co roku jest znacznie 
więcej chętnych niż 
miejsc. Koszt pobytu 
dziecka na 2-tygodnio-
wych półkoloniach to 
15 zł. Dla niektórych to 
i tak za dużo. Jeszcze 
nigdy się nie zdarzy-
ło „ściągnąć” pieniędzy 
od wszystkich dzieci.  
 

Ogromnie ważny jest 
dla dziecka wypoczy-

nek poza domem. Chodzi 
tu nie tylko o fizyczny od-
poczynek, ale i o psychikę 
tych dzieci. Mają spokój, 
nie są zalęknione. Poznają 
piękno przyrody i nabiera-
ją wewnętrznej motywacji 
do starania się, by ich życie 
wyglądało inaczej niż do tej 
pory, lepiej. Wracają wyci-
szone, co, biorąc pod uwa-
gę ich codzienne życie, jest 
bardzo ważne. Placówki 
miejskie starają się zago-
spodarować jakoś wolny 
czas dzieciom pozostają-
cym w mieście. Jest sporo 
ciekawych propozycji, i to 
dobrze. Jeszcze lepiej jed-
nak, gdy mogą one choć na 
trochę wyjechać z miejsca 
zamieszkania.

MOIM 
ZDANIEM

MARIA CZYŻYKOWSKA- 
-KARCZEWSKA

prezes Fundacji Dziecięcy Uśmiech 

Żadnego 
grymaszenia 
nad talerzem, 
bo i jedzenie w 
sochaczewskim 
gimnazjum bardzo 
smaczne

Poniżej: Z kolonii 
w Bystrzycy 
Kłodzkiej wróciły 
dzieci  
ze Skierniewic
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Kazachstan
mnie zachwyca

Kochani przyjaciele!
Kilka tygodni temu otrzyma-

łam zaproszenie na spotkanie 
szkoleniowe dla liderów w Ka-
ragandzie. Ewangelizowała tam 
grupa ze Słowacji. Oczywiście, 
że z radością przyjęłam to za-
proszenie. Szkoła dla liderów 
okazała się rekolekcjami. I to ja-
kimi! Zrobiłam sobie general-
ne pranie duszy. Każdy dzień 
dla mnie tam – to jak prysznic 
w czasie suszy. Tematem by-
ły błogosławieństwa i grzechy 
główne. 

I tak wyglądają sprawy u 
mnie. A Kazachstan? Już tak 
przywykłam, że wszystko mi 
się wydaje normalne. Zachwy-
ca jednak cały czas. Gorąco 
znowu u nas. Lato. Byłam na 
obozie rekolekcyjnym z mło-
dzieżą. Wysoooko w górach! 
Sam obóz na wysokości 3000 
m n.p.m.  Tam już chłodniej. A 
weszliśmy jeszcze wyżej, tak 
że byłam prawie na czteroty-
sięczniku. Nie doszłam do koń-
ca, bo przemokły mi nogi cał-
kowicie. I większość z nas pad-
ła na kamienie i zasnęła. Byli-
śmy tak zmęczeni, że marzyli-
śmy tylko o ciepłych skarpet-
kach, zjedliśmy najpyszniejszy 
chleb z keczupem na świecie, 
a później była Msza święta w 
obłokach. 

Lato to kryzys dla frekwen-
cji w kościele, wszyscy na 
działkach i nic nie jest ważniej-
sze od pielenia. A propos pie-
lenia, spędziłam trzy dni wśród 
róż na dziedzińcu i spaliłam so-
bie plecy. Trzeba się było rato-
wać kefirem, 
który posłu-
żył jak środek 
kojący patel-
nię na mojej 
skórze. 

To był 
znów osobi-
sty wątek, a 
co jeszcze w 
stepie szero-
kim...? Diece-
zja Ałmaty – w 

tym roku mamy sporo świąt, sa-
me jubileusze. Już świętowa-
liśmy 75. urodziny księdza bi-
skupa, młodzież przygotowała 
makietę Ojca (naturalnych roz-
miarów), ubraną w skromny ha-
bit (jak to najczęściej nasz Pa-
sterz się ubiera), trzymającą w 
rękach nasz kościół. Przemasze-
rowali środkiem kościoła z wiel-
kim plakatem – „Kochamy Cię”, 
odśpiewali tutejszą wersję „Sto 
lat” itd. Za kilka dni czeka nas 
jeszcze jeden jubileusz, księ-
dzu biskupowi minie 50 lat ka-
płaństwa. 

Parafia – oj, zmieniło się! 
Mamy dodatkowe Msze świę-
te. Przybyło nam ich aż dwie w 
tygodniu, i to w różnych języ-
kach. Po pierwsze wieczorem w 
niedzielę modlimy się po kore-

ańsku. Koreańska diaspora jest 
dość liczna i mówiąca (w odróż-
nieniu od polskiej) w swoim oj-
czystym języku. Przyjechał do 
nas nowy ksiądz, misjonarz z 
Korei. Nie zna ani słowa po ro-
syjsku. Naród koreański, o czym 
niewielu wie, przeżywał takie 
jak Polska, Ukraina czy Niemcy 
zsyłki na step. W takich samych 
wagonach, w takich samych wa-

runkach trafili do Kazachsta-
nu dziadkowie moich rówieś-
ników.  Ich wspólnoty w Ałma-
ty są dość aktywne, wciąż orga-
nizują koncerty, spotkania przy 
stole. Jest kilka kościołów pro-
testanckich koreańskich. Jedna 
z naszych parafianek, ucząc się 
koreańskiego, trafiła do semi-
narium protestanckiego, chcia-
ła być pastorem, a dziś zgad-
nijcie, co robi? Ukończyła rok 
temu nowicjat u naszych sióstr 
franciszkanek! Mieszka w Bisz-
keku (stolica Kirgizji). Szalona 
Boża istota, rozpiera ją ener-
gia i piękny głos. Zaraża swo-
ją miłością, światłem i czystoś-
cią. Uwielbiam, kiedy przyjeż-
dża do nas. Druga zmiana to 
Msze po polsku. Dwa razy w 
miesiącu. Nieźle jak na maleń-
ką wspólnotę. Przypominam, 
że mamy też Mszę po angiel-
sku. Ciekawe zderzenie kultur. 
Katolicyzm Kazachstanu zeu-
ropeizowany, i to tą kulturą 
wschodnią, polsko-słowacką, 
z elementami prawosławia i 
amerykańskim luzem. Nie chcę 
też oczywiście nikogo obrazić. 
Po prostu nasza liturgia napeł-
niona dostojnością, skromnoś-
cią, powagą, kaznodzieja wy-
soko z ambony głosi biblijne 
kazania. A po amerykańsku – w 
dżinsach, z biegającymi dzieć-
mi, ksiądz na kazaniu wśród 
wiernych, rozmawiający, zada-
jący pytania. Jeszcze nie byłam 
na koreańskiej Mszy. Nie wiem, 
czym ona się wyróżnia. 

Nie ustawajcie w modlitwie, 
bardzo jej potrzebuję. Pozdra-
wiam z Azji! 

EWKA SZYMAŃSKA
Misjonarka świecka z diecezji 
łowickiej, która od dwóch lat 

pracuje w Kazachstanie

LISTY

U góry: Słodki 
pocałunek 
z dzikimi 

mieszkańcami 
Kazachstanu 

Obok:
Na górskich 

szlakach
z młodzieżą 

podczas 
rekolekcji Z
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Obwodnica niezbędna nie tylko dla mieszkańców

8 km w godzinę
Jakkolwiek całą trasę nr 2  
z Warszawy do Poznania można 
nazwać jednym wielkim torem 
przeszkód, to nie brakuje  
na niej odcinków specjalnych.

Kolejki TIR-ów poruszają-
cych się z minimalną prędkoś-
cią, a częściej stojących, płyn 
gotujący się w chłodnicy – naj-
wyraźniej zbliżamy się do Kroś-
niewic.

– Jeszcze kilkanaście lat te-
mu było to normalne, przy-
jemne miasto – opowiada Te-
resa Grodecka, mieszkająca 
przy ul. Parkowej. – Horror się 
zrobił, gdy zaczęło jeździć ty-
le TIR-ów. W nocy nie da się 
spać przy otwartych oknach, 
bo ciężarówki smrodzą i hała-
sują, a jak się zamknie okna, 
to jeszcze gorzej, bo gorąco. 
Coraz częściej myślę, żeby się 
na stare lata wyprowadzić, tyl-
ko gdzie?

Krośniewice dotknęło nie-
szczęście usytuowania na prze-
cięciu dwóch najważniejszych 
szlaków w Polsce: drogi nr 1 
Łódź–Gdańsk (dokładniej tra-
sy z Czech przez Wrocław i 
polskie porty do Skandynawii) 
z trasą nr 2 – Berlin–Poznań–
Warszawa–Moskwa.

Dosłownie przez środek 
miasta przelewają się niekoń-
czące się potoki aut – z połu-
dnia na północ, ze wschodu na 
zachód i odwrotnie. Niezależ-
nie od kierunku ruchu nigdy 
nie można przejechać przez 
Krośniewice bez odstania mi-
nimum pół godziny w korku. 
Niekiedy kolejki pojazdów roz-
poczynają się na 7–8 km przed 
miasteczkiem! Pokonanie tego 
odcinka zajmuje czasem po-
nad godzinę.

Mieszkańcy od dawna do-
magają się zbudowania obwod-
nicy. Początkowo przedstawi-
ciele władz centralnych obie-
cywali, iż budowa rozpocznie 
się  w 2007 r. Gdy okazało się, 
że termin ten jest nierealny, w 
marcu bieżącego roku zawiązał 
się Społeczny Komitet Budowy 
Obwodnicy Krośniewic. Jego 

członkowie wysłali pisma do 
decydentów różnych szczebli. 
W maju odbyła się nadzwyczaj-
na sesja rady, na której gościli 
wysocy urzędnicy z Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad. Zapewniali, iż do koń-
ca bieżącego roku mają zostać 
załatwione wszelkie formalno-
ści wymagane przy budowie 
obwodnicy. Również wicewo-
jewoda łódzki Witold Gwiaz-
da zapewnił będących u niego 
z wizytą przedstawicieli komi-
tetu, że urzędnicy wojewódzcy 
dołożą starań, aby formalności 
zostały dopełnione w możliwie 
najkrótszym czasie.

Projekt drogi okalającej 
miasto od zachodniej strony 
został już wykonany. Jeśli decy-
denci dotrzymają słowa, na po-

czątku przyszłego roku będzie 
można rozpocząć wykup grun-
tów pod obwodnicę.

– Z tym nie powinno być 
problemów – uważa Bogumił 
Marciniak, burmistrz Krośnie-
wic. – Wszyscy rozumieją, jak 
bardzo potrzebna jest obwod-
nica i nie docierają do mnie 
sygnały, żeby ktokolwiek z 
właścicieli działek zamierzał 
stwarzać problemy. BOF

Centrum Krośniewic non stop 
zakorkowane jest jadącymi 
we wszystkich kierunkach 

samochodami

Plan obwodnicy już jest  
– mówi burmistrz  

Bogumił Marciniak

Telefony alarmowe

DZIAŁANIEM 
ZMIENIAJĄ MYŚLENIE

DANUTA LITEWNICKA, 
PRZEWODNICZĄCA 
STOWARZYSZENIA RÓWNYCH 
SZANS W ŻYRARDOWIE

– Nasze stowa-
rzyszenie zosta-
ło powołane do 
życia przez ro-
dziców dzieci 
niepełnospraw-

nych. Pomoc niesiemy dzie-
ciom o różnym stopniu nie-
pełnosprawności i w różnym 
wieku oraz ich rodzicom z 
terenu naszego i sąsiedniego 
powiatu grodziskiego.
Około 20 dzieci korzysta z 
prowadzonego przez nas 
Domu Dziennego Pobytu. Są 
to wszystkie dzieci kwalifi-
kujące się do rehabilitacji. W 
razie potrzeby do domu mo-
żemy przyjąć jeszcze kilka 
osób. Dzieci pod opieką fa-
chowców poddawane są re-
habilitacji ruchowej, logo-
pedycznej, przerabiają pro-
gram szkolny wg indywidual-
nego trybu nauczania. 
Dzieciom i ich rodzicom ofe-
rujemy pomoc prawną, socjal-
ną, pomagamy załatwić for-
malności związane z uczest-
nictwem w turnusach reha-
bilitacyjnych. Korzystamy z 
pomocy wielu ludzi i insty-
tucji – jako organizacja po-
żytku publicznego przyjmu-
jemy odpisy od podatku. Ale 
największymi sponsorami 
są PFRON, Urząd Miejski i 
Starostwo w Żyrardowie. 
W ciągu 15 lat istnienia 
udzieliliśmy pomocy wielu 
dzieciom, jednak jako jed-
no z naszych najważniej-
szych osiągnięć wymienię 
zmiany w świadomości lu-
dzi. Swoimi działaniami nie-
jako „wymusiliśmy” powsta-
nie w Żyrardowie przedszko-
la integracyjnego, klas inte-
gracyjnych w szkołach pod-
stawowych i gimnazjach. 

Stowarzyszenie Równych Szans, 
Żyrardów, ul. Armii Krajowej 3,  
tel./faks: 046 855–41–81, czynne:  
poniedziałek–piątek 8.00–16.00
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Wystarczy wejść na stronę 
www.parafialubochnia.
com.pl, by poznać, czym 
parafia żyje i co dzieje 
się w Lubochni. 

Znajdziemy tu bieżą-
ce relacje z aktualnych 
wydarzeń, informacje 
o księżach, remontach 
świątyni, galerię zdjęć 
i ogłoszenia parafial-
ne. Są intencje mszal-
ne i pogotowie modli-
tewne. Jest także forum, 
a na nim wiele prze-
różnych, niekoniecznie 
samych dobrych opinii 
na temat wszystkiego, 
co interesuje mieszkań-
ców. – Strona interneto-
wa działa zaledwie kil-
ka miesięcy, a już mamy 
ponad 8 tysięcy wejść. 
To chyba nieźle – zasta-
nawia się ks. Tomasz Bo-
janowski. – Może i mo-
głaby być lepsza, ale na 
pewno nie można po-
wiedzieć, że jest mar-
twa. A forumowicze re-
agują na wszystko. Po 
niejednym kazaniu mo-
głem przeczytać opinie 
na ich temat – dodaje 
proboszcz. 

Biała służba 
na wakacjach
Od kilku już lat mini-

stranci i bielanki, a tak-
że dzieci z ubogich ro-
dzin wyjeżdżają na obóz 
organizowany przez pa-
rafię. W tym roku blisko 
70 dzieci odpoczywa 
w Gdańsku. Odwiedził 
ich tam ks. proboszcz. 
– Całkiem dobre warun-
ki. Do morza blisko, je-
dzenie smaczne. Chyba 

im się podoba – cieszy 
się po powrocie. Na ten 
wakacyjny wyjazd fun-
dusze zbierane są przez 
cały rok. Między innymi 
dzięki działalności tea-
tru młodych im. Bogu-
sławskiego prowadzo-
nego przez polonistkę 
Annę Skoneczną i ks. 
Piotra Skibniewskiego. 
Młodzi aktorzy przy-
gotowują przedstawie-
nia teatralne, zaprasza-
ją na nie władze samo-
rządowe, mieszkańców 
i sponsorów. Dzięki ich 
działalności duża grupa 
dzieci może spędzić wa-
kacje poza domem. 

Dekanat 
na czuwaniu
Od trzech lat w de-

kanacie Lubochnia or-
ganizowane są wyjaz-
dy na nocne czuwanie 
do Częstochowy. Cieszą 
się one coraz większym 
zainteresowaniem, cze-
go dowodem jest cho-
ciażby fakt, że ostatnio 
na Jasną Górę wyjecha-
ło 7 autokarów wier-
nych. Wyjazdy na noc-
ne czuwanie zapocząt-
kował ks. Tadeusz Jaros, 
były proboszcz parafii 
w Sierzchowach. – Noc 
z 17 na 18 lutego by-
ła dla wiernych dekana-
tu lubocheńskiego prze-
życiem szczególnym – 
wspomina ten wyjazd 
Danuta Kostrzewa. – 
Prawie 400 osób trwało 
na wspólnej modlitwie 
dziękczynnej i błagalnej 
przed obliczem Pani Ja-
snogórskiej. W tym roku 
dziękowaliśmy szczegól-
nie za dar życia i pon-
tyfikatu Ojca Świętego 

Jana Pawła II, prosząc 
o jego szybką beatyfi-
kację. Inicjatorem tych 
pielgrzymek była para-
fia Sierzchowy. Wkrót-
ce czuwanie przybra-
ło charakter dekanalny. 
Na Jasną Górę wyjecha-
li parafianie z Lubochni, 
Sierzchowów, Czernie-
wic, Krzemienicy, Spały, 
Budziszewic, Inowłodza 
i Żelechlinka.

W oczekiwaniu

Parafia w Luboch-
ni przygotowuje się do 
ważnego wydarzenia – 
sprowadzenia z Łagiew-
nik relikwii siostry Fau-
styny. Wyjazd do Łagiew-
nik z ks. biskupem Józe-
fem Zawitkowskim za-
planowano na 22 wrześ-
nia. Uroczystość introni-
zacji relikwii pod prze-
wodnictwem ks. bpa An-
drzeja Dziuby odbędzie 
się 25 września. 
KATARZYNA GRABOWSKA

ZDANIEM PROBOSZCZA
Bardzo dobrze układa się współpraca z sołtysa-
mi wszystkich wsi wchodzących w skład parafii, 
a także z radą parafialną. Od pięciu lat prowa-
dzimy poważne inwestycje i widać zrozumie-
nie potrzeb parafii u wiernych. Teraz na przy-
kład trwa remont dużej wieży. Koszty są bar-
dzo wysokie – ponad 200 tysięcy złotych. 80 
procent drewnianej konstrukcji jest spróchnia-
łe i nadaje się do wymiany. Mamy swoje wady, 
jak każdy, ale wolimy skupiać się na zaletach, 
bo to, co dobre, buduje i rodzi optymizm i na-
dzieję na przyszłość. Ludzie są przywiązani do 
kościoła, choć oczywiście zawsze mogłoby ich 
być więcej na niedzielnej liturgii. Podziwiam 
ich za umiłowanie tradycji. Moją radością jest, 
że coraz więcej kobiet i dziewcząt ubiera się 
w tradycyjne wełniaki. Staramy się teraz o do-
finansowanie na uszycie pełnych 12 męskich 
strojów, bo na razie mamy tylko sukmany.

Zapraszamy na Msze święte
  Dni powszednie: 7.00, 18.00, 18.30 (w czasie zimo-

wym – 17.00, 17.30)
  Niedziela: 7.30, 10.30, 12.00, 18.00 (w czasie zimo-

wym – 17.00)

KS. TOMASZ 
BOJANOWSKI

Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1987 roku z rąk kar-
dynała Józefa Glempa. 
Zanim w 2000 roku ob-
jął parafię w Lubochni, był 
proboszczem w Jesionce 
koło Żyrardowa. W pra-
cy duszpasterskiej poma-
gają mu wikariusze: ks. 
Grzegorz Pypeć i ks. Piotr 
Skibniewski.

Duża wieża kościoła 
w Lubochni jest obecnie 

w remoncie

PANORAMA PARAFII 
pw. Wniebowzięcia NMP w Lubochni

WWW Lubochnia
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