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Okres Bożego Narodzenia nieodmien-
nie kojarzy się z szopkami. O to, aby 

nie zaginęła tradycja ich budowania, dbają 
instytucje kultury. 
Kilkadziesiąt prac napłynęło na konkurs 
ogłoszony przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Nieborowie dla uczniów powiatu łowi-
ckiego. 
Więcej – 148 uczestników, którzy zgłosi-
li łącznie 117 prac – napłynęło na XI edycję 
konkursu „Szopka ludowa regionu rawskie-
go”, organizowanego przez Muzeum Ziemi 
Rawskiej w Rawie Mazowieckiej. Konkurs 
kierowany jest do uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu powiatu rawskie-
go. Przyznano nagrody i wyróżnienia, poza 
tym wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątko-

we dyplomy i słodkie upo-
minki. Wystawa pokon-
kursowa będzie czynna do 
końca stycznia.  BOF

UCZNIOWSKIE SZOPKI

Szopki 
z nieborowskiego 
GOK

Wczasie świątecznym 
wiele się mówi o do-

broci, przebaczaniu, ob-
darowywaniu się nawza-
jem… Często tylko się mó-
wi. Żeby osiągnąć wspania-
ły rezultat, zwykle nie po-
trzeba wielu słów i nawet 
niepotrzebne są nadludz-
kie gesty. Wystarczy dać 
kawałek siebie, byle sy-
stematycznie – jak krwio-
dawcy z Łowicza, którzy 
zajęli 1. miejsce w ogólno-
wojewódzkim konkursie. 
Piszemy o nich na str. VI.
Do czynienia dobra trze-
ba zaprawiać od dziecka. 
Już wiele  dobrego uczyni-
ły dzieci ze szkolnego ko-
la Caritas w Waliszewie. 
Ich działalność przedsta-
wiamy na str. VII. 

ZA TYDZIEŃ
  Z wizytą U ZŁOTNIKA
  Przedstawimy PARAFIĘ BRZO-

ZÓW

BOHDAN FUDAŁA
redaktor wydania
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Miło, lecz czegoś brak

Wigilia poza domem
Są świąteczne potrawy, 
jest opłatek, modlitwa, czasem 
nawet sianko pod obrusem 
i drobne prezenty, a mimo 
wszystko na dnie serca 
pozostaje tęsknota.

Wigilie dla samotnych odby-
wają się w większości parafii na-
szej diecezji. W tym roku szcze-
gólnie wielu gości stawiło się na 
wieczerzę wigilijną, zorganizowa-
ną po raz kolejny przez Stowarzy-
szenie Rodzin Katolickich przy pa-
rafii w Młodzieszynie w miejsco-
wej szkole. Dzieci przedstawiły 
jasełka. Przygotowano je pod kie-
runkiem katechetki Beaty Ciury 
oraz polonistek Agnieszki Woź-
niak i Mirosławy Ptaszek z SP w 
Młodzieszynie. Przy pięknej cho-
ince śpiewano pastorałki ze szkol-
nym chórem pod batutą Dariusza 
Kosińskiego.

Uroczystość uświetnili swo-
ją obecnością: proboszcz para-
fii w Młodzieszynie ks. kanonik 
Józef Rudzki, ks. prefekt Łukasz 
Antczak, wójt Joanna Szymań-

ska, przewodnicząca Ra-
dy Gminy Albina Doroba, 
dyrektor Szkoły Podsta-
wowej w Młodzieszynie 
Małgorzata Malczewska, 
zastępca dyrektora Jolanta Bedna-
rek oraz dyrektor GZEASz w Mło-
dzieszynie Mirosław Domińczak. 

Na stołach znalazły się tra-
dycyjne potrawy, przygotowane 
przez członkinie Stowarzyszenia 
Rodzin Katolickich oraz panie ku-
charki ze szkolnej stołówki. Dzię-
ki sponsorom, właścicielom miej-
scowych sklepów i zakładów pra-

cy stoły były obficie za-
opatrzone.

W Młodzieszynie z 
wigilii dla samotnych 
skorzystała ponad setka 

osób, w innych parafiach, zależnie 
od  ich wielkości, od kilkudziesię-
ciu do kilkuset. Chwała tym, któ-
rzy organizują podobne spotka-
nia. Nie wolno jednak nie zadać 
pytania: czy ci samotni nie ma-
ją krewnych, choćby i dalszych, 
lub sąsiadów? Tam powinny cze-
kać na samotnych puste nakrycia 
i gościnne serca.   JAR
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Wigilijny posiłek 
poprzedziły 
jasełka
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Z opłatkiem u chorych

ŻYRARDÓW. Wśród licznych 
spotkań opłatkowych, w któ-
rych uczestniczył ordynariusz 
diecezji łowickiej bp Andrzej 
F. Dziuba, szczególne znacze-
nie miała wizyta odbywająca 
się w czwartek 21 grudnia. W 
tym dniu ksiądz biskup spo-
tkał się z pacjentami żyrar-
dowskiego szpitala, odwiedza-

jąc m.in. oddział opieki palia-
tywnej – jeden z nielicznych w 
naszej diecezji oddziałów te-
go typu. Zwierzchnik łowic-
kiego Kościoła odwiedził rów-
nież inne oddziały szpitalne. 
W spotkaniu opłatkowym z bi-
skupem udział wzięli lekarze i 
przedstawiciele władz miasta i 
powiatu.

Pamiętali o potrzebujących
KUTNO. Dzięki hojności miesz-
kańców Kutna kilkaset dzieci i 
młodzieży otrzymało świątecz-
ne paczki. Zespół Charytatyw-
ny Caritas w parafii w Kutnie – 
Dybowie oraz szkolne koło Ca-
ritas z LO im. Kasprowicza przy-
gotowały i rozdały 100 sied-
miokilowych paczek żywnościo-
wych. Ks. Piotr Banach SAC, pro-
boszcz parafii, szczególnie po-
dziękował młodzieży, która po 
raz pierwszy tak aktywnie zaan-

gażowała się w pracę charyta-
tywną. Począwszy od listopada 
do 20 grudnia w jednym z kut-
nowskich supermarketów usta-
wione były oznaczone kosze, 
do których klienci mogli wkła-
dać zakupione produkty. Zebra-
ne dary, wśród których przewa-
żały takie artykuły jak mąka, cu-
kier oraz słodycze, zostały tuż 
przed świętami przekazane Pla-
cówce Opiekuńczo-Wychowaw-
czej „Tęcza” w Kutnie.

Organizacje pozarządowe na start
SOCHACZEW. Działające w 
mieście organizacje pozarządo-
we (NGO) do 17 stycznia mają 
czas na opracowanie i złożenie 
ofert dotyczących realizacji za-
dań publicznych. Fundacje, klu-
by sportowe, stowarzyszenia mo-
gą się ubiegać o pieniądze pocho-
dzące z kilku źródeł – wydzielone 
w budżecie miasta i zaplanowane 
na współpracę z NGO, oraz z tzw. 
funduszu antyalkoholowego. Do 
rozdysponowania będzie łącznie 
382 000 zł, to jest o 30 000 wię-
cej niż w 2006 roku. 

– Nowym zadaniem, jakie 
miasto chce realizować wspól-
nie z organizacjami pozarządo-
wymi, jest wspieranie inicjatyw 

artystycznych i kulturalnych. W 
poprzednich latach nie planowa-
liśmy pieniędzy na takie zadanie. 
Na próbę przeznaczamy na ten 
cel 3000 zł – mówi wiceburmistrz 
Jerzy Żelichowski. 

Warto zaznaczyć, iż w ciągu 
trzech ostatnich lat pula dotacji 
na NGO wzrosła w Sochaczewie 
o 17,5 proc. Mimo to część orga-
nizacji narzeka na zbyt niskie do-
finansowanie. Samorządowcy od-
bijają piłeczkę, że fundacje i sto-
warzyszenia powinny same ak-
tywniej poszukiwać środków na 
prowadzenie statutowej działal-
ności u sponsorów, uczestnicząc 
w konkursach unijnych, organizu-
jąc festyny, zabawy itp.

Nowa siedziba Klubu Abstynenckiego  
BIAŁA RAWSKA. Miejscowy 
Klub Abstynencki „Przedwioś-
nie” przeprowadził się do nowej 
siedziby na ul. Jana Pawła II 57 
(naprzeciw budynków MGOPS). 
Oficjalnego otwarcia dokonywa-
ły zaprzyjaźnione z klubem oso-
by: burmistrz Bogdan Pietrzak, 
pełnomocnik ds. rozwiązywa-
nia problemów alkoholowych 
Agnieszka Oleksy, ks. Wojciech 
Wawrzyniak, który poprowadził 
modlitwę, i inni. Przygotowania 
do tego dnia trwały półtora ro-
ku. W tym czasie odremonto-
wano i zaadaptowano pomiesz-
czenia gospodarcze Urzędu Mia-
sta. Fundusze na ten cel pocho-
dziły z Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, na-
tomiast remontu dokonali sami 
członkowie klubu. Klub, prowa-
dzony przez prezesa Adama Pa-
dowskiego, jest czynny w po-
niedziałki, środy i piątki w go-
dzinach 8–10  i 16–18. Dwa ra-
zy w tygodniu działa tutaj Punkt 
Konsultacyjny Uzależnień, pro-
wadzony przez mgr Jolantę Sob-
czyk (w każdą II i IV sobotę mie-
siąca w godz. 9–14), oraz dwa ra-
zy w miesiącu Punkt Konsultacyj-
ny ds. Przemocy w Rodzinie, pro-
wadzony przez mgr Teresę Pta-
sińską (w każdą II i IV środę mie-
siąca w godz. 8–10). Spotkania 
mityngowe odbywają się w każ-
dą środę o godz. 18.30.

Ksiądz biskup odwiedził również młode mamy
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Podczas otwarcia (od prawej): ks. Wojciech Wawrzyniak z parafii  
św. Wojciecha w Białej Rawskiej, prezes Adam Padowski, burmistrz Bogdan 
Pietrzak. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 
Agnieszka Oleksy
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Szopka jak żywa

SZCZUKI. Do święta Ofiaro-
wania Pańskiego, czyli 2 lutego, 
oglądać można żywą szopkę, 
urządzoną przy sanktuarium 
św. Maksymiliana w Szczukach 
(powiat rawski). Z inicjatywy 
miejscowego proboszcza, ks. 

kanonika Sławomira Sasina, w 
szopce po raz trzeci zgroma-
dzono gołębie, kury, kaczki, 
gęsi, owce z jagniątkami, kozę, 
bociana, dzika, świnki... Szop-
ka, którą opiekują się parafia-
nie, czynna jest codziennie.

Szopka to spora atrakcja dla dzieci
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Rocznica „Gościa” w Łowiczu 

Dla Was i o Was 
Zachęcamy do współpracy, tak aby 
Wasze sprawy stawały się naszymi 

Rok temu zastanawiali-
śmy się, jakie treści Państwu 
przekazywać. Okazało się, że 
wszystkie wcześniejsze zało-
żenia ustąpiły miejsca natural-
nemu biegowi wydarzeń. Życie 
regionu jest na tyle bogate i za-
skakujące, że trudno planować 
na zapas. W ten sposób nie ma 
mowy o odgrzewaniu tematów. 
Wszystko, co opisujemy, jest 
związane z konkretnymi ludź-
mi i bieżącymi wydarzeniami. 

W ciągu tego roku w pięć-
dziesięciu jeden numerach po-
ruszyliśmy blisko siedemset 
osiemdziesiąt tematów. Stoso-
wane przez nas gatunki dzien-
nikarskie to reportaż, kroni-

ka wydarzeń, 
teksty opiso-
we, publicy-
styka z pole-
miką, wywiad. 
Były to treści 
religijne i spo-
łeczne. Udało 
nam się prze-
prowadzić kil-
ka konkursów 
z nagrodami 
książkowymi. 
Braliśmy rów-
nież patronaty 
medialne nad 
lokalnymi im-
prezami. Nie 
baliśmy się tematów trudnych, 
które dotykały zwłaszcza lokal-
nego Kościoła. 

Z okazji pierwszej roczni-
cy przygotowujemy sztukę  te-

atralną z młodzieżą z terenu 
diecezji pt. „Opowieść wigilij-
na” Charlesa Dickensa. Premie-
ra sztuki w najbliższych tygo-
dniach w Łowiczu, Kutnie i w 
Skierniewicach, o czym będzie-

my jeszcze Państwa informo-
wać. Zachęcamy do współpra-
cy. Chcemy w ten sposób docie-
rać do spraw najtrudniejszych, 
które dotykają zwykłych ludzi. 

MARCIN WÓJCIK

Pierwsze 
spotkanie 

łowickiej redakcji 
z biskupem 

Andrzejem F. 
Dziubą. 

Od lewej: ks. Paweł 
Staniszewski, 

Katarzyna 
Grabowska, 

Marcin Wójcik, 
ks. Marek 

Gancarczyk, 
redaktor 

naczelny GN, 
oraz Bohdan  

Fudała 
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Jaki był miniony rok? 

Rozwój czy stagnacja?

Niewątpliwie od kil-
ku lat z roku na rok 
wzrasta tempo prze-
mian gospodarczych 

w Polsce. W jednych regionach 
te przemiany mają charakter 
gwałtowny, w innych zaś do-
konują się powoli. Rozwój go-
spodarczy wpływa na dobro-
byt ludzi i kraju. Zależy przede 
wszystkim od samorządów te-
rytorialnych i ich mobilności w 
kwestii pozyskiwania środków 
rządowych czy przez kilka ostat-
nich lat pieniędzy z różnorakich 
funduszy unijnych. Równie waż-
ne są działania zmierzające do 
tworzenia odpowiednich wa-
runków i uregulowań prawnych 
dla rodzimych i zagranicznych 
inwestorów. Jaki był miniony 
rok dla regionu między Łodzią 
a Warszawą? 

Nie tylko lotnisko 

Określenia „tygrys Mazow-
sza” raz po raz używa się w od-
niesieniu do szybkiego wzro-
stu gospodarczego Mszczo-
nowa, niewielkiego miastecz-
ka obok Żyrardowa. Na fo-

rum dyskusyjnym Skierniewic 
jeden z internautów pisze: 
„Mam rodzinę w Mszczono-
wie. Mszczonów w porówna-
niu ze Skierniewicami to nie-
bo a ziemia”. To dość odważ-
ne zdanie. Ale biorąc pod uwa-
gę dysproporcję pod wzglę-
dem wielkości obu miast, nie-
bo a ziemia wydaje się właści-
wym porównaniem. 

Na szybki rozwój gminy 
Mszczonów na pewno przy-
czynia się brytyjski developer 
Europa Distribution Center, 
który wykupił w Mszczonowie 
około 150 hektarów gruntów. 
Powstanie na nich najwięk-
sze w Polsce centrum logi-
styczno-magazynowe. Zamia-

rem Brytyjczyków jest ściąg-
nięcie do Mszczonowa kolej-
nych firm, a te będą mogły wy-
nająć gotowe hale produkcyj-
ne bądź zakupić uzbrojone te-
reny. Dogodne położenie mia-
sta i sąsiedztwo Warszawy na 
pewno będą czynnikami decy-
dującymi o wyborze miejsca 
przez inwestorów. Tym spo-
sobem wzrośnie liczba miejsc 
pracy nie tylko dla mieszkań-
ców Mszczonowa, ale i okolic, 
gdzie bezrobocie wciąż jest 
wysokie. 

W 2006 roku rozpoczęła 
się walka kilku gmin, ubiega-
jących się o budowę na swoich 
obszarach międzynarodowego 
lotniska, które ma być większe 

od Okęcia. Największe szan-
se ma Mszczonów i, jak mówi 
burmistrz Józef Grzegorz Ku-
rek, potrzebne są tylko osta-
teczne decyzje rządu. Jeśli po-
wstanie lotnisko, to zapewne 
będzie to kolejny wielki praco-
dawca  między Łodzią a War-
szawą. Na zatrudnienie mo-
głoby wtedy liczyć nawet kilka 
tysięcy ludzi. 

Nareszcie pozytywnie

W drugiej połowie 2006 
roku zaczęły napływać dobre 
wieści z Kutna. Utrzymujące 
się przez długi czas wyso-
kie bezrobocie spadło o bli-
sko 1000 osób. Nadal jednak 

Dla jednych miniony rok 
obfitował w same sukcesy 

– dla innych to pasmo 
niepowodzeń. Rządzący 

mówią, że w całym kraju 
gospodarka ruszyła 

pełną parą. A jak jest 
naprawdę? 

tekst 
MARCIN WÓJCIK
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Jaki był miniony rok? 

Rozwój czy stagnacja?

bez pracy pozostaje 
w mieście ponad 4000 
osób. Zwiastunem 
nadchodzących zmian 
są polscy i zagranicz-
ni inwestorzy. Działa-
nia promocyjne regio-
nu prowadzi Agencja 
Rozwoju Regionu Kutnowskie-
go w Kutnie. Agencja organi-
zuje szkolenia mające na ce-
lu aktywizację bezrobotnych 
czy też podnoszenie kwalifi-
kacji zawodowych osób już 
pracujących. Ten ostatni pro-
jekt miał miejsce w minio-
nym roku. Było to bezpłatne 
szkolenie pod tytułem: „Pod-
wyższanie kwalifikacji zawo-
dowych w zakresie: język an-

gielski, informatyka, 
komunikacja”. Pro-
jekt ten był realizo-
wany w ramach Zinte-
growanego Programu 
Operacyjnego Rozwo-
ju Regionalnego. Za-
interesowanie projek-

tem było bardzo duże. Pod-
czas rekrutacji zgłosiło się do 
agencji aż 117 osób. 

Agencja Rozwoju Regio-
nu Kutnowskiego wraz z Kut-
nowskim Centrum Informacyj-
nym prowadzi bazę danych, w 
której znajdują się oferty in-
westycyjne oraz nieruchomo-
ści. To już jest spore ułatwie-
nie dla potencjalnego inwe-
stora.

Wiele do zrobienia

W 2006 roku liczba miejsc 
pracy w Skierniewicach, czyli 
byłym mieście wojewódzkim, 
zwiększyła się o 335. Najwię-
cej miejsc powstaje w ma-
łych firmach, które zatrudnia-
ją nie mniej jak sześć osób. 
Skierniewickiemu „pośrednia-
kowi” do końca roku udało 
się utworzyć około stu stano-
wisk pracy w ramach refunda-
cji kosztów zatrudnienia bez-
robotnego. Również w mi-
nionym roku około siedem-
dziesiąt osób otrzymało bez-
zwrotną dotację na rozpoczę-
cie działalności gospodarczej. 
Na aktywną walkę z bezrobo-
ciem skierniewickie PUP wy-
dało 3,5 mln złotych, a więc o 
1,3 mln złotych więcej niż w 
2005 roku. 

O wiele gorzej przedstawia 
się sytuacja w pobliskiej Ra-
wie Mazowieckiej. Głównymi 
barierami utrudniającymi roz-
wój miasta i okolic jest  brak  
miejsc pracy w przemyśle czy 
usługach, a co za tym idzie 
wysokie bezrobocie. Poważ-
ne braki dotyczą nawet infra-
struktury technicznej (wodo-
ciąg, gazociąg, kanalizacja). 

Próbując ocenić miniony 
rok pod względem rozwoju 
gospodarczego, należy spoj-
rzeć na to zagadnienie przy-
najmniej z kilku stron. Czy 
gwałtowny spadek bezrobo-
cia jest związany z powsta-
niem nowych miejsc pracy, 
czy też wielką emigracją Po-
laków za granicę. Wciąż zara-
biamy za mało, a zarobki za 
granicą są nieporównywalne 
z naszymi. Otwarcie się gra-
nic sprzyja zagranicznym in-
westorom, ale czy ich inwazja 
będzie korzystna dla rodzi-
mej gospodarki i produkcji. 
Wciąż za mało jest polskich 
inwestorów, bo stawia im się 
wiele przeszkód.  

NIE WYSTAWIĘ 
LAURKI

– Był to rok wy-
tężonej pracy, 
wyzwań i zmian. 
Dotyczy to za-
równo życia pry-
watnego, jak i 
zawodowego. To pierwsze 
było spokojniejsze, choć nie 
można mówić o sielance. Za-
wodowo był to rok zwięk-
szonej aktywności społecz-
nej i politycznej. Na stanowi-
ska publiczne nie patrzę jak 
na zasługę, dla mnie to zada-
nie i ogromna odpowiedzial-
ność. Tak też jest w przypad-
ku objęcia stanowiska staro-
sty. Mam nadzieję, że koń-
czący się rok będzie też koń-
cem fatalnych zagrywek poli-
tycznych.
Pewne jest, iż w minionych 
latach dokonał się znaczny 
rozwój gospodarczy regionu. 
Jest to związane z dotacjami, 
jakie  samorządy otrzymały i 
nadal otrzymują z UE.  To, co 
mnie cieszy, to fakt, iż coraz 
więcej gospodarstw rolnych 
jest zasilanych przez progra-
my UE.  W ramach dostoso-
wywania się do standardów 
unijnych dokonano w róż-
nych sektorach zmian, które 
– choć kosztowne – to jed-
nak niosą ze sobą wyższą ja-
kość. Gdy zaś idzie o bezro-
bocie, to nasz region nie jest 
w najgorszej sytuacji. Bez-
spornie ma na to wpływ po-
łożenie. Bliskość stolicy spra-
wia, że wiele osób znalazło 
zatrudnienie w Warszawie, 
ale i tu na miejscu widać 
zmiany. Niestety, tworzenie 
nowych miejsc pracy to nie 
sprawa tygodni, tylko miesię-
cy czy nawet lat.
Wiem, że wiele jest do po-
prawienia i ulepszenia, wi-
dzę to choćby na poziomie 
starostwa, ale nie chcę oce-
niać moich poprzedników.  
Szybką oceną mógłbym ko-
goś skrzywdzić, dlatego po-
wstrzymam się od krytyki, 
ale także nie wystawię niko-
mu laurki, bo nie chcę minąć 
się z prawdą.

JÓZEF DZIERZBIŃSKI
starosta skierniewicki
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Na sukces 
mszczo-
nowskiego 
„tygrysa”  
pracują centra 
logistyczne
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Ostatnia w 2006 r. sesja Rady 
Miasta Łowicza zaczęła się 
od gratulacji, podziękowań 
i przekazania pucharu. Miasto 
otrzymało puchar za zdobycie 
I miejsca w ilości oddanej krwi.

Od października 2005 r. do 
października 2006 r. w woje-
wództwie łódzkim trwał kon-
kurs. Jego zasady były pro-
ste: osobno w kategorii miast 
i gmin wiejskich podsumowy-
wano ilość oddanej krwi. Wy-
nik był tyleż interesujący co 
niezaskakujacy. Pierwsze miej-
sce z ilością 515 l zajęło mia-
sto Łowicz. Należy podkreślić, 
że rezultaty nie były dzielone 
na liczbę mieszkańców, lecz 
podawano je w liczbach bez-
względnych. Okazało się, że 
w około 30-tysięcznym Łowi-
czu oddaje się więcej krwi niż 
w dużo większym Bełchatowie, 
czy Piotrkowie Trybunalskim, 
o blisko 900-tysięcznej Łodzi 
nie wspominając. Szokujące? Z 
drugiej strony Łowicz zawsze 
był znany z prężnie działają-
cych klubów honorowych daw-
ców krwi, których pracę koor-
dynuje miejscowy zarząd PCK. 
To właśnie przedstawiciele PCK 
odebrali w Łodzi, a następnie 
przekazali włodarzom miasta 
puchar.

– Puchar należy się mia-
stu i jego władzom, które za-
wsze wspierają nasze wysiłki 
– powiedziała skromnie Jolan-
ta Głowacka, kierownik biura 
PCK w Łowiczu. – Za poprzed-
niego burmistrza Ryszarda Bu-
dzałka zawsze otrzymywaliśmy 

pomoc gdy tylko o nią poprosi-
liśmy, m.in. w ratuszu odbywa-
ły się spotkania krwiodawców. 
Liczymy, że nie inaczej będzie 
za obecnego burmistrza, tym 
bardziej że Krzysztof Kaliński, 
jeszcze jako radny, sam odda-
wał krew.

Władzom samorządowym 
trzeba oddać, że ufundowa-
ły krwiodawcom bezpłatne bi-
lety na przejazd komunikacją 
miejską. 

Pani Jolanta skromnie 
przemilcza rolę swoją i in-
nych członków PCK. W Łowi-
czu do niedawna nie było sta-
łego punktu poboru krwi. Raz 
na tydzień przyjeżdżał ambu-
lans, do którego ustawiała się 
kolejka krwiodawców (obec-
nie krew jest pobierana w 
gabinecie lekarskim przy ul. 
Powstańców 37). Ambulans 

podjeżdżał także pod 
szkoły ponadgimna-
zjalne, których dy-
rekcje wyraziły zgo-
dę na współpracę ze 
stacją krwiodawstwa, 
pod szkoły wyższe, 
pod seminarium duchowne, 
w którym kilkunastu klery-
ków regularnie oddaje krew. 
Cała akcja wymaga wiele za-
biegów organizacyjnych, za-
chęt, mobilizowania. A i tak 
nie na wiele by się to zdało, 
gdyby nie krwiodawcy, np. ta-
cy jak Wiesław Wilk.

– Pierwszy raz krew odda-
łem w wojsku, dla kolegi i tak 
już to „idzie” od 35 lat – śmie-
je się Wiesław Wilk. – W su-
mie oddałem ponad 55 l krwi. 

Wiesław Wilk nie tylko sam 
oddaje krew, ale i zachęca do 
tego znajomych. Ubolewa tyl-

ko nad postawą części 
pracodawców. Krwio-
dawcy po oddaniu 
krwi należy się dzień 
wolny. Nie wszystkie 
zakłady respektują ten 
obowiązek.

– A kto z kierowników czy 
właścicieli jest pewien, że sam 
nie będzie potrzebował krwi 
– pyta retorycznie Wilk. – I co 
wtedy, gdy krwi zabraknie?

– Pierwsze miejsce jest 
sukcesem wszystkich – uważa 
Jolanta Głowacka. – Naturalnie 
największy splendor przypada 
w udziale krwiodawcom. Jed-
nak trzeba pamiętać i o oso-
bach oraz firmach ich wspie-
rających. Jest to też korzyść 
dla nas wszystkich – poten-
cjalnych pacjentów potrzebu-
jących krwi. 

 BOF

Nigdzie nie oddają tyle krwi co w Łowiczu

Sukces nas wszystkich

Puchar odebrał 
burmistrz 
Krzysztof 
Kaliński. Obok 
Jolanta Głowacka 
i Wiesław Wilk

BO
H

D
AN

 F
U

D
AŁ

A



G O Ś Ć  Ł O W I C K I
G

O
ŚĆ

 N
IED

Z
IELN

Y
7 stycznia 2007

VII

Dzieci pomagają najuboższym 

Pomagam, bo chcę 
„Człowiek jest wielki nie przez to, 
kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi” 

Taką sentencję polskiego 
Papieża można przeczytać po 
wejściu do budynku, na ścianie 
Zespołu Szkół Stowarzyszenia 
Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic 
im. Jana Pawła II w Starym Wa-
liszewie. Słowa te nie są tylko 
pustym frazesem, lecz stają się 
rzeczywistością, a to za spra-
wą działającego tam od marca 
2006 roku szkolnego koła Ca-
ritas. Powstało ono – jako szó-
ste z kolei w naszej diecezji – 
z inicjatywy miejscowej kate-
chetki, mgr Anny Romańczuk, 
a za swoją patronkę przyjęło 
bł. Matkę Teresę z Kalkuty.

Może gofra? 

W ramach działalności SKC 
chętnych do niesienia pomo-
cy innym, głównie swoim ko-
legom ze szkoły nie braku-
je. Koło (choć szkoła liczy tyl-
ko 116 uczniów) skupia 60 ak-
tywnie działających członków. 
Wszyscy oni otrzymali już legi-
tymacje członkowskie SKC. Od 
początku swego istnienia 
szkolne koło Caritas włą-
czyło się w liczne akcje, 
które wsparły finanso-

wo najbiedniejszych uczniów 
szkoły w Waliszewie. – Pierw-
szą – mówi nieśmiało proto-
kólantka Marlena Golan – była 
sprzedaż pączków w szkolnym 
sklepiku oraz loteria fanto-
wa. Za pieniądze ze sprzeda-
ży zakupiono przybory szkol-
ne dla dzieci z rodzin bied-
nych. Obecnie – z inicjatywy 
członków SKC – stałym zwy-
czajem jest sprzedaż podczas 
przerw międzylekcyjnych ciast 
pieczonych przez uczniów czy 
też – gofrów – również włas-
nego wypieku. – Cieszę się, 
że powstało takie koło, po-
nieważ praca w nim kształtu-
je wrażliwość na potrzeby in-
nych ludzi, a jednocześnie po-
maga w odkrywaniu własnych 
talentów i umiejętnym ich roz-
wijaniu – mówi z dumą dy-
rektor szkoły, pani mgr Iwo-
na Bartosiewicz. Wypada rów-
nież wspomnieć o innych ak-
cjach podjętych przez wali-
szewskich wolontariuszy, jak 
chociażby o zbiórce 
żywności, która 4 paź-
dziernika 2006 roku, 
podczas pielgrzym-
ki na Jasną Górę ucz-

niów szkół mających za patro-
na Jana Pawła II, została prze-
kazana przez członków SKC  
na rzecz ubogich i potrzebu-
jących czy też stałej realizacji 
programu samopomocy kole-
żeńskiej.

Pokłady dobra 

Wolontariusze oraz sym-
patycy Koła spotykają się raz 
w tygodniu, aby wspólnie pla-
nować kierunki formacji oraz 
działalność, uwzględniając 
konkretne potrzeby i realne 
możliwości. Jak  usłyszałem 
z ust przewodniczącego ko-
ła Marcina Olejniczka, działa-
cze waliszewskiego SKC prag-
ną w najbliższym czasie oto-
czyć opieką 4-letniego cho-
rego na wodogłowie, siedzą-
cego na wózku inwalidzkim, 
Pawełka z Łowicza, znajdu-
jącego się w trudnej sytuacji 
materialnej. Między innymi 
myślą o szerszej akcji zbiór-

ki pieniędzy na lecze-
nie chłopca. Członko-
wie koła włączyli się 
także w akcję bożo-

narodzeniową, rozprowadza-
jąc własnoręcznie wykonane 
kartki świąteczne. Cel jest 
podobny – wsparcie finan-
sowe biednych rówieśników 
na święta Bożego Narodze-
nia. Ponadto przygotowali ja-
sełka, z którymi m.in. poje-
chali do Domu Pomocy Spo-
łecznej w Głownie Zabrzeź-
ni. W dalszej perspektywie 
mają zamiar raz w miesiącu 
organizować wyjazd dla chęt-
nych do Świetlicy Środowi-
skowej w Głownie, celem po-
mocy tamtejszym dzieciom 
w nauce. I co ważne podkre-
ślenia – wszystkie te inicjaty-
wy nie są dziełem opiekuna 
koła, lecz wychodzą od sa-
mych uczniów. Widać więc, 
że u dzieci istnieje wiele po-
kładów dobrych inicjatyw bę-
dących przejawem szlachet-
ności ich serca oraz wrażli-
wości na los drugiego czło-
wieka. Trzeba tylko pomóc 
im to dostrzec i wydobyć na 
zewnątrz. A to już zadanie 
stojące przed pedagogami, 
chyba szczególnie kateche-
tami. Pani A. Romańczuk się 
to udało. Pozostaje tylko do-
dać: godne podziwu i naśla-
dowania.

KS. PAWEŁ STANISZEWSKI 

Szkolne koło 
Caritas w Starym 
WaliszewieWszyscy oni otrzymali już legi-

tymacje członkowskie SKC. Od 
początku swego istnienia 
szkolne koło Caritas włą-
czyło się w liczne akcje, 
które wsparły finanso-

ki na Jasną Górę ucz- to udało. Pozostaje tylko do-
dać: godne podziwu i naśla-
dowania.

KS. PAWEŁ STANISZEWSKI 

Waliszewie
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Jak wygląda 
duszpasterstwo 
w dużym mieście,  
które dotknięte jest 
największym  
bezrobociem  
w regionie? 

Wraz z powstający-
mi osiedlami pojawi-
ła się potrzeba budowy 
kościoła. Jednak kościół 
nie zapełnił się od ra-
zu. Zanim to nastąpiło, 
koniecznych było wie-
le duszpasterskich wy-
siłków. 

 Wielka imigracja 

Kutno jest miastem, 
które w dużej czę-
ści zamieszkuje lud-
ność napływowa. Tutej-
sze fabryki gwaranto-
wały pracę kilku tysią-
com pracowników. Ale 
– jak zawsze – to, co 
dobre, kiedyś się koń-
czy. Przez ostatnie la-
ta największe bezrobo-
cie w regionie utrzymy-
wało się właśnie w Kut-
nie. Dziś powstają no-
we gałęzie zatrudnie-
nia, ale lata świetno-
ści nie wrócą szybko. – 
Kiedy zaczynałem tutaj 
pracę jako administra-
tor parafii, znalazłem 
się wśród młodych lu-
dzi, którzy dopiero co 
osiedlili się na nowo 
wybudowanych osied-
lach – mówi ks. pro-
boszcz... Dobrodziej. 
– Miałem wówczas po-
stawione dwa główne 
cele: pierwszy – dokoń-
czenie budowy kościo-
ła, drugi dotyczył stwo-
rzenia wspólnoty para-

fialnej. Z tym ostatnim 
było najtrudniej. W ro-
ku 1988 erygowano pa-
rafię pw. Świętego Ja-
na Chrzciciela w Kut-
nie. Tym samym ks. Do-
brodziej z funkcji admi-
nistratora został mia-
nowany na proboszcza. 
Kolejną ważną datą w 
historii świątyni jest 
jej konsekracja w roku 
2000 przez ówczesne-
go ordynariusza diece-
zji łowickiej, bp. Aloj-
zego Orszulika. 

Statystyki

Jak w większości 
parafii, również w Kut-
nie liczba chrztów z ro-
ku na rok maleje. Roś-
nie natomiast liczba 
pogrzebów. – Pamię-
tam, że pod koniec 
lat osiemdziesiątych i 
na początku dziewięć-
dziesiątych było oko-
ło trzystu dzieci pierw-
szokomunijnych. Teraz 
jest ich lekko ponad 
sto – mówi ksiądz pro-
boszcz. 

Średnio na niedziel-
ne Msze św. przycho-
dzi 60 proc. parafian. 
Mówiąc o statystykach, 
trzeba wspomnieć o 
zarobkowej emigracji 
za granicę. Ten prob-
lem dotknął również 
Kutno. – W zeszłym ro-
ku, chodząc po kolę-
dzie, obliczyliśmy, że 
za granicą pracuje 600 
naszych parafian. Są to 
ludzie młodzi i zazwy-
czaj dobrze wykształ-
ceni. Mimo ukończo-
nych studiów nie uda-
ło im się znaleźć pra-
cy – mówi ksiądz pro-
boszcz. 

Przy kościele dzia-
ła wiele wspólnot, 
które skupiają i mło-
dych, i starszych para-
fian. Do największych 
należą Odnowa w Du-
chu Świętym, neoka-
techumenat czy Żywy 
Różaniec. Są też Akcja 
Katolicka, rada dusz-
pasterska, schola dzie-
cięca i oczywiście gro-
no ministrantów i lek-
torów. Nad potrzebu- 
jącymi czuwa Koło 
Pomocy Społecznej. 
Ksiądz proboszcz mó-
wi żartobliwie, że na-
zwisko zobowiązuje go 
do tego, by być do-
brym. To dostrzega- 
ją i doceniają parafia-
nie.

MARCIN WÓJCIK 

ZDANIEM PROBOSZCZA
Na ogół do pomocy przy budowie kościo-
ła ludzie chętnie przychodzili. Ale w niektó-
rych przypadkach zabrakło ciągłości  nie tyl-
ko w kontaktach z parafią, ale przede wszyst-
kim w sprawach zaangażowania w kwestię wia-
ry. Budowa kościoła była zrywem, ale ten zryw 
się skończył i potrzebne było normalne życie 
religijne. Nie mniej jednak nie brakuje dziś lu-
dzi głęboko wierzących i oddanych Kościołowi. 
My, księża tutaj posługujący, spotykamy się 
z ogromną życzliwością wśród wiernych. To 
przekłada się również na grunt szkoły, bo na 
terenie parafii jest kilka szkół.  Bardzo popraw-
nie układa się także nasza współpraca z wła-
dzami miasta. 

KS. JAN 
DOBRODZIEJ 

Urodził się w 1939 roku w 
Wysokinie koło Opoczna. 
Święcenia kapłańskie przy-
jął w 1964 r. w archika-
tedrze warszawskiej z rąk 
prymasa Wyszyńskiego. 
Jego poprzednie para-
fie to: Rawa Mazowiecka, 
Sochaczew św. Wawrzyńca, 
trzy parafie na terenie 
Warszawy i probostwo w 
Sobocie. 

Z kościołem łączy się 
dom parafialny 

– dawniej klasztor 
sióstr szarytek

PANORAMA PARAFII 
Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Kutnie 

Dobrze u Dobrodzieja 

Zapraszamy na Msze św.
 Niedziela: 8.00; 9.30; 10.45; 12.00; 13.00; 18.00
 Dni powszednie: 7.00; 17.30; 18.00 
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