GOŚĆ ŁOWICKI

Emeryci do tańca i do Różańca

ŁOWICZ. Doktor Stanisław
Sławiński był w środę 24 października gościem podczas zebrania rodziców w Pijarskich
Szkołach Królowej Pokoju
w Łowiczu. Rodzice uczniów
szkół prowadzonych przez zakon pijarów (podstawowa,
gimnazjum, LO), zanim rozeszli się do klas, wysłuchali wykładu pt. „Posłuszeństwo jako
zapomniany cel wychowania”.
Dr Sławiński (nagrodzony
m.in. prymasowskim orderem
Ecclesiae Populoque Servitium
Praestanti) w momencie przyjazdu do Łowicza był jeszcze podsekretarzem stanu w Ministerstwie
Edukacji Narodowej. Wcześniej
był pracownikiem naukowym
w Zakładzie Zdrowia Rodziny
Instytutu Matki i Dziecka w
Warszawie. Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego

ŻYCHLIN. Około 150 osób
wzięło udział we wtorek 23
października w VI Przeglądzie
Dorobku Artystycznego Zespołów Emeryckich. Żychliński
przegląd cieszy się dużą renomą, o czym świadczy nie tylko
liczba występujących, ale przede wszystkim ogromne nieraz
odległości, z jakich przyjechali goście. A emeryckie zespoły ściągnęły m.in. z Janowca

Dr Stanisław Sławiński (z lewej)
w rozmowie z Przemysławem
Jabłońskim, dyrektorem
zespołu szkół pijarskich

czasopisma „Dyrektor Szkoły”,
zatem problematykę wychowania zna bardzo dobrze. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę prawidłowo rozumianego posłuszeństwa – cnoty zapomnianej, a właściwie wręcz zwalczanej we współczesnej pedagogice jako „zniewolenie”.

PARAFIA W RZECZYCY

Deszcz im niegroźny
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Panorama rzeczyckiego kościoła z nowym dachem
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RZECZYCA. Uroczyste poświęcenie odnowionych elementów zakończyło poważny etap prac remontowych kościoła parafialnego w Rzeczycy.
Podczas Mszy św. odprawionej
w niedzielę 28 października bp
J. Zawitkowski poświęcił nowy
dach kościoła, zespół witraży
po renowacji oraz dwa nowe
witraże: św. Michała Archanioła
– ufundowany przez rodzinę byłych ziemian rzeczyckich
Szweycerów i witraż przedstawiający błogosławionego o.
Stanisława Papczyńskiego – jako
dar wdzięczności za beatyfikację
i dla upamiętnienia jego pobytu

w Luboczy. Prowadzony z szerokim zakresie remont kościoła zaczął się w maju ubiegłego
roku, a skończył 30 września br.
Koszt prac wyniósł ogółem ponad 814 tys. zł, z czego 274 dofinansowało Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,
50 000 złotych Urząd Gminy
Rzeczyca, Fundusz Kościelny –
20 tys. zł, pozostałe koszty to
wkład parafian i innych sponsorów. Parafianie i ksiądz proboszcz są pewni, że po remoncie wnętrze kościoła nawet po
największych opadach będzie
suche, co wcześniej niestety raczej się nie zdarzało.

Wielkopolskiego, Włocławka,
Płocka, Parzęczewa, Wartkowic,
Uniejowa. Dziarscy seniorzy
zaprezentowali całą paletę stylów i gatunków muzycznych –
od chórów po kabarety, śpiewających od pieśni religijnych,
przez patriotyczne i ludowe po
biesiadne. W nagrodę za poniesiony trud wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali upominki.

Honory dla postulatora
NOWE
MIASTO
NAD
PILICĄ. Ojciec Gabriel Bartoszewski OFMCap (na zdjęciu)
otrzymał tytuł Honorowego
Obywatela Nowego Miasta nad
Pilicą. Nadanie tytułu wiąże się
z obchodami 10-lecia patronatu
bł. Honorata Koźmińskiego
nad miastem. „O. Gabriel
Bartoszewski od 1966 r. był czynnie zaangażowany w proces beatyfikacyjny bł. Honorata jako wicepostulator (…). Uprzedzając
fakt beatyfikacji, która odbyła
się w Watykanie 16 października 1988 roku, o. Gabriel zainicjował powstanie przy nowomiejskim klasztorze kapucynów
muzeum poświęconego błogosławionemu, które cały czas cieszy się ogromnym zainteresowaniem pielgrzymów odwiedzających sanktuarium i stanowi cenną instytucję na kulturalnym planie naszego miasta. Z inicjatywy
o. Gabriela powstał także pomnik
błogosławionego Honorata usytuowany na placu jego imienia...”
– czytał uzasadnienie Zbigniew
Kacprzyk, przewodniczący Rady
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Z rodzicami o posłuszeństwie

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap
– Honorowy Obywatel Nowego
Miasta nad Pilicą

Miasta. Rajcy przyznali tytuł jednogłośnie. Przypomnijmy, iż o.
Honorat Koźmiński mieszkał w
tutejszym klasztorze w latach
1892–1916 i założył w tym czasie kilkanaście zgromadzeń bezhabitowych. Po powołaniu diecezji łowickiej ogłoszony został
jej współpatronem.

Miliardy dla Mazowsza
MAZOWIECKIE.
Województwo mazowieckie otrzyma w latach 2007–2013 blisko 2 mld euro na inwestycje
w ramach Regionalnego Planu
Operacyjnego. Najwięcej pieniędzy trafi na remont i rozbudowę
sieci transportowej. Dzięki podarowanym pieniądzom ma zostać
zbudowanych prawie 100 km
oraz zmodernizowanych blisko
400 km dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Liczona
w milionach euro kwota skiero-

wana zostanie na budowę nowego portu lotniczego w Modlinie.
W ciągu najbliższych lat 15 tys.
osób podłączonych zostanie do
wodociągów, a 40 tys. do kanalizacji, 800 tys. osób, wśród nich
mieszkańcy wsi, zyska dostęp do
szerokopasmowego Internetu.
Prowadzone będą również prace przy zabezpieczeniach przeciwpowodziowych. Władze województwa mazowieckiego liczą,
iż dzięki dotacjom powstanie 7
tys. miejsc pracy.

