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str. 16-17◄

Wojna działkowców
Nie chcą dalej utrzymywać
ciepłych posadek w PZD

MIASTO

Ceny ciepła w górę
Nowe, obowiązujące od 1 października, stawki to rachunki mieszkańców nawet o 20 proc. wyższe.
str. 3◄

Kto w mieście
zaparkuje za darmo
Projekt uchwały, którą będą głosować skierniewiccy radni, przewiduje zerową stawkę opłat za parkowanie dla większej grupy osób, niż dotychczas.

str. 3◄

Winyl ze Skierniewic.
Artystów zainspirowała
czarna porzeczka
Do płyty, nad którą właśnie pracują, dołączą…
wywiad z prof. Stanisławem Plutą, który jest
twórcą porzeczki Tihope.
str. 5◄
ZDROWIE

Ponad stu pięćdziesięciu działkowców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego Konwalia
złożyło wniosek o wyjście ze struktur Polskiego Związku Działkowców. Argumentują, że nie chcą utrzymywać „ciepłych posadek” działaczy z Warszawy czy Łodzi.
Wszystko rozstrzygnie się w sobotę, 2 października.
str. 5◄

Sięgaj gdzie wzrok nie
sięga. Aktualne, jak nigdy
wcześniej

GMINA LIPCE REYMONTOWSKIE

Lipiecka kluska
podbiła
podniebienia
Polaków
PRAWO I BEZPRAWIE

– My naprawdę nie spodziewałyśmy się tego zwycięstwa. Jesteśmy tak zaskoczone, że brakuje słów, aby opisać tę radość
– mówi Irena Szychowska, prezes KGW.
str. 21◄

Przez wakacyjne miesiące Eko-Region pilnował godzin ciszy nocnej, we wrześniu pracownicy firmy wywożącej śmieci znów zaczęli budzić po godz. 5.00 rano mieszkańców bloku przy
ul. Orkana.
str. 7◄
REKLAMA

Rekrutuje
Szczegóły str. 33

str. 15◄

str. 10-11◄
REKLAMA

Dziecko płacze, pies świruje,
sąsiad nie śpi czyli…
budzenie klapą śmietnika
Powróciła
„Dycha z hakiem”

Co drugi uczeń szkoły średniej ma wadę wzroku,
zwłaszcza krótkowzroczność i wysuszenie gałki
ocznej. Osoby starsze coraz częściej chorują na
jaskrę, zaćmę i zwyrodnienie plamki żółtej.
O problemach Polaków ze wzrokiem rozmawiamy
z lek. med. Justyną Żyszko.
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Bartosz Nowakowski

W ramach obchodów Dnia działkowca na ROD „Konwalia” podsumowano
(25.09) konkurs na najładniejszą działkę.
Główną nagrodę zdobyli ex aequo Bożena i Dariusz Dyjaczenko oraz Alicja i
Wiesław Trzaskowscy. II miejsce otrzymali: Anna Kowalska, Halina i Tadeusz Naguszewscy, Małgorzata Ziemiańska i Kazimiera Bryszewska, a III miejsce zajęła
Małgorzata Michalak. Ponadto wyróżniono działkę Grażyny i Włodzimierza Jeż.
jm

Walne w SSM bez niespodzianek
– Gdyby spółdzielcy byli z naszych działań niezadowoleni, wtedy frekwencja zapewne byłaby większa – tak Krzysztof Tułacz, prezes Skierniewickiej
Spółdzielni Mieszkaniowej tłumaczy niewielkie zainteresowanie tegorocznym walnym zgromadzeniem członków SSM, jakie odbyło się w ubiegłym
tygodniu w hali OSiR przy ulicy Pomologicznej.
SSM zrzesza ponad 6 tysięcy członków, w walnym zazwyczaj uczestniczy
zaledwie po kilkadziesiąt osób. Podczas ostatniego zebrania przyjęto sprawozdania zarządu oraz rady nadzorczej. Mimo pandemii Skierniewicka Spółdzielnia
Mieszkaniowa nie straciła ani jednego najemcy lokalu użytkowego.
– Wypracowaliśmy zysk w wysokości około półtora miliona złotych mimo, że z
powodu pandemii musieliśmy stosować upusty na wynajem lokali użytkowych, ale
nie straciliśmy żadnego z nich – podkreśla prezes i jak dodaje: – Skoro jest zysk,
to spółdzielnia nie musi stosować maksymalnych stawek czynszu za mieszkania.
Walne zgromadzenie dokonało też wyboru uzupełniającego członka Rady
Nadzorczej SSM. Miejsce po zmarłej w maju Małgorzacie Odnoczko zajęła Alina
Klepczarek. Była jedyną kandydatką.
burz

Pani Jesień bawiła się z przedszkolakami

tel. 46 834 81 20
tel. 603 755 354
nowakowski@glossk.

tel. 728 815 233
szczepanski@glossk.pl

tel. 46 819 40 15
603 755 331
j.mlynarczyk@glossk.pl

– Zajmowanie
się kwiatami
sprawia mi
ogromną przyjemność
– mówi Bożena
Dyjaczenko.

Fot. Joanna Młynarczyk

Przyjaciel długo wykładał znaczenie japońskiego słowa „yugen” i gdy już zatopiłam się w starożytnych ideałach tj. przemijającego
i surowego piękna, piękna starzenia się, gracji i subtelności… napłynęła jesień, ta polska, ulotna. Głowa przypomniała sobie zapach
ogniska, usłyszała dzikie kaczki gdzieś w górze, zobaczyła pajęczyny ozdobione rosą, skąpane promieniami słońca.
Czy to jeszcze późne lato, czy już początek jesieni?
Jako dzieci smakowaliśmy świat. Niczego nie brakowało, wspomnienie przepychu tamtego czasu pozwala uśmiechać się do
siebie dziś. Yugen? Przyjaciel tłumaczył – „jesienny wieczór pod bezbarwną przestrzenią cichego nieba”. A mi z głowy nie może
wyjść – coraz więcej dzieci nie widzi sensu życia.
Wróciły do szkół po roku odosobnienia, dorośli przekonują – „nawet najmłodsi są jakoś mocniej zmotywowani, jakby mieli poczucie
zmniejszających się szans życiowych i edukacyjnych. Po krótkim zachwycie zdalną edukacją nawet dzieci zdały sobie sprawę, że
jej przedłużanie jest dla nich staczaniem się w otchłań społecznego i zawodowego niebytu”. Eksperci dyskutują – kolejne stracone
pokolenie? A ja zastanawiam się – kto bardziej potrzebuje pomocy, dzieciaki których wartość mierzymy przydatnością dla rynku pracy,
czy uczniowie, którzy oszałamiają się coraz taniej, szybciej, głębiej?
Równe szanse i świat otworem – slogany powtarzają za szkołą i rodzicami, dostają ataku paniki na widok pająka. Czy wasze dzieci
były na obozie harcerskim? Brud, syf i kąpieli, no i namioty w środku lasu. Nidy dziecka bym nie puściła na taki „wypoczynek” – od podobnych komentarzy interent puchnie, pulsują głowy tych, którzy starają się „stracone pokolenie” odkleić od smartfonów, pokazać, kim
są i dokąd zmierzają. Liwia Małczak z Hufca ZHP w Skierniewicach pytana o zainteresowanie działalnością organizacji, którą kieruje
mówi – zaczęło rosnąć od czasu letniego obozu, który był jedną z nielicznych propozycji wyjazdu na wakacje ze Skierniewic. Pojechało
około 180 harcerzy i zuchów. Ponadto odbyły się dwa dodatkowe obozy wędrowne, w których w sumie udział wzięło kolejne 20 osób.
Ze wzruszeniem, chwilami rozbawieniem czytam wspomnienia tych, którzy spędzili ze sobą pół wieku, małżeństw, które odebrały
medale za bycie razem na dobre i na złe.
Naukowcy twierdzą, że długowieczności można się nauczyć. Skłonność lub jej brak do ruchu, dobra dieta, sen i najważniejsze –
cel w życiu, to wszystko ma zasadniczy wpływ na jakość i długotrwałość naszego życia. Codzienne „tak, potrafię” zawsze prowadzi
do – „tak, zrobiłem to”.
Niespełna 90 dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Trudno uwierzyć? Czas się nie zatrzyma, ale w tym roku mamy szansę
i…czas, by to, co postawione na głowie, ustawić we właściwej pozycji.
Oddaję w Państwa ręce kolejne wydanie „Głosu”, wierzę, że lektura ucieszy, zaciekawi, zainspiruje. Nie ma straconych
pokoleń, ale czas, który możemy sobie poświęcić. Zatem życzę dobrych chwil spędzonych nad naszym tygodniem i czasu,
który poświęcimy ludziom i sprawom naprawdę ważnym. Do zobaczenia za tydzień!

Fot. Joanna Młynarczyk

Spełnione marzenie o alei hortensjowej

GMINY
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KULTURA, OŚWIATA
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Justyna Napierała

Beata Pierzchała
tel. 46 819 40 12
603 755 182
b.pierzchala@glossk.pl

Kowiesy, Nowy Kawęczyn,
Głuchów, Skierniewice,
Lipce Reymontowskie

Adam Michalski
tel. 46 834 82 07
609 621 628

tel. 518 740 182
j.napierala@glossk.pl

michalskiadam@wp.pl
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Słupia, Godzianów, Jeżów
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Szpital
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie gazowe
Informacja MZK
Urząd Stanu Cywilnego

Monika Jałoszyńska
tel. 46 814 26 74
603 755 269
jaloszynska@glossk.pl

tel. 46 834 82 06
603 755 244
d.wolujewicz@glossk.pl

Skład i opracowanie reklam

Marzena Rychcik tel. 46 819 40 14 rychcik@mirbud.pl
834 10 99
833 36 11
999; 112
986; 833 37 79
834 49 40
833 31 21

Dorota Wołujewicz

tel. 46 834 82 50
603 755 278
a.andzelak@glossk.pl

Księgowość i kolportaż

Policja
Straż Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Straż Miejska
Sąd Rejonowy
Prokuratura

SPORT

GMINY

834 07 00
833 25 19
832 47 10, 609 509 554
992, 833 50 05
833 30 97
834 51 97

Mariusz Jaworski tel. 46 819 40 16 mariusz@glossk.pl
MOPR
Urząd Skarbowy
Kino Polonez
CKiS
Miejska Biblioteka P.
Muzeum Historyczne

833 39 48
834 63 00
834 93 90
570 414 155
833 69 69
833 44 71

Pływalnia NAWA
OSiR, ul. Pomologiczna 10
Rezerwacja hal i boisk
Koordynator d/s Orlików
OSiR, ul. Pomologiczna 8
OSiR, ul. Tetmajera 7

833 89 69
832 41 44
512 472 190
500 401 497
834 93 70
832 78 39

Odwołano epidemię w Skierniewicach
Od wiosny ubiegłego roku przewodniczący Rady Miasta Skierniewice konsekwentnie zwoływał
posiedzenia rady w trybie korespondencyjnym – czyli radni pracowali w domu. Przewodniczącego
nie zraziło, że wszystkie ościenne miasta zrezygnowały (lub nawet nie wprowadziły) tego trybu
pracy radnych, a nawet protesty części skierniewickich radnych. Pandemia – kwitował Andrzej
Melon.
Po półtora roku pandemię w mieście odwołano i ostatniego dnia września radni wreszcie zobaczyli się na oczy, na sesji, jak to w zwyczaju, w sali konferencyjnej OSiR.

Przyznajemy maturzystom z klasy
fotografii i multimediów w Mechaniku, którzy nakręcili film o swoim
mieście i wygrali 10 tysięcy złotych oraz aparaty fotograficzne
dla każdego uczestnika.

Wędruje do firmy Eko-Region, która od miesięcy
hałasuje śmieciarkami
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W Przedszkolu nr 1 w Skierniewicach najmłodsi skierniewiczanie powitali
złotą porę roku. Jesień zawitała do nich (23.09) z wieloma niespodziankami.
Swój bal mieli najmłodsi, 3 i 4-letnie Mróweczki, Pszczółki i Motylki, a potem 5 i
6-letnie Żabki, Biedronki i Żuczki. Bal jesieni to już wieloletnia tradycja Przedszkola
nr 1. – Przy tej okazji mówimy dzieciom o zmianach zachodzących w przyrodzie,
ale też przypominamy o zdrowotnym wpływie warzyw i owoców, których najwięcej
jest właśnie jesienią – podkreśla Anna Karwat, wychowawczyni 4-letnich Mróweczek.
jm

Dzień Otwarty w parowozowni
Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprasza 2 października do zwiedzania skierniewickiej parowozowni w ramach Dnia Otwartego.
– Dla zwiedzających dostępne będą ekspozycje zewnętrzne, część hali postojowej lokomotyw, a najmłodszym gościom udostępniony zostanie symulator lokomotywy oraz kolejka ogrodowa – zaprasza Judyta Kurowska-Ciechańska, wiceprzewodnicząca PSMK. – Zwiedzanie możliwe będzie we własnym zakresie – informuje.
Parowozownia czynna będzie w godz. 11.00 – 16.00. Wstęp wolny.
jm

Polecamy książkę

Życie na podglądzie
Len Vlahos

Co byś zrobił, gdyby życie twojej rodziny niespodziewanie stało się obiektem telewizyjnego show?
Piętnastoletnia Jackie Stone kocha swojego tatę. Jej
tato, Jared, kocha Jackie. Nic dziwnego, że gdy Jared
dowiaduje się o swym śmiertelnym nowotworze mózgu, przede wszystkim myśli
o zabezpieczeniu rodziny. Postanawia sprzedać… swoje życie na eBayu. Konsekwencje tej decyzji wywrócą rodziny do góry nogami, gdy okaże się, że jednym
z licytujących jest telewizyjny producent reality show. Jackie zostanie zmuszona
do podjęcia działań, na które nigdy by się nie odważyła, i zyska zupełnie niespodziewanych sojuszników.
Błyskotliwa, przewrotnie zabawna, mocna powieść dla młodzieży ze świetnie
nakreślonymi bohaterami, wśród których niepoślednią rolę odgrywa sam zyskujący świadomość nowotwór.
www.mediarodzina.pl
KONKURS! Dla Czytelnika, który w czwartek (30.09) o godz. 10. jako pierwszy
zadzwoni do naszej redakcji (tel. 46 819 40 15) mamy polecaną lekturę. Książkę
będzie można odebrać w ciągu tygodnia odwiedzając redakcję „Głosu” (ul. Reymonta 31 lok. U 15) z najnowszym wydaniem gazety.
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Od 1 październiku odbiorców miejskiego ciepła czeka znacząca podwyżka opłat. Mateusz Jarczyński, prezes spółki Energetyka Cieplna w Skierniewicach potwierdza – nowe stawki
to rachunki skierniewiczan o nawet 20 proc. wyższe.
Anna Wójcik-Brzezińska
– Z ogromnym niepokojem obserwuję sytuację na giełdzie i rosnące koszty
zakupu uprawnień do emisji CO2, jeśli
te opłaty będą tak drastycznie rosnąć
przedsiębiorstwa ciepłownicze, bez
wsparcia będą bankrutować – mówi prezes EC w Skierniewicach. EC we wniosku do Urzędu Regulacji Energetycznej
z lipca br., uzupełnianego w sierpniu
wnosił o zatwierdzenie wyższych taryf
uzasadniając wniosek rosnącymi cenami
uprawnień do emisji dwutlenku węgla a
także wzrostu cen węgla.
Prezes EC podkreśla, że podwyżka cen
taryf nie będzie dla spółki oznaczała większego zysku, tylko będzie „ prostym pokryciem rosnących kosztów”.

W procesie taryfowym URE bada
przedstawiane przez spółki informacje
dot. m.in. remontów, usuwania awarii,
a także inwestycji, w tym modernizacji
źródeł i sieci ciepłowniczych.
Jeśli chodzi o wzrost cen, te odczuwają
już właściciele domków jednorodzinnych.
Ceny węgla poszły w tym sezonie w górę.
– Te same problemy dotyczą naszej
spółki – w 2020 roku za tonę węgla płaciliśmy 237, dziś 309 złotych. W minionym roku cena prądu za megawatogodzinę wynosiła 269, dziś 423 zł – wylicza
prezes EC w Skierniewicach. Zwyżka cen
dotyczy również gazu. Odbiorcy detaliczni od sierpnia płacą 12,4 proc. więcej.
Zresztą, największy dostawca gazu do

Fot. Sławomir Burzyński

Przebudowa otoczenia
centrum kultury ma się
zakończyć w listopadzie
(czytaj też na str. 4) Pobrowarne ujęcie wody
znajduje się na skraju
zaprojektowanych tu
miejsc postojowych i
szpaleru sześciu brzóz.

Lekcja o bezpieczeństwie
na drodze, nudne? Zapomnij!
W Klasyku nauczycielem był
kierowca rajdowy

gospodarstw domowych regularnie podnosi ceny. Wiosną taryfy wzrosły o 5,6
proc., a na początku roku o 2,9 proc.

I o ile do końca września tego
roku cena ciepła (zł/GJ) dostarczonego przez EC w Skierniewicach wynosiła 35,91 to wg.
nowych taryf skierniewiczanie za
gigadżul zapłacą już 45,31 zł.
W górę idą też tzw. opłaty przesyłowe. Informację spółka opublikowała właśnie na swojej stronie
internetowej.
Podwyżka cen ciepła, jak słyszymy, kalkulowana była wiosną, wówczas tona emisji na giełdach kosztowała 40 Euro.
– To jest poważny problem, dziś planowanie budżetu spółki na dany rok jest
coraz trudniejsze. W najczarniejszych
scenariuszach branża nie przewidywała,
że ceny emisji wymkną się spod kontroli
i zaczną szybować w górę – mówi prezes
skierniewickiego EC.

Po browarze Strakacza zostało ujęcie wody
Znane z doskonałej jakości piwo bazowało na znakomitej
wodzie z własnej studni, którą trzeba zachować – apeluje
Zbigniew Gradowski, szef Skierniewickiego Bractwa Piwnego. Teren, gdzie znajdował się browar Strakacza jest
właśnie w trakcie przebudowy.
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fot. Anna Wójcik-Brzezińska

Ceny ciepła
w mieście w górę

MIASTO

Prace wokół Centrum Kultury i Sztuki, czyli na terenach dawnego browaru Władysława Strakacza, odsłoniły
wystającą z ziemi rurę wodociągową. Znajduje się w bezpośredniej bliskości dawnego
ujęcia wody do browaru i jej
widok sprowokował dyskusję
o możliwości uratowania historycznego ujęcia.
– Czy nie byłoby wskazane, żeby przy okazji prac
remontowych doprowadzić
to ujęcie wody do użytku?
Stylowa i okazała pompa byłaby pamiątką po browarze i
zarazem atrakcją turystyczną miasta – uważa Zbigniew
Gradowski, szef Skierniewickiego Bractwa Piwnego i
przypomina, że znane z doskonałej jakości piwo z browaru Strakacza bazowało na
znakomitej wodzie z własnej
studni.
Radny Artur Sułek uważa

to za świetny pomysł, choć nie
wie, czy jest możliwy do zrealizowania. Obiecuje wybadać
sprawę.
Tymczasem trwa przebudowa terenu wokół CKiS i ujęcie
w każdej chwili może zostać
zniszczone, bo jego zachowanie nie było brane pod uwagę
przy projektowaniu inwestycji.
– Studnia jest nieczynna od
czasu likwidacji browaru, nie
ma pomiarów jakości wody i
brak jest uzasadnienia ekonomicznego robienia tam zdroju. Zakład wodociągów był
absolutnie niezainteresowany
ujęciem, bo od strony użytkowej to tylko kłopot i koszty,
budynek centrum kultury też
nie potrzebuje dodatkowego
ujęcia wody – mówi Dariusz
Boguszewski, naczelnik biura planowania przestrzennego
miejskiego ratusza.
burz

W Klasyku motocyklista rozmawiał z dziećmi o zasadach
bezpiecznego poruszania się na drodze, o zabezpieczaniu się
w czasie jazdy na rowerze. Zaprezentował strój, w jakim sportowcy ścigają się na torze. Mówił, jakie elementy tego stroju
chronią sportowców w czasie ewentualnego upadku.
Czterokrotny Mistrz oraz
siedmiokrotny Wicemistrz
Polski oraz Wicemistrz Europy w wyścigach motocyklowych Bartek Wiczyński
poprowadził lekcję w Małym Klasyku.
Szkoła po raz kolejny
udowodniła – nauka może
być przyjemna, a uczniowie
mogą prosić o przedłużenie
lekcji. To była prawdziwie mistrzowska lekcja.
W Małym Klasyku odbyło się spotkanie uczniów
zerówki i klas pierwszych z
Barkiem Wiczyńskim, sport owc e m , ko m e n t a t o r e m

wyścigów motocyklowych.
Skierniewiczanin w sobotę
wywalczył po raz kolejny tytuł Mistrza Polski w klasie
SST1000.
Po spotkaniu dzieci obejrzały ciężarówkę, w której motocykliści mieszkają w czasie
zawodów, a która tego dnia
zaparkowała pod ich szkołą.
– Oczywiście, ogromne emocje wzbudził ścigacz mistrza.
Bartek Wiczyński cierpliwie
rozdawał autografy i pozował
do zdjęć, jak również nie pozostawił żadnego pytania bez
odpowiedzi – mówi Elżbieta
Tomczyk, nauczycielka.
anw
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Kto w mieście zaparkuje za darmo
Projekt uchwały, jaką
będą głosować skierniewiccy radni, przewiduje
zerową stawkę opłat za
parkowanie dla większej
grupy osób, niż dotychczas.
Od połowy 2019 roku w
Skierniewicach obowiązują
strefy płatnego parkowania
w centrum miasta – na ulicy Rynek, części ulicy Senatorskiej oraz ulicy Żwirki
od Rynku do Jagiellońskiej.
Opłata za pierwszą godzinę
wynosi 1 zł.

Na sesji w czwartek, 30
września, radni przyjmą
uchwałę dotyczącą zerowej
stawki opłat dla osób niepełnosprawnych mających
ważną kartę parkingową oraz
osób przewożących niepełnosprawnych, którzy parkują w
strefie. Opłata nie będzie też
dotyczyć honorowych dawców krwi (mających kartę
HDK).
To rozszerzenie grupy
osób uprawnionych do parkowania za darmo. Do tej
pory byli to: pracownicy
administracji samorządo-

wej oraz jednostek organizacyjnych miasta podczas
wykonywania obowiązków
służbowych, kierujący oznakowanymi pojazdami służb
komunalnych podczas usuwania awarii, kierujący
oznakowanymi pojazdami
państwowych i samorządowych służb mundurowych,
operator fontanny w Rynku,
Honorowi Obywatele Miasta
Skierniewice, taksówkarze w
czasie oczekiwania na klientów, zaopatrzeniowcy oraz
inwalidzi wojenni.
Po przyjęciu, nowa uchwa-

ła wejdzie w życie 14 dni po
jej ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa
Łódzkiego.
burz
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pt. (1.10) – ndz. (3.10)
godz. 13.15 „Jak rozmawiać z psem”
godz. 15.00, 18.00, 21.00 PREMIERA „Nie czas umierać”
pondz. (4.10)
godz. 10.30 „Żeby nie było śladów”
godz. 13.15 „Fatima lektor”
godz. 15,15 „Nie czas umierać”
godz. 19.00 Kino dla Kobiet PRZEDPREMIERA „Bo we
mnie jest seks”
wt. (5.10) – czw.(7.10)
godz. 10.00 „Jak rozmawiać z psem”
godz. 12.00, 14.00, 16.00 „Rodzinka rządzi”
godz. 18.00, 21.00 „Nie czas umierać”

SALA nr 2

pt. (1.10) – ndz. (3.10)
godz. 12.00, 14.15,, 16.30 „PREMIERA „Rodzinka rządzi”
godz. 18.30 PREMIERA „Fatima lektor”
godz. 20.45 „Żeby nie było śladów”
pondz. (4.10)
godz. 10.00 „Jak rozmawiać z psem”
godz. 12.00, 14.00, 16.00 „Rodzinka rządzi”
godz. 18.00, 21.00 „Nie czas umierać”
wt. (5.10) – czw.(7.10)
godz. 12.00 „Fatima lektor”
godz. 14.15 „Nie czas umierać”
godz. 17.15 „Żeby nie było śladów”
godz. 20.00 DKF Eroica Festiwal Filmów Polskich „Tosiek”- „Ucieczka na Srebrny Glob” (5.10), „Ostatni Komers”(6.10), „Podwójne życie Weroniki”(7.10)

Maturzyści z technikum
fotografii i multimediów
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach mają powód do
dumy.

fot. Joanna Młynarczyk

SALA nr 1

Krótki film i zwycięstwo maturzystów z Mechanika

Joanna Młynarczyk
Nakręcili jednominutowy film
o swoim mieście i wygrali 10
tysięcy złotych oraz aparaty fotograficzne dla każdego uczestnika. W filmie promują park
miejski, zalew oraz muzeum historyczne.
Skierniewiczanie wzięli udział w
konkursie ogłoszonym przez Urząd
Wojewódzki w Łodzi z okazji święta funduszy europejskich „Łódzkie
nakręca się”. Nakręcili film, w którym pokazali, jak zmieniło się ich

miasto dzięki funduszom europejskim.
– Mieliśmy niewiele czasu, zaledwie półtora tygodnia na wymyślenie scenariusza, zrobienie zdjęć i
montaż filmu – przyznają uczniowie ZSZ nr 2.
W filmiku zobaczyć można kadry z parku, zalewu Zadębie i Muzeum Historycznego Skierniewic.
– Korzystają z tych miejsc na co
dzień, jeżdżą na rowerach, rolkach,
korzystają zarówno ze skateparku

jak i pumptracka, chodzą na wycieczki do muzeum, dlatego dobrze
je znają – mówi Michał Śmiechowski, nauczyciel, pod okiem którego
powstawał film.
Mobilizacja młodzieży opłaciła się. Spośród 58 zgłoszonych
filmów, produkcja uczniów z Mechanika została zakwalifikowana
do finałowej trójki. Następnie to
internauci decydowali o zwycięstwie. Skierniewiczanom udało się
wygrać.

– To ogromny powód do dumy –
mówi Michał Śmiechowski. – Dotychczas tworzyli głównie filmy promocyjne szkoły, bowiem pandemia
zablokowała kreatywność i możliwość pracy, a niestety nie wszyscy
uczniowie mają odpowiedni sprzęt i
możliwości montażu w domu – tłumaczy opiekun konkursu.
Nagrodzony film uczniów z Mechanika można obejrzeć na stronie
internetowej ZSZ nr 2.

Zakończył się remont, ale skierniewiczanie nieprędko wejdą do środka
Marmurowe schody, całkowicie przemienione piwnice, przestronna sala widowiskowa czy odmieniona
sala kameralna, która już nie jest kameralna – wnętrza centrum kultury po remoncie gotowe.

KONKURS!

Do kina z „Głosem”
Dla dwóch Czytelników, którzy w czwartek (30.09) o
godz. 10. zadzwonią do naszej redakcji i odpowiedzą
na pytanie: Jakie imiona noszą bracia z filmu „Rodzinka
rządzi”? mamy dwa podwójne zaproszenia na dowolny film grany w kinie Polonez. Uwaga! Warunkiem
skorzystania z zaproszenia jest wizyta w redakcji
„Głosu” (ul. Reymonta 31 lokal U 15) z najnowszym
wydaniem gazety.
Tel. do redakcji: 46 819 40 15

Fot. Sławomir Burzyński

Repertuar KINA

Fot. Sławomir Burzyński
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Przeprowadzka do wyremontowanej siedziby CKiS planowana
jest w październiku, ale otwarcie centrum kultury odbędzie się
prawdopodobnie dopiero na przełomie listopada i grudnia, po zakończeniu przebudowy jego otoczenia.
Na zewnątrz budynku zwraca uwagę dobudowana od frontu
bryła nowej sali widowiskowej, a
na dachu industrialna konstrukcja urządzeń klimatyzacyjnych,
rur wentylacyjnych i zadaszenie
wewnętrznego dziedzińca.
burz, więcej zdjęć eglos.pl
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Budowa inteligentnego systemu zarządzania
siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów
i Kanalizacji WOD-KAN
Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN’ Sp. z. o.o od kilku lat sukcesywnie
realizuje politykę kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej na terenie miasta Skierniewice. Dzięki
dofinansowaniu z Unii Europejskiej możliwa stała się realizacja wielomilionowych
inwestycji. Jednym z kluczowych zadań
współfinansowanych z środków UE jest
zakup oprogramowania GIS – Inteligentnego Systemu Zarządzania Siecią Wodociągową oraz budowa systemu monitoringu
przepływu i ciśnienia w sieci wodociągowej.
W 2020 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” podpisał umowę na budowę inteligentnego systemu zarządzania siecią
wodociągową. Wdrożenie i budowa oprogramowania niesie za sobą wiele innowacyjnych
rozwiązań. System GIS będzie centralnym
systemem informatycznym służącym do
zarządzania majątkiem sieciowym w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN”.
Z takich oprogramowań korzystają przede
wszystkim wodociągi w wielkich miastach,
nie mniej jednak Spółka stara się usprawnić pracę Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” sp. z o.o na terenie miasta
Skierniewice. Oprogramowanie GIS prezentuje informacje o infrastrukturze sieciowej,

parametrach pracy sieci oraz jej klientach,
ponadto umożliwia przeprowadzanie szeregu
analiz oraz symulacji pracy sieci na podstawie
danych zawartych w systemie oraz systemach
peryferyjnych. Warto zaznaczyć, że system
GIS będzie przede wszystkim bardzo dużym
wsparciem dla Działu Sieci przy eksploatacji i
usuwaniu awarii, gdyż pozwala szybko zidentyfikować rodzaj uszkodzonej infrastruktury
sieciowej. W ramach zakupu oprogramowania, Wykonawca dostarczył do Spółki tablety

skonfigurowane i zintegrowane z systemem
GIS. Brygadzista na tablecie dostaje informację o awarii, co pozwala mu szybko wyznaczyć
obszar jej oddziaływania na naszych klientów.
- Ciekawostką jest, że zakupiony system
GIS będzie również pomocny mieszkańcom
Skierniewic. – słyszymy z ZWiK „WOD-KAN” - W momencie pojawienia się awarii
do mieszkańców, wychodzić będzie komunikat w formie SMS o zaistniałych utrudnieniach. Jest to ważna funkcja systemu
GIS, która pozwala nam w szybki sposób
dotrzeć z informacją do naszych klientów.
Obecnie w ramach zadania pt. „Budowa intelig entnego systemu zar ządzania
siecią wodociągową w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN sp. z o. o. w
Mokrej Prawej”, Wykonawca realizuje budowę 27 punktów pomiarowych na terenie
miasta, służących do pomiaru przepływu
i ciśnienia wody w sieci wodociągowej.
W związku z powyższym mogą występować czasowe zakłócenia w dostawie wody
w różnych obszarach miasta. Nie mniej jednak, Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” na bieżąco informuje o planowanych
ograniczeniach lub wyłączeniach związanych z realizacją zadania - Prace nad budową punktów pomiarowych rozpoczęły
się z początkiem września. Obecnie mamy
wybudowanych 7 punktów pomiarowych.

Na najbliższy tydzień planujemy budowę
kolejnych 3 punktów, co może spowodować
spadek ciśnienia na magistrali w kierunku
Centrum, Zadębia oraz Osiedla Makowska
– mówi Bartłomiej Zdanowski, specjalista
ds. GIS w ZWiK „WOD-KAN” – Staramy się
większość prac wykonywać w godzinach
09.00-15.00 oraz w nocy, tak by zbytnio
nie zakłócić komfortu życia mieszkańców
Skierniewic i okolic. Spółka informuje, że
budowa inteligentnego systemu zarządzania
siecią wodociągową pozytywnie wpłynie na
usprawnienie pracy Działu Eksploatacji Sieci
oraz kontaktu z klientami ZWiK „WOD-KAN”.
Kibicujemy mocno by realizacja zadania przebiegła bez zakłóceń. W końcu naszym wspólnym celem jest poprawa warunków życia w
mieście Skierniewice.
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Wojna secesyjna
działkowców z „Konwalii”

Boczne boisko przy ulicy
Pomologicznej pod balonem
Miasto pozyskało dofinansowanie w wysokości 2,4
mln złotych na budowę
pełnowymiarowego, zadaszonego boiska. Nowy
obiekt piłkarski powstanie
przy ulicy Pomologicznej,
w miejscu mocno zużytej
już płyty ze sztuczną nawierzchnią.

Nie chcą dalej utrzymywać ciepłych posadek w PZD
– Wystąpienie ze struktur krajowych to dla naszych działkowców same korzyści – uważa Józef Manista, prezes Rodzinnego Ogrodu Działkowego Konwalia i na wniosek grupy członków
zwołał zebranie, na którym ma dojść do secesji. – Przynależność do Polskiego Związku Działkowców nic nam nie daje, tamci mają ciepłe posadki za pieniądze działkowców – dodaje.
fot. Joanna Młynarczyk

Sławomir Burzyński
Ponad stu pięćdziesięciu
działkowców z Rodzinnego
Ogrodu Działkowego Konwalia złożyło wniosek o wyjście
ze struktur Polskiego Związku Działkowców. Argumentują, że nie chcą utrzymywać
„ciepłych posadek” działaczy z
Warszawy czy Łodzi. Wszystko rozstrzygnie się w sobotę,
2 października.
ROD Konwalia zrzesza ponad 930 członków, gospodarujących na 715 działkach.
Struktury PZD zamierzali
opuścić już w 2014 roku,
po wejściu w życie ustawy o
rodzinnych ogrodach działkowych, która dopuszcza
powołanie przez działkowców
własnego stowarzyszenia. Nie
udało się, bo na zebraniu zabrakło kworum – innymi słowy, nie było zainteresowania.
Obecnie w Konwalii ponawiają
próbę i przedstawiają argumenty.
– Brak decyzji w roku 2014
o wyjściu ze struktur kosztował nasz ogród ponad 180
tysięcy złotych, to ponad połowa kosztów budowy nowej
studni – argumentują działkowcy, a boli ich jeszcze coś:
majątek ogrodu powstały z
ich pieniędzy jest własnością
stowarzyszenia w Warszawie.
– Nawet za wynajem obiektów
zbudowanych za pieniądze
działkowców, jak świetlica,

Prezes Józef Manista przekonuje, że przynależność Konwalii do struktur krajowym działkowcom nic nie daje, a wręcz przeciwnie, ich pieniądze transferowane są do Łodzi i Warszawy.
musimy odprowadzać pieniądze do Łodzi. A gdy zbudujemy studnię, nie będzie ona
własnością naszego ogrodu.
Po założeniu nowego stowarzyszenia działkowcy nie
stracą praw do gruntów i
nieruchomości, a jego funkcjonowanie będzie oparte o
ustawę o rodzinnych ogrodach działkowych oraz własny
statut i regulamin przyjęty
przez działkowców z Konwalii.
Zebranie mające zdecydować o dalszym losie ROD Konwalia zwołano na najbliższą
sobotę, 2 października. Hala

OSiR przy ulicy Pomologicznej
pomieści wszystkich działkowców. Pytanie, czy będzie
ich co najmniej połowa, aby
przyjąć uchwałę o opuszczeniu struktur PZD i powołać
nowe stowarzyszenie.
– W przypadku braku kworum do podjęcia uchwały zebranie będzie przeprowadzone
w drugim terminie, czyli pół
godziny później. Wtedy wymagana jest obecność trzech
dziesiątych liczby wszystkich
działkowców, którzy mogą
przyjąć uchwałę większością
dwóch trzecich głosów. Jeśli

Zgodnie z uchwałą Krajowej Rady PZD rodzinne ogrody muszą corocznie odprowadzać określoną kwotę na rzecz
zarządu okręgowego w Łodzi oraz do RK PZD w Warszawie. W Konwalii wyliczyli, że od 2015 roku przekazali im ponad
140 tysięcy złotych. Ponadto zarząd okręgowy pobiera opłatę od każdego nowego działkowca – z jej tytułu przez
ostatnie 6 lat Konwalia odprowadziła do Łodzi około 42 tysiące.
PZD prowadzi w sumie 4 667 rodzinnych ogrodów działkowych, w których znajduje się 917 445 działek.
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na zebraniu będzie nas mniej,
Konwalia pozostanie w strukturach PZD – wyjaśnia prezes
Manista.
W okręgu łódzkim PZD są
zaskoczeni próbą secesji.
– Konwalia chce wystąpić?
Pierwsze słyszę, że zwołali
zebranie dotyczące wyłączenia ze struktur. Jako zarząd
okręgu nie zostaliśmy poinformowani o zebraniu, a
powinniśmy o tym wiedzieć –
mówi Izabela Ożegalska, prezes Okręgu Łódzkiego PZD.
– Z Polskiego Związku Działkowców odeszły w naszym
okręgu pojedyncze ogrody, w
Kutnie czy Sieradzu. W Skierniewicach nie było takich
tendencji – jak dodaje, spośród ponad 300 rodzinnych
ogrodów funkcjonujących w
okręgu, od 2015 roku z PZD
wystąpiło około 10.

Pieniądze na inwestycję pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu. Do miejskiej kasy trafi ponad 2,4 mln złotych, co
stanowi maksymalny poziom
dofinansowania inwestycji.
Wartość całego zadania wyniesie nieco ponad 4,8 mln
złotych.
Inwestycja ma zostać zrealizowana najpóźniej w połowie 2023 roku i ma zdecydowanie poprawić sytuację
klubów piłkarskich.
Kryte boisko powstanie w

miejscu bocznej płyty przy
ulicy Pomologicznej. Inwestycja obejmie rozbiórkę starej
infrastruktury i budowę pełnowymiarowego boiska z syntetyczną trawą. Nawierzchnia
będzie wypełniona piaskiem
kwarcowym, a nie jak w przypadku orlików, gumowym
granulatem. Boisko będzie też
w pełni nawodnione i wyposażone w 12 zraszaczy. Całość
znajdzie się pod tzw. balonem
pneumatycznym, który umożliwi rozgrywanie spotkań i treningów w sezonie jesienno-zimowym.
Nowy obiekt zostanie w
pełni wyposażony w sportowy sprzęt: bramki meczowe,
piłki, wiaty dla zawodników,
dwurzędowych trybun oraz
specjalnych piłkochwytów.
Boisko będzie także ogrzewane systemem grzewczo-nadmuchowym.
am

Winyl ze Skierniewic.
Artystów zainspirowała
wyhodowana w Instytucie
Ogrodnictwa odmiana
czarnej porzeczki
Do płyty, nad którą właśnie
pracują dołączą… wywiad z
prof. Stanisławem Plutą,
który jest twórcą porzeczki
Tihope. Dojdą też zdjęcia
instytutu, a same utwory
przekazane będą odbiorcy
w formie ruchomych obrazów.
Łukasz, Marcin, Konrad,
Michał i Tymek – o grupie
skierniewiczan tworzących
muzykę elektroniczną głośniej
zrobiło się w czerwcu.
– Zostaliśmy zauważeni i
zaproszeni przez miasto do
współpracy – mówi Marcin Pisarski, muzyk z Zathry. – Mieliśmy okazję do wypełnienia
dźwiękami elektronicznymi
skierniewicką parowozownię

przy okazji rozdania Parowozów Kultury, a także uatrakcyjniliśmy imprezę nad zalewem Zadębie – wylicza.
Na nowej płycie znajdzie
się 5 utworów, których tytuły
kolejno oddawać będą pracę
profesora Pluty – od wymyślenia porzeczki, przez sadzenie,
borykanie się rośliny z różnymi chorobami, kwitnieniem aż
po zbiór. Artyści rozbudzają
apetyt – kolejne utwory zbudują atmosferę – będą coraz
szybsze i bardziej rozbudowane – mówią.
Skierniewiczanie planują
także ruszyć z bezpłatnymi
szkoleniami dla osób, które
chciałyby nauczyć się tworzyć
muzykę elektroniczną.
jm

W szkołach ruszyły zajęcia wyrównawcze po pandemii
Z możliwości organizacji
dodatkowych zajęć, cieszą
się nauczyciele i rodzice
uczniów podstawówek.
Pomysł dodatkowych lekcji
– co nie może dziwić – nie
budzi entuzjazmu wśród
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ci narzekają na
przeładowany program i
nadmiar zajęć.
Z zajęć wspomagających
mogą skorzystać uczniowie
klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie wszystkich klas szkół ponadpodstawowych.
W podstawówkach dodatkowe godziny lekcyjne cieszą
się dużym zainteresowaniem.
– U nas tylko nieliczni rodzice nie złożyli deklaracji,

większość chce, by ich dzieci
uczestniczyły w dodatkowych
zajęciach – przyznaje Barbara
Karwat, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.
W Czwórce zajęcia wyrównawcze odbędą się we wszystkich klasach począwszy od kl.
IV. W klasie IV planowane są
zajęcia wspierające z matematyki i języka angielskiego,
w kl. V z języka polskiego, w
kl. VI z matematyki i angielskiego, a w kl. VII z języka
polskiego. Klasy VIII to organizacja zajęć pod kątem egzaminu na zakończenie szkoły
podstawowej.
– By uczniowie nie zostali zbytnio obciążeni, każdy
oddział ma przydzieloną 1
godzinę zajęć dodatkowych

tygodniowo. Klasy IV, które
mają najmniej godzin w tygodniowym planie zajęć, mają
po dwie godziny zajęć wyrównawczych tygodniowo – mówi
kierująca Czwórką.
W szkołach ponadgimnazjalnych, zajęcia wyrównawcze odbywają się głównie w
klasach maturalnych.
– Zgłosiliśmy w sumie
około 140 godzin zajęć wyrównawczych z przedmiotów:
języka polskiego, języka angielskiego i matematyki – informuje Dariusz Owczarek,
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. – Planujemy, by
realizowane one były w formie
konsultacji, a skorzystają tylko chętni uczniowie, nie możemy bowiem do nich nikogo
zmusić – słyszymy.

Jak podkreśla, zainteresowania dodatkowymi godzinami nie ma jednak dużego, bo
rodzice narzekają, że dzieci są
przeciążone.
– W technikum mają po
45 godzin tygodniowo i gdyby
jeszcze doszły 4 godziny dodatkowe, musieliby siedzieć
w szkole po 10 godzin dziennie, do tego kolejne godziny
w domu na prace domowe, to
bardzo dużo – podkreśla dyrektor Owczarek.

Jego zdaniem przeładowana jest podstawa, dlatego młodzież nie jest chętna. Zapewnia
jednak, że chętni uczniowie w
klasach maturalnych w jego
szkole na pewno będą korzystali z dodatkowych zajęć.
– Będą one odbywały się w
formie konsultacji przygotowujących do matury.
Podobnie dodatkowe zajęcia
z przedmiotów obowiązkowo
zdawanych na maturze – z języka polskiego, matematyki i

języka angielskiego planowane
są w Zespole Szkół nr 4.
– Będą mogli skorzystać z
nich wszyscy chętni uczniowie,
a ponieważ pracujemy długo,
bo do godz. 18, będziemy starali
się wpleść je w plan zajęć obowiązkowych, choć nie będzie to
łatwe – przyznaje Darosław Sadowski, dyrektor ZS na Rawce.
Przydzielone dodatkowe godziny ministerialne we wszystkich
szkołach muszą zostać zrealizowane do grudnia.
jm

O dodatkowe godziny wnioskowały zarówno szkoły publiczne jak i niepubliczne w liczbie 3609 godzin.
Większość – 1980 lekcji pokowidowych odbędzie się w publicznych podstawówkach.
– Wnioskowano o język polski, matematykę, język angielski. Mniej godzin potrzebowano na pozostałe przedmioty: język
rosyjski, język niemiecki, historię, biologię, chemię, fizykę, geografie informatykę i wiedzę o społeczeństwie – informuje
Iwona Górniak, naczelnik wydziału edukacji skierniewickiego ratusza. – Z zajęć skorzystać mogą uczniowie czujący
potrzebę uzupełnienia materiału, myślę dla tych uczniów będzie to duża pomoc. Pamiętajmy jednak, że są to lekcje
nieobowiązkowe i uczestniczą w nich chętni uczniowie – zwraca uwagę Iwona Górniak.
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Fot. Sławomir Burzyński

Ich szeregi topnieją.
Zlot Szarych Szeregów
Już po raz 28 najstarsi harcerze spotkali się w Skierniewicach. Przyjechali tylko nieliczni – z
Warszawy, Łodzi i Szczytna. W miniony weekend (25-26.09), w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka, odbył się Zlot Szarych Szeregów, organizowany przez skierniewicki oddział Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Fot. Joanna Młynarczyk

Joanna Młynarczyk

Do Skierniewic
zjechali kominiarze
Ponad 100 kominiarzy
wzięło udział w V Zjeździe
Delegatów Krajowej Izby
Kominiarzy.

Chęcielewski wręczył pamiątkowe statuetki. Otrzymali je: Edward Włodarczyk –
najstarszy członek stowarzyszenia oraz
Mirosław Tytz, którego ponadto Minister
Obrony Narodowej awansował do stopnia
kapitana w stanie spoczynku. Statuetką
wyróżniona została także Monika Zdro-

jewska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4, która od wielu lat pomaga w
przygotowaniu uczniów do części artystycznej, wystawianej podczas spotkania.
Zlot był też okazją do zorganizowania
zebrania sprawozdawczo-wyborczego
Stowarzyszenia Szarych Szeregów z oddziałem w Skierniewicach.
Z funkcją przewodniczącego, po 3 kadencjach, pożegnał się Kazimierz Figat.
Zostaje w stowarzyszeniu, będzie honorowym jego członkiem. Kazimierz Figat uhonorowany został złotym medalem 40-lecia
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Wybrany został także nowy zarząd, 8 osób,
ale funkcje nie zostały rozdzielone.
Nowego przewodniczącego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, sekretarza i
skarbnika organizacja wskaże 26 października.
więcej zdjęć eglos.pl

Nowy rok harcerski w większym gronie

Zainteresowanie działalnością organizacji, jak mówią
harcerze, zaczęło rosnąć od
czasu letniego obozu, który
był jedną z nielicznych propozycji wyjazdu na wakacje
ze Skierniewic. Pojechało
około 180 harcerzy i zuchów.
Ponadto odbyły się dwa dodatkowe obozy wędrowne, w
których w sumie udział wzięło
kolejne 20 osób.
– Jesteśmy organizacją
oferującą dzieciom i młodzieży ciekawe formy spędzania
wolnego czasu, odciągamy
od siedzenia w domu, przed
komputerem i ruszamy w
teren – podkreśla Liwia Małczak. – Właściwie wszystkie

nasze projekty realizowane
są na powietrzu. Wyjeżdżamy, mamy dużo form biwakowych, staramy się, by jak
najwięcej czasu dzieci spę-

dzały aktywnie, były w ruchu,
poznawały przyrodę i żyły z
nią w zgodzie. Poza tym jesteśmy organizacją wychowawczą
– mamy doświadczoną kadrę

drużynowych, którzy całe swoje
serce wkładają w prowadzenie
jednostek – zapewnia stojąca
na czele skierniewickiego Hufjm
ca ZHP.
Fot. Joanna Młynarczyk

– Może być nas dużo więcej
niż w ubiegłym roku, myślę,
że powróciliśmy do stanu
sprzed pandemii, ale ostateczny stan poznamy koło
grudnia, kiedy zakończą się
nabory do poszczególnych
gromad i drużyn – mówi Liwia Małczak, stojąca na czele
skierniewickiego Hufca ZHP.

Moje hobby

Nasi eksperci w tym tygodniu to: Fryderyk Podłoga i
Kaja Przybył, przedszkolaki
z Zielonego Zakątka.
Fryderyk: – Jestem gadułą
i lubię rozmawiać. A jeszcze
bardziej lubię biegać i nawet
jestem sportowcem! Sport to
moje hobby, a ulubione rzeczy
to bieganie, kozioł albo piła.
Kaja: – Ja lubię konie. Ostatnio, ale trochę to było dawno,
byłam u pana, który ma konie.
Fryderyk: – Najbardziej lubię
bieganie na ogródku, kiedy
przyjeżdżają do mnie dziadki.
A najwięcej biegania jest na
boisku. Planuję niedługo pojechać na prawdziwy mecz, tylko nikt mi tego nie proponuje.

Szczęście dopisało zuchom z Gromady Zuchowej „Mrugające Gwiazdki”. Zuchom udało się
przejść zwycięsko trasę podczas rajdu Wrzosowisko, który odbył się w weekend (24 – 26.09) w
Jeruzalu. W sumie w weekendowym zmaganiu udział wzięło 60 zuchów ze Skierniewic.
więcej zdjęć eglos.pl
Był to pierwszy po pandemii rajd z nocowaniem.

W tym wieku
wiesz wszystko
Fot. Joanna Młynarczyk

Spotkanie szaroszeregowców poświęcone było zmarłemu przed kilkoma miesiącami Jerzemu Lechowskiemu, skierniewiczaninowi, aktywnemu członkowi
Stowarzyszenia Szarych Szeregów, wielkiemu społecznikowi.
– Za nami trudny rok, spowodowany
pandemią. Od ostatniego zlotu wiele się
zmieniło, nasze szeregi opuściło 8 osób,
którzy odeszli na wieczną wartę – mówił
Kazimierz Figat, przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów Oddziału
Skierniewice.
– Nasze szeregi topnieją, ale nie poddajemy się, dalej pracujemy, a tegoroczny
zlot połączony z 82 rocznicą powołania
państwa podziemnego jest tego przykładem – mówił przewodniczący Stowarzyszenia Szarych Szeregów.
Zasłużonym dla stowarzyszenia osobom wiceprezydent Skierniewic Jarosław

Fot. Joanna Młynarczyk

W 28 zlocie uczestniczyli nieliczni żyjący najstarsi członkowie Stowarzyszenia Szarych Szeregów: Mirosłw Tytz, Włodzimierz Orgielewski z żoną oraz Andrzej Skrzat. Ponadto na spotkanie przyjechały rodziny nieżyjących szaroszeregowców: synowa Jerzego Lechowskiego, a także bliscy Apolinarego Szafrańskiego, Aleksandra Główki, Tadeusza Dudzińskiego i Tymoteusza Sznurkowskiego.

W Polsce działa około
dwóch tysięcy mistrzów oraz
około czterech tysięcy czeladników kominiarskich.
Przedstawiciele 12 oddziałów
Krajowej Izby Kominiarzy obradowali w czwartek (23.09) w
Skierniewicach.
– Pracy nadal jest sporo,
bo nie tylko czyszczenie kominów, ale też robimy okresowe
przeglądy instalacji wentylacyjnych. W dobie szczelnych
okien niesprawna wentylacja
jest problemem, bo prowadzi
do zagrzybienia mieszkania i
złego samopoczucia – mówi
Marcin Ziombski, prezes KIK.
– Profesjonalna kontrola
kominiarska to nie tylko for-

malność, lecz główna zasada
bezpieczeństwa, zapobiega
zaczadzeniom, pożarom, spełniając jeden z podstawowych
warunków ubezpieczenia
domu – dodaje.
Prawo budowlane stanowi, że właściciel – zarządca
budynku – jest zobowiązany
co najmniej raz w roku zlecić
przeprowadzenie okresowej
kontroli stanu technicznego przewodów kominowych
osobie z uprawnieniami mistrza kominiarskiego. Każdego roku strażacy odnotowuje
kilkanaście tysięcy pożarów
spowodowanych wadami lub
nieprawidłową eksploatacją
urządzeń ogrzewczych, z kolei
nieprawidłowa eksploatacja
przewodów kominowych grozi zatruciem tlenkiem węgla,
czyli czadem.
burz
więcej zdjęć eglos.pl

Kaja: – Jak mama mnie zaprowadziła do pana od koni,
to miałam okazję pojeździć na
większym ode mnie kucu.
Fryderyk: – Bo pasja to jest
coś takiego, co się najbar-

dziej lubi, że czasem nie chce
się iść do przedszkola, tylko
chciałoby się iść na trening.
Kaja: – Wie pani, że ja jeżdżę
bez siodła…
Fryderyk: – Kaja, to musi ci
być cieplutko od tego konika.
A ja od swojego hobby to się
pocę i jest mi mega gorąco!
Kaja: – I jeszcze jak miło!
Fryderyk: – Ona się nie męczy, a ja mam najgorzej, bo
biegam.
Kaja: – Jak będę trochę starsza, to wyjdę na duże pole i
będę jeździła galopem. To
moje marzenie największe,
żeby mieć konia, ale nie mogę
sobie kupić, bo zajmuje dużo
miejsca…
Fryderyk: – Moje marzenie
to mieć psa… i zostać lekkoatletą.
Rozmawiała
Joanna Młynarczyk

PRAWO I BEZPRAWIE
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Dziecko płacze, pies świruje, sąsiad nie śpi czyli… Obudź czujność,
„czy ktoś tu zamawiał budzenie klapą śmietnika?” nim dojdzie do tragedii
W minionym sezonie grzewczym w powiecie skierniewickim doszło do 200 pożarów, z
których ponad 60 odnotowano w budynkach mieszkalnych
– wylicza kpt. Bartłomiej
Wójcik, rzecznik komendanta
Komendy Miejskiej PSP w
Skierniewicach

Anna Wójcik-Brzezińska

Aż 35 pożarów sadzy w kominie spowodowanych było
niedrożnością przewodów kominowych.
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania
pożarów. Najczęściej dochodzi
do nich w wyniku wad, albo
niewłaściwej eksploatacji
urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym
samym okresie odnotowywany
jest także wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż niewidocznym i bezwonnym – mówi
kpt. Wójcik.
W zależności od stężenia
tlenku węgla w pomieszczeniach objawami zatrucia może
być np. ból głowy, czasem wymioty, drgawki, ale reakcją organizmu może być zatrzymanie
krążenia W warunkach domowych czad powstaje najczęściej
w efekcie uszkodzenia instalacji gazowej, pieca gazowego czy
pieca tradycyjnego. Jedyny
sposób wykrycia to czujnik
tlenku węgla.
Nie ma obowiązku instalowania w mieszkaniach wykry-

W czerwcu mieszkaniec bloku przy
ulicy Orkana w Skierniewicach nie wytrzymał, napisał do zarządcy nieruchomości: „Czy możecie mi Państwo wytłumaczyć dlaczego śmieciarki przyjeżdżają
o tak nieludzkiej porze? I czy to jest legalne? (…) Odkąd urządziłem sypialnię od
strony chodnika, kładę się spać w stresie,
że znów zostanę obudzony ryczącym silnikiem (śmieciarki, przyp. red.) i łomotem
koszy. Po segregowane odpady potrafią
przyjechać o normalnej godzinie, jest hałas, ok. Akceptuję. Śmieci wywieźć trzeba, ale nie znajduję wytłumaczenia dlaczego zwykłe śmieci są wywożone przed
godziną szóstą rano.”
Argumentów w obronie firmy opróżniającej osiedlowe śmietniki nie znalazła Magdalena Formal z biura zarządcy
nieruchomości, odesłała obywatela do
urzędu miasta i spółki Eko-Region, czyli
firmy, do której „śmieciarki-budziki” należą. Wytłumaczyła natomiast: – Zarządca nie koordynuje i nie ma wpływu na
pracę śmieciarek i osób odbierających
odpady. Rejony i godzina opróżniania
koszy ustala z firmą urząd miasta. Wykonawca „tylko” odbiera odpady.
W tej sytuacji wyczerpany psychicznie mieszkaniec blokowiska przekazał
urzędowi „materiał dowodowy” – nagrania audio i foto obrazujące skalę uciążliwości, jakie rodzi regularne budzenie go
klapami od śmietnika przed godziną 6.00
rano. Złożył też oficjalną skargę, w której
stawia pytanie: „Dlaczego mieszkańcy
os. Widok w Skierniewicach terrozywani
są hałasem i ciężkim sprzętem w godzinach ciszy nocnej”. I dlaczego sytuacja
stała się praktyką, na którą ratusz daje
przyzwolenie. Mężczyzna wyjaśnień oczekiwał również od firmy Eko-Region. Poinformował jednocześnie, że w razie braku
reakcji ze strony odpowiedzialnych nie
wyklucza skorzystać z możliwości, jakie
daje mu prawo.
Jakież było zaskoczenie skierniewiczanina, gdy następnego dnia otrzymał odpowiedź od kierownika bełchatowskiego
przedsiębiorstwa. Stanisław Maciejewski

fot. Czytelnik

Przez wakacyjne miesiące Eko-Region pilnował godzin „ciszy nocnej”, we wrześniu pracownicy
firmy wywożącej śmieci znów zaczęli budzić po godz. 5.00 rano mieszkańców bloku przy ul. Orkana.
Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem, za które grozi 500 zł mandatu. Głośna praca samochodu-śmieciarki i hałasowanie kubłami na śmieci przez pracowników stanowią zakłócenia spoczynku nocnego, jeśli chociaż jeden z mieszkańców z tego powodu nie może korzystać
z prawa do niezakłóconego spoczynku nocnego i… zawiadamia o tym policję.

przeprosił za zaistniałe „utrudnienia” i
złożył solidną deklarację: „Po przeorganizowaniu trasówek na os. Widok, śmieciarki nie będą zakłócać ciszy nocnej”.
Lepszego rozwiązania pan Tomasz nie
mógł oczekiwać. Przez wakacyjne miesiące Eko-Region pilnował godzin „ciszy
nocnej”, we wrześniu pracownicy firmy
wywożącej śmieci znów zaczęli budzić po
godz. 5.00 rano mieszkańców bloku przy
ul. Orkana. Tydzień, drugi…
„Od kilku tygodni równo 5.30 znów
mamy obowiązkowe budzenie przez
śmieciarki”.
Eko-Region odpowiedział i tym razem:
„Za utrudnienia bardzo przepraszamy.
Raz jeszcze trasówka na osiedlu Widok
została przeorganizowana. Śmieciarki nie
powinny już zakłócać ciszy nocnej”.
W tydzień później na skrzynkę pocztową urzędu miasta oraz kierownika firmy
odpowiedzialnej za opróżnianie osiedlowych śmietników wpłynęła dokumentacja – film, zdjęcia…
„Co ja mam zrobić, żeby ta farsa się
skończyła? Zaczynam być mocno zdeterminowany, ale też zdziwiony, że Państwo
piszą jedno, a dzieje się drugie”.
Tym razem nikt już nie zapewniał

pana Tomasza, że „trasówki zostaną
zmienione…”. W każdym razie, do czasu
oddania gazety do druku ani ratusz, ani
firma w sprawie stanowiska nie zajęła.
Obywatel szuka skuteczniejszych metod egzekwowania swoich praw i wolności.
Na klatce schodowej, na tablicy informacyjnej znajduje się komunikat, który w
jasny sposób informuje, że cisza nocna
obowiązuje w zwyczajowych godzinach,
tj. od 22.00 do 6.00 rano. To najczęściej
w tych porach mieszkańcy informują
policję, że dochodzi do zakłócania ciszy
nocnej.
Kodeks wykroczeń stanowi, że „Kto
krzykiem, hałasem, alarmem lub innym
wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje
zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny”.
Albo hałas, albo czyste miasto - tak
urzędnicy odpowiadają na skargi, że
śmieciarki budzą ludzi bladym świtem.
Czy oby na pewno obywatel jest skazany
na „śmieciarka blues”?
Zakłócanie ciszy nocnej jest wykroczeniem, za które grozi do 500 zł mandatu.
Głośna praca samochodu-śmieciarki i
hałasowanie kubłami na śmieci przez
pracowników stanowi wykroczenie zakłócenia spoczynku nocnego, jeśli chociaż
jeden z mieszkańców z tego powodu nie
może korzystać z prawa do niezakłóconego spoczynku nocnego i… zawiadamia o
tym policję.
Policjanci mogą uprzytomnić pracownikom śmieciarek, że mają obowiązek
przestrzegać ciszy nocnej.
Jeżeli osoba ukarana odmówi jego
przyjęcia, sprawa kierowana jest do
sądu, wtedy kara może wynieść już nawet 5 tys.
Autorzy komentarza do kodeksu
wykroczeń twierdzą, że zakłócenie
spoczynku nocnego następuje, „gdy
sprawca przeszkadza w spoczynku
choćby jednej tylko osobie.”

Straszył na cmentarzu.
„Wysuwał i chował język patrząc intensywnie prosto w oczy”
Dziwnie zachowujący się
mężczyzna wzbudził zaniepokojenie przechodzącej kobiety i zadzwoniła na
numer alarmowy 112. Policjanci nie potwierdzili zdarzenia.
– We wtorek około godziny
18 mieliśmy zgłoszenie kobiety, że na cmentarzu św. Józefa jakiś mężczyzna dziwnie się
zachowywał, jednak nie poda-

ła szczegółów. Pani była zaniepokojona, ale nie poczekała
na patrol. Policjanci byli na
cmentarzu i nie potwierdzili
zdarzenia – informuje Magdalena Studniarek ze skierniewickiej komendy policji.
Pani była bardziej wylewna
w mediach społecznościowych, gdzie napisała, że „za
płotem bliżej torów przy grobowcu Romów” jakiś mężczyzna kucał, lub był na czwo-

rakach i „wysuwał i chował
język patrząc intensywnie
prosto w oczy”. – Nie było to
normalne zachowanie – kwituje kobieta.
Policja reaguje na każde,
nawet najbardziej dziwne,
zgłoszenie – przekonują mundurowi. Obecnie jest ich jednak mniej, bowiem zgłoszenia
„filtrowane” są przez operatora numeru alarmowego 112 i
nie zdarzają się już sytuacje,

że ktoś oczekuje pomocy policji w sprawie cieknącego
kranu... Mimo to nietypowe
interwencje są codziennością.
– Ostatnio pan zgłosił, że
przyjął bezdomnego, który w
zamian miał mu wyremontować dom, ale tego nie robi,
tylko przynosi alkohol i go
upija. Patrol porozmawiał z
bezdomnym i ten na skutek
interwencji opuścił dom –
opowiada policjantka. burz

Pijany wsiadł w samochód i pojechał do sklepu
Mieszkaniec powiatu
skierniewickiego kierował
oplem mając 2 promile alkoholu w organizmie. Jego
zachowanie nie umknęło
uwadze policjanta po służbie.

W niedzielę wieczorem
(26.09) policjant z Komendy
Powiatowej Policji w Łowiczu będąc w Bełchowie pod
jednym ze sklepów zobaczył
samochód, z którego wysiadł
zataczający się kierowca. Poli-

cjant miał czas wolny od służby, ale podszedł bliżej i gdy
poczuł woń alkoholu, odebrał
mężczyźnie kluczyki od opla i
powiadomił dyżurnego.
Patrol drogówki zbadał
trzeźwość 37-latka z powiatu

skierniewickiego, miał on w
organizmie 2 promile alkoholu. W aucie mundurowi znaleźli puszki z piwem. Mężczyzna
stracił prawo jazdy, grozi mu
też do 2 lat więzienia.
burz
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waczy czadu, ale kpt. Wójcik
z KM PSP w Skierniewicach
zaleca ich zamontowanie.
Rzecznik prasowy komendanta podkreśla, że nie należy
mylić czujnika tlenku węgla i
czujnika dymu, bo to są dwa
różne urządzenia. Czujka, która jeżeli wykryje odpowiednio
zdefiniowane przez producenta
stężenie tego toksycznego gazu
w powietrzu przez odpowiedni
czas, zaczyna wydawać mocny dźwięk, który ma ostrzec
mieszkańców przed zagrożeniem.
Nowoczesne okna są bardzo
szczelne, niestety często zapominamy o wietrzeniu pomieszczenia, błędem jest również
zasłanianie kratek wentylacyjnych połączonych z kominami.
Jeżeli odbywa się spalanie z
ograniczonym dostępem powietrza, wówczas tworzy się
czad. Eksperci przypominają
również o obowiązku przeprowadzenia raz w roku kontroli i
czyszczenie przewodów kominowych.
anw

UWAGA KONKURS!
Mamy 3 czujki czadu, które otrzymaliśmy od Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Dla trzech pierwszych
osób, które w czwartek, 30 września
zgłoszą się do naszej redakcji (ul.
Reymonta 31/lok.15) z aktualnym
wydaniem „Głosu” czekają urządzenia do samodzielnego montażu.

Ostatnio odeszli
Witold Czyżewski (81 l.) – zm. 27.09,
Krzysztof Kaczorowski (56 l.) – zm. 24.09,
Janina Łukasik (88 l.) – zm. 21.09,
Apoloniusz Pruszkowski (76 l.) – zm. 26.09,
Piotr Trębacz (47 l.) – zm. 26.09.
KONDOLENCJE

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu

Tomaszowi Pruszkowskiemu
z powodu śmierci

Taty

składają
Kierownictwo i Pracownicy
Urzędu Skarbowego
w Skierniewicach
REKLAMA
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Balon zadaszy nowe boisko w Skierniewicach
Miasto Skierniewice pozyskało 2,4 mln złotych na
budowę pełnowymiarowego,
zadaszonego boiska. Nowoczesny obiekt piłkarski powstanie przy ulicy Pomologicznej.
Tym razem ratusz sięgnął
po środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Skierniewice
znalazły się w gronie ośmiu
samorządów i dwóch klubów
piłkarskich, które uzyskały dofinansowanie. Do kasy
miasta trafi ponad 2,4 mln
złotych, co stanowi maksymalny poziom dofinansowania inwestycji. Wartość całego
zadania wyniesie nieco ponad
4,8 mln złotych.
Dzięki pozyskanym środkom w Skierniewicach powstanie nowoczesne sportowe
rozwiązanie. Jak oceniają fachowcy, tego typu przestrzeń
przeniesie system lokalnego
piłkarskiego szkolenia na
zupełnie nowy poziom. Kryte
boisko powstanie w miejscu
bocznego placu treningowe-

go przy ulicy Pomologicznej.
Inwestycja obejmie rozbiórkę
starej infrastruktury i budowę pełnowymiarowego boiska z syntetyczną trawą. Nawierzchnia będzie wypełniona
piaskiem kwarcowym, a nie
gumowym granulatem, jak
w przypadku orlików. Boisko
będzie też w pełni nawodnione
i wyposażone w 12 zraszaczy.
Całość znajdzie się pod tzw.
balonem pneumatycznym,
który umożliwi rozgrywanie
spotkań i treningów w sezonie
jesienno-zimowym.
– Pracowaliśmy nad tym
zadaniem od miesięcy. Dzięki
pozyskanym środkom Skierniewice zyskają wyjątkowy
obiekt, który posłuży kolejnym pokoleniom sportowców
– informuje Zbigniew Sawicki,
Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Zewnętrznych Środków
Finansowych – Teraz czekamy
na podpisanie umowy i zabieramy się do pracy.
Piłkarski balon zostanie
także w pełni wyposażony w
sportowy sprzęt: bramki meczowe, elementy treningowe

oraz piłki. Nie zabraknie także
wiat dla zawodników, dwurzędowych trybun oraz specjalnych piłkochwytów. Boisko
będzie także ogrzewane systemem grzewczo-nadmuchowym przez dwie nagrzewnice.
– Sztuczne boisko przy ul.
Pomologicznej czekało na remont od dawna. Przez 17 lat
było maksymalnie wykorzystywane. Dziś mamy ogromną szansę na wspaniałą modernizację. To wielki krok dla
rozwoju zaplecza piłkarskiego
w mieście. Zapotrzebowanie
na hale i obiekty sportowe,
szczególnie w okresie jesienno-zimowym, jest ogromne –
powiedział prezydent Krzysztof Jażdżyk.
Obiekt ma powstać najpóźniej do połowy 2023 roku.
Warto wspomnieć, że Skierniewice nie pierwszy raz sięgają po środki z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej.
Z tej samej rezerwy w 2017
roku w Skierniewicach wybudowano profesjonalne boisko
do hokeja na trawie przy ul.
Trakcyjnej.

Mieszkańcy zdecydowali. Wyniki głosowania
na projekty Budżetu Obywatelskiego
Kolejny rok z rzędu kiedy skierniewiczanie biją rekord frekwencji.
W głosowaniu na budżet obywatelski
wzięło udział w sumie udział 4 523
mieszkańców, z czego 4 513 osób
głosowało przy pomocy strony internetowej, a jedynie 10 osób oddało
głosy w wersji papierowej. Na projekty zgłoszone w ramach tegorocznej
edycji oddano w sumie 11 623 głosów
i co warte podkreślenia: wszystkie
były ważne.

Ostatecznie z listy 31 pomysłów zgłoszonych przez mieszkańców pod głosowanie
do fazy realizacji w przyszłym roku skierowane zostaną 22. Wśród projektów ogólnomiejskich najwięcej, bo aż 966 głosów,
zebrał ten zgłoszony przez Miejską Bibliotekę Publiczną - „Ebooki i audiobooki dla
skierniewiczan”. Wśród lokalnych najwięcej głosów otrzymało „Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach poprzez remont
szatni oraz zakup i montaż szafek”.

Serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy. Budżet Obywatelski w Skierniewicach to rozwiązanie znane, sprawdzone
i popularne. Dzięki niemu poznajemy nie
tylko kreatywne pomysły działań i inwestycji, ale także możemy przekonać się, jak
wygląda określana przez samych mieszkańców hierarchia realizacji poszczególnych zadań - podkreśla Prezydent Krzysztof Jażdżyk. Realizacja Budżetu Obywatelskiego w Skierniewicach w roku 2022
kosztować będzie łącznie 1 665 000 zł.

Lista projektów ogólnomiejskich – do realizacji

„35-lecie Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Skierniewicach, organizacja konferencji edukacyjnej i koncertu jubileuszowego dla mieszkańców Skierniewic” – 20 000,00 zł
„Dzień Dziecka z Widzewem”
– 20 000,00 zł
„Ebooki i audiobooki dla skierniewiczan” – 20 000,00 zł
„Rocznik skierniewicki – tom II” – 20 000,00 zł
„STOP DEPRESJI” – zdrowie psychiczne mieszkańców Skierniewic – 19 980,00 zł
„Wyjdź z nami na dwór! – projekt zagospodarowania przestrzeni wokół budynku przy ul. Grzybowej 1” – 100 000,00 zł
„Zajęcia zabawowo-sportowe przedszkolaków” – 20 000,00 zł
„Zakup sprzętu do przygotowania siłowego w sportach walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Miasta Skierniewice” – 19 910,00 zł
„Zakup sprzętu sportowego do realizacji zajęć treningu funkcjonalnego z osobami z niepełnosprawnością a także z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z terenu
Miasta Skierniewice” – 20 000,00 zł

Lista projektów lokalnych – do realizacji

„Bezpieczny poranek” – 100 000,00 zł
„Klasa pod chmurką” rewitalizacja i modernizacja terenów zielonych przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Marii Grzegorzewskiej w Skierniewicach – 100 000,00 zł
„Budowa zadaszenia trybuny na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102” – 100 000,00 zł
„Aktywny Ekonomik- sale lekcyjne na świeżym powietrzu” – 100 000,00 zł
„Polepszenie warunków socjalnych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Skierniewicach poprzez remont szatni oraz zakup i montaż szafek” – 100 000,00 zł
„Wymiana nawierzchni na bieżni okrężnej przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach” – 100 000,00 zł
„Lepszy start” – 19 990,00 zł
„Poprawa jakości usług czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej – miejsce spotkań i warsztatów” – 100 000,00 zł
„Radary z wyświetlaczem prędkości – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla Zadębie” – 60 000,00 zł
„Nauka przez zabawę” – 20 000,00 zł
„Nowoczesne nauczanie – laboratorium językowe i magiczna ściana” - 90 000,00 zł
„Rozbudowa bazy sportowej na terenie Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach” - 100 000,00 zł
„Dynamiczny plac zabaw w strefie EKO” - 100 000,00 zł
Uszczegółowione opisy projektów
„Słoneczne uśmiechy na buziach mamy, gdy na plac zabaw przedszkola Słoneczko ruszamy” - 100 000,00 zł
są dostępne na stronie
„Uczę się i bawię aktywnie spędzając czas”
- 100 000,00 zł
www.skierniewice.eu
„Dziś FIT to HIT. Siłownia plenerowa dla niepełnosprawnych” - 100 000,00 zł

Dodatkowe środki na modernizację
przejść dla pieszych
Zgodnie z wcześniejszymi
przewidywaniami uda się
zrealizować osiem dodatkowych modernizacji przejść
dla pieszych w Skierniewicach. Do już pozyskanej
puli blisko 750 tys. złotych
doszły kolejne pieniądze,
tym razem nieco ponad 143
tys. zł. Pieniądze pozwolą
na przebudowę łącznie aż
22 newralgicznych przejść
dla pieszych!
Wcześniejsza kwota oraz
otrzymane w tym tygodniu
kolejne 143,2 tys zł pochodzą
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja będzie
kosztować skierniewicki budżet tylko ok. 30% ostatecznej
wartości, bowiem otrzymane
wsparcie pokrywa pozostałe
koszty przedsięwzięcia. Warto dodać, że całe zadanie zostanie zrealizowane do końca
lipca przyszłego roku i warte
jest łącznie ponad 1,1 mln zł.

Pieniądze, jakie trafiły do
skierniewickiego ratusza, posłużą znacząco poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych na
przejściach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W ramach
inwestycji pojawią się rozwiązania, które wymuszać będą
przestrzeganie ograniczeń
prędkości w rejonie przejść
dla pieszych np. poprzez montaż progów zwalniających czy
zmianę geometrii pasa jezdni.
Poprawiona będzie też widoczność pieszego dzięki dodatkowemu oświetleniu przejść wraz
ze strefą oczekiwania. Pojawią
się również rozwiązania, które
mają skrócić drogę, jaką muszą pokonać piesi, np. poprzez
zawężanie jezdni w miejscu
przejścia bądź stosowanie tzw.
azylów.
Pełna lista 22 przejść dla
pieszych, które zostaną objęte
modernizacją, dostępna jest
na stronie internetowej www.
skierniewice.eu.

PROMOCJA
REKLAMA
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INFORMACJE
Z POWIATU
SKIERNIEWICKIEGO

Potrzebujesz pomocy prawnika?
Nie radzisz sobie z zadłużeniem?
Nie możesz porozumieć się z sąsiadem?
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego!
Taka pomoc jest udzielana za darmo, nic nie musisz za nią płacić.
Jaką pomoc możesz otrzymać?
- informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki;
- informację, jak można rozwiązać twój problem;
- pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych
REPERTUAR
lub wniosku o ustanowienie
pełnomocnika z urzędu,
KINA
- pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
- darmową mediację (np. w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

SALA nr 1

Fot. Joanna Młynarczyk

piątek (31.07)-niedziela (2.08)
godz. 14.00, 16.15, 18.30 „Scooby – Doo!”
godz. 20.30 PREMIERA „Nieobliczalny”
Jak możesz skorzystać
z pomocy?
poniedziałek
(3.08)
godz.
14.00,
16.15 „Scooby – Doo!”
Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem
godz. 19.00 Kino dla Kobiet „Jak być
starostwa powiatowego
(urzędu
dobra
żoną” miasta)
godz.
21.15
i poproś o umówienie na wizytę„Nieobliczalny”
wtorek (4.08)
Starostwo Powiatowe
Skierniewicach
godz.w14.00,
16.15, 18.30 „Scooby –
tel. 46 834 59 32 Doo!”
godz. 20.30 „Nieobliczalny”
lub umów się samodzielnie
środa (5.08)-czwartek (6.08)
godz. 11.00 „Bayala i ostatni smok”
przez formularz na stronie
godz. 14.00, 16.15, 18.30 „Scooby –
np.ms.gov.pl
Doo!”
godz. 20.30 „Nieobliczalny”

Jak wygląda wizyta

SALA nr 2

piątek (31.07)-niedziela (2.08)
godz. 15.00 „xABo: Ksiądz Boniecki”
godz. 17.00 „Jak być dobrą żoną”
godz. 20.00 „Polowanie”
poniedziałek (3.08)
godz. 16.15„xABo: Ksiądz Boniecki”
godz. 18 „Scooby – Doo!”
godz. 20.00 „Polowanie”
wtorek (4.08)
godz. 15.00 „Jak być dobrą żoną”
godz. 17.00 „Polowanie”
godz. 19.30 DKF Eroica „Nasz czas”
środa (5.08)-czwartek (6.08)
godz. 15.00 „xABo: Ksiądz Boniecki”
godz. 17.00 „Jak być dobrą żoną”
godz. 20.00 „Polowanie”
KONKURS! Do kina z „Głosem”
Dla dwóch Czytelników, którzy w czwartek
(30.07) o godz. 10. zadzwonią do naszej
redakcji i odpowiedzą na pytanie: Film
„Nieobliczalny” – jaki to gatunek filmowy?, mamy dwa podwójne zaproszenia
na dowolny film grany w kinie Polonez.
Uwaga! Warunkiem skorzystania z zaproszenia jest wizyta w redakcji „Głosu” (ul.
Reymonta 31 lokal U 15) z najnowszym
wydaniem gazety.
Tel. do redakcji: 46 819 40 15

Tegoroczni Stypendyści
W dniu 21.09.2021 podczas sesji Rady Powiatu, Starosta Skierniewicki Mirosław Belina wręczył Stypendia Starosty. Tegorocznymi Stypendystkami są:
- Milena Zakościelna uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Bolimowie
- Emilia Antkowicz uczennica klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole
Szkół w Głuchowie.
Stypendia są uhonorowaniem pracy włożonej w zdobytą wiedzę i umiejętności w roku szkolnym 2020/2021.
Życzymy kolejnych sukcesów w odkrywaniu tajemnic nauki, która jest drogą rozwoju każdego człowieka oraz
pomyślnego roku szkolnego 2021/2022.

Strona redagowana w wydziale
Oświaty Kultury Rozwoju i Promocji
Starostwa Powiatowego w Skierniewiach
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Sięgaj gdzie wzrok nie sięga. Aktualne, jak nigdy
30 września 2021 r.

Tylko okuliści złego słowa
nie powiedzą o ilości tekstów pochłanianych przez
rodaków. Coraz więcej godzin spędzamy na czytaniu,
albo – co bardziej prawdopodobne – przeglądaniu
tekstów i obrazków.
Ślepniemy, bo nasze oczy
nie są przystosowane do
widzenia z bliska. Pierwotnie miały raczej wypatrywać
zwierzyny, czy dostrzec w porę
niebezpieczeństwo, niż lustrować monitory komputera, czy
ekrany smartfona. Tymczasem zapominamy o tak banalnym zabiegu higienicznym
jak… mruganie.
Co drugi uczeń szkoły
średniej ma wadę wzroku,
zwłaszcza krótkowzroczność
i wysuszenie gałki ocznej.
Osoby starsze coraz częściej
chorują na jaskrę, zaćmę
i zwyrodnienie plamki żółtej. O naszych problemach
ze wzrokiem rozmawiamy
z lek. med. Justyną Żyszko
(na zdj.), ordynator Oddziału
Okulistyki Kliniki Medycznej
Ibis, filia w Otwocku.
Najbanalniejsze pytanie skierowane do okulisty brzmi – co z naszymi
oczami, bo podobno coraz
gorzej widzimy. Według
danych Głównego Urzędu
Statystycznego ponad 1,8
mln osób ma dysfunkcję

wzroku, a przecież mówimy
tylko o zdiagnozowanych
przypadkach.
– Polacy coraz gorzej widzą,
problem dotyczy na równi –
dzieci, dorosłych, seniorów.
Najmłodsi biorą przykład z rodziców, za ich przyzwoleniem
coraz więcej czasu spędzają
przed monitorem komputera,
pochylone nad tabletami, przy
smartfonach.
Nie spoglądamy w dal, używamy oczu głównie do bliży,
to pierwszy problem, który
sprawia, że widzimy coraz
gorzej.
Ten tryb życia predestynuje
do krótkowzroczności, nasilenia objawów bólowych u dzieci, które mają nadwzroczność.
Generalnie do pogorszenia
komfortu widzenia.
Jeśli chodzi o ludzi starszych, ograniczona dostępność do lekarzy powoduje,
że zbyt rzadko badają swoje
oczy.
Zapominamy o oczach?
– Podczas gdy te są oknem,
przez które możemy wejrzeć
do wnętrza organizmu, dostrzec choroby – diagnozować nadciśnienie, cukrzycę,
choroby naczyniowe, choroby
tkanki łącznej. Musimy sobie
wyrobić nawyk regularnego
badania okulistycznego. Po
40 roku życia, takie badanie
powinno być przeprowadzane
przynajmniej raz do roku. Raz

do roku powinniśmy kontrolować w gabinecie lekarskim
wzrok dzieci w okresie ich
wzrostu (od 3 roku życia minimum do okresu szkolnego).
Wiem, że badanie oczu
pomaga również odpowiednio wcześnie diagnozować
choroby onkologiczne. Odpowiednio wcześnie, mam
na myśli, gdy nie dają oczywistych objawów.
– Badając dno oka, lekarz
może zobaczyć zmiany wymagające dalszej diagnostyki. To
badanie może uratować życie.
To prawda – regularne badanie okulistyczne jest również
profilaktyką raka.
Nie patrzymy daleko,
bo monitory ustawiamy
maksymalnie 30 cm przed
oczami, czy istnieje higiena oczu, którą za biurkiem
możemy stosować?
– Nie zmienimy trybu życia,
bo współczesny świat stawia
określone wymogi, ważne, by
raz na pół godziny spoglądać
przez chwilę w dal. Najlepiej
przez okno, wymarzona sytuacja to patrzeć na zieleń otaczającą biuro, miejsce pracy.
Wszystko po to, by rozprężyć
układ mięśniowy w naszym
oku, rozluźnić akomodację.
W trakcie pracy przy komputerze rzadszy jest odruch
mrugania, więc oczy wysychają, przez to również gorzej

widzimy. Możemy sobie na
biurku postawić krople nawilżające, one są dostępne w
aptekach bez recepty i co jakiś
czas nawilżać oczy.
Pamiętajmy, jeśli nawet nie
mamy przeciwskazań do pracy przy komputerze, zalecany
jest kontakt z naturą. Rozluźniajmy akomodację, spoglądajmy w dal, a dzieci namawiajmy do zabaw na świeżym
powietrzu, tak, by nie skupiały wzroku na bliskich odległościach a patrzyły daleko.
Zapytam o, jak się zdaje, najczęściej padające w
gabinetach okulistycznych
diagnozy – jaskra, zaćma.
– Jaskra u osób młodych
jest bardzo rzadką chorobą.
Osoby obciążone genetycznie,
których najbliżsi mieli jaskrę
powinny być pod tym kątem
badane dosyć wcześnie. Raz
jeszcze powtórzę – osoby po
czterdziestym roku życia, powinny regularnie, raz do roku
badać się okulistycznie. To
pozwala wykryć odpowiednio
wcześnie syndromy jaskry,
która może nie boleć a znacznie ogranicza pole widzenia.
Jeśli chodzi o zaćmę, to
bardzo powszechna choroba
wieku już średniego i starczego. Na szczęście uleczalna. W tej chwili technologia i
rozwój technik operacyjnych
jest tak duży, że nie ma z tym
problemu. O ile wcześniej ją

rozpoznamy i nie dopuścimy
do sytuacji, że zaćma dojrzeje
w oku.
Co powinno niepokoić?
– Widzenie, jak mówią pacjenci „przez mgłę”, rozdwojenie obrazu, halo czyli tęczowe
koła wokół źródeł światła.
Nawet jeśli objawy mają
charakter incydentalny i
wiążemy je z przemęczeniem?
– Oczywiście, powinniśmy
udać się wtedy do okulisty,
by zbadał ciśnienie w oczach,
ocenił przezierność soczewki i

zbadał dno oczu.
Pani jest zwolenniczką
tradycyjnych okularów, czy
szkieł kontaktowych?
– Jestem zwolenniczką obu
rozwiązań. Wszystko zależy
od tego, kto, czego potrzebuje. Soczewki kontaktowe
mogą stwarzać problemy,
jeśli mamy przewlekły stan
zapalny w przednim odcinku
oka, jeżeli osoba jest nieodpowiedzialna i nie przestrzega
zasad higieny, niezbędnej przy
noszeniu takich soczewek i
jeżeli nie zgłasza się regularnie do okulisty, by ten ocenił
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wcześniej
stan rogówki, spojówek, dotlenienia przedniego odcinka
oczu.
Soczewki kontaktowe aplikowane młodszym dzieciom,
nawet w wieku szkolnym, w
pewnym stopniu hamują wadę
wzroku, krótkowzroczności.
Tradycyjne okulary znajdują się w pewnej odległości od
rogówki i one tak dokładnie,
jak soczewki kontaktowe nie
skorygują wady wzroku. Odpowiednio dobrane soczewki
i odpowiedzialny pacjent to
dobre zestawienie.
Porozmawiajmy o modzie na barwne soczewki.
Na drugim biegunie jest
moda na okulary ze szkłami „zero”. W jakim stopniu
modowa fantazja psuje
wzrok?
– Zerówki, o które pani
pyta są najmniej wskazane.
Soczewki, o ile ich noszenie
nie wynika z wady wzroku,
proponuję zakładać okazjonalnie, by nie powiedzieć –
bardzo rzadko.
W drogeriach, na stacjach paliw, na stojakach
w salonach prasowych czy
marketach dobieramy okulary do czytania. Pomagamy oczom, czy im szkodzimy?

– Znów – jeżeli takie okulary zakładamy okazjonalnie, bo np. zapomnieliśmy

okularów do czytania, a musimy np. zapoznać się z treścią umowy, to nie ma mowy
o wielkiej szkodzie. Tyle, że
okulary z marketu uwzględniają identyczną wadę refrakcji oczu, tymczasem nie
każda osoba ma identyczną
wadę obu oczu. Poza tym,
takie okulary uwzględniają standardowy rozstaw
źrenic, podczas gdy każda
twarz jest inna. Długotrwałe
stosowanie takich okularów
może spowodować zaburzenie układu okoruchowego,
ujawnienie się zeza. Okazjonalnie, proszę bardzo,
ale odradzam stosowania na
dłużej.
Boimy się założyć pierwsze okulary, w powszechnym przekonaniu, im dłużej nie pomagamy oczom,
tym lepiej. Pierwsze szkła,
zaczynają nieuchronną
drogę do pogorszenia wzroku.
– Błąd. Proste okulary do
czytania – zakładajmy tak, byśmy mieli komfort widzenia.
Nie noszenie okularów, gdy
te są potrzebne, powoduje
np. stany zapalne oczu, bóle
głowy, u dzieci – gradówki, zapalenia brzegów powiek. Oko
musi mieć komfort widzenia
i odpowiednio dobrane okulary.
Rozmawiała
Anna Wójcik-Brzezińska
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„Głos” poleca

Psychopata, człowiek sukcesu
Do księgarń właśnie trafiła
fascynująca książka pt. „W
umyśle mordercy. Tajemnice
mózgów psychopatów”. Jej
autorem jest uznawany za jednego z najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie neurobiologii dr Dean A. Haycock,
który specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zdrowiem psychicznym.
Już w październiku opublikujemy rozmowę „Głosu” z autorem. Z kolei dla
dwóch pierwszych osób,
które przyjdą do redakcji
(ul. Reymonta 31/lok.15,
Skierniewice) w czwartek,

7 października z aktualnym
wydaniem „Głosu” czekają
książki „W umyśle mordercy”.
Z najnowszych badań w zakresie psychopatologii wynika, że na świecie żyje prawie
70 milionów psychopatów.
Oznacza to, że na sto dorosłych osób jedna przejawia
psychopatyczne skłonności. Zdecydowana większość
psychopatów funkcjonuje w
naszym otoczeniu, odnosząc
sukcesy w biznesie, medycynie
czy wojskowości. Okazuje się,
że mogą nimi być nawet nasi
bliscy – członkowie rodziny,
przyjaciele, współpracownicy,

a my nie zdajemy sobie z tego
sprawy. To dlatego, że psychopaci są osobami bardzo
inteligentnymi, które świetnie
potrafią odgrywać współczucie
i manipulować nawet doświadczonymi psychologami.
„W umyśle mordercy” to
naukowe spojrzenie na temat
zbrodni, które dostarcza rzeczowych informacji oraz skłania do zastanowienia się nad
ludzką naturą. Książka mimo
swojego naukowego charakteru jest napisana zrozumiałym
i przystępnym językiem, a dr
Dean A. Haycock nie boi się
poruszać kontrowersyjnych
tematów. W swojej najnow-

szej publikacji prezentuje
przełomowe wyniki badań naukowych, mnogość teorii, poglądów i opinii oraz mnóstwo
ciekawostek z historii neurologii, często odsyłając także do
popkultury.
anw

Żyją w szumie informacyjnym. Bywa, że się gubią
Czasy się zmieniają, uzależnienia również. – Kiedyś
samookaleczanie zdarzało
się incydentalnie, teraz to
dość powszechny problem.
Tak młodzież radzi sobie z
tym, że sobie nie radzi –
przekonuje Marzena Ciesielska, psychoterapeutka.
– Przez wiele lat pracowałam z ludźmi, w wieku 17-22
lata. Pacjenci nauczyli mnie
wielu rzeczy – przyznaje terapeutka. – Między innymi
dystansu do siebie. Kilka lat
temu młoda osoba przyszła
do mnie do poradni i dosłownie po kilku zdaniach powie-

działa, że jestem stara i się nie
znam. A przecież nie wyglądałam wtedy zbyt poważnie.
Wiedziałam też, że „trochę” się
jednak znam. Gdy wyjaśniła
mi, dlaczego tak sądzi przyznałam jej jednak rację.
Psychoterapeutka dowiedziała się od pacjentki, że na
imprezach nie pije się dziś alkoholu.
– Po pierwsze dlatego, że
proces upojenia trwa za długo, a po drugie trzeba byłoby
stracić na alkohol za dużo pieniędzy – wyjaśnia. – Ona na
imprezę miała 15-17 złotych.
To wystarczało na zakup dopalacza.

Zdaniem specjalistów młodzież coraz częściej uzależnia
się od… samookaleczania. Co
istotne, osoby, z którymi na
ten temat rozmawiała terapeutka przekonywały, że samookaleczanie nie służy temu,
by popełnić samobójstwo.
Młodzi ludzie sprawiają
sobie ból fizyczny, by choć
na chwilę przestać czuć wewnętrzne cierpienie. Nastolatek dostał gorszą ocenę,
rodzice się kłócą, sympatia
odeszła – zbierają się kolejne kamyczki, które pokonują
młodego człowieka.
– Wtedy raz na jakiś czas,
systematycznie potrzebuje

zrobić sobie seans samookaleczania – mówi Małgorzata
Ciesielska.
Coraz częściej młodzież
cierpi na zaburzenia łaknienia.
– Problem z reguły dotyczy młodych dziewczyn. Te
są eko, fit, medytują, ćwiczą,
biegają. Są szczupłe – wylicza
terapeutka. – Uczyłam się,
że bulimiczka wymiotuje, bo
ma poczucie winy, że za dużo
zjadła. Tymczasem na terapiach słyszę, że to nie wynika
z tego, że mają poczucie winy.
Wymiotowanie jest symbolicznym uwolnieniem się od nadmiaru emocji.
jk
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Możesz mieć uśmiech
gwiazdy filmowej
Wyobraźnię i oczekiwania pacjentów
pobudzają programy reality show, w
których nieszczęśnik wchodzi do
gabinetu bez zębów, by na koniec
odcinka uśmiechnąć się rzędem
śnieżnobiałych
zębów.

W życiu potrzeba
cierpliwości. –
Tłumaczę moim
pacjentom, że
skoro pół życia
potrafili żyć
zakrywając usta,
czas potrzebny
na leczenie
nie zrobi dużej
różnicy. A efekt?
Tu telewizja nie
kłamie, pacjentki
po zakończonym
leczeniu
wyglądają nawet
o kilkanaście lat
młodziej – mówi
dr Jakub Janicki,
specjalista
implantolog.

Anna Wójcik-Brzezińska
Pacjenci żartują, że implantolodzy odbierają chleb
filmowcom, w każdym razie
tym, którzy tworzą komedie. Współcześnie tak ważny
rekwizyt, jak szklanka ze
sztuczną szczęką odchodzi do
lamusa. Skoro jest możliwość,
wolimy mieć zęby na stałe.
– Faktycznie lepiej zachłysnąć się wodą, w której pływa
cytrynka a nie ząbki teściowej.
A zupełnie poważnie – nie ma
jak własne zęby, a jeśli już garnitur zmieniać to tak, by nie
trzeba było go wyciągać przed
snem – przyznaje rozbawiony
lek. dent. Jakub Janicki.
Decydując się na implanty

pacjenci są na wszystko gotowi poza informacją: „na efekt
trzeba poczekać”.
– Trzeba mieć świadomość,
na czym polega implantacja.
Niektórzy robią tzw. natychmiastowe obciążenie, sam
kilka razy stosowałem tą metodę, ale chcę zastrzec – nie
jestem jej zwolennikiem. Pacjent musi mieć świadomość,
że zbyt szybkie obciążenie
implantu zwiększa ryzyko nie
przyjęcia się go – mówi współwłaściciel przychodni JaniDent w Skierniewicach.

Jeszcze do niedawna, kiedy
straciliśmy wszystkie zęby, byliśmy skazani na protezy ruchome całkowite. Natomiast
dzięki rozwojowi nowoczesnych technik w stomatologii
coraz częściej stosuje się odbudowy wszystkich zębów na
implantach.
– Dzięki wszczepieniu sześciu (dolna część szczęki) lub
ośmiu (góra) implantów dentysta może wykonać naturalne uzupełnienie całej szczęki
w postaci mostu porcelanowego – mówi implantolog.

Niekiedy wykonuje się protezy w tzw. technice all on
four. Są one oparte na czterech implantach i ufiksowane w jamie ustnej na stałe.
Wyjmowane są tylko podczas
kontrolnych wizyt u dentysty.
Głównym przeciwwskazaniem do zabiegu wstawienia
implantów jest brak kości do
prawidłowego wszczepienia
implantu.
– Aktualnie jednak mamy
wiele metod odbudowy i regeneracji kości. Przeciwwskazania zdrowotne przy odpowiednim przygotowaniu pacjenta
nie uniemożliwiają prawidłowej i skutecznej implantacji.
U osób chorych na cukrzycę, osteoporozę oraz choroby związane z zaburzeniem
krzepnięcia krwi konieczne
jest zachowanie dużej ostrożności i wdrożenie właściwych
procedur zapewniających bezpieczeństwo podczas zabiegu
chirurgicznego. Bezpieczną
implantację można wykonać
praktycznie u większości pacjentów – podkreśla lekarz.
Z hollywoodzkim uśmiechem pacjent czuje się fantastycznie, wraca pewność
siebie, walory estetyczne po
zakończonym leczeniu robią
ogromne wrażenie.
– Wielu pacjentów musi
się przyzwyczaić jeszcze do
jednego – nowej twarzy, która
wyraźnie młodnieje. Zwłaszcza panie doceniają efekty
leczenia – napięta skóra na
policzkach, która zapadła się
pod bezzębną szczęką potrafi
odjąć wiele lat – podkreśla implantolog.

Dna moczanowa rozpoczyna
się od ataku bólu
Ból dużego palca w stopie to
zapowiedź problemów.
Nieleczona dna prowadzi
do stopniowego ograniczenia ruchomości pozostałych stawów i do zajęcia innych narządów (uszkodzenia nerek, kamicy moczowej) a w rezultacie do niepełnosprawności.
Dna moczanowa charakteryzuje się odkładaniem kryształów
soli kwasu moczowego w stawach i innych tkankach (ścięgnach, nerkach) doprowadzając
do powstania stanu zapalnego.
Hiperurykemią nazywamy
zwiększone stężenie kwasu
moczowego we krwi (powyżej
7 ml/dl). Przyczyną powstania nadmiaru kwasu moczowego w organizmie może być:
wzmożona produkcja, spo-

wodowana m.in. nadmiarem
w diecie produktów bogatych
w puryny, owoców morza,
czerwonego mięsa, fruktozy
zawartej w sokach i napojach
gazowanych, spożywaniem alkoholu, przyjmowaniem niektórych leków oraz zespołem
metabolicznym – cukrzyca,
otyłość, nadciśnienie tętnicze.
Najlepszą profilaktyką dny
moczanowej jest dbanie o prawidłowy poziom kwasu moczowego, poprzez zmianę stylu życia i zadbanie o: prawidłowe odżywianie; regularną aktywność
fizyczną; odpowiednie nawodnienie organizmu; ograniczenie
spożycia alkoholu, rzucenie
palenia; kontrole i leczenie chorób towarzyszących – cukrzycy,
nadciśnienia tętniczego, przewlekłej choroby nerek.
anw, źródło: NFZ w Łodzi

Dna moczanowa występuje 7 razy częściej u mężczyzn niż u kobiet.
U mężczyzn występuje najczęściej po 40. roku życia a u kobiet po menopauzie.
Około 20-30 proc. osób ze zwiększonym stężeniem kwasu moczowego we
krwi zachoruje na dnę moczanową.
Najczęściej dna moczanowa dotyka stawu podstawy dużego palca – stanowi
50 proc. przypadków.
Zdrowe zasady
•
Każdego dnia wypij min. 2 litry płynów (najlepiej wodę niegazowaną).
•
Pij płyny regularnie małymi łykami przez cały dzień, przed i po posiłkach,
po wstaniu rano i przed snem. Warto wypić 1-2 szklanki wody również w
nocy. Uzupełniaj płyny przy aktywności fizycznej.
•
Spożywaj 4-5 mniejszych objętościowo posiłków, co 3-4 godziny, o regularnych porach. Ostatni posiłek warto zjeść min. 3 godziny przed snem.
•
Przygotowując posiłki, wybieraj gotowanie zamiast smażenia (szczególnie na
tłuszczu). Gotowanie w dużej ilości wody zmniejszy zawartość puryn w produktach.
•
Eliminuj z diety alkohol, herbatę i kawę, kakao, ostre przyprawy i marynaty.
•
Zadbaj o prawidłową masę ciała. Dna moczanowa częściej dotyka osoby
z nadwagą lub chorych na otyłość. BMI to wskaźnik masy ciała, który
pozwala samodzielnie określić czy masa ciała jest prawidłowa.

Stany ostre. Jak psychiatrzy leczą nasze dzieci
Psychiatrię traktuje się w
Polsce jak dziecko – ma być
i nie sprawiać kłopotu. Nie
odzywać się niepytana. Ta
książka jest głosem osób,
które od lat się nią zajmują.
W różnych miejscach.
Już w październiku na
stronach „Zdrowie” opublikujemy rozmowę z Martą Szarejko, autorką książki pt. ”Stany
ostre. Jak psychiatrzy leczą
nasze dzieci”. Książka w najbliższych dniach (29.09) trafi
do księgarń.
Psychiatria dzieci i mło-

dzieży w Polsce jest w zapaści. Słowa, którymi najczęściej się ją opisuje, to: „fiasko”, „katastrofa”, „dramat”.
Oddziały psychiatryczne są
przepełnione, a leczenie dzieci utrudnione przez brak wykwalifikowanej kadry. Coraz
więcej rodziców pyta o dobrego psychiatrę, szuka pomocy
w dramatycznych sytuacjach.
Kryzys się pogłębia.
Marta Szarejko, dziennikarka i reportażystka, oddaje
głos psychiatrom i psychologom. Przemierza szpitalne
korytarze razem z nimi: po-

twornie zmęczonymi, bezradnymi, ale podejmującymi
walkę z systemem. Zdeterminowanymi, by mimo trudnych
warunków leczyć.
Sprawdza, co kryje się za
alarmującymi określeniami,

dlaczego zdaniem lekarzy jest
tak źle, jak temu zaradzić i
gdzie szukać wsparcia, gdy
sami nie potrafimy już pomóc
naszym dzieciom.
Pokazuje psychiatrów nie
jako bogów, lecz ludzi, którzy

nie zawsze mają jednoznaczne odpowiedzi. Opowiadają
o systemie, ale też o rodzinie – jak zmieniała się przez
ostatnie dekady i jaki to miało
wpływ na dzieci.
anw

Marta Szarejko (ur. 1983): dziennikarka, reportażystka. Autorka książki o bezdom-

nych „Nie ma o czym mówić”, za którą została nominowana do Literackiej Nagrody Europy
Środkowej Angelus, i zbioru reportaży „Zaduch” o kompleksach osób z małych miejscowości
mieszkających w dużych miastach. Za swoją bestsellerową książkę „Seksuolożki. Sekrety
gabinetów” otrzymała studencką nagrodę Mediatory 2019 w kategorii ProwokaTOR. Publikowała w „Dużym Formacie”, „Wysokich Obcasach”, „Dwutygodniku”, „Nowych Książkach”,
„Kulturze Miasta”, „Bluszczu”, „Chimerze”, „Pani”, „Elle”. Laureatka Konkursu Stypendialnego Fundacji im. Ryszarda Kapuścińskiego – Herodot.
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W rawskim szpitalu ruszyła
poradnia kardiologiczna
Szpital św. Ducha w Rawie
Mazowieckiej uruchomił
poradnię kardiologiczną.
Dzięki temu osoby z powiatu rawskiego skarżące się
na dolegliwości sercowo-naczyniowe uzyskają pomoc na miejscu.
Z roku na rok rośnie liczba
osób, które zmagają się z chorobami serca i krążenia. Przyczyniają się do tego: zła dieta,
używki (tytoń, alkohol), mała
aktywność fizyczna, a wszystko dopełnia charakterystyczny dla naszych czasów stres.
Nic dziwnego, że statystki są
wręcz zatrważające. Choroby
układu krążenia, nieroze-

rwalnie związane z sercem i
jego kondycją, są najczęstszą
przyczyną zgonów w Polsce,
odpowiadają niemal za ich
połowę. Specjaliści uważają,
że w Polsce 10 milionów osób
żyje z nadciśnieniem tętniczym (z czego wielu nie zdaje
sobie sprawy). Milion osób
ma niewydolność serca, a aż
18 milionów zbyt wysoki poziom cholesterolu we krwi, co
skutkuje zamykaniem światła
tętnic i szeregiem konsekwencji zdrowotnych dotyczących
serca.
– Zdajemy sobie sprawę, że
osób chorych na serce będzie
przybywać, obniżać będzie się
również średnia wieku tych

pacjentów – mówi Małgorzata
Leszczyńska, dyrektor szpitala św. Ducha w Rawie Mazowieckiej. – Jest to niestety
smutna konsekwencja naszego stylu życia i wszechobecnego stresu. Do tego sytuację
utrudniła pandemia koronawirusa, podczas której ludzie
po prostu świadomie lekceważyli pierwsze, niepokojące
objawy, nie mając w bezpośrednim sąsiedztwie lekarzy
specjalistów. Dziś jesteśmy na
ostatniej prostej. Mamy akceptację NFZ, pozostają nam
jeszcze formalności kadrowe.
Zależy nam na tym, aby jak
najszybciej objąć opieką pacjentów kardiologicznych z
terenu powiatu.
Poradnia kardiologiczna
będzie mieścić się w budynku
przy ul. Warszawskiej 14.
jk
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Fot. Joanna Młynarczyk

Bitwa pod Grunwaldem opuści Skierniewice
Ponad 6500 osób od połowy lipca zobaczyło kopię dzieła
Jana Matejki wykonanego przez artystę ze Skierniewic.
„Bitwa” powoli szykuje się do opuszczenia Skierniewic.
Zanim to jednak nastąpi, wróci do pracowni przy ul.
Grzybowej, gdzie artysta naniesie na płótno poprawki.
Joanna Młynarczyk
– Najczęściej pytano, ile zużyłem farb, pędzli do namalowania
obrazu oraz ile obraz jest teraz
wart – przyznaje Ireneusz Rolewski. – Dziwiło mnie, kiedy młodzież
pytała o pieniądze, bo normalnie
nie spotkałem takich pytań, a w
przypadku grup szkolnych właściwie za każdym razem ich to interesowało.
Są już pierwsze plany wystawienia dzieła poza Skierniewicami.
– Mamy propozycję wystawienia
obrazu w przyszłym roku w Lublinie, gdzie przechowywany był
oryginał Matejki, prowadzimy też
rozmowy z Warszawą – potwierdza
nasze doniesienia Agata Niedziółka,

dyrektor Muzeum Historycznego
Skierniewic.
Niestety, jak zwraca uwagę artysta, rozmiar dzieła wyklucza wiele
ciekawych, sprzyjających idei podróżowania, ofert. W Lublinie np.
będzie prezentowany bez ramy, bo
na tyle pozwala architektura pomieszczenia.
– Mogłem zmniejszyć obraz, byłoby mniej problemów – dodaje.
– Przyznaje że dobrze byłoby,
aby obraz miał swoje stałe miejsce.
– Jeśli w przyszłości byłaby możliwość sprzedaży, to tylko pod warunkiem, że obraz będzie dalej pokazywany, bo po to go malowałem
– podkreśla artysta.

Jeszcze jeden koci domek
Skierniewickie schronisko dostało od miasta pieniądze na rozbudowę i z części z nich sﬁnansuje
postawienie kolejnej kociarni.
– Mamy teraz ponad trzydzieści
kotów, w tym od groma małych.
Chcemy, może jeszcze przed zimą,
dostawić dla nich kolejny domek
– mówi Piotr Majka, prezes spółki

Zakład Utrzymania Miasta.
W połowie roku miasto zwiększyło o 250 tysięcy złotych swoje udziały w spółce ZUM, z przeznaczeniem
większości pieniędzy na schronisko
dla zwierząt przy ulicy Pamiętnej.
Od ubiegłego roku funkcjonuje tam
kociarnia, ale 20 miejsc zapełniło się
błyskawicznie. Stąd potrzeba postawienia kolejnego domku dla kotów.

Igła a pędzel

Skierniewice odwiedziło 16 rękodzielniczek z Pajęczna, autorek haftowanej kopii „Bitwy
pod Grunwaldem”. Przyjechały, by obejrzeć dzieło Ireneusza Rolewskiego.
– Nasza „Bitwa” jest nieco bardziej kolorowa – mówią.
Panie w 2010 roku, w 600 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, wyhaftowały kopię obrazu Matejki,
również w rzeczywistych wymiarach. Obraz, podzielony na 35 jednometrowych części, przez
dwa lata wykonywały 33 osoby. Aktualnie praca eksponowana jest w hali sportowej w Pajęcznie.
Wcześniej był nawet wystawiany w Berlinie. Trwało to około roku, aż… obraz skradziono.
Za hafciarkami ponad dekada batalii sądowych.
– Walczyłyśmy, żeby płótno wróciło do nas – mówi Lidia Tokarska. – Gdy je odzyskałyśmy, było
w tragicznym stanie, zwinięte w kostkę wiele lat przeleżało w wersalce. Wyczyściliśmy, odremontowaliśmy, odnowiliśmy ramę i znów każdy może je oglądać – artystka zaprasza do Pajęczna.

– Niestety zdarzają się sytuacje,
że wolontariusze, którzy opiekują
się bezpańskimi kotami, mają opory przed wykonywaniem zabiegów
kastracji i sterylizacji mimo, że płaci
za to miasto – dodaje prezes Majka.

W schronisku przymierzają się
też do uporządkowania rozległego
placu przy lesie. Zgodnie z sugestiami wolontariuszy miałby tam
powstać wybieg dla psów, w tym tor
przeszkód.
burz

Nowa kociarnia będzie kosztować około 40 tysięcy złotych. Za pieniądze od miasta w
schronisku chcą też wybrukować błotniste podwórko, a ZUM zamierzał dostawić kolejne
boksy dla psów. Po rozmowach z pracownikami schroniska okazało się, że na razie nie są
one potrzebne, bo psów nie przybywa i część boksów stoi pusta.
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Święto kwiatów
bez kokosów
Podczas tegorocznej, 44 edycji
skierniewickiego święta część miejsc
przeznaczonych pod stoiska handlowe była pusta. Handel praktycznie zamarł wzdłuż ulicy Olszewskiej,
nie było stoisk na odcinku ulicy Jagiellońskiej, mniej handlowców niż
zwykle rozłożyło się na Reymonta.
Miejska spółka Nawa prowadzi
sprzedaż miejsc handlowych na Święcie Kwiatów, Owoców i Warzyw – w tym
roku było widać, że zainteresowanie
handlowców jest mniejsze niż przed
wybuchem pandemii.
– Mieliśmy około 1000 miejsc handlowych, ale sprzedało się niewiele ponad 800 – mówi Tomasz Przybysz, prezes Nawy. – Przyczyną była pandemia,
bo nie przetrwało wiele firm, które są
w naszej bazie danych z poprzednich
świąt. Dzwoniliśmy do handlowców
wystawiających się na święcie w 2019
roku, ale ich już nie było. Poza tym
część przyjeżdża na święto dopiero w
sobotę i wynajmuje stoisko na dwa dni.
W tym roku pogoda nie dopisała, więc
nie przyjechali, bo sobotni deszcz ich
wystraszył – tłumaczy.
Największe pieniądze ze sprzedaży
miejsc generują stoiska gastronomiczne, piwne oraz wesołe miasteczko – w
tym roku powinno to być około 300
tysięcy złotych. Na 800 stoisk sprzedanych na święcie kwiatów, 200 zajęły
kwiaty i rośliny, a aż 300 gastronomia.
– Większość ludzi na święto do nas
przyjeżdża, więc musimy im zapewnić
jedzenie i picie – wyjaśnia prezes.
W spółce nie podliczono jeszcze
wpływów ze sprzedaży stoisk, ale mają
nadzieję, że nie będzie źle.
burz
OGŁOSZENIE

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA SKIERNIEWICE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.11 d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.1363 –tekst jednolity) zawiadamia się , że na wniosek Prezydenta Miasta Skierniewice (jako zarządcy drogi) z siedzibą w Skierniewicach, Rynek 1, z dnia 03.09.2021 r., z korektą z dnia 17.09.2021 r. wszczęte
zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą:

Budowa ulicy Czerwonej (drogi powiatowej) na odcinku od ul. Przemysłowej do rejonu ul. Fabrycznej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. M. Skłodowskiej-Curie i ul. Fabryczną na skrzyżowanie typu rondo w Skierniewicach.
Lokalizacja inwestycji (wykaz wszystkich działek objętych inwestycją): Miasto Skierniewice: obręb 0003 działki o nr ew. : 3,
10/5, 15/1, 16/3, 28/1, 31/2, 32/6, 35/4, 664/1, 1446/4; obręb 0018 działki o nr ew.: 1, 2, 14, 15; Gmina Skierniewice; obręb 0009
Mokra Prawa działki o nr ew. 215/1205, 215/1206, 216/1201, 216/1202, 1119;
W tym : Zakresem inwestycji objęte są następujące nieruchomości lub ich części
a) wymagające zatwierdzenia projektów podziałów
- w obrębie 0018 w jednostce ewidencyjnej m.Skierniewice działki o numerze ew. :
2
(po podziale działki o nr ew. 2/1 , 2/2*); 14
(po podziale działki o nr ew. 14/1 , 14/2*);
w obrębie 0009 Mokra Prawa w jednostce ewidencyjnej gmina Skierniewice działki o numerze ew. :
215/1206 (po podziale działki o nr ew. 215/1207 , 215/1208*); 216/1202 (po podziale działki o nr ew. 216/1203 ,
216/1204*);
Oznaczenie numerów ew. działek:
X - numer ew. działki, powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego w niniejszym postępowaniu, położonej w
liniach rozgraniczających teren inwestycji, która stanie się z mocy prawa własnością Powiatu Miasto Skierniewice lub Województwa Łódzkiego z
dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji;
X* - numer ew. działki , powstałej wskutek podziału nieruchomości zatwierdzonego niniejszą decyzją , położonej poza liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji, pozostającej przy dotychczasowym właścicielu;
b) nieruchomości położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji zlokalizowane :
w jednostce ew. m. Skierniewice w obrębie 0003 działka o nr ew. 16/3 która stanie się z mocy prawa własnością Województwa Łódzkiego z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji;
c) nieruchomości położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji zlokalizowane w jednostce ew. m. Skierniewice w obrębie 0003 działki o nr ew. : 28/1, 31/2, 32/6, 35/4 które staną się z mocy prawa własnością Powiatu Miasto
Skierniewice z dniem, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna, za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej decyzji;
d) nieruchomości lub ich części niezbędne do przebudowy innych dróg publicznych zlokalizowane :
dz. nr ew.15/1 obręb 0003 m. Skierniewice-ul. M. Skłodowskiej-Curie - (droga wojewódzka nr 705),
dz. nr ew. 1 obręb 0018 m. Skierniewice– ul. Fabryczna (droga powiatowa),
dz. nr ew. 2 obręb 0018 m.Skierniewice,
dz. nr 16/3 obręb 0003 m.Skierniewice,
dz. nr 215/1205 obręb 0009 Mokra Prawa gm.Skierniewice,
dz. nr 216/1201 obręb 0009 Mokra Prawa gm.Skierniewice,
dz. nr 1119 obręb 0009 Mokra Prawa gm.Skierniewice;
e) nieruchomości lub ich części poza liniami rozgraniczającymi drogi, z których korzystanie będzie ograniczone:
dz. nr ew. 10/5 obręb 0003 m. Skierniewice – budowa sieci elektroenergetycznej,
dz. nr ew. 1446/4 obręb 0003 m. Skierniewice – budowa zjazdu, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia i kanału technologicznego;
f) nieruchomości , na których będą wykonywane prace na podstawie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zlokalizowane w jedn. ew. m. Skierniewice działka w obrębie 0003 o nr ew. : 3;
W związku z powyższym zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą się zapoznać oraz składać uwagi i wnioski w
przedmiotowej sprawie w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Skierniewice przy ul. Floriana 9 pokój
nr 7, w terminie do dnia wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. Prezydenta Miasta Mirosław Kubik
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
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fot. Beata Pierzchała

Drugi etap inwestycji nie zakończy się wraz z położeniem asfaltu
na dofinansowanym odcinku drogi. Gmina obiecuje naprawić
newralgiczny fragment, który nie był objęty wnioskiem o dotację.
Beata Pierzchała
Trasa z Pszczonowa do Jacochowa jeszcze do niedawna
wyglądała jak zwykła, polna
droga. Szczególnie trudno było
ją pokonać po deszczu. Co
prawda droga ta służy głównie rolnikom, aby dojechać
do swoich pól, ale często właśnie tędy przemieszczają się
mieszkańcy pomiędzy swoimi
miejscowościami. W zeszłym
roku błyskawicznie wykonano pierwszy etap modernizacji
drogi. Teraz przyszła kolej na
drugi i ostatni etap przebudowy, aby unowocześnić tę trasę.
Przebudowy drogi dojazdowej
do pól, z której korzystają rolnicy z Jacochowa i Pszczono-

wa zyskała dofinansowanie.
Samorząd otrzymał na ten cel
ponad 180 tys. złotych dofinansowania. Droga powinna
być gotowa tuż przed jesiennym nawałem prac polowych.
– To druga połowa projektu
– mówi wójt Jerzy Stankiewicz –
W ubiegłym roku pozyskaliśmy
dofinansowanie na 700 metrów,
a teraz przeszedł czas, żeby wybudować w sumie ponad 1 500
metrów drogi o szerokości 5 metrów z prawie metrowymi poboczami. Będzie to alternatywne
połączenie z Jacochowem. Po
zakończeniu tych prac, jeśli pogoda pozwoli, to jeszcze w tym
roku naprawimy około 200-me-

trowy fragment łączący nową
drogę z trasą przez Jacochów.
Będzie to tak zwane ulepszenie
powierzchniowe, potrzebujemy
na ten cel 40 tys. złotych. Rada
gminy już wyraziła zgodę na te
wydatki.
Przebudowa drogi kosztowała w ubiegłym roku 466
tysięcy złotych, a 80 proc.
to dotacja z Funduszu Dróg
Samorządowych. Teraz do
wykonania jest 800 metrów.
Wykona go firma Domax z Boronowa za 538 tysięcy złotych.
Wykonawca, od dnia podpisania umowy, ma dwa miesiące
na zrealizowanie zamówienia.
Prace już się rozpoczęły.

Końcowy fragment przebudowywanej drogi nie jest objęty planem trwającej przebudowy.
Wójt obiecuje, że jego naprawa zacznie się po realizacji obecnego zadania. Jeśli pogoda na to
pozwoli, to może jeszcze w tym roku.

Święto wszystkich
przedszkolaków

Ostatni dzwonek
na spis powszechny
Do 30 września w godzinach 18-20 na hali sportowej w Makowie przy ul.
Akacjowej 2 można skorzystać z pomocy rachmistrzów przy spisie powszechnym.

Makowskie przedszkolaki przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji „Dzień Przedszkolaka to ważne święto, uczcijmy je razem tańcem i piosenką”.

Na hali zorganizowane zostało mobilne miejsce spisowe dostępne dla wszystkich,
którzy dotychczas nie spisali
się w ramach Narodowego
Spisu Powszechnego Ludności
i Mieszkań 2021. Miejsce spisowe obsługiwać będą rachmistrzowie z terenu gminy
Maków. Wszyscy, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie
mogą skorzystać z ich pomo-

cy. Warto pamiętać ,że jedna
osoba może spisać wszystkich
domowników posiadając ich
numer PESEL.
Przypominamy, że w budynku Urzędu Gminy przy ul.
Akacjowej 2A przygotowane
jest miejsce do samospisu,
w którym codziennie można
wypełnić obowiązek spisu powszechnego.
Odmowa wzięcia udziału
w spisie powszechnym może
skutkować nałożeniem kary
grzywny w wysokości nawet
do 5 tysięcy złotych. Podanie
nieprawdziwych informacji
z kolei jest zagrożone karą do
dwóch lat pozbawienia wolbp
ności.

Koordynatorem tej akcji była
Agnieszka Szychowska-Szadkowska.
Jest to święto, które powstało na wniosek Rzecznika Praw Dziecka Marka
Michalaka w 2013 roku. Obchody tego
dnia mają być impulsem do podejmowania aktywności w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej
i szerzej – prawa dziecka do edukacji i
wychowania przedszkolnego, zarówno
wśród najmłodszych jak i dorosłych.
Przedszkolaki świętują ten dzień
wspaniałymi zabawami, śpiewem i tańcem oraz przyjmują życzenia od dorosłej kadry z przedszkola. I tak właśnie
zrobiły dzieci z przedszkola w Makowie.
Świętowanie trwało cały dzień, było wesoło, a przedszkolaki z wielką ochotą
i zaangażowaniem uczestniczyły we
wszystkich quizach i zabawach.
W tym wyjątkowym dniu każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom.
bp

Turniej o Puchar Wójta
Początek jesieni zapowiada się sportowo. Już w najbliższą niedzielę (3.10)
odbędzie się turniej piłkarski dla dzikich drużyn z terenu gminy Maków.

3 października o godz. 16.00 na boisku
orlik odbędzie się turniej o Puchar Wójta
Gminy Maków. Zapisy drużyn przyjmowane będą od godziny 15.30. W turnieju

mogą brać udział wyłącznie osoby od 15
roku życia z terenu gminy Maków. Drużyny, które zajmą pierwsze trzy miejsca
zostaną nagrodzone.
bp

fot. Beata Pierzchała

Kolorowy napis
na podsumowanie projektu

W projekcie „Letnie inspiracje – przedsięwzięcia
kulturalne i integracyjne”
wzięło udział kilkaset
osób. W ramach projektu
odbyło się kilka iwentów,
których wspólnym mianownikiem był kolor.
Dzięki dofinansowaniu
z myślą o integracji każdej
grupy wiekowej zrealizowano
szereg działań. Między innymi
zostały zakupione wielkoformatowe gry planszowe, które będą wykorzystywane do
wspólnych spotkań rodzinnych na świeżym powietrzu.
Odbyła się także impreza plenerowa przy wspólnym ogni-

sku z pieczeniem kiełbasek,
konkursem wianków oraz
pokazem multimedialnym.
W wakacje odbyły się dwa seanse kina plenerowego. A w
ramach festiwalu kolorów na
terenie makowskiego amfiteatru zamontowano instalację
z kolorowych wstążek, przybyło też kwiatowych rabatek, a
przed urzędem stanął kolorowy napis MAKÓW. Odbył się
też festiwal kolorów na zwieńczenie wakacji.
Projekt zyskał dofinansowanie ze środków z LGD
Gniazdo. Wartość projektu to
50 tys. zł, z czego 31 820 zł to
pozyskana dotacja z Gniazda.
bp
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Po roku przerwy
powróciła
„Dycha z hakiem
w Borowinach”

Artur Kamiński ze Skierniewic wygrał 5. edycję biegu.
Na dystansie niespełna pięciu
kilometrów triumfował Paweł Piorun, reprezentujący
Parkrun Skierniewice.
Tekst i fot. Bartosz Nowakowski
Impreza biegowa powróciła po roku absencji z powodu pandemii koronawirusa
i znów cieszyła się dużym zainteresowaniem. Na linii startu ustawiło się ponad
sto uczestników.
– Dla nas najważniejsze są uśmiech

osób, które wzięły udział. Często słyszeliśmy komentarze, że atmosfera imprezy
jest niezwykle rodzinna, a to jest właśnie
nasz cel – przekonuje Sławomir Kołosowski, organizator biegu Dychy z hakiem w
Borowinach.
Podczas imprezy odbyła się także charytatywna zbiórka dla Olka, który cierpi
na czterokończynowe porażenie mózgowe.
– Każdy z zainteresowanych mógł nabyć domowe wypieki. Cały dochód przeznaczyliśmy na walkę z chorobą Olka –
dodaje organizator biegu.
Wśród kobiet na głównym dystansie pierwsza na mecie uplasowała się
Paulina Sadowy-Selke z Milanówka. Na
krótszym odcinku triumfowała Ewelina
Piorun.

15

Na krótszym dystansie drugie miejsce
zajął 15-letni Bartosz Antosik. Najstarszym uczestnikiem imprezy był Jacek
Rembowski. 75-latek pochodzący z Łowicza ukończył główne zmagania.
Przed rozpoczęciem głównego biegu na
odcinku 250 metrów swoje umiejętności
biegowe zaprezentowali najmłodsi mieszkańcy. Wszyscy byli zwycięzcami.
Na dystansie 4,8 kilometra wystartował także Czesław Pytlewski, wójt gminy
Skierniewice.
– Nie było tragedii. Sam bieg odbywał
się w pięknej, leśnej scenerii, więc motywacja była jeszcze większa – powiedział po
przekroczeniu mety Czesław Pytlewski.
Pełna galeria zdjęć dostępna na
stronie eglos.pl
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50 lat razem. Złote Gody w gminie
Czesław Pytlewski, wójt gminy wręczył
medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Uroczystość odbyła się w Zarzewiu
Kultury w Dębowej Górze.
Tekst i fot. Bartosz Nowakowski
W uroczystości wzięło udział 15 par. Siedem z nich swoją
rocznicę 50-lecia obchodziła w zeszłym roku. Jednak ze względów na restrykcje pandemiczne nie udało się zorganizować oficjalnej ceremonii.
Specjalne zaproszenie otrzymali także Krystyna i Włodzimierz
Jaroczewscy, którzy w tym roku obchodzili 65-lecie pożycia małżeńskiego. To najstarsza para w powiecie skierniewickim.

Wszystkim składamy gratulacje i życzymy
kolejnych tak pięknych rocznic.

Teresa i Ireneusz Borowy
– My jesteśmy wyjątkowo zgodnym
małżeństwem. Proszę sobie wyobrazić, że przez te 50 lat nigdy
się nie pokłóciliśmy.
Wszystko osiągnęliśmy sami,
wspólną pracą. Mimo chorób i
różnych przeżyć zawsze byliśmy
razem. Nie było łatwo, jak prawie
każdego nas też dotykały niemiłe
sprawy. Dziś najważniejsze jest
zdrowie – mówi Teresa Borowy.

Marianna i Jan
Kazimierscy

Krystyna
i Włodzimierz
Jaroszewscy
– Swój dom sami zbudowaliśmy w Strobowie
i od tego wszystko się
zaczęło. Nadal przeżywamy
piękne chwile. Takich rocznic nikt się nie spodziewa,
a my w tym roku przeżywamy 65-lecie naszego związku małżeńskiego. Jesteśmy
szczęśliwi i cieszymy się,
że tym szczęściem możemy
się dzielić z innymi – mówi
Krystyna Jaroszewska.

Anna i Stanisław Sosińscy

– Poznaliśmy się w pracy, ale już nie
pamiętam do końca, kto pierwszy
rozpoczął rozmowę. Przyjmijmy,
że to mąż pierwszy wyciągnął mnie
na pogawędkę – przyznaje z uśmiechem Anna Sosińska. Ślub mieliśmy
w kościele św. Jakuba i była to piękna
złota jesień. Cały ten czas naszego
małżeństwa wspominam bardzo miło,
choć minęło niezmiernie szybko.
Bardzo miłą niespodzianką była także
sama uroczystość, którą zorganizował
urząd gminy, a za którą bardzo dziękujemy – kończy Anna Sosińska.

Helena i Jan Kreczmer

– To był dla nas naprawdę bardzo
dobry czas. Mamy wspaniałe
dzieci, a także wnuków,
z których jesteśmy niezwykle
dumni. Jesteśmy szczerze szczęśliwi i życzę sobie, żeby tak nadal
pozostało.
Nie patrzymy na kolejne rocznice,
ponieważ ważne, co tu i teraz –
mówi Marianna Kazimierska.

– 11 kwietnia 1951 roku wypadała
Wielkanoc. Pogoda była przepiękna. Ślub mieliśmy w kościele w
Żelaznej. Za nim do tego doszło to
kilka lat spotykaliśmy się.
Mąż do dziś twierdzi, że to on
mnie poderwał i niech już tak
zostanie – uśmiecha się Helena
Kreczmer.
Ten czas minął błyskawicznie, chociaż różnie się układało. Wiadomo,
przecież życie to nie bajka
– kończy pani Helena.

Stanisława i Roman
Bińkowscy

Marianna i Stanisław
Szymczak

– To był ciepły wrzesień,
pamiętam, że pogoda nam wtedy
dopisała. Ślub braliśmy w kościele
św. Jakuba w Skierniewicach. Ten
czas tak szybko minął,
ale mimo wszystko wspominam te
lata bardzo dobrze.
Najważniejsza jest radość życia,
a my z mężem mamy w sobie
te radość – mówi Stanisława
Bińkowska.

– Jak to mówią przeminęło z wiatrem
– rozpoczyna Marianna Szymczak.
– Za nim się pobraliśmy to chodziliśmy ze sobą trzy lata. To były inne
czasy, mąż do mnie przyjeżdżał
rowerem. O samochodzie nie było
mowy. Ślub wzięliśmy na początku
czerwca w Bełchowie. Było ciepło i
była piękna pogoda. Jednak ostatnie
10-15 lat nie było łatwe z powodów
zdrowotnych mojego syna, który przebywał w śpiączce – dodaje Marianna.

Marianna i Tadeusz
Masłocha

Elżbieta i Krzysztof
Bursztynowicz

– Różnie ten czas się układał.
Pod koniec lat 90-tych żona przeszła ciężką operację, ale wszystko
ułożyło się dobrze.
Lekarze ją uratowali. Rocznicę
obchodzimy pod koniec września,
pamiętam, że była to złota jesień.
Takich dni nie zapomina się
do końca życia – wspomina
Tadeusz Masłocha.

– Przyznam szczerze, że ja w ogóle
nie zastanawiałam się nad tym
okrągłym jubileuszem. Mam po
prostu wspaniałego męża, z którym
nie muszę liczyć lat. Jeśli damy
radę to mogę przeżyć z nim kolejne 50 lat. Znamy się praktycznie
całe życie, my nawet razem chodziliśmy do szkoły podstawowej. Oboje
jesteśmy ze Strobowa, w którym
mieszkamy całe życie – opowiada
Elżbieta.
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Wiesława i Mieczysław Bełc
– Poznałem żonę na zabawie w Wilkowicach. Dawne to już czasy, ale
lubimy wracać do nich pamięcią.
W naszym życiu ułożyło się tak, że
ślub wzięliśmy w kościele w Wysokienicach, a resztę życia mieszkaliśmy
w gminie Skierniewice, ponieważ
pochodzę z Żelaznej. Dla nas to był
bardzo dobry okres, choć oczywiście
zdarzały się różne chwile. Cieszymy
się, że teraz dopisuje nam zdrowie –
opowiada Mieczysław Bełc.

Stanisława i Michał
Lewandowscy
– Zaiskrzyło między nami na weselu
mojej siostry ciotecznej. Wpadliśmy
sobie w oko i tak już minęło te 50 lat.
Chociaż przyznam, że wolałabym,
aby to była rocznica 20 lat – mówi z
uśmiechem Stanisława Lewandowska. – Ja pochodzę z Makowa, dlatego
ślub wzięliśmy w mojej rodzinnej wsi.
Pogoda wcale nie była za ciekawa,
bo był to luty – opowiada Stanisława.

Janina i Jan
Gajewscy
– Najważniejsze jest zdrowie, a reszta
na pewno się ułoży. Przede wszystkim chcemy podziękować za pamięć i tak piękną uroczystość, jaką
przygotowała dla nas gmina Skierniewice – mówi Janina Gajewska.

Barbara i Edward
Moskwa
– To bardzo miłe móc obchodzić takie
jubileusze. Wiele rzeczy w życiu działo
się przez ten czas, ale najważniejsze,
że dziś możemy cieszyć się tymi
chwilami. Dziękujemy za życzenia
i za pamięć – mówi Edward Moskwa.

Stefania i Michał
Smoleń
– 50 lat minęło jak jeden dzień,
chciałoby się tak zaśpiewać.
I rzeczywiście tak było. Różne chwile
przeżywaliśmy, ale w tej kwestii nie
różnimy się chyba od innych par.
Czego możemy sobie życzyć?
Zdrowia i miłości, jeśli one są z nami
w życiu to wszystko się poukłada
– mówi Stefania Smoleń.

Henryka i Wiktor
Budzałek
– Człowiek w życiu nie był milionerem,
więc te lata przemijały może skromnie, ale za to zawsze w życiu z żoną
się dogadywaliśmy. I uważam, że to
było najważniejsze. Poznaliśmy się w
Piotrkowie Trybunalskim w zakładzie
pracy. Sam ślub wzięliśmy w Sulejowie. Jedno jest pewne nie zamieniłbym tych 50 lat za nic w świecie
– przekonuje Wiktor Budzałek.

Na to otwarcie
czekali ponad rok
Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ) w
Balcerowie oﬁcjalnie otwarty. Przekładanie terminu otwarcia było związane z restrykcjami sanitarnymi nałożonymi w
związku z panującą pandemią.
Do oficjalnego otwarcia miało dojść równy
rok temu. Jednak przeszkodą były restrykcje
związane z pandemią koronawirusa.
– Przekładaliśmy otwarcie, bo tego wymagała sytuacja. Jednak cieszymy się, że po roku
działalności możemy się spotkać z wszystkimi i
pokazać owoce naszej działalności – mówi Ewa
Kaźmierczak, przewodnicząca zarządu stowarzyszenia „Wspólna troska”.
Podczas uroczystości przedstawiono działalność ośrodka, a także rozdano anioły, które
specjalnie na tę okazję zostały przygotowane
przez pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej.
To dla nas wszystkich wyjątkowa chwila.
Jednak najlepszą nagrodą, jaka może nas spotkać w tym dniu to uśmiechy tych ludzi, którzy
podjęli u nas pracę. Bo to właśnie praca jest
najlepszą terapią – Marta Janus, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej w Balcerowie
W Zakładzie Aktywności Zawodowej pracuje
16 osób. Zatrudnieni wypełniają obowiązki w
dwóch pracowniach. Pierwsza to rękodzieło, a
druga: rolniczo-ogrodnicza.
Jednak w ostatnim czasie pojawiła się kolejna miła informacja. Wszystko wskazuje na
to, że ZAZ w Balcerowie poszerzy swoją działalność.
– Otrzymaliśmy wiadomość z urzędu marszałkowskiego na zgodę poszerzenia kadry naszej placówki. To oznacza, że od przyszłego roku
prawdopodobnie będziemy mięli 18 pracowników – mówi Marta Janus.
Szersza rozmowa z Martą Janus o działalności ZAZ w Balcerowie w kolejnym wydaniu
Głosu.
Tekst i fot. Bartosz Nowakowski
Więcej zdjęć z otwarcia Zakładu Aktywności Zawodowej dostępne na eglos.pl
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Młodzi
mieszkańcy
będą mieli
plac zabaw

Samorząd w Żelaznej wybrał przewodniczącą
Zgodnie z tradycją, w
ostatnim tygodniu
września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącą została
Gabriela Milczarek. W
tym samym czasie
uczniowie przeprowadzili także akcję sprzątania świata.
– Są to wybory bezpośrednie, tajne, równe i powszechne, a poprzedza je przygotowana i przeprowadzona przez
kandydatów kampania wy-

borcza – wyjaśnia Anna Bartosińska, nauczyciel ze Szkoły
Podstawowej w Żelaznej.
W tym roku szkolnym
uczniowie zdecydowali, przewodniczącą Rady Samorządu
Uczniowskiego została Gabriela Milczarek, która jest
uczennicą klasy ósmej. Rolę
zastępcy będzie pełniła Klaudia Ambroziak z klasy siódmej,
a wspierać je na stanowisku
sekretarza będą Paweł Gomuliński i Adam Fastyn, którzy
otrzymali taką sama liczbę
głosów.
Nad przebiegiem głosowa-

nia czuwała powołana Komisja Wyborcza w składzie:
Martyna Hyska (ósma klasa)
oraz członkowie: Aleksandra
Zbudniewek i Grzegorz Świderek (siódma klasa).
W ostatnim tygodniu września uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelaznej z ogromnym
entuzjazmem zaangażowali
się także w proekologiczne
działania i wysprzątali teren
placówki, a także najbliższą
okolicę.
– Jak się okazało niestraszna była im kapryśna pogoda.
Humory dopisywały wszyst-

Plac zabaw powstanie w
Mokrej. To decyzja mieszkańców, którzy postanowili
przeznaczyć na ten cel dwuletni fundusz sołecki. Dlatego inwestycja ma zostać zakończona w 2023 roku.
kim, a sama akcja przebiegła
bardzo sprawnie i pomyślnie
– przyznaje Sylwia Furmań-

czyk, nauczycielka Szkoły
Podstawowej, który koordynowała całą akcję.
bn

Czy w gminie powstanie
centrum sportowo-kulturalne?
Wójt rozważa pomysł powołania nowej jednostki w gminie. Chodzi o centrum sportowo-kulturalne. W skład instytucji wchodziłyby m.in. wszystkie gminne biblioteki.
Na razie jednak wokół pomysłu jest więcej pytań niż odpowiedzi.
Bartosz Nowakowski
– Mamy w planach, aby rzeczywiście powstało tak zwane
centrum sportowo-kulturalne.
Na razie wszystko znajduje się w
fazie pomysłu, który potrzebuje
jeszcze dopięcia kilku ważnych
szczegółów – mówi Czesław Pytlewski, wójt gminy Skierniewice.
Samorządowiec nie ukrywa, że taki pomysł jest spowo-

dowany głównie możliwościami pozyskania funduszy zewnętrznych, na temat kosztów
„centralizacji” samorządowiec
nie mówi.
– Chcielibyśmy włączyć w
to centrum także działalność
bibliotek. Nie chciałbym na
razie precyzować, że będzie to
jednostka Gminnego Ośrodka

Kultury i Sportu, ponieważ
musimy przeanalizować jeszcze pewne kwestie prawne –
dodaje Czesław Pytlewski.
Wójt gminy Skierniewice
nie wskazuje także dokładnego miejsca, gdzie miałaby
znajdować się siedziba nowo
powstałej jednostki. Niewykluczone, że byłaby to nowa hala

w Sierakowicach Prawych.
Do samego powstania
wspomnianego centrum droga jeszcze daleka. Najwcześniej, kiedy mogłaby zostać
powołana do życia do początek przyszłego roku. Jednak w
pierwszej kolejności potrzebne
jest zabezpieczenie w budżecie
gminy, a także zgoda samej

rady. Następnie nieodzownym
elementem będzie powołanie
dyrektora jednostki.
– Przyznam szczerze, że nie
słyszałem do tej pory o tym pomyśle, dlatego nie chciałbym się
na razie szeroko wypowiadać.
Jednak w pierwszej chwili pomyślałem o samej lokalizacji takiego centrum. W której części
gminy miałoby się znajdować?
W północnej strefie na przykład
w Sierakowicach Prawych, czy
może w południowej załóżmy
w Żelaznej – pyta Witold Baranowski, przewodniczący rady
gminy Skierniewice.

Sołectwo Mokra do wykorzystania ma 24 tys. złotych w
2022 roku. W poprzednim tygodniu we wsi odbyło się spotkanie, na którym mieszkańcy
opowiedzieli się jednoznacznie.
– Przyszłoroczny fundusz
przeznaczymy na budowę placu zabaw dla dzieci. Z racji
przyznawanej kwoty inwestycję musimy rozłożyć na dwa
lata – mówi Alina Burzyńska,
sołtyska wsi Mokra.
W pierwszej kolejności potrzebny jest także projekt, dlatego pieniądze z funduszu za
2022 rok będą przeznaczone
w dużej części na kwestie formalne.
– Za dwa laty obiekt będzie
tętnił życiem – dodaje sołtyska.
Plac zabaw powstanie nieopodal altany na terenie, gdzie
była planowana świetlica. Pojawiały się głosy, aby powstała
także siłownia plenerowa, jednak dla mieszkańców plac dla
młodych pociech jest aktualnie
priorytetem.
bn
REKLAMA

WIEŚCI Z GMINY SKIERNIEWICE

Wójt gminy informuje o wyłożeniu do
publicznego wglądu oraz o możliwości
zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektu studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Skierniewice wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko,
które odbędzie się w dn. od 16 września
do 27 października br. w siedzibie urzędu,
przy ul. Reymonta 23 w Skierniewicach.
Z dokumentami można się zapoznać w godzinach pracy urzędu.
Projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Skierniewice wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej: www.gminaskierniewice.pl.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie odbędzie się 13 października o godz.
10.00 w sali „Kuźnia Kultury” w Dębowej Górze. W związku z pandemią COVID-19 spotkanie odbędzie się
w obowiązującym reżimie sanitarnym.
Każdy, kto kwestionuje założenia przyjęte w projekcie może wnieść swoje uwagi. Należy je składać w
formie pisemnej w siedzibie urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności
poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gminaskierniewice.pl w nieprzekraczalnym terminie do dn.
17 listopada. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Skierniewice.
Po upływie wskazanego terminu, wszystkie złożone uwagi są analizowane i rozstrzygane. Następnie
Rada Gminy uchwala projekt studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag. Kolejno uchwalone studium
zostaje wysłane do Wojewody, który zatwierdza zgodność Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z przepisami prawa. Uchwalony projekt zamieszczany w odpowiednim
wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Czemu ma służyć opracowanie?

Trzeba wiedzieć, że studium jest dokumentem planistycznym sporządzanym na szczeblu gminnym, ale w
przeciwieństwie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nie jest aktem prawa miejscowego. Studium stanowi lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego gminy i sporządzone jest dla
całego jej obszaru. Ustalenia zawarte w studium są wiążące dla Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Jesień z kulturą. Cykl spotkań w Kuźni Kultury
Gminna Bibliotek Publiczna z siedzibą
w Dębowej Górze zaprasza na spotkanie
autorskie z Witoldem Gadowskim, dziennikarzem i reporterem, autorem filmu Święci
z Doliny Niniwy”, wydawcą książek. Spotkanie w ramach cyklu „Jesień z Kulturą”
odbywa się pod patronatem Wójta Gminy
Skierniewice.
Spotkanie odbędzie się 20 października godz. 18.00 w Kuźni Kultury w Dębowej
Górze i ma charakter otwarty.
Witold Gadowski działa na wielu frontach
medialnych. Bardzo popularny jest jego kanał
na YouTube z „Komentarzami tygodnia”. W
aktywności dziennikarskiej, publicystycznej,
filmowej i poetyckiej za główny cel stawia
sobie poszukiwanie prawdy.
Spotkania autorskie z Gadowskim zawsze mają charakter żywej dyskusji, dziennikarz podejmuje się odpowiedzi na trudne
pytania, nie tylko o sytuacji ofiar wojen na
bliskim wschodzie, ale również dot. aktualnych zjawisk z naszej rzeczywistości.
Reżyser tak mówi o sobie: „Jestem człowiekiem w nieustannym ruchu. Uważam się za
dziennikarza, reportera opisującego rzeczywistość taką jaka ona jest. Bywam pisarzem,

poetą, autorem piosenek, zajmuje się także
filozofowaniem i publicystycznym opisem
otaczającego mnie świata. Staram się być
niezależny i prawdomówny. Jeśli blisko jest
Ci do mojej wizji wolności i niezależności,
zapraszam.”.
Zanim powstał film, Gadowski zorganizował zbiórkę pieniędzy na odbudowę
asyryjskiego miasta Karakosz, które w całości zamieszkiwali kiedyś chrześcijanie. Na
odbudowę zniszczonego przez ISIS miasta
w sumie zebrał ponad pół miliona złotych.
Państwo Islamskie (ISIS) gdy przejęło
kontrolę nad miastem Karakosz (niedaleko
Mosulu), zamieniło życie jego mieszkańców
w piekło. Na terenach okupowanych dochodziło do barbarzyńskich wydarzeń. Codziennością stały się okrutne zabójstwa, gwałty,
porwania. Często dochodziło do zabijania
chrześcijan przez krzyżowanie. Barbarzyńsko niszczono kościoły – w tym wysadzono
w powietrze bezcenny klasztor Mar Behnam
z IV wieku n.e. W październiku 2016 roku
Karakosz zostało wyzwolone od ISIS przez
armię iracką.
„Święci z Doliny Niniwy” to dokument
opowiadający o sytuacji ofiar tzw. Państwa
Islamskiego na przestrzeni lat 2015-19.

Źródło: Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich

Projekt studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy
wyłożony do publicznego wglądu

Sam autor mówi: „Starałem się, aby film
uzyskał wymiar uniwersalny i był opowieścią
o wierze w Boga oraz cenie, jaką – w każdych
czasach – przychodzi za nią płacić. Taka wojna może się zdarzyć wszędzie i zawsze, gdy
ludzie przestaną zwracać uwagę na najważniejsze wartości.”.
Dzięki znakomitemu operatorowi Michałowi Bożykowi, dźwiękowcowi Piotrowi Szarkowi i montażyście Piotrowi Wojtowiczowi
udało się stworzyć naprawdę poruszającą
opowieść, przepełnioną bólem, ale i nadzieją.
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE z WITOLDEM GADOWSKIM

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 26 września
zmarł

Apoloniusz Pruszkowski
wieloletni pracownik Urzędu Gminy w Skierniewicach
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim
składają Wójt Gminy Skierniewice, Przewodniczący Rady Gminy, Radni i Współpracownicy
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Trwa chlorowanie wody po wykryciu w wodociągu bakterii E.coli.

Sołectwo chce wyremontować stację uzdatniania wody
Jakość wody na ujęciu w Głuchowie poprawia się. To jednak nie koniec działań, które
bez przerwy przeprowadza łowicka spółka Cewokan. Nadal trwa chlorowanie, choć
przeprowadzane jest w mniejszym stopniu.
Bartosz Nowakowski
własnym laboratorium przeprowadza także sama spółka
wodna.
– Do tej pory przeprowadzaliśmy badania z tak zwanego monitoringu typu E.coli.
Charakteryzują się uboższym
zakresem, dlatego postanowiłem przejść na monitoring B,
po którym otrzymamy jeszcze
precyzyjniejsze wyniki – tłumaczy Paweł Wielemborek.
Przypomnijmy, że w połowie
września Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Skierniewicach poinformował o przeprowadzonych wynikach jakości
wody.

W próbie na ujęciu wodociągu w Głuchowie
znajdowała się niedozwolona liczba bakterii
z grupy E. coli. Wydano
natychmiastową decyzję o braku przydatności wody do spożycia.
– W tym tygodniu na pewno
jeszcze będziemy przeprowadzać badania i nie jest wykluczone, że takie próby będziemy także powtarzać jeszcze w
kolejnym tygodniu – przekonuje prezes łowickiej spółki
wodociągowej odpowiedzialnej

Piknik w Głuchowie zakończył lato

za ujęcia w gminie Głuchów.
Ale już dziś wiadomo, że nie
będzie konieczności awaryjnego przełączania wodociągu,
który w każdej chwili gotowy
był w Wysokienicach.
Sołectwo Głuchów postanowiło przeznaczyć całą kwotę z funduszu sołeckiego na
poprawę stanu stacji uzdatniania wody w Głuchowie. Do
dyspozycji sołectwo ma blisko
40 tys. złotych
– Doskonale zdajemy sobie
sprawę, jaka jest sytuacja.
Wszyscy wiemy, że zdrowie
jest najważniejsze dlatego
całą kwotę przeznaczymy na

Pogoda dopisała, a wraz z
nią frekwencja. Rodzinny
piknik „Zakończenie lata”
przyciągnął tłumy na
gminny stadion w Głuchowie, na którym nie brakowało atrakcji. Głównym
celem imprezy była zbiórka
pieniędzy dla Zosi Bigos.
Atrakcje były dostępne już
od samego południa. Jednak
uroczystego otwarcia dokonał
Jan Słodki, wójt gminy Głuchów.
Na scenie zaprezentowały
się w głównej mierze lokalne
zespoły. Dlatego nie mogło
zabraknąć Białyńskich Nutek, Ogniska Muzycznego,
Młodzieżowego Zespołu Pieści
i Tańca Głuchowiacy jak również zespołu Siejkowcy. Gwiazdą wieczoru był zespół Gesek,
a tuż po występie odbyła się
dyskoteka.
Dodatkowo organizatorzy
zaplanowali zlot motocyklowy
połączony z możliwością przejażdżki sportowymi samochodami. Chętni mogli spróbować
swoich sił na ściance wspinaczkowej. O kulinaria zadbały Koła Gospodyń Wiejskich z
gminy Głuchów.
Głównym celem imprezy
jest zbiórka pieniędzy dla Zosi
Bigos, która zmaga się z chorobą SMA.
Tekst i fot bn
Więcej zdjęć z zakończenia lata w Głuchowie
dostępnych na stronie
eglos.pl

Zakończenie termomodernizacji już w sezonie
grzewczym, ale zgodnie z planem
W najbliższych tygodniach
zakończą się prace związane z termomodernizacją
Szkoły Podstawowej w
Głuchowie. Jeszcze w tym
tygodniu odbędą się próby
nowego systemu grzewczego.
– W zasadzie została już kosmetyka i lada chwila wszystkie remonty powinny zostać
zakończone – mówi Mirosław

Klemba, dyrektor Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
Przypomnijmy, że podczas
wakacji rozpoczęły się prace
związane z termomodernizacją obiektu szkolnego. Całkowicie przebudowano kotłownie, zmieniono system grzewczy na gazowy. W najbliższych
dniach ma dojść do pierwszego uruchomienia instalacji.
Wszyscy mają nadzieję, że
dzięki temu uda się poczynić

oszczędności na utrzymaniu
budynku.
Dodatkowo wymieniono
grzejniki, a także ocieplono
budynek. Łączna kwota inwestycji wyniesie blisko 2,5 miliona złotych. Jeszcze przed
rozstrzygnięciem przetargu
konieczne było zwiększenie
zabezpieczenia o 360 tys.
złotych. Powodem jest wzrost
materiałów budowlanych na
rynku. Gminie udało się po-

zyskać dofinansowanie na
remonty.
– Nic nie wskazuje na to,
żeby pojawiły się jakiekolwiek
opóźnienia. Terminowo prace
mają zakończyć się w połowie
października i data zostanie
dotrzymana – dodaje dyrektor
Szkoły Podstawowej w Głuchowie.
Trwające remonty nie
utrudniają w przeprowadzaniu zajęć lekcyjnych.
bn

remont i usprawnienie stacji
uzdatniania w Głuchowie –
mówi Tadeusz Kacprzyk, sołtys Głuchowa.
Trwa chlorowanie wody.
– Mieszkańcy mogą być

spokojni, ponieważ sytuacja
jest opanowana. Na razie pozostało nam czekać na kolejne
wyniki i być dobrej myśli, że
będą one jeszcze lepsze – kończy Paweł Wielemborek.

W Celigowie wykonają
podjazd pod wozy strażackie
Dwie inwestycje chce wykonać sołectwo Celigowa z
pieniędzy, które zostaną
przeznaczone z funduszu
sołeckiego. Podobnie jak w
poprzednich latach sołectwo do wydania ma 21 tysięcy złotych.
– W pierwszej kolejności
chcemy wykonać podjazd garażowy przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Szacujemy, że
prace pochłoną połowę funduszu. Otrzymaliśmy wiele

sygnałów, stąd taka decyzja
– mówi Jadwiga Kowalczyk,
sołtyska Celigowa.
Druga inwestycja do altanka, która ma posłużyć od integracji lokalnej społeczności
w Celigowie.
Przypomnijmy, że do końca
września sołectwa w Głuchowie muszą przedstawić swoje
plany związane z funduszem
sołeckim. Mini-inwestycje z
kolejnych terenów przedstawimy w następnych wydaniach.
bn

Mistrzowie Polski
z Głuchowa odebrali nagrody
fot. Bartosz Nowakowski

Wyniki pobrane w środę
(22.9) były już poprawne i
mieściły się w dopuszczalnych
granicach, jeśli chodzi o obecność w wodzie bakterii. Próbę
z trzech miejsc powtórzono
także następnego dnia i wyniki również były optymistyczne
– zapewniają urzędnicy.
– Przywracanie dobrych
parametrów wodzie zapewne
jeszcze trochę potrwa – przyznaje Paweł Wielemborek,
prezes łowickiej spółki wodnej
Cewokan.
Z tego powodu kolejne
próby rozpoczęły się także i
w tym tygodniu. Badania we

Aktualni mistrzowie Polski młodzieżowej drużyny
pożarniczej z Wysokienic
odebrali nagrody z rąk
wójta gminy Głuchów oraz
komendanta miejskiego
państwowej straży pożarnej za wywalczony wynik
w Koninie.
– Chcieliśmy w sposób
szczególny nagrodzić naszych
młodych mieszkańców, ponieważ to jest niezwykle ważny wynik, a co za tym idzie promocja
naszej gminy – mówi Jan Słodki, wójt gminy Głuchów.
Przypomnijmy, że niespodziewanie pod koniec sierpnia
młodzieżowa drużyna z Wysokienic wywalczyła mistrzostwo
Polski. Ogólnopolska impreza
odbywała się w Koninie. Zdobycie czempionatu jest także
przepustką do przyszłorocznej

strażackiej olimpiady, która
odbędzie się w Słowenii.
– To niesamowite jak historia potrafi zatoczyć koło. Równe 11 lat temu OSP z Głuchowa także wywalczyła podobny
awans. To był niesamowity
sukces. Na międzynarodowej
arenie zajęliśmy 11. miejsce, a
wystartowało ponad 40 zespołów – opowiada Marek Duda,
gminny komendant ochotniczych straży pożarnych w
gminie Głuchów.
Niewykluczone, że obecna
ekipa także postara się podobny wynik.
– Z pewnością jest w niej
duży potencjał, ponieważ jest
niezwykle młodą drużyną.
Miejmy nadzieję, że będzie to
także iskra, która rozpali zainteresowanie w młodym pokoleniu – kończy Marek Duda.
bn
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Udana kwesta, zebrano
blisko 14 000 złotych
1 stycznia 2022 roku Bolimów po 150 latach odzyska prawa miejskie. Bolimowianie zbierali pieniądze na budowę
pomnika nagrobnego na mogile dawnych mieszczan bolimowskich. Patronat nad imprezą objęła nasza redakcja.
Tekst i fot. Beata Pierzchała
Miejscowość posiadała prawa miejskie w latach
1370-1870, a utracenie ich
wynikało z represji carskich
po powstaniu styczniowym.
Po przodkach z tamtych lat
został tylko skromny nagrobek z niewielką tabliczką. Są
tu pochowane szczątki 114
mieszczan bolimowskich,
które ekshumowano podczas
prac przy budowie drogi 705.
Miejscowy aktywista Zbigniew Skroński, słusznie

pomyślał o uhonorowaniu
dawnych obywateli Bolimowa. Pierwsza kwesta bolimowska, która odbyła się
w minioną niedzielę (26.09)
udowodniła, że nie tylko
jemu leży na sercu stan nagrobka. Podczas charytatywnej imprezy spotkali się
mieszkańcy gminy. Oprócz
miejscowych, kwestę wsparły organizacje z sąsiednich
gmin.
Partnerami wydarzenia

byli: DAFTER, Lastin Line
- Mateusz Wysota, Dj SAM,
Drużyna ZUZI, MW Mariusz
Woźniak, MW Jubiler Marek
Woźniak, Winnica Natale,
Koło Łowieckie nr 9 KNIEJA,
Stowarzyszenie „Inicjatywa
Ziemi Bolimowskiej”, Jakub
Bodych, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bolimowie,
Szkoła Podstawowa w Huminie, Zespół Szkół w Bolimowie, ZUH TELEH Jarosław Buczek, ZPUH ELPAX

Robert Przyżycki, KAMOR
Kamil Piątkowski, Rally Pasja Dawid Kiliński, Zumba
Emilia Czarnota, Koło Gospodyń Wiejskich w Bolimowie, Warsztat Garncarski
Rodziny Konopczyńskich w
Bolimowie, Spływy Kajakowe
Rawką, Kowalstwo Artystyczne Rafał Buczek, Stowarzyszenie Inicjatywa Ziemi Bolimowskiej, Stowarzyszenie
Historyczne im.10 Pułku
Piechoty, Gminny Ośrodek

Porządki przy urzędzie
Choć rewitalizacja centrum Bolimowa przystopowała, to niektóre prace
nadal są wykonywane. Realizuje je sekcja gospodarcza urzędu gminy.
Przed poddanym termomodernizacji budynkiem urzędu
gminy nadal trwają prace.
Kostkę wymienia tam gminna
sekcja gospodarcza.
– Pracownikom należą się

pochwały, bo dobrze wykonują swoją robotę – mówi Patryk
Kołosowski, zastępca wójt
gminy Bolimów. – Część z
układanej na chodniku przed
urzędem kostki jest dla nas
pamiątkowa. Kostka pochodzi
z drogi 705 przed przebudową.
Prace są już na końcówce
i lada chwila chodnik wzdłuż
siedziby urzędu gminy będzie
gotowy.
bp

Szczepieniobus odwiedzi Bolimów
Już w najbliższą sobotę
(2.10) w godz. 9-13 na
Rynku im. T. Kościuszki
stanie szczepieniobus.
Wszyscy chętni niezaszczepieni będą mieli kolejną szansę nadgonić opóźnienie, zanim na dobre
rozkręci się czwarta fala
covid-19.

Zasady w punkcie są bardzo proste – wystarczy mieć
wystawione e-skierowanie.
Bez rejestracji i zapisów na
konkretną godzinę będzie
można skorzystać z jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson. Szczepienia
przeciw covid-19, to najlepsza
broń w walce z koronawiru-

sem. Bez odpowiedniego zaszczepienia populacji czeka
nas czwarta fala pandemii,
a co za tym idzie zaostrzenie
restrykcji.
Przypominamy, że trwa
program Rosnąca Odporność,
w którym trzy gminy w każdym powiecie, które odnotują
najwyższy wzrost poziomu za-

szczepienia otrzymają odpowiednio 1 mln zł, 0,5 mln zł i
250 tys. zł.
Ofiarą koronawirusa padają w większości ludzie niezaszczepieni, to 99 procent
tych najbardziej dramatycznych przypadków. Trudno o
lepszy dowód na to, jak ważne
są szczepionki.
bp

Kultury Bolimów, OSP KSRG
Bolimów, OSP Łasieczniki,
OSP w Sierzchowie, OSP
Ziąbki, Kwiaciarnia Bolimów Monika Gortat, Sala
Zabaw Lodowa Kraina, Kucyki Albert Wachnik, Michał
Gajewski, Wspólnota Lasów
Osady Bolimów, Henryk Jeżak, Stanisław Cwalina, LGD
Gniazdo Skierniewice.
Dzięki hojności darczyńców do skarbonek trafiło ponad 13 919 złotych.

Premiera kinowa „Obłoków
śmierci” już pewna
Film „Obłoki śmierci –
Bolimów 1915”, w reżyserii Ireneusza Skruczaja na
duże ekrany trafi 5 listopada. Odkładana przez
pandemię kinowa premiera wreszcie ma się
odbyć.
Patronem medialnym
produkcji jest Głos Skierniewic i Okolicy.
Obraz „Obłoki śmierci”
choć nie trafił jeszcze do szerokiej publiczności, to może
się pochwalić wieloma nagrodami przyznawanymi przez
międzynarodowe jury. Film
zdobyła nagrodę dla najlepszego filmu dokumentalnego
na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cardiff w
Wielkiej Brytanii, Nagrodę
Publiczności 30. Festiwalu
Mediów „Człowiek w Zagrożeniu” w Łodzi oraz Nagrodę

Specjalną na 32. Festiwalu
Filmu Polskiego w Ameryce.
Film „Obłoki śmierci - Bolimów 1915” ukazuje historię
niemieckich ataków z użyciem
gazów bojowych w czasie I wojny światowej. Na film składają
się materiały archiwalne, wypowiedzi naocznych świadków
zarejestrowane przez skierniewickiego poetę Wiesława
Sokołowskiego oraz fabularyzowane rekonstrukcje. Ireneusz Skruczaj pracował nad
produkcją długie miesiące, ale
efekt jest znakomity. W Polsce
dotąd film wyświetlany był na
kameralnych spotkaniach,
gdzie jego kunszt mogła docenić niewielka grupa osób.
Zapraszamy do kin już od
5 listopada, reżyser zapewnia,
że „Obłoki śmierci” będzie
można zobaczyć także w kinie
Polonez.
bp
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Lipiecka kluska podbiła podniebienia Polaków
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Stowarzyszenie z Lipiec Reymontowskich sięgnęło po kulinarne złoto podczas „Festiwalu
KGW Polska od Kuchni”. Impreza swój ﬁnał
miała na Stadionie Narodowym w Warszawie.
My naprawdę nie spodziewałyśmy się tego
zwycięstwa. Jesteśmy tak zaskoczone, że brakuje słów, aby opisać tę radość – mówi Irena
Szychowska, prezes Koła Gospodyń Wiejskich
w Lipcach Reymontowskich.
Bartosz Nowakowski
Już po półfinale w Uniejowie jury dawało duże szanse
na odniesienie sukcesu przez
lipieckie koło. „Kluska Lipiecka z pipkiem” kolejny raz podbiła podniebienia, a pewno i
serca, oceniających najlepsze
potrawy z szesnastu województw.
– Poziom konkursu był
niezwykle wysoki i inne województwa w mojej ocenie zaprezentowały również bardzo
ciekawe potrawy – przekonuje
Ilona Pietrowska, pomysłodawczyni potrawy.
Na zwycięstwo, prócz samej
potrawy, złożyła się także najwyższa ocena za przygotowanie stoiska, a także promocję
swojego regionu.
– To nie jest tak, że ten sukces należy do osób, które wybrały się tylko na ścisły finał do
Warszawy. Już kilka dni wcześniej choćby za przygotowanie
pierogów były odpowiedzialne
kobiety z naszego koła – dodaje
Ilona Pietrowska.
Za oprawę odpowiadała
Marzena Jędrzejczak z Folk
Family, którą wspierały Be-

ata Burzyńska, a także Maria
Czajka. Specjalnie na tę okazję zastawy użyczyła Bożena
Sarniak. Wędliny przygotował
Jarosław Michalski.

P

omysł potrawy miał
charakteryzować całe
województwo łódzkie, stąd też odpowiedni
dobór składników. Znajdziemy w niej skierniewickie jabłko, czy powszechnie
znany twaróg z Głuchowa.
Ilona Pietrowska, pomysłodawczyni potrawy lipieckiej
kluski

Za zwycięstwo KGW z Lipiec
Reymontowskich otrzymało
nagrodę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych.
– Potrzeb w naszym kole
jest sporo, więc z pewnością
w odpowiedni sposób spożytkujmy tę kwotę. W pierwszej
kolejności będziemy chcieli
kupić sprzęt do naszej kuchni. Chodzi przede wszystkim
o kuchnie indukcyjnie, a w

dalszej kolejności odpowiednie
garnki i opiekacze. Jeśli się
uda to będziemy chciały także
zorganizować małą wycieczkę
w ramach podziękowania –
przyznaje z uśmiechem Irena
Szychowska.
A kluska lipiecka już zaczyna robić furorę. Do KGW zgłaszają się pierwsze szkoły kulinarne. Niewykluczone, że w
najbliższym czasie w Lipcach
Reymontowskich zostaną zorganizowane warsztaty.
Wcześniej wewnętrzne
warsztaty zostaną przeprowadzone dla kół gospodyń na
terenie gminy Lipce Reymontowskie.

Czy zdążą
z kanalizacją?
Radny Mirosław Pryk jest
zaniepokojony pracami
przy budowie kanalizacji w
Lipcach Reymontowskich.
Jego zdaniem obowiązujący termin zakończenia inwestycji jest zagrożony.
– Obserwuje te prace regularnie i mam pewne przeczucie, ale trzeba cierpliwości, poczekajmy do października – mówi Mirosław Pryk,

radny z Lipiec Reymontowskich.
W sprawie uspokaja urząd
gminy, potwierdzając, że terminy nie są zagrożone.
– Do tej pory nie otrzymaliśmy żadnych informacji od
wykonawcy, żeby inwestycja
nie została zakończona w
październiku. Sami na bieżąco także monitorujemy postęp prac – przekonuje Irmina
Wójt, kierownik referatu roz-

Rozpoczęły się prace drogowe
w Wólce Krosnowskiej
Do przebudowy jest niemal
kilometrowy odcinek
gminnej drogi. Według zakładanego harmonogramu
prace mają się zakończyć
do połowy października.
– Mamy zapewnienia od wykonawcy, że wszystko zostanie
wykonane zgodnie z terminami. W najbliższych tygodniach
mieszkańcy będą mogli korzystać już z nowej nawierzchni –
mówi Marek Sałek, wójt gminy
Lipce Reymontowskie.

Sam przetarg, w którym
wyłoniony został wykonawca zadania, odbył się pod
koniec lipca, a oferty złożyło
pięć firm. Wygrało przedsiębiorstwo Drob-bet, które w
poprzednim tygodniu rozpoczęło prace. Całość zostanie
wykonana za 398 tys. złotych.
W tej kwocie oprócz nowej nawierzchni zostaną wymienione przepusty w rowach melioracyjnych, a także poszerzone
oraz uporządkowane pobocza.
bn

„Kluska lipiecka z pipkiem” czyli potrawa z charakterem

Ilona Pietrowska przedstawia finałową potrawę: – W naszym daniu połączyłyśmy kilka charakterystycznych dla naszego regionu i historii elementów.
Kluski i ziemniaki to typowa kuchnia biedoty, czyli większości chłopów polskich, którzy
pracowali na ziemiach panów. W codziennej kuchni naszych babć kluski to danie, które
może być podawane samodzielnie tylko z okrasą. Jest pożywne i tanie.
Zasadniczym składnikiem potrawy jest oczywiście gęsi pipek. Tradycyjnie pochodził z kuchni żydowskiej, która przed wojną
była nieodłącznie związana z ościennymi miejscowościami takimi, jak Jeżów czy Brzeziny, przez co wywarła wpływ na codzienną dietę mieszkańców regionu. Podroby doceniały gospodynie ze względu na ich walory smakowe i wartość kaloryczna,
a przy tym nie obciążały domowego budżetu;
Kluska lipieckie musi być przykryta sosem na bazie łódzkiej zalewajki (zakwas), czyli najpopularniejszej zupy w regionie. Zupa
szybka i pożywna, taka jaką zajadaliśmy się w dzieciństwie, gdy rodzice wracali z pola np. wykopek i trzeba było przygotować
coś ciepłego na szybko – wykłada Ilona Pietrowska. Zaskakującym składnikiem potrawy jest skorzonera karmelizowana w
miodzie. Skorzonera to warzywo doceniane przez naszych pradziadów, które obecnie wraca do polskiej kuchni.
Na całość składa się też oliwa szczypiorkowa, która ożywia smakowo i kolorystycznie danie. By przygotować potrawę potrzeba
najchętniej wykorzystywanego przez Polaków warzywa – cebuli. Na koniec – jabłko, bo jest to owoc najbardziej kojarzony z
pobliskimi Skierniewicami i tak skomponowane danie jest gwarancją sukcesu każdej gospodyni.

Zakupią nowy ciągnik
Gmina przekazała pieniądze na zakup wielofunkcyjnego ciągnika, który
oprócz utrzymania porządku na gminnym stadionie w Lipcach Reymontowskich ma także pomóc
w pracach na gminnych
drogach.

woju gospodarki przestrzennej
i komunalnej.
Równolegle trwają także
prace z instalacją kanalizacji
w miejscowości Mszadla. bn

Szkółka Piłkarska GOKSiR
Lipce Reymontowskie szykuje
się do zakupu wielofunkcyjnego ciągnika. Na zakup stowarzyszenie ma czas do końca roku, ale być może uda się
przyspieszyć pewne kroki.
– Analizujemy oferty i jeśli

Muszą
poprawić
jakość wody
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach wydał komunikat w sprawie
jakości wody, która warunkowo nadaje się do spożycia.
Sanepid jednocześnie
uspokaja, że mikroorganizmy

nie będzie żadnych przeszkód
to sfinalizujemy zakup w
najbliższych tygodniach. Nie
chcemy jednak wprowadzać
żadnego pośpiechu, ponieważ
chcemy dokonać dobrego wyboru – przekonuje Sławomir
Supera, prezes Szkółki Piłkarskiej GOKSiR Lipce Reymontowskie.
Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu piłkarska
szkółka otrzymała dofinansowanie w postaci 50 tys. złotych
z Lokalnej Grupy Działania
„Gniazdo”. Tyle tylko, że kwota jest zdecydowanie za niska.
Koszt nowego ciągnika może

wynieść w granicach 130-140
tys. złotych.
– Na ostatniej sesji dokonaliśmy zmian w budżecie,
aby dołożyć do nowego ciągnika. Założenie jest takie, aby
sprzęt był wielofunkcyjny. W
pierwszej kolejności będzie
służył na gminnym stadionie,
ale będzie też wykorzystywany
do innych prac – mówi Marek
Sałek, wójt gminy Lipce Reymontowskie.
Dlatego do ciągnika ma
zostać dokupiony dodatkowy
sprzęt taki jak: pług, kosiarka,
a także szczotka.

Kiedy należy przegotować wodę?

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty, a następni bez gwałtownego
schładzania pozostawić do ostudzenia. Przegotowania wymaga woda do
przygotowywania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i mycia naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt. Woda
bez przegotowania może być stosowana do codziennego mycia, prania
odzieży, prac porządkowych (np. mycia podłóg).

nie są groźne dla zdrowia człowieka.
Po przeprowadzonych badaniach jakości okazało się,
że w wodzie występują zanieczyszczenia mikrobiologiczne. Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 stopniach

Celsjusza wyniosła 229 jednostek tworzących kolonię na
1 mililitr wody. Dopuszczalna
norma mieści się w granicach
195-269 jednostek.
Jak przekonuje skierniewicki sanepid mikroorganizmy nie stwarzają istotnego

zagrożenia dla zdrowia mieszkańców. Jednak muszą zostać
podjęte odpowiednie działania
w celu poprawy jakości. Jak
przekonuje urząd gminy prace już zostały podjęte. Jakość
wody ma zostać poprawiona
do 29 października.
bn
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GMINY KOWIESY / NOWY KAWĘCZYN

To miał być charytatywny dzień szpilek
Ze względów prawnych w tym roku nie odbyła się ogólnoświatowa
akcja charytatywna, prowadzona pod hasłem #dzieńSzpilek. Jednak
KGW Kowiesy w Szpilkach, które mocno propagowało akcję, postanowiło ten dzień przeznaczyć na integrację.
Bartosz Nowakowski
– Miałyśmy nadzieję, że
w tym roku też uda nam się
przeprowadzić akcję zakładania szpilek w szczytnym, bo
charytatywnym celu, ale w
tym roku zbiórka nie została przeprowadzona. Szkoda,
jednak nie chciałyśmy z tego
powodu się poddawać – mówi
Dominika Błądek, prezes stowarzyszenia KGW Kowiesy w
Szpilkach.
W tym roku firma obuwnicza zaniechała akcji społecznej, a głównym powodem były
problemy prawne.
– Ta akcja doskonale wpisywała się w nazwę naszego
stowarzyszenia. Cóż, świat się
nie kończy na jednej akcji społecznej, dlatego w przyszłości
być może same wpadniemy na
jakiś pomysł – przekonuje Dominika Błądek.
W zeszłym roku, pomimo
pandemicznych restrykcji,
akcja w samej gminie, dzięki
członkiniom stowarzyszenia,
cieszyła się dużym powodzeniem.
– Na pewno dodatkowym
katalizatorem były warunki,
jakie wtedy panowały. Wszyscy
siedzieli w domach i prościej

było założyć w domu szpilki, zrobić sobie zdjęcie, które
w moment powędrowało do
mediów społecznościowych –
przyznaje.
W tym roku światowy Dzień
Szpilek wypadał w sobotę 25
września i tego dnia członkinie
stowarzyszenia licznie spotkały
się w Gminnej Bibliotece w Kowiesach. Oczywiście założeniem
było przyjście w szpilkach.

S

zkoda, że w tym roku
nie udało nam się propagować akcji w szpilkach. Niemniej, to nas wcale nie zniechęca i będziemy
szukać alternatywy, aby
także działać
charytatywnie.
Dominika Błądek, prezes KGW
Kowiesy w Szpilkach

– Choć narodowe czytanie
miało miejsce już kilka tygodni
wcześniej to postanowiłyśmy
powrócić to lektury. Wszystkie zgodnie stwierdziłyśmy, że
treść jest po dziś dzień aktualna – mówi Magdalena Badowska, wiceprezes stowarzysze-

Nowy wóz strażacki
w Jeruzalu

nia KGW Kowiesy w Szpilkach
Członkinie nie ukrywają, że
było to także spotkanie, które
odbyło się po dłuższej przerwie, która spowodowana była
restrykcjami pandemicznymi.
– Plany na spotkanie były
już wcześniej, ale zawsze coś
stawało na przeszkodzie.
Mamy nadzieję, że teraz ta
sytuacja się poprawi – dodaje
Magdalena Badowska.
Oprócz wspólnego czytania, panie wybrały się także
na operetkę do Rawy Mazowieckiej.
– Plany były zdecydowanie
szersze, ponieważ chcieliśmy
propagować akcję charytatywną, jednak cieszymy się
z naszej integracji, ponieważ
podczas spotkania pojawiło
się wiele ciekawych pomysłów,
które być może wdrożymy w
niedalekiej przyszłości – dodaje wiceprezes koła gospodyń.
Niewykluczone, że jeszcze tej
jesieni będą zorganizowane specjalnie dedykowane warsztaty.
– Na razie nie chcemy krakać, ale zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Pomysłów na
pewno jest bardzo dużo – kończy Dominka Błądek.

UWAGA, NASZA INTERWENCJA

Fot. Bartosz Nowakowski

Na zakupy trzeba jechać ponad 10 kilometrów
Mija okrągły rok, kiedy zamknięto jedyny sklep mieszczący się w Nowym Kawęczynie. Pytania, kiedy w miejscowości będzie można zrobić
zakupy pojawiają się po raz
kolejny. Sprawę miała rozwiązać budowę supermarketu.
– Czy są szanse na to, żeby
można było zrobić zakupy na

miejscu bez konieczności dojechania do miasta? Dla starszych mieszkańców szczególnie jest to uciążliwe – mówi
pani Aneta, mieszkanka gminy Nowy Kawęczyn,
W październiku 2021 roku
został zamknięty jedyny sklep
spożywczy, ponieważ właściciele poszli na emeryturę. To
oznacza, ze najbliższy sklep

znajduje się w… Jeruzalu.
W samej miejscowości były
osoby, które rozważały otwarcie sklepu, ale nie były do
końca przekonane. Powodem
była niewyjaśniona sprawa z
supermarketem Dino.
– Osobiście nie mam wpływu, kiedy powstanie supermarket. Sama sprawa trwała
bardzo długo. Ja również ubo-

Godziny rozdane zgodnie z prawem

OSP Jeruzal będzie mógł się pochwalić również terenowym
wozem strażackim, podobnym do tego, który posiada OSP
Paplin.
Rada gminy dokona przesunięcia w budżecie w ramach pozyskania nowego
wozu strażackiego, który
będzie służył w Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeruzalu. Pojazd w garażu
ma pojawić się do końca
tego roku.
Dofinansowanie z funduszu sprawiedliwości wynosi 99
procent. Zatem gmina będzie
musiała dołożyć niespełna 10
tys. złotych.
– Trzeba sobie powiedzieć
jasno, że kwoty, jakie są potrzebne na zakup auta są

nierealne dla takich małych
gmin jak nasza. Dlatego takie
dofinansowanie jest dla nas
wielką pomocą – przyznaje
Zuzanna Dudziak, przewodnicząca rady gminy Kowiesy.
Urząd gminy już przeprowadził przetarg, w którym zgłosiła się jedna firma. Koszt pojazdu wynosi 960 tys. złotych.
Pojazd, podobnie jak w OSP
Paplin, będzie przystosowany
także do warunków terenowych. To trzecie auto strażackie, które zostanie zakupione
w gminie Kowiesy z dotacji
funduszu sprawiedliwości.
bn

Nie milkną echa po zamknięciu Szkoły Podstawowej w Jeruzalu. Jeden z
rodziców podkreśla, że
głównym powodem zamknięcia były oszczędności. Tymczasem jego zdaniem w Szkole Podstawowej Kowiesy pojawiły się
„godziny widmo”.
– Wszystkie godziny w naszej szkole rozpisane są zgod-

nie z założeniami oświatowymi
– przekonuje dyrektor placówki w Kowiesach.
– Zamknęliśmy szkołę w
Jeruzalu, a za główny powód
podawało się oszczędności.
Tymczasem uważam, że w
Szkole Podstawowej w Kowiesach pojawiają się „godziny widmo” i to jest widoczne
zwłaszcza w świetlicy. Gdzie
tu oszczędności – pyta jeden
z mieszkańców, który chciał

pozostać anonimowy.
W tej kwestii szybko odpowiada dyrektor Szkoły Podstawowej w Kowiesach.
– To jest nieprawda, półtora
etatu jest rozdzielone zgodnie z obowiązującym prawem
oświatowym – rozpoczyna
krótko Marek Adamczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w
Kowiesach.
Ponadto zarządzający dodaje, że w tym roku szkolnym

Gmina sprawdza stan wodociągów
W poprzednim tygodniu
rozpoczęto płukanie sieci
wodociągowych. W pierwszej kolejności działania
odbyły się w Starej Rawie
oraz Koloni Starorawskiej.
Same czynności mogą wiązać się z przerwami dostawy

wody do gospodarstw.
– Nie są to jednak długie
przestoje. Staramy się wcześniej informować konkretne
miejscowości, że może dojść
do chwilowego braku wody –
wyjaśnia Włodzimierz Ciok,
wójt gminy Nowy Kawęczyn.
Jak zaznacza samorzą-

dowiec prace mają przede
wszystkim na celu poprawę
jakości wody. Choć w ostatnim
czasie Powiatowy Inspektorat
Sanitarny w Skierniewicach
nie odnotował żadnych nieprawidłowości.
– Wolimy dmuchać na zimne i na bieżąco monitorować

lewam nad tym problemem,
ponieważ jestem mieszkańcem i też muszę robić zakupy–
przyznaje Włodzimierz Ciok,
wójt gminy Nowy Kawęczyn.
Samorządowiec dodaje, że
także otrzymywał liczne sygnały w tej sprawie.
– Zdaję sobie sprawę, że
mamy w gminie seniorów dla
których wyjazd do Skierniewic, czy nawet do Jeruzala nie
jest prostą sprawą. Miejmy nadzieję, że sprawa niedługo się
rozwiąże – kończy samorządowiec.
bn
przewidziane jest 40 godzin
świetlicowych i jest to ta sama
liczba, co w zeszłym roku. Według regulaminu jeden nauczyciel jest przydzielony do 25 dzieci przebywających w świetlicy.
– Oczywiście zdarzają się
momenty w ciągu dnia, w
trakcie pory obiadowej, gdzie
w świetlicy przebywa więcej
niż 25 uczniów. Wtedy konieczne jest wsparcie drugiego
nauczyciela. To jednak także
wynika z obowiązujących regulaminów – wyjaśnia Marek
Adamczyk.
bn
pewne sprawy. Doskonale zdaje sobie sprawę, że inne gminy
podobne zadania wykonują w
późniejszych terminach. My
zdecydowaliśmy się zrobić to
jeszcze w okresie jesiennym
– dodaje wójt gminy Nowy Kawęczyn.
Niewykluczone, że podobne
prace zostaną wykonane w innych sołectwach gminy Nowy
Kawęczyn.
bn
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GMINY SŁUPIA / GODZIANÓW
fot. GCKSiB

Rower na mecie
czyli godzianowski
rajd kończy sezon

propozycją spędzania wolnego czasu.
Zamiast siedzenie przed telewizorem czy
komputerem można było kilka godzin
spędzić na zdrowej rywalizacji sportowej.
– Stworzenie odpowiednich warunków
do czynnego wypoczynku to główny cel
rajdu – podkreśla Anna Mozga, dyrektor
centrum kultury. – Chcemy promować
sport i zdrową rywalizację oraz integrację
lokalnej społeczności
Rajd ma być też manifestacją trzeźwego myślenia, trzeźwego poruszania się po
drogach, trzeźwego życia i jednocześnie

sprzeciwem mieszkańców gminy dla picia
alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych, negacją postaw przyzwalających na spożywanie alkoholu nieletnim,
spożywania alkoholu w miejscach publicznych, gromadzenia się osób nietrzeźwych w miejscach ogólnie dostępnych. To
uniwersalne przesłanie dotyczy wszystkich grup wiekowych, dlatego tak ważna
jest też integracja międzypokoleniowa, na
którą rajd był doskonałą okazją.
Po zakończeniu rajdu wszyscy uczestnicy spotkali się przed siedzibą centrum
kultury, gdzie odbyło się losowanie roweru. Sześciokrotnie losowwano osobę, która miała poprawnie odpowiedzieć na zadane pytania, niestety nikomu się nie udało.
– Zrezygnowaliśmy w końcu z pytań i
przy siódmym podejściu wylosowaliśmy
nazwisko osoby, która wygrała rower –
tłumaczy Anna Mozga. – Nagrodę odebrała Katarzyna Muruk.
Na koniec jeszcze wspólne biesiadowanie, wszyscy doładowali swoje akumulatory słodkościami i rozeszli się do domów.
Do zobaczenia za rok.

Sołectwo Godzianów postanowiło przeznaczyć 72
tys. złotych na wybudowanie
chodników po obu stronach
ulicy Klonowej. Cały zaplanowany do remontu odcinek to
tylko 300 metrów, ale oprócz
chodników i złej kondycji asfaltu, jest tam most do modernizacji. To właśnie przy
Klonowej znajdują się najważniejsze instytucje w gminie
– urząd gminy, centrum kultury, biblioteka, remiza OSP.
W zeszłym roku przyłączano
do centralnej oczyszczalni
wszystkie budynki użyteczności publicznej, po tej inwestycji ulica była w jeszcze
gorszym stanie. We wrześniu
ubiegłego roku powstał nowy
odcinek sieci wodociągowej i

wreszcie przyszedł czas, żeby
przystąpić do remontu.
– Do przetargu stanęły dwie
firmy – informuje Andrzej Mozga, wójt gminy Godzianów.
– Ceny były bardzo różne. Firma Agro-Trans z Czerniewic
zaoferowała nieco ponad 522
tysiące złotych, a Marbudex ze
Skierniewic ponad 725 tysięcy
złotych.
Gmina zwróciła się do
przedsiębiorstwa z Czerniewic o wytłumaczenie w sprawie „rażąco niskiej ceny” i po
otrzymaniu wyjaśnień zdecydowano się o wyborze właśnie
tej oferty. Wykonawca ma
cztery miesiące na realizację
zamówienia. W zakres robót
wchodzi nie tylko przebudowa
pasa drogowego wraz z poszerzeniem chodników, powstanie także aktywne przejście
dla pieszych na wysokości
szkoły podstawowej, gruntowny remont przejdzie też most,
który znajduje się w pasie drogowym.
bp
Beata Pierzchała

fot. GCKSiB

Beata Pierzchała

W tym roku godzianowskie centrum
kultury, po roku przerwy wymuszonej
pandemią, zorganizowało rajd rowerowy
na zakończenie lata. Mieszkańcy gminy
mieli okazję spotkać się w większym gronie. Impreza, jak zawsze, odbyła się w ramach działań profilaktycznych Gminnego
Centrum Kultury i Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Pod
hasłem „Myślę trzeźwo, jadę!” peleton
uczestników bez przeszkód przejechał
ustaloną trasę. Rajd jest alternatywą

Trwa przebudowa
ulicy Klonowej
Gmina sfinansuje inwestycję z własnego budżetu,
w części wykorzysta pieniądze funduszu sołeckiego dla miejscowości Godzianów.

Rajd rowerowy w gminie Godzianów odbył się nie pierwszy
raz, za to taka nagroda była nowością i była magnesem dla
uczestników. Na starcie stanęło 65 cyklistów, wszyscy mieli
równe szanse, żeby wygrać rower.
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Święto języków obcych w szkole
Spotkanie z pisarką
Rozpoczyna się kolejna
edycja programu „Z książką na walizkach”. Gminna
biblioteka w Godzianowie
zacznie od spotkania autorskiego.
W piątek, 1 października
o godz. 10 odbędzie się spotkanie autorskie z Anną Czerwińską-Rydel – muzykiem,
pedagogiem, autorką książek

dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, historycznej, społecznej, biograficznej.
Autorka jest twórczynią serii
biograficznych powieści dla
dzieci i młodzieży o wielkich
postaciach takich jak Janusz
Korczak, Mikołaj Kopernik czy
Wanda Rutkiewicz.
W spotkaniu z pisarką wezmą udział uczniowie szkół w
Godzianowie i Lniśnie.
bp

Słupia wśród najlepszych
Uczniowie szkoły podstawowej w Winnej Górze
świętowali (24.09) dzień
języków.
Tego dnia odbyło się wiele językowych quizów, starsi
uczniowie odwiedzali młodsze klasy, żeby poprowadzić

lekcje angielskiego. Wszystko
odbywało się w rozrywkowym
charakterze, ale taka nauka
przez zabawę najlepiej wchodzi do głowy.
Europejski Dzień Języków
to międzynarodowe święto,
ustanowione z inicjatywy
Rady Europy, obchodzone w

całej Europie 26 września.
Jego celem jest zachęcenie
Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej. Święto zostało ustanowione przez Radę Europy
w 2001 roku na zakończenie
Europejskiego Roku Języ-

ków. Celem święta jest przede
wszystkim ukazanie Europejczykom znaczenia uczenia się
języków, propagowanie nauki
języków obcych przez całe życie oraz propagowanie różnorodności językowej i kulturowej Europy.
bp

Już tylko kilka dni na złożenie wniosku
Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać
się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie pomocy
finansowej na realizację
swoich zadań statutowych.
Wnioski o wsparcie można składać na działalność
zarejestrowanego KGW. Pula
środków wynosi 70 mln zł, a

wysokość pomocy uzależniona
jest od liczby członków kół i
wynosi 5 tys. zł – dla liczących
nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł
– jeśli liczba członków mieści
się w przedziale 31-75 oraz 7
tys. zł – w przypadku jeszcze
liczniejszych kół.
Koło Gospodyń Wiejskich
otrzymane fundusze może
przeznaczyć na aktywność
społeczno-wychowawczą i

oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich, działalność
na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości kobiet,
inicjowanie działań na rzecz
poprawy warunków życia
i pracy kobiet na wsi, upowszechnianie i rozwijanie form
współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domo-

wych, reprezentację interesów
środowiska kobiet wiejskich
wobec organów administracji
publicznej, rozwój kultury ludowej, w tym w szczególności
lokalnej i regionalnej.
Przyznane dofinansowanie
musi zostać wykorzystana do
31 grudnia 2021 r., natomiast
jego rozliczenia należy dokonać do 31 stycznia 2022 r.
bp

X Wesoły Turniej Korfballowy w Warszawie był pełen sukcesów zawodników
z Słupi. Turniej rozegrano
w pięciu kategoriach wiekowych.
Turniej był jednocześnie zakończeniem sezonu 2020/2021
w kat. U9 i U11 oraz inauguracją sezonu 2021/22. Mecze
rozgrywane w kategoriach U13,
U15, U17 odbyły się w ramach
Pucharu PZKorf.
Najmłodsi zawodnicy z
LUKS Olympic Słupia pokaza-

li się z jak najlepszej strony i
uzyskali 3 miejsce w kategorii
U9 oraz 3 i 5 miejsce w kategorii U11.
Walka pozostałych drużyn
następnego dnia przyniosła
kolejne sukcesy. W kategorii
U13 drużyna ze Słupi zajęła I
miejsce, w kategorii U15 - II
miejsce, w kategorii U17 - II
miejsce.
Gratulujemy zawodnikom
oraz kadrze trenerskiej oraz
organizatorom turnieju, którzy zorganizowali turniej na
wysokim poziomie.
bp
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Jeżowita powinien być patronem ulicy

łuski Jeżowita mógłby patronować ulicy przebiegającej
przy siedzibie urzędu gminy.
– Wówczas imię człowieka,
który tworzył prawo byłoby
patronem ulicy, przy której
stoi siedziba urzędu gminy –
miejsca, gdzie prawo się sta-

Jakub Przyłuski był pisarzem politycznym, prawnikiem, poetą i tłumaczem, to sławny
obywatel Jeżowa. Zdaniem wójta Jeżowita mógłby patronować ulicy przebiegającej
przy siedzibie urzędu gminy. Projekt uchwały trafi pod obrady rady gminy.
Beata Pierzchała
był to początek XVI wieku, bo
Jeżowita urodził się w 1512
roku. Tę ciekawą lekcję języka
polskiego i historii przygotowali wybitni przedstawiciele
świata nauki. Zarys biografii
i twórczość poetycką Jakuba Przyłuskiego przedstawiła
prof. Maria Wichowa z Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Prof. Michał Kuran z Uniwersytetu Łódzkiego przybliżył
najsłynniejsze dzieło Przyłuskiego. Dzieło to, dedykowane
królowi Zygmuntowi Augustowi, zostało wydane w 1553
roku. Składało się z sześciu

Przebój w arboretum
„Spacer po czerwonym
dywanie” to przebój 2019
roku w rogowskim arboretum. Spacer cieszył się
ogromnym zainteresowaniem wśród miłośników
przyrody i uroków jesiennego ogrodu.
W ubiegłym roku z powodu panującej pandemii spacer odwołano, ale w tym roku
plany są na 24 października. Wówczas już alejki parku
będą usiane kolorowymi liśćmi, a ze względu na specyfikę
roślinności, są tam też alejki

wyściełane na czerwono niczym festiwalowym dywanem.
Stąpając po liścianym dywanie
można się poczuć jak międzynarodowe gwiazdy. Zapraszamy więc na drugą edycję
spaceru wśród największej
w Europie kolekcji klonów.
W programie także warsztaty
dotyczące zastosowań roślin
rodzimych oraz egzotycznych
w różnych dziedzinach życia,
prelekcja „Nietypowe i nieoczywiste rośliny jadalne” oraz spacer z przewodnikami.
Wydarzenie jest przewidziabp
ne w godzinach 11-16.

Najpierw gazociąg,
później kanalizacja
W tym tygodniu zaczyna
się budowa gazociągu w
ulicy Sobieskiego, później
powstanie nowa nitka sieci
kanalizacyjnej.
W drodze jednego przetargu
wyłoniono wykonawcę dwóch
pokrewnych zadań. Pierwsze to
przebudowa stacji uzdatniania
wody w Strzelnej, drugie zadania to budowa instalacji kanalizacyjnej w ulicy Sobieskiego
w Jeżowie. Jeżów otrzymał na
ten cel ponad 137 tys. złotych
dofinansowania z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Do przetargu stanęła tylko
jedna firma – Cewokan z Łowicza, która zaoferowała wykonanie inwestycji za blisko

267 tys. złotych, w tym ponad 95 tys. złotych pochłonie
przebudowa stacji w Strzelnej,
a na wybudowanie linii kanalizacyjnej przewidziano ponad
171 tys. złotych.
– Kwota jest nieco większa
niż planowaliśmy wydać, ale
nie możemy już dłużej czekać z
realizacją tej inwestycji – mówi
wójt Mariusz Guzicki. – Założyliśmy, że będzie to nas kosztowało 223 tys. złotych, trzeba
będzie dołożyć brakującą kwotę.
Stacja uzdatniania wody
w Strzelnej jest najstarsza w
gminie. Generalnego remontu
wymaga instalacja elektryczna. Z wody podawanej przez
stację korzysta około 650
osób.
bp

ksiąg: I – o ustroju państwa
i stanach, II – o skarbowości,
III – prawo karne i prywatne,
IV – o procesie, V – o stosunku
ziem do Korony, VI – o wojnie.
Odbyły się także wykłady
prof. Anny Ryś z Uniwersytetu Gdańskiego, dr Ewy Grin-Piszczek z Archiwum Państwowego w Przemyślu i dr.
Tomasza Stolarczyka z Uniwersytetu Łódzkiego. Wszyscy podkreślali zasługi Jakuba Przyłuskiego, który już po
śmierci (zm. 1554 r.), w 1603
roku trafił do pierwszego polskiego Indeksu Ksiąg Zakaza-

nych powstałego z inicjatywy
biskupa Bernarda Maciejowskiego.
– Pamięć o Jakubie Przyłuskim należy do naszych obowiązków – mówi wójt Mariusz
Guzicki. – To wybitna postać,
druga po naszym znakomitym
mieszkańcu Stanisławie Kiernerze, którą chcemy uczcić
w wyjątkowy sposób. Myślę,
że dobrym pomysłem byłoby
nazwanie jednej z ulic jego
imieniem. Oczywiście zdecydują o tym radni, ale myślę,
że pomysł jest godny namysłu.
Zdaniem wójta Jakub Przy-

Jakub Przyłuski Jeżowita – posiadał spore wykształcenie humanistyczne:
prawnicze i filologiczne, mimo że nie uczęszczał do Akademii Krakowskiej ani na
uniwersytety zagraniczne. Władał językami starożytnymi: greckim i łaciną oraz
hebrajskim. Rówieśnik i przyjaciel S. Orzechowskiego i M. Krowickiego, przebywał
z nimi jako sekretarz na dworze protektora, wojewody krakowskiego Piotra Kmity.
Oskarżony przed królem o nowinkarstwo, znalazł obrońcę w Mikołaju Reju.
Stanisław Kierner – studiował w Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie śpiewu
oraz fortepianu. Kształcił się także w Studiu Operowym przy Teatrze Narodowym
La Monnaie w Brukseli oraz przy Chapelle Musicale Królowej Elżbiety. Zdobył
wiele nagród na konkursach wokalnych w kraju i za granicą. Artysta w wieku 18
lat został zaangażowany do Chóru Filharmonii Łódzkiej. Jako solista zadebiutował na scenie w 2002 r. kreując partię Don Alfonso w „Così fan tutte” Wolfganga
Amadeusza Mozarta.

Mali przyjaciele przyrody
Przedszkolaki to najwierniejsi przyjaciele przyrody.
Maluchy chętnie biorą
udział we wszystkich wydarzeniach związanych z
naturą. Równie chętnie
sprzątają łąki i lasy ze
śmieci, jak i sadzą roślinki
w ogródkach.
Ogólnopolski projekt edukacyjny „Jestem małym przyjacielem przyrody”, zachęcił
starszaków z grup „Motylki” i
„Słoneczka” do posprzątania
świata. Uzbrojeni w jednorazowe rękawice i worki ruszyli
23 września do akcji. Dzieci
posprzątały najbliższe otoczenie swojego przedszkola, a
przy tym doskonale się bawiły.
Tym samym zaliczyły pierwsze
zadanie projektu „Jestem małym przyjacielem przyrody”.

Głównym założeniem projektu
jest rozwijanie zainteresowań
przyrodniczych dzieci, kształ-

Trwa budowa ogrodzenia
gminnego stadionu
fot. Beata Pierzchała

Jakub Przyłuski ps. Jeżowita, to drugi, po Stanisławie
Kiernerze, sławny obywatel
Jeżowa. Jakub Przyłuski był
pisarzem politycznym. Stanisław Kierner jest śpiewakiem
operowym. Choć historia obu
panów dzieli ponad 500 lat,
obaj rozsławili Jeżów.
Postać Jakuba Przyłuskiego Jeżowity była tematem konferencji naukowej,
która odbyła się w Jeżowie.
Wykłady poświęcone Przyłuskiemu przedstawiły zarys
życia i twórczości literackiej
na tle epoki, w której żył. A

nowi – mówi wójt. – Dodatkowym argumentem za takim
rozwiązaniem jest możliwość
uporządkowania numeracji,
bo mamy coraz więcej uwag
w tej sprawie z obecnej ulicy
Kwiatowej.

towanie właściwych postaw
proekologicznych, wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

5- i 6-latki, co miesiąc będą
realizowały zadanie zgodnie z
harmonogramem.
bp

Wkrótce gminny stadion i
szkolne boisko zostaną
odpowiednio zabezpieczone. Przy ulicy Kaczeńcowej rozpoczęła się budowa ogrodzenia.

– Pięknieje nasz obiekt
sportowy, a nasz klub jest
szczęśliwym posiadaczem
szatni, na którą czekali 14 lat
– mówi wójt Mariusz Guzicki.
– Myślę, że zawodnikom lepiej
się gra, kiedy wiedzą, że mają
gdzie przyjąć gości. Dotąd był
to trudny i wstydliwy temat.
Na szczęście udało się. Mamy
szatnię i klub nie ma już zagrożenia, że zostanie zdyskwalifikowany za brak odpowiedniego zaplecza.
Nowe ogrodzenie ma powstać jeszcze w tym sezonie,
to dobrze, bo nowy budynek
szatni powinien zostać odpowiednio zabezpieczony.
bp

Gmina otrzymała 100 tysięcy złotych z programu rządowego na ogrodzenia boiska
sportowego. Boisko klubowe
Olimpii Jeżów nabiera nowego wyrazu. Stoi już długo
oczekiwana szatnia. Teraz
pora na ogrodzenie, które jest
w kiepskim stanie. Pieniędzy
wystarczy także na to, żeby
wymienić ogrodzenie przy boisku szkolnym.

Nowe miejsca pracy. Corning zbuduje
fabrykę włókna światłowodowego
W przyszłym roku jeden z
największych zakładów
produkujących światłowody w Unii Europejskiej
uruchomi produkcję w
Mszczonowie.
– Corning jest jedną z wiodących, globalnych firm innowacyjnych, dlatego cieszy
nas, że wybrali Mszczonów na
fabrykę włókna światłowodowego. Najnowsza inwestycja
świadczy o tym, że firma wysoko ocenia talent i zaangażowanie polskich pracowników –
mówi burmistrz Mszczonowa,
Józef Kurek.
Nowy zakład, jedna z największych tego typu fabryk
w Unii Europejskiej, będzie
oddany do użytku w 2022
roku. W związku z inwestycją,
firma zapowiedziała, że stworzy znaczną liczbę nowych

miejsc pracy dla inżynierów,
techników, specjalistów oraz
pracowników produkcji.
W mszczonowskim zakładzie
uruchomiony zostanie także
program rozwojowy dla studentów kierunków technicznych, którzy otrzymają możliwość rozwoju kariery zawodowej pod okiem specjalistów.
– Zapotrzebowanie na rozwój sieci światłowodowych

jest obecnie na rekordowym
poziomie. Wraz z rosnącą
ilością przesyłanych danych,
użytkownicy oczekują większej wydajności połączeń.
Zapotrzebowanie na przepustowość sieci w Europie i w
pozostałych regionach znacząco rośnie, głównie dzięki
rozwojowi i zagęszczaniu sieci
4G, 5G, FTTH oraz rozwojowi centrów obliczeniowych –

CPK? Będzie nowa spółka
Wiceminister infrastruktury Marcin Horała zapowiedział w ramach projektu Centralny Port Komunikacyjny, stworzenie
grupy kapitałowej CPK z
udziałem m.in. Przedsiębiorstwa Państwowego
„Porty Lotnicze”. Docelowo w Grupie pojawi się też
spółka „CPK Lotnisko”.
– PPL to przedsiębiorstwo
państwowe. Zgodnie z planowanymi przez nas rozwiązaniami, chcemy je przekształcić w spółkę akcyjną, w której
Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem – przywołuje wypowiedź Horały
portal Rynek Lotniczy. Chodzi
o projekt ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego
Centralnego Portu Komunikacyjnego pełnomocnika rządu

ds. CPK Marcina Horały, który
pod koniec lipca br. ukazał się
na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jednym z zapisów projektu jest komercjalizacja PPL-u, która miałaby
się odbyć nie później niż sześć
miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.
– Niezbędna jest fuzja, czyli
połączenie PPL z CPK. Żeby
przeprowadzić to połączenie,
to znacznie łatwiej jest zmienić PPL z przedsiębiorstwa
państwowego na spółkę prawa handlowego, a następnie
wnieść udziały PPL na kapitał
CPK – cytuje ministra branżowy portal.
Wiceminister infrastruktury podkreślił, że absurdem
jest, aby w momencie docelowym były w Polsce dwa rywalizujące ze sobą państwowe podmioty zarządzające

infrastrukturą lotniskową.
Jak wynika z zapisów projektu wzmocnieniu ma ulec
rola spółki celowej CPK. Ma
ona np. otrzymać analogiczne
uprawnienia, jakie posiada
zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP PLK. Wskazano, że chodzi o możliwość
dokonywania wywłaszczeń na
cele budowy linii kolejowych
na rzecz SP wraz z ustanowieniem prawa użytkowania wieczystego. Horała przypomniał,
że w ramach koncepcji CPK,
jeszcze w 2018 roku została
podjęta decyzja o przeniesieniu głównego, liniowego ruchu
pasażerskiego z Lotniska Chopina w Warszawie na CPK.
Dopytywany, kto znajdzie
się jeszcze w Grupie CPK
oprócz PPL, Horała przekazał,
że będą w niej także wszystkie podmioty, które są w

Wina Marka Kondrata ze świata trafiają
do Mszczonowa, stąd dalej w Polskę
Firma aktora importuje i
dystrybuuje najciekawsze
wina z winnic całego świata. Centrum Dystrybucyjne
Hopi Polska we Mszczonowie podjęło współpracę
z firmą Kondrata.
W 2008 roku aktor zniknął z kina, pojawił się w reklamach. Zaczął od biznesu

z kolegami z branży – Bogusławem Lindą i Zbigniewem
Zamachowskim. Sieć restauracji „Prohibicja”, którą
stworzyli szybko zniknęła z
rynku. Kondrat zainwestował
w wina.W sklepach – jak donosi money.pl – ma produkty warte łącznie 1,6 mln zł,
a w ciągu roku spółka przyniosła mu 255 tys. zł zysku.

Budowa boiska w Osuchowie
200 tys. zł dofinansowania
z urzędu marszałkowskiego przeznaczone zostanie
na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole
podstawowej w Osuchowie. W wyniku przetargu
gmina wyłoniła wykonawcę zadania.
Całkowita wartość zadania
to milion złotych – pierwotnie
przewidywał samorząd. Gdy
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w sierpniu gmina otrzymała
informację z urzędu marszałkowskiego o dofinansowaniu zadania burmistrz Józef
Grzegorz Kurek przewidywał,
że koszt budowy może być
dużo wyższy, bo sytuacja na
rynku materiałów budowlanych wpłynęła na koszt realizacji inwestycji. Zadanie w
większości sfinansowane zostanie z budżetu gminy. Burmistrz Józef Grzegorz Kurek

W swojej ofercie ma zarówno
wina za dwadzieścia kilka złotych, jak i alkohole za kilkaset
złotych.
Centrum Dystrybucyjne
Hopi Polska we Mszczonowie
podjęło współpracę z firmą
Kondrata. Hopi na swojej
stronie umieściło komunikat: „Z dumą informujemy
o rozpoczęciu współpracy z
zapowiedział, że pieniądze na
inwestycję – pozostałe 800
tys. zł – zapisane zostaną w
planie wydatków. Boisko ma
mieć sztuczną murawę i być
wyposażone w sztuczną nawierzchnię. Gmina ogłosiła
przetarg celem wyłonienia
wykonawcy zadania. Na początku września rozstrzygnięto przetarg. O zlecenie
ubiegały się cztery firmy.
Najniższa oferta opiewała na
kwotę niewiele ponad 620 tysięcy, najwyższa, na niewiele
ponad 740 tys. zł.

mówi dr Bernhard Deutsch,
wiceprezes i dyrektor zarządzający Corning Optical Fiber
and Cable.
Od 2001 roku w Strykowie
pod Łodzią działa już fabryka
Corning, produkująca rozwiązania dla branży telekomunikacyjnej.
– Inwestycja w Mszczonowie podkreśla zaangażowanie
firmy Corning we wspieranie
planów rozwojowych naszych
klientów w regionie, zapewniając niezawodność dostaw
światłowodów. Cieszy nas, że
możemy bazować na naszym
dwudziestoletnim doświadczeniu zdobytym podczas działalności w Polsce, które nie
byłoby możliwe bez wsparcia
władz na szczeblu regionalnym i krajowym – podsumowuje Deutsch.
anw
PPL. Przypomniał, że PPL ma
udziały w regionalnych portach lotniczych, oraz podmioty
zajmujące się obsługą ruchu
lotniczego np. firmę handlingową. Jak dodał, podmioty te
w sposób naturalny znajdą na
CPK swoje zatrudnienie. Docelowo w Grupie CPK prawdopodobnie pojawi się spółka
„CPK Lotnisko”.
Rynek Lotniczy tłumaczy,
że w ocenie ministra – kluczowym założeniem jest utrzymanie polskiej kontroli w tej
spółce, czyli 51 proc. udziałów musi zostać po stronie
polskiej. I ta spółka będzie już
gromadzić kapitał i budować
bezpośrednio lotnisko. Założenie podstawowe jest takie, że
w komponencie lotniskowym,
gros finansowania nie będzie
obciążało budżetu państwa.
Wiceminister przekazał, że
projekt ustawy jest na etapie
konsultacji.
anw
Kondrat Wina Wybrane. To
firma, założona przez Marka
Kondrata, która wyszukuje,
importuje i dystrybuuje najlepsze i najciekawsze wina z
winnic dookoła świata. Nasze
nowe Centrum Dystrybucyjne zlokalizowane w Mszczonowie zapewni płynną obsługę zamówień i wymaganą
elastyczność w dynamicznie
zmieniającym się rynku retail
i e-commerce”. Spółka Kondrata z kolei informuje o możliwości odbierania we Mszczonowie zamówień.
anw
Wykonawcą inwestycji została spółka EVERSPORT z
Warszawy.
Nowoczesne boisko powstanie w miejscu istniejącego o asfaltowej nawierzchni.
Projekt nie zmienia funkcji
zagospodarowania terenu.
Istniejąca funkcja, sportowo –
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. Przy szkole powstanie
nowoczesny zespół sportowy
składający się z boiska wielofunkcyjnego (piłka ręczna,
siatkówka i koszykówka).
anw

Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Grabcach Józefpolskich
Wartość podpisanego z
wykonawcą, firmą IBG Instalbud kontraktu to niemal 25 mln zł. Planowane
zakończenie inwestycji to
maj 2023 roku.
Przebudowa będzie uwzględniała utrzymanie istniejącej
technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadu. Inwestycja ma strategiczne znaczenie z uwagi na systematycznie
zwiększającą się ilość ścieków,
wymagających oczyszczenia.
W projektowanym układzie
nastąpi eliminacja magazyno-

wania odwodnionych osadów
ściekowych na poletkach do
suszenia osadów w pryzmach
na wolnym powietrzu. Pryzmy
osadowe zostaną osłonięte zadaszeniem (wiaty) a wydzielone kwatery zostaną osłonięte
wysokimi ścianami bocznymi.
Rozwiązanie to wyeliminuje
zagrożenia sanitarne związane z emisją bioaerozolu z powierzchni poletek – informuje
Urząd Miejski w Mszczonowie.
Inwestycja zostanie sfinansowana częściowo z pożyczki z
NFOŚiGW, która wyniesie 17
mln zł.
anw

Pasieka w strefie przemysłowej.
Miód na cele charytatywne
Ule na platformie logistycznej we Mszczonowie?
Pasieka stworzona przez
FM Logistic ma ponad
250 000 owadów. W ulach
mieszka nieagresywna,
pożyteczna pszczoła
miodna. Firma zapowiada
– planujemy założenie kolejnej pasieki. Miód logistycy zamierzają przekazać
na cele charytatywne.
Coraz więcej firm zauważa
problemy ekologiczne i pragnie wspierać środowisko. Pasieki w strefie przemysłowej
we Mszczonowie to projekt
firmy FM Logistic. Przedsiębiorstwo mówi – dajemy nowy
dom miodnym pszczołom.
Postępująca urbanizacja,
zanikanie zielonych obszarów, zanieczyszczone środowisko to główne czynniki,
które sprawiają, że populacja
polskich pszczół kurczy się.
Rozwiązaniem tej sytuacji
jest m.in. tworzenie pasiek
na dachach budynków. To
już nie tylko moda, ale i potrzeba – przekonują świadomi
przedsiębiorcy. A że pszczoła miodna ma niesamowite

możliwości adaptacyjne niech
świadczy fakt, ze nikogo już
nie dziwi w największych
stolicach Europy (Londynie,
Paryżu, Berlinie, ale i Warszawie) widok uli w miejskiej
przestrzeni. Na wieżowcach i
zakładach firmy również powstają pasieki.
Miody, które powstaną w
pasiece FM Logistic zostaną
sprzedane a dochód firma zapowiada przeznaczyć na cele
charytatywne.
Niewielu zdaje sobie sprawę, że pszczoły zapewniają… produkcję 1/3 żywności
na całym świecie. Jak podaje gov.pl, szacuje się, że jeśli
pszczoły wymrą, to ludzie wyginą 4 lata po nich.
FM Logistics w Polsce jest
już od ponad ćwierć wieku,
rozpoczęło swoją działalność w 1995 roku, budując
pierwszą platformę w Polsce,
w Mszczonowie, gdzie do dzisiaj mieści się główne biuro
firmy. Platforma w Mszczonowie otrzymała też certyfikat
„Excellent” nadany przez AIB.
Platforma w Mszczonowie wyspecjalizowana jest w artykułach spożywczych.
anw
OGŁOSZENIE

Firma Budokrusz poszukuje
kandydatów na stanowisko:

Tokarz

Miejsce pracy: Grodzisk Mazowiecki

Zakres obowiązków
•
znajomość rysunku technicznego
•
obsługa oraz programowanie tokarki lub frezarki cnc
•
obróbka elementów z metalu i tworzywa sztucznego
Wymagania:
•
praktyczna znajomość obróbki skrawaniem
•
min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym
stanowisku
•
umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych
•
dyspozycyjność, gotowość do pracy
Oferujemy:
•
stałą i stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
•
bardzo dobre warunki pracy (nowoczesny serwis samochodowy, bardzo dobre zaplecze socjalne)
•
odpowiednie do stanowiska narzędzia pracy
•
bliska odległość od stacji PKP

CV proszę przesyłać na adres: rekutacja@budokrusz.pl,
tel.: 600 026 692
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WIEŚCI Z MSZCZONOWA
Rozpoczęcie przebudowy
ul. Żyrardowskiej

Rozpoczęła się realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej –
ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy gm. Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8”. Na przeprowadzenie prac gmina pozyskała środki
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 519 852,88 zł, co
stanowi 60% wartości całego przedsięwzięcia, które łącznie kosztowało będzie 4 210 737,84 zł. Umowę o doﬁnansowanie podpisano
31 sierpnia br.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim a planowany termin
ich zakończenia to 30 czerwca 2022 r.
Zakres planowanych prac obejmuje: przebudowę ulicy Żyrardowskiej na odcinku długości
1711,23 m (jezdnia szerokości 6 m, pas ruchu
3 m), budowę chodników w tym strona prawa
długości 153,08 m o szer. min. 2 m (usytuowany
przy jezdni ) i 76,5 m o szer. min. 1,5 m (odsunię-

ty od jezdni) i strona lewa 211 m o szer. min. 2 m
(usytuowany przy jezdni) i 77 m o szer. min 1,5 m
odsunięty od jezdni, budowę ścieżki rowerowej
dwukierunkowej z dopuszczeniem ruchu pieszego (strona prawa) o długości 984,5 m szer. min.
3 m, poboczy tłuczniowych szer. 1 m strona lewa
na długości 1423,23 mb i strona prawa 497,15
mb, przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę 4 skrzyżowań w tym 3 z drogami gminnymi
i 1 z drogą powiatową, budowę 2 szt. przejść dla

pieszych z azylami, 3 szt. przejść dla pieszych bez
azyli, oznakowanie poziome i pionowe, oświetlenie układu drogowego, renowację istniejących
rowów przydrożnych i udrożnienie przepustów,
budowę wpustów z przykanalikami, budowę kanału technologicznego, frezowanie istniejącej
nawierzchni jezdni, położenie warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej na całym odcinku
a także wykonanie 4 zatok autobusowych.
W trakcie trwania prac ruch na przebudowywanym fragmencie ul. Żyrardowskiej będzie się
odbywał wahadłowo. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o ostrożność!
Urząd Miejski w Mszczonowie

W Osuchowie powstanie wielofunkcyjne boisko
Do 10 listopada 2021 r. przy Szkole Podstawowej
w Osuchowie powstanie boisko wielofunkcyjne. Na
realizację zadania gmina uzyskała doﬁnansowanie
z budżetu marszałkowskiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021”. Umowa z wykonawcą prac, ﬁrmą
EVERSPORT Sp. z o.o., została podpisana 7 września
br. Koszty inwestycji: roboty budowlane - 620 194,49 zł
oraz nadzór Inwestorski - 18 000,00 zł. Wysokość otrzymanego doﬁnansowania wynosi 199 942,00 zł.
W ramach realizacji zadania o nazwie „Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Osuchowie” przy placówce tej powstanie zupełnie nowy obiekt,
w miejsce starego - zniszczonego i nieużytkowanego.
Nowe boisko wielofunkcyjne posiadać będzie pole do
gry w piłkę ręczną, poprzeczki do siatkówki i dwa, ustawione poprzecznie boiska do koszykówki (jedno z na-

malowanymi jedynie polami rzutów wolnych). Przyszły
obiekt infrastruktury sportowej będzie wyposażony
w piłkochwyty, stały sprzęt sportowy (np. bramki do piłki
ręcznej, kosze do koszykówki, zestaw do siatkówki) oraz
siedziska. Boisko będzie miało poliuretanowo-gumową
nawierzchnię i powierzchnię 320 m2.
W ramach inwestycji rozebrane zostanie również stare, od lat nieużywane boisko, w miejsce którego powstanie nowy obiekt infrastruktury sportowej. Na terenie
zniszczonym pracami budowlanymi zostaną zaś zrekultywowane trawniki.
Dagmara Bednarek, GCI
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Maszynistka
Ruszyło głosowanie
na Budżet Obywatelski Mazowsza Gabriela Karaś
Mieszkańcy Puszczy Mariańskiej powalczą o pieniądze
na poprawę bezpieczeństwa w
centrum.
Anna Wójcik-Brzezieńska
Puszcza Mariańska powalczy o pieniądze na poprawę
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 719
z powiatową i gminną w Puszczy. Projekt zakłada budowę
akomodacyjnej sygnalizacji
świetlnej. Skrzyżowanie miałoby zostać wyposażone w sygnalizatory świetlne dla każdego kierunku jazdy oraz sygnalizatory dla pieszych przy
istniejących przejściach.
Planowany w projekcie typ
sygnalizacji dostosowuje się
do natężenia ruchu w poszczególnych kierunkach jazdy,

co ma niewątpliwie duże znaczenie dla płynności poruszających się pojazdów i dla ewentualnych zatorów drogowych.
W chwili, gdy pojazd zbliża się
do sygnalizacji akomodacyjnej
z niedozwolona prędkością,
sygnalizacja może zmienić sygnał na czerwony, a to z kolei spowoduje zmniejszenie
prędkości przez kierującego
pojazdem. Prędkość, z jaka poruszają się pojazdy w obrębie

Głosowanie na stronie bom.mazovia.
pl potrwa do 10 października
Do drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej,
pozytywny wynik otrzymało 114 z nich, w tym
cztery z regionu żyrardowskiego. To właśnie na
nie mieszkańcy mogą oddać swój głos.

skrzyżowania, jest czynnikiem,
który wpłynie na zdecydowaną
poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców. Projekt jest
wynikiem konsultacji z mieszkańcami gminy, którzy nieraz
zgłaszali swoje obawy jeśli chodzi o bezpieczeństwo w centrum Puszczy, zwłaszcza tzw.
niechronionych uczestników
ruchu (pieszych, rowerzystów).
Droga, na której miałaby powstać sygnalizacja służy nie tylko

Jak oddać głos w Budżecie Obywatelskim?

dojazdowi do Puszczy Mariańskiej, ale jest trasą łączącą pobliskie miasta: Żyrardów i Skierniewice. Szczególnie niebezpieczne
jest korzystanie z przejścia dla
pieszych znajdującego się na
drodze wojewódzkiej nr 719.
Tylko w ciągu minionych 4 lat
miało tu miejsce aż 18 zdarzeń
drogowych, przy czym na samym
skrzyżowaniu 7 (4 kolizje i 3 wypadki drogowe, jeden z nich ze
skutkiem śmiertelnym).
Wiele obaw mają osoby
wjeżdżające na skrzyżowanie
od strony ul. Króla Jana Sobieskiego (droga powiatowa),
ponieważ widoczność jest tam
dość ograniczona. Pojazdy jadące od strony Skierniewic
i Żyrardowa drogą wojewódzką nr 719 często nie zachowują odpowiedniej prędkości,
a co za tym idzie, dochodzi
w tym miejscu do niebezpiecznych sytuacji. Koszt budowy
infrastruktury, o którą powalczą mieszkańcy gminy to 470
tysięcy złotych.

Jak podkreśla Marcin Podsędek, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego teraz wszystko w
rękach Mazowszan. – Zachęcam Państwa do głosowania na projekty z poszczególnych regionów, ale także te
ogólnowojewódzkie. Możecie zadecydować jak będzie rozwijało się Mazowsze i najbliższa okolica. Każdy mieszkaniec Mazowsza będzie mógł oddać dwa głosy – jeden na projekt ogólnowojewódzki i jeden na podregionalny.
W imieniu osoby niepełnoletniej głos oddaje opiekun prawny. Głosować będzie można za pośrednictwem platformy internetowej z telefonu lub komputera. Osoby nieposiadające telefonów lub komputerów będą mogły oddać
głos w siedzibie urzędu marszałkowskiego i w jego delegaturach. Projekty wybrane przez mieszkańców zostaną
zrealizowane przez samorząd województwa w 2022 r. Na ten cel władze regionu zarezerwowały 25 mln zł.

W sierpniu wyruszyła –
jak mówi – na własną rękę
– z dworca Warszawa
Wschodnia. Pociąg odjechał do Skierniewic. Godzina 9.18 – to czas odjazdu jej pierwszej podróży.
Kolejarze pytanie o filigranową blondynkę prowadzącą
kilkunastotonową maszynę
odpowiadają spokojnie – ponad 60 kobiet w Polsce ma
uprawnienia, by prowadzić
pociągi.
Gabriela Karaś mówi o
spełnionych marzeniach i
pracy, której nie zamieniłaby
na żadną inną. Mówi: – Niema
pracy tylko dla kobiet i tylko
męskich zawodów, pociągi po-

winno prowadić w Polsce jeszcze więcej kobiet. Sama jestem
tego dowodem. Opowiada,
że pierwsze, czego nauczyła
się na kursie to słowa, które
jeszcze wiele razy później słyszała – ciąży na nas ogromna
odpowiedzialność i w pełni i
świadomie bierzemy na siebie
tę odpowiedzialność.
Gabriela Karaś rozpoczęła szkolenie na licencję maszynisty 1 lipca 2019 roku.
A dwa lata później, 7 lipca
2021 roku, zdała egzamin i
otrzymała uprawnienia maszynisty pojazdu trakcyjnego.
Koleje Mazowieckie pogratulowały maszynistce pierwszej samodzielnej służby.
anw

WIEŚCI Z PUSZCZY MARIAŃSKIEJ
Puszcza Mariańska w Żyrardowskim Obszarze Funkcjonalnym
Samorządy trzech powiatów: żyrardowskiego, sochaczewskiego i grójeckiego zdecydowały się na współpracę
w ramach Żyrardowskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
Pozwoli ona na wspólne ubieganie się o środki unijne na
planowane przedsięwzięcia.
Pieniądze będą
pozyskiwane w
ramach opracowanej przez Mazowsze, strategii
rozwoju.
Tym razem
Unia Europejska chce wspierać grupy gmin
i duże projekty,
które wychodzą poza jeden
samorząd, a poprawiają życie
mieszkańców. Wśród gmin
współpracujących w ramach
Żyrardowskiego Obszaru
Funkcjonalnego obok Puszczy Mariańskiej znalazły się
między innymi Mszczonów,
Żyrardów czy Wiskitki. Jak
mówi Michał Staniak Wójt
Puszczy Mariańskiej gmina
pracuje nad projektami, które zgłosi w tym rozdaniu pieniędzy unijnych. Wśród nich
znalazła się między innymi
dyskutowana od lat i bardzo
potrzebna budowa ścieżki

rowerowej z Kamiona do Żyrardowa, wzdłuż drogi 719.
Projekt jest kosztowny, będzie
angażował oprócz Puszczy Mariańskiej, także Żyrardów czy
Gminę Wiskitki. Ze ścieżki rowerowej, jak powstanie, będą
korzystali mieszkańcy całego
regionu.
Kolejnym projektem jest remont
budynku po starej
szkole w Łajszczewie, obiekt miałby
zostać przeznaczony na dom pomocy
dla osób starszych.
Z instytucji mogliby korzystać mieszkańcy nie tylko
gminy Puszcza Mariańska ale
i innych mazowieckich gmin.
Samorząd myśli także o rozbudowie i dostosowaniu obiektu
Urzędu Gminy do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Wśród projektów mają się
znaleźć te dotyczące między
innymi inwestycji kanalizacyjnych, które mogłyby połączyć kilka gmin. Projekty mają
zostać wypracowane i złożone
tej jesieni. W sumie Żyrardowski Obszar Funkcjonalny
tworzy 23 gmin z powiatów
żyrardowskiego, grójeckiego i
sochaczewskiego.
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AUTO-SKUP

KAŻDA MARKA
Całe i uszkodzone
do 10 000 zł!

Tel. 503 74 78 35

SAMOCHODOWE
KUPNO
ABSOLUTNIE auta całe i lekko
uszkodzone. Tel.513-375-786.
ABSOLUTNIE auto
kasacja: całe, uszkodzone,
powypadkowe, zniszczone,
bez opłat. Tel.511-225-250.
ABSOLUTNIE kupię
każde. Tel.605-161-063.
AUTO 1kg -1zł, tel.605-103-895.
AUTO skup, busy, osobowe.
Tel.501-419-435
AUTOKASACJA. Tel.518-977-148.
AUTOSKUP. Tel.696-660-509.

KAŻDĄ toyotę, mercedesa.
Tel.725-361-836.

ZŁOMOWANIE pojazdów.
Tel.696-660-509.

KAŻDEGO dostawczego.
Tel.725-562-998.
KONCESJONOWANE złomowanie
pojazdów w celu wyrejestrowania,
możliwość odbioru 7.00-22.00.
Skup aut. Tel.602-123-360.
KUPIĘ każde. Tel.727-678-862.
SAMOCHODY ciężarowe,
busy, mogą być do remontu.
Tel.603-853-379.
SKUP aut i motocykli z PRL,
motorynka, komar, WSK;
złomowanie pojazdów.
Tel.510-724-923.
SKUP aut za gotówkę, szybki
dojazd i wycena. Tel.533-525-533.

SAMOCHODOWE
SPRZEDAŻ
CITROEN Berlingo 1.4 1999r.,
uszkodzony, tel.604-454-032.
CITROEN C2, 1,4HDI, stan bardzo
dobry, 4200zł. Tel.690-453-697.
FIAT Panda III, 1.2, 2014rok,
74 tys.km, I właściciel, salon
Polska. Tel.600-944-728.
FIAT Panda, 1.1, 2008rok,
78 tys.km., salon Polska.
Tel.577-694-400.

 



Kupon ważny 2 tygodnie od daty wydania. Data wydania: 30.09.2021 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833)
tylko do potrzeb ewidencji ogłoszeń drobnych prowadzonej przez redakcję „Głosu Skierniewic i Okolicy” oraz „Głosu Rawy Mazowieckiej i Okolicy”.

FORD Fiesta 1998r, 1,3b, Mondeo
1,8b 1997r, Mazda 2 2003/2004r,
1,4 diesel, tel.507-640-641.
HONDA Jazz 2006 benzyna
wersja japońska, tel.697-049-633.
HONDA Jazz, 2007r., 1.2
benzyna, tel.691-732-867.
HYUNDAI i10, 2009r.,
96500km, stan bdb, tel.782388-605, 725-834-304.
MERCEDES 312, 2.9D,
1998rok, skrzyniowy wymiary
4,10*210. Tel.667-199-344.
MERCEDES C-klasa 2.2 cdi,
2007rok, bogato wyposażony,
w rozliczeniu mogę przyjąć
mniejszy. Tel.513-375-786.
ML 2,7CDI, SUV, stan bardzo
dobry. Tanio. Tel.690-453-697.
NISSAN Qashqai 1.2,
benzyna, garażowany,
76000km., tel.506-747-993.

ROBI AUTO GAZ
Autoryzowany serwis
instalacji Montaż samochodowych

instalacji gazowych
ul. Tomaszowska 25,
robigaz@op.pl, tel.605-602-162

Rawa Mazowiecka,
e-mail

OPEL Corsa 1.0, 1999r.,
204000km, tel.696-867-621.
OPEL Corsa 1.3, 2005rok,
w oryginale, 5-drzwiowy
oraz Corsa 1.3, 2006/07rok,
klimatyzacja. Tel.513-375-786.
OPEL Zafira 1.8 benzyna,
2010rok, bogata wersja, oryginał,
stan bdb. Tel.606-348-077.
OPONY tanio letnie,
zimowe, różne rozmiary oraz
wielosezonowe. Tel.513-375-786.
OPONY, felgi, różne rozmiary.
Tel.606-348-077.
PEUGEOT 206 1.6 hdi,
2005rok, 5-drzwi, 160.000km.
Tel.604-706-309.
PRZYCZEPKA samochodowa.
Tel.501-298-952.

OPEL Astra 1.7 TD, 1997r.,
stan dobry, tel.794-484-333.

SEAT Ibiza 1.4 benzyna,
2006rok, klimatronic, stan
bdb. Tel.606-348-077.

OPEL Astra II 2.0 dtci, 2003rok,
5-drzwi, srebrny metalik,
zadbany. Tel.606-348-077.

SUZUKI Swift, 1.3, 2007rok,
99 tys.km, 5-drzwiowy, salon
Polska. Tel.600-944-728.

TOYOTA Auris, 1.3, 2017rok,
37 tys.km., I właściciel, salon
Polska. Tel.600-944-728.
TOYOTA Avensis 2004rok w
dobrym stanie. Tel.667-199-344.
TOYOTA Corolla 2003r.,
benzyna, gaz, tel.608-380-054.
VW Golf VI 2011r., 1.6 TDI,
kombi, 270000km, pierwszy
właściciel, tel.505-042-636.
VW LT 28 2.5 d, 2002rok,
stan bdb. Tel.606-348-077.
WV Golf VII 20216r. 1.6TDI auto
salonowe, bezwypadkowe, 5
drzwi 90 kM, tel.501-742-540.

MOTOROWE SPRZEDAŻ
KAWASAKI ER-6N, 2016r.,
stan bdb, tel.880-648-029.

GARAŻE
KUPIĘ używany blaszany
garaż. Tel.505-044-086.
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NIERUCHOMOŚCI
KUPNO
MIESZKANIE, ziemię,
działkę, dom, itp. Mogą być
zadłużone. Tel.501-020-993.

NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ
OGŁOSZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ RAWSKIEJ
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w najem w formie bezprzetargowej.
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 oraz
z 2021 r. poz. 11, 234, 1551, 1561) Burmistrz Białej Rawskiej
OGŁASZA, CO NASTĘPUJE:
I.
Z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do oddania
w najem w formie bezprzetargowej:
1. Lokal użytkowy o powierzchni 31,92 m2, położony przy ulicy Plac
Kościelny 5 na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 349,
obręb nr 3 miasta Biała Rawska.
Szczegółowy opis nieruchomości zawarty został w odrębnie
sporządzonym wykazie.
II.
Wykaz wywieszony został na okres 21 dni tj. w terminie od
30.09.2021 r. do 21.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Białej Rawskiej, ul. Jana Pawła II 57.

Pojemność od 1200 litrów do 5000 litrów z dystrybutorem

tel. 601 275 906

DZIAŁKA budowlana
częściowo zalesiona
5600mkw. Tel.726-446-333.
DZIAŁKA zalesiona 1,7ha
gmina Nowy Kawęczyn przy
trasie Skierniewice -Rawa
Mazowiecka. Tel.721-221-501.
DZIAŁKI 2000mkw, 2400mkw,
Kołacinek, pilne. Tel.512-005-705.

NAGROBKI
SCHODY
PARAPETY
KOMINKI
BLATY KUCHENNE

www.kamieniarstwogrzywaczewski.pl
e-mail: biuro@kamieniarstwogrzywaczewski.pl

lokal usługowy
na os. Widok
w Skierniewicach
o pow. 278 m2
wraz z najemcą.
Szczegółowe informacje
dostępne pod numerem
telefonu:

609 755 033

Zapraszamy do kontaktu!

www.strefanieruchomosci.tm.pl

Tel. 784-559-816

1. Rawa Maz.,sprzedam działkę
o pow. 4332m2,
1 290 000zł/brutto
2. Ścieki, sprzedam hale
z utwardzoną działką 2241m2,
1 200 000zł/netto

DO wynajęcia mieszkanie

MIESZKANIE 41mkw. na
Rawskiej, nowe budownictwo.
Tel.501-135-858.

Widok, tel.600-110-654.

WYNAJEM/ZAMIANA

Wycieczka

wydzierżawi
budynek
po piekarni
Tel.

jednodniowa
do Zakopanego
Zadzwoń po szczegóły

504-184-706

Tel.600-237-175

WYNAJMĘ pokój całkowicie
wyposażony z niezależnym
wejściem, centrum Skierniewic.
Tel.513-450-733.

KUPNO RÓŻNE
KUPIĘ drewno na pniu.
Tel.881-369-581.

36m2, Skierniewice, os.
DO wynajęcia mieszkanie
blisko stacji PKP, Skierniewice,
tel.669-770-747.
POMIESZCZENIA warsztatowe
kanały 150m2 dla ciężarówek.
Plac utwardzany 2000m2.
Tel.602-262-762.
PRZYJMĘ w dzierżawę grunty
orne lub kupię, tel.791-411-303.

20 miejsc noclegowych. Komorów
k.Rawy. Tel.600-332-799.

WYNAJMĘ pokój całkowicie

DO wynajęcia 33mkw. III piętro
Widok. Tel.504-939-970.

wejściem, centrum Skierniewic.

wyposażony z niezależnym
Tel.501-328-308.

OLCHA sucha kominkowa.
Tel.506-172-456.
PIASEK, piach płukany,
piach przesiewany,
pospółka, żwir, podsyp,
gruz betonowy kruszony,
czarnoziem z dowozem, tanio
i solidnie, Skierniewice i
okolice. Tel.500-600-600.
PIEC grzewczy Defro 24kW na
ekogroszek, tel.502-196-799.

SPRZEDAŻ RÓŻNE

GOSPODARSTWO rolne
4ha, tel.730-200-240.

SPRZEDAM dom w Rawie
Mazowieckiej, działka 700m2.
Dobra lokalizacja, wszystkie
media, tel.692-704-182.

„KOPER” sp. jawna; Pilaszków 18, 99-400 Łowicz
tel. 46 837 14 50, 46 837 13 58;kom. 509 481 799

RAWA MAZOWIECKA, CHRUSTY 3

DWIE sąsiadujące działki,
niezabudowane 2800 i 3000m2,
grunty we wsi Kwasowiec, powiat
skierniewice, tel.880-648-029.

SPRZEDAM 3ha ziemi, gm. Nowy
Kawęczyn. Tel.724-065-184.

OFERUJEMY
ZBIORNIKI NA PALIWO DWUPŁASZCZOWE

PRODUCENT

DOM E+ 320m2 z potencjałem, do
wykończenia, 8-pokojowy, piwnice,
garaż +garaż z zapleczem, działka
530m2, ogrodzone, os. Cicha,
Skierniewice, tel.505-640-622.

bryczka ognis narty
ko

Gminna Spółdzielnia
,,SCh” w Głuchowie

SPRZEDA
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PIEC na olej opałowy 105kW.
Drzwi balkonowe futryna
1,8x2,10. Tel.602-262-762.

AKACJA, dąb, brzoza, sosna,
osika, grab. Tel.881-369-581.
BETON kruszony, piasek,
piasek płukany, dowóz,
tanio, Skierniewice i
okolice, tel.500-600-600.

PIEC węglowy ekogroszek,
piec na olej opałowy, sprawne,
kompletne. Tel.516-061-757.

BRAMA przesuwna 4m,
prawa; młot udarowy,
Makita. Tel.608-334-526.

SKRZYNIA ładunkowa na
busa 3,5x2,2. Betoniarka 200l
na siłę. Tel.602-262-762.

CZARNOZIEM, ziemia
ogrodowa, dowóz, tanio.
Tel.500-600-600.

SPRZEDAM balkonik nowy,
materac przeciwodleżynowy,
2silniki elektryczne i piły.
Tel.725-790-138.

DREWNO opałowe i
kominkowe. Tel.798-877-090.
DREWNO opałowe.
Tel.518-722-578.

SPRZEDAM bramę garażową
uchylną ocieploną 2.00 x
2.50, tel.602-516-603.

KOSIARKI Stiga, Husqvarna,
samojezdne, tel.602-731-489.

SPRZEDAM drewno jabłonkowe
opałowe. Tel.603-884-065.

KRAJZEGA silnik 5,5kW.
Tel.501-298-952.

SPRZEDAM drewno na
pniu: olcha, dąb, brzoza.
Tel.725-143-626.

NAMIOT foliowy typowy
ocynkowany, zamgławiacz na
gorącą mgłę. Tel.505-072-504.

SPRZEDAM dwie bramy + furtka
z demontażu. Tel.507-640-641.

ZBOŻA OZIME – SIEWNE
Inne nasiona rolnicze.
Kontraktacja nasion.

Dostawa gratis
od 1t nasion

Firma Nasienna GRANUM
Łowicz ul. Katarzynów 46
46 837-23-05, 46 837-23-01

ul. Osada Dolna 2A

LIPI SCY
SKUP I SPRZEDAZ ZBÓZ

ul. Batorego 23

Grójec ul. Bankowa 10
tel. 885 888 027
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ZATRUDNIMY:

ZATRUDNIMY

Sprzęt

Pralki
Lodówki
Zmywarki
Piekarniki
Zamrażarki
Wyposażenie
w sprzęt AGD
całego domu
Sprzęt
na zamówienie

AGD

Skierniewice

ul. 1 maja 2
Tel.

505 072 524
506 666 493

eurotom.tw@gmail.com

Kierowcę na ciągnik
z kat. T
Praca na terenie całej Polski

Tel. 603-755-125
SPRZEDAM Grandarosa i
Rumba, tel.667-300-086.
SPRZEDAM maszyny
szwalnicze: stębnówki i
overlock. Tel.508-602-895.
STARE żyrandole i lampy,
ramki do obrazów, obrazy,
piec gazowy (butla), inne.
Tel.796-122-460.

5 lat

STOJAKI do przewozu okien,
drzwi. Taśma gumowa zębata
0,5x12,9. Tel.602-262-762.

od producenta

STOPNIE dębowe, szyby,
szlifierka taśmowa.
Tel.691-771-544.

gwarancji
Gwarancja, serwis,
naprawa całego
sprzętu AGD.
Naprawa urządzeń
chłodniczych i klimatyzacji

Operatorów walca
i równiarki z uprawnieniami

Sprzęt na raty
- bardzo korzystne
warunki kredytowe
od 10 do 48 rat

Polecane
marki:

ZESTAW mebli: szafa, komoda,
2 szafki nocne; huśtawka
pokojowa, tel.606-870-526.
ZIEMIA ogrodowa,
czarnoziem, super jakość
z transportem, tanio,
solidnie, Skierniewice i
okolice. Tel.500-600-600.
ŻYRANDOL mosiężny z orłem
w koronie, zegar stojący 2m,
wóz konny, tel.603-131-594.

DAM PRACĘ

KUCHARZA
SPECJALISTĘ DS. SPRZEDAŻY (SPRZEDAWCĘ)
Chętnych prosimy o przesyłanie CV:

slawek@centrawlodarczyk.pl
lub kontakt telefoniczny 601-308-526

Firma Ped-Bruk zatrudni

BRUKARZY
oraz

POMOCNIKÓW
FIRMA zatrudni brukarzy.
Tel.606-940-523,
tel.501-785-028.

DO dociepleń budynków zatrudnię
pracownika z doświadczeniem lub
do przyuczenia. Tel.726-330-780.

KIEROWCA kat. C+E,

FIRMA blacharsko-lakiernicza
w Skierniewicach zatrudni:
blacharza, pomocnika lakiernika,
zbrojarza i do biura obsługi szkód.
E-mail: biuro@autobergander.
pl, tel.602-528-235.
FIRMA brukarska z Rawy
Mazowieckiej zatrudni
pracowników, stawka godzinowa
18-20zł, informacje pod
tel.608-197-449, 603-515-536.
FIRMA budowlana zatrudni
pracownika budowlanego,
pracownika do wykończeń.
Tel.508-132-455.

Praca
poniedziałek-piątek
w okolicach Skierniewic.
Wynagrodzenie od ilości
położonych metrów.
Umowa o pracę.

Tel. 606-940-523, 46 833-62-04 w godz. 7-17

CUKIERNIA w Kowiesach
zatrudni cukiernika oraz osobę
do przyuczenia do zawodu,
dobre warunki wynagrodzenia
i pracy. Tel.601-286-785.

DO zbioru jabłek, okolice Białej
Rawskiej, tel.510-069-441.

GWARANTUJEMY GODNE
WARUNKI PRACY I PŁACY

KIEROWCA kat. C+E,
jazda po kraju, stałe trasy.
Tel.693-544-573.
kraj. Tel.601-385-876.
KUCHARKA /kucharz
w Karczmie w Lipcach
Reymontowskich. Tel.667133-835 po 16-tej.
OPERATOR ładowarki
kołowej, tel.663-452-565.
PIEKARZ piecowy, cukiernik
z doświadczeniem,
Mszczonów, umowa o
pracę, tel.603-099-770.
PRACA na weekend,
kierowca kat. C+E, jazda po
kraju. Tel.693-544-573.
PRACOWNIKÓW na dachy,
Skierniewice. Tel.602-771-804.

RESTAURACJA Klimaty w Rawie
Mazowieckiej. W związku z
dynamicznym rozwojem firmy,
poszukujemy osób do pracy na
kuchnię. Jeśli dobrze odnajdujesz
się w pracy z ludźmi, lubisz
mieszać w garnkach, masz
pojęcie o pracy przy imprezach
okolicznościowych, to jest
miejsce dla Ciebie. Wymagania:
doświadczenie w pracy w kuchni
mile widziane, zaangażowanie,
dyspozycyjność, umiejętność
pracy samodzielnej ale również
w zespole, energia do pracy.
Oferujemy: stabilne zatrudnienie,
elastyczny grafik pracy, szkolenie
oraz wsparcie stanowiskowe.
Stawka uzależniona od
doświadczenia. Więcej informacji
pod numerem: tel.696-438747 lub tel.695-749-221.
STOLARZY, murarzy,
wykończeniowców. Praca za
granicą. Darmowy przejazd i
zakwaterowanie. Tel.602-472-177.
SZUKAM kelnera/ kelnerki do
pracy na stałe w restauracji.
Tel.697-952-396.
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SZUKAM pizzermana do włoskiej
restauracji z doświadczeniem lub
do przyuczenia. Tel.697-952-396.
SZUKAM pomocy kuchennej
do restauracji, na stałe.
Tel.697-952-396.
SZWACZKI i chałupniczki,
Skierniewice, tel.505-722-973.
ZATRUDNIĘ 2-4 osoby do zbioru
jabłek, 17zł/h, okolice Białej
Rawskiej. Tel.517-746-918.
ZATRUDNIĘ do prac
kamieniarskich z
doświadczeniem lub bez.
Chojnata. Tel.728-102-527.
ZATRUDNIĘ do rwania
jabłek. Tel.510-735-809.
ZATRUDNIĘ do zbioru jabłek od
października. Tel.507-569-717.
ZATRUDNIĘ do zbioru jabłek,
stawka 17zl/h, Sadkowice.
Tel.664-233-277.
ZATRUDNIĘ ekspedientkę, sklep
w Kamionie, elastyczny czas
pracy. Uczniów, studentów- staże,
praktyki. Tel.605-881-822.
ZATRUDNIĘ kierowcę na ciągnik
siodłowy. Tel.501-038-542.
ZATRUDNIĘ murarza.
Tel.604-236-879.
ZATRUDNIĘ operatora na węzeł
betoniarski z doświadczeniem
lub do przyuczenia oraz
kierowcę na betonomieszarkę.
Zadzwoń! 609-282-101.
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ZATRUDNIĘ pracownika lub
podwykonawcę do układania
kostki brukowej przy nagrobkach.
Chojnata. Tel.728-102-527.
ZATRUDNIĘ szwaczkę do szycia
swetrów. Możliwość przyuczenia
do zawodu. Emerytki mile
widziane. Tel.502-220-967.
ZATRUDNIĘ traktorzystów,
mechanika, możliwość
zakwaterowania. Tel.606-875-821.
ZATRUDNIĘ tynkarzy. Bardzo
dobre wynagrodzenie i
praca w miłej atmosferze.
Tel.785-338-555.
ZATRUDNIMY panią do prac
porządkowych w siedzibie
banku w Białej Rawskiej. Praca
w godzinach 7.00 - 10.00 i
13.30 - 18.30. Kontakt: Roman
Zimnicki tel.781-980-267.

SZUKAM PRACY
MAŁŻEŃSTWO poszukuje pracy
na nocne zmiany. Tel.880-503-405.

USŁUGI
INSTALACYJNE
ELEKTRYK. Tel.514-994-108
MONTAŻ i wymiana piecy
gazowych, eko i pellet.
Tel.792-818-777.
USŁUGI hydrauliczne,
hydraulik. Tel.792-818-777.

USŁUGI REMONTOWOBUDOWLANE
ADAPTACJA poddaszy,
fachowe remonty, malowanie,
tapetowanie, gipsowanie, inne,
Skierniewice. Tel.601-157-987.

CYKLINOWANIE, lakierowanie.
Tel.512-944-186.
CYKLINOWANIE, lakierowanie.
Tel.603-980-459.
DACHY- krycie i sprzedaż
pokryć dachowych, tanio i
solidnie. Tel.608-677-525.

ADAPTACJE poddaszy,
instalacje elektryczne, gipsy,
sufity podwieszane, zabudowy,
malowanie, tapetowanie, glazura,
terakota, panele, hydraulika
plastik. Tel.783-152-814.

DACHY, pokrycia dachowe,
montaż, wymiana.
Tel.602-771-804.

ANDRZEJ- kostka brukowa tanie
układanie. Tel.724-226-090.

DOCIEPLENIA budynków,
elewacje, struktury agregatem.
Tel.607-612-176.

BALUSTRADY ze stali
nierdzewnej. Tel.505-856-714.
BALUSTRADY, poręcze, stal
kwasoodporna -satyna, poler,
(wewnątrz i na zewnątrz).
Tel.727-426-805.
BRAMY, balustrady,
OGRODZENIA, producent.
Tel.512-297-188.
BRUKARSTWO, kostka brukowa
kompleksowo. Tel.660-306-446.
BRUKARSTWO, tel.724-631-536.
BUDOMIX usługi budowlane:
budowa domów, obiektów,
budynków gospodarczych,
prace z klinkieru. Duże
doswiadczenie. Rachunek.
Solidnie. Tel.725-341-824.
BUDOWA domów, budynków
gospodarczych. Docieplenia
budynków. Tel.514-525-021.

DOCIEPLANIE budynków, szybko,
tanio, solidnie. Tel.502-053-214.

DOCIEPLENIA poddaszy pianą,
elewacje. Tel.607-378-288.

DOCIEPLENIA. Tel.785-448-518.
GLAZURA, terakota, remonty.
Tel.604-241-684.
KOPARKA, koparkoładowarka, wywrotka, wolne
terminy. Tel.500-600-600.
KOPARKA, koparko-ładowarka,
wywrotka, usługi. Tel.602-129-834.
KOPARKO- ładowarka, mini
koparka. Tel.793-330-907.
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MALOWANIE, gipsy,
zabudowy, tel.606-826-813.
MALOWANIE, panele, gładzie,
remonty, płytki. Tel.693-625-233.
MALOWANIE, panele, gładzie,
remonty, płytki. Tel.693-625-233.
MAŁA wywrotka 1-4 tony
piasek do piaskownicy, ziemia,
inne. Tel.602-129-834.

KOPARKO- ŁADOWARKA,
wykopy, niwelacja.
Tel.513-890-660.

MAŁA wywrotka, 1-4 tony,
piach, ziemia, żwir, Skierniewice
i okolice. Tel.505-250-203.

ŁAZIENKI, glazura, terakota.
Tel.606-826-813.

OCZYSZCZALNIE przydomowe
z montażem, profesjonalnie
i tanio, www.phumonter.
pl, tel.693-413-492.

MALOWANIE -remonty.
Tel.537-540-210.
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OGRODZENIA panelowe,
betonowe, siatka, bramy. Niwna
56C, 96-200 Rawa Mazowiecka.
Tel.606-213-992, 505-248-147.

ROZBIÓRKI, wyburzenia,
wywóz gruzu, ziemi, inne.
Tel.602-129-834.

SZLAKA, żużel z dowozem.
Tel.500-600-600.

OKNA -naprawa, regulacja,
uszczelki, Magmar 2, tel.508243-252, 46/833-00-34.

TYNKI cementowo-wapienne
maszynowe. Tel.669-201-962.

OKNA, naprawa i regulacja.
Tel.609-135-411.

TYNKI maszynowe i
agregatem. Szybko i
solidnie. Tel.785-338-555.

PAPA- tanio i solidnie.
Tel.608-677-525.

TYNKI maszynowe.
Tel.512-899-152.

PERFEKT Dach -pokrycia
dachowe, sprzedaż -montaż.
Tel.516-046-799.
PIACH płukany, żwir,
pospółka, ziemia - sprzedaż,
transport. Tel.602-129-834.
PRZYJMĘ gruz. Tel.513-890-660.
PRZYŁĄCZA wody i
kanalizacji. Tel.793-330-907.
ROZBIÓRKI, wyburzenia,
tanio, szybko, solidnie.
Tel.500-600-600.

USŁUGI koparko-ładowarką,
wyburzenia, niwelacje terenu,
zasypy fundamentów, wykopy
pod szamba, oczyszczanie,
itp. Tel.505-250-203.

UKŁADANIE kostki brukowej
od a do z. Tel.660-306-446.

WYLEWKI betonowe mixokretem,
szybkie terminy. Tel.730-674-670.

UKŁADANIE kostki brukowej,
podbudowy, budowa dróg
dojazdowych do posesji,
utwardzanie terenu: kruszywo,
gruz, tłuczeń. Tel.505-250-203.

WYLEWKI betonowe, tynki
maszynowe agregatem,
tel.600-872-737.

UKŁADANIE kostki
brukowej, tel.724-631-536.

WYWROTKA, piach, żwir, ziemia,
wykopy, inne. Tel.602-129-834.

PROM
OCJ
OKNA A

56%

RAB

www.stolarsystem.pl

AT

KAŻDEGO Ursusa, Fortschritta,
MTZ. Tel.725-361-836.

Drewtom Tel.506 660 095
www.wycinkaskierniewice.pl

UKŁADANIE glazury, terakoty,
kominki. Tel.604-166-988.

Skierniewice, ul. Łowicka 127
Tel. 724-443-066, 46 880-93-03, fax 46 880-93-04
e-mail: biuro@stolarsystem.p
biuro@stolarsystem.pl

CIĄGNIK, maszyny.
Tel.792-703-272.

USUWANIE
PIEŃKÓW
i KORZENI

USŁUGI minikoparką,
przyłącza wodno-kanalizacyjne,
itp. Tel.607-943-204.

OKNA - DRZWI - BRAMY
ROLETY - PODŁOGI

ROLNICZE MASZYNY
KUPNO

WYCINKA
DRZEW

STOLARSTWO: drzwi,
schody. Tel.663-777-006.

OGRODZENIA panelowe,
tel.724-631-536.
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WYLEWKI, tynki, solidnie.
Tel.607-378-288.

USŁUGI INNE
CZYSZCZENIE działek, wycinka drzew, usługi mulczarem,
likwidacja plantacji porzeczki
i aronii. Tel.881-369-581.
MUZYCZNA oprawa uroczystości.
Piękne brzmienie trąbki na każdą
okazję. Elastyczne podejście,
dowolny repertuar i pełen profesjonalizm. Tel.609-288-275.
ODNAWIANIE wanien.
Tel.600-979-826.
PRANIE dywanów, foteli, kanap,
autotapicerki, tel.669-445-400.
PRZEPROWADZKI. Tel.605-303-836.

USUWANIE pni po ściętych
drzewach. Tel.604-622-534.
VERTAL- żaluzje, rolety, moskitiery.
Produkcja, montaż. Tel.602-736-692.
WYNAJEM sprzętu ogrodniczo
-budowlanego. Tel.531-683-374.

NAUKA
LEKCJE trąbki dla każdego.
Marzysz o graniu na trąbce? A
może Twoje dziecko wykazuje predyspozycje muzyczne?
Odezwij się i spróbuj. Indywidualne podejście i zajęcia w miłej
atmosferze. Tel.609-288-275.

BIURO RACHUNKOWE

KOMPLEKSOWA

Ingwar Sp. z o.o.

diagnostyka
biorezonansem:
•
•
•
•
•

ROZDRABNIANIE gałęzi. Wycinka
drzew, zakrzaczeń, koszenie traw,
prace ogrodnicze. Tel.667-732-751.

tel.

500-392-762

Testy alergiczne i odczulania
tel.
Testy i terapie na boreliozę
Usuwanie pasożytów, bakterii, grzybów, itp.
Terapia antynikotynowa
www.biorezonanstomaszow.pl
Tlenoterapia

609 211 813

Trzcińska 21/23,
pok. 111,
Skierniewice
www.ingwar-spzoo.pl

KUPIĘ ciągnik rolniczy
Pronar 82SA od rolnika.
Tel.572-524-261.
KUPIĘ prasę Z224 do
4.000zł. Tel.725-143-626.
KUPIĘ ślęzę. Tel.695-442-445.

ROLNICZE MASZYNY
SPRZEDAŻ
C-330, 1971r. Kopaczka
dwurzędowa. Tel.512-451-076.
C360, 1987r, stan techniczny
bardzo dobry. Tel.516-061-757.
DWIE osie do dwukółki
ciągnikowej. Tel.696-233-423.
KUPIĘ każdy traktor, stan
obojętny. Tel.502-939-200.
NAPRAWA ciągników
rolniczych, dojazd do
klienta. Tel.782-030-476.
NAPRAWA ciągników,
maszyn rolniczych i sprzętu
budowlanego, tel.510-809-025.
NAWOZY dolistne producent
Suplo. Tel.501-702-904.
OPONA duża C330,
tel.510-806-011.
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VEKA to międzynarodowa grupa obecna w kilkunastu krajach na całym świecie. W Polsce działamy od prawie 27 lat,
zatrudniamy ponad 700 pracowników. Jesteśmy największym pracodawcą w regionie. Dostarczamy naszym klientom
wysokiej jakości systemy okienne PVC-U. W związku z dynamicznym rozwojem, wybudowaniem nowej hali produkcyjnej

POSZUKUJEMY OSÓB NA STANOWISKO

Pracownik Produkcji - Ekstruzja
Zadania:
•
Realizacja zleceń produkcyjnych
•
Obsługa maszyn produkcyjnych
•
Nadzór jakościowy nad prawidłowym przebiegiem procesu produkcyjnego
•
Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy
Wymagania:
•
Mile widziane doświadczenie w obszarze produkcyjnym
•
Gotowość do pracy zmianowej w systemie czterobrygadowym
•
Umiejętność pracy zespołowej
Oferujemy:
•
Konkurencyjne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uzupełniane atrakcyjnym systemem premiowym
•
Nagroda roczna od wypracowanego przez spółkę zysku
•
Coroczne podwyżki
•
Dofinansowanie posiłków oraz ich dowóz na teren firmy 7 dni w tygodniu dla wszystkich trzech zmian
•
Prywatną opiekę medyczną Medicover
•
Szeroki pakiet socjalny (w tym m.in. dofinansowanie wakacji i karty MultiSport)
•
Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach
•
Miłą i koleżeńską atmosferę w pracy
Kontakt: +48 46 834 44 00

Aplikuj: www.veka.pl/praca

Mail: kontakt@veka.com
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ORKAN 2A do zielonek.
Tel.669-673-226.

owies, żyto, pszenicę
pszenżyto, jęczmień

REDEŁKA do ziemniaków i
wirówka do miodu. Tel.46/83522-06, 517-037-395.
ROZRZUTNIK jednoosiowy,
stan dobry, tel.504-923-585.
SIEWNIK Poznaniak, prasa
Z224/1, sieczkarnia do
zielonki, przetrząsaczozgrabiarka, tel.606-142-109.
SPRZEDAM Bizona Z56,
1987r., Ursusa 1614 de lux
1989r. tel.727-664-333.

w ciągłej sprzedaży z dowozem
Dysponuję
samochodem
samozaładowczym

SPRZEDAM mieszalnik pasz
1t, mało używany, Matyldów
28. tel.603-834-579.
SPRZEDAM Władimirec T25 rok
prod.1986. Tel.695-442-445.
ZBIORNIK do mleka 250l,
przetrząsarka do siana.
Tel.668-461-309.

SPRZEDAM siano, słomę w kostkach ze stodoły, tel.727-664-333.

ZIEMNIAKI sprzedam prosto
z pola. Tel.723-907-778.

SADZONKI porzeczki czarnej,
czerwonej, białej. Tel.665-517-443.

ROLNICZE
HODOWLANE
SPRZEDAŻ
BYCZKI sprzedam,
tel.607-177-397.

SŁOMĘ mała kostka ze
stodoły sprzedam. Tel.46/83522-06, 517-037-395.
SPRZEDAM marchew
paszową. Tel.696-652-814.

CIELAKI sprzedam.
Tel.516-420-145.
CIELICZKA 1-miesięczna, tel.516-953-880.
DWA byczki 70kg, dwie cieliczki 50kg. Tel.518-359-062.

SPRZEDAM pszenżyto po
Centrali. Tel.606-941-567.
SPRZEDAM sadzonki czarnej
porzeczki. Tel.663-317-764.

ROLNICZE PŁODY
ROLNE

SPRZEDAM sadzonki malin, tel.502-905-510.

SPRZEDAM ziemniaki. Tel.721-391-102.

SADZONKI truskawek
sprzedam, odmiana: Allegro,
Honeoye. Tel.504-292-642.

SPRZEDAM C330M 1990r.
Tel.607-440-141.
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SPRZEDAM sadzonki czarnej
porzeczki. Tel.723-341-331.

KÓZKA 6-miesięczna,
tel.510-806-011.
MŁODE kurki nioski, kaczki
mięsne Mulard. Tel.600-332-799.
SPRZEDAM byczki mięsne. Tel.691-452-056.

ODDAM
SZCZENIAKI kundelki, tel.604-454-032.

KREDYTY
POŻYCZKI bankowe, pozabankowe, firmowe, dla rolników.
Wysoka przyznawalność. Na
oświadczenie. Tel.513-593-393.
ROZWIĄZUJEMY problemy
finansowe: prawna ochrona
majątku dłużnika, wykup
długów z banków, sądowe
umarzanie długów, pożyczki
prywatne, szybki skup sprzedaż nieruchomości,
www.pkfo.pl tel.733-632-774.

TOWARZYSKIE
PAN sympatyczny, bez
zobowiązań i nałogów.
Poznam miłą Panią w wieku
52-60 lat. Tel.690-210-815.

MEDYCZNE

KUPIĘ zboża: żyto, pszenżyto,
pszenica, jęczmień, owies,
mieszanka. Konkurencyjne
ceny. Odbiór od klienta własnym
transportem. Posiadam samochód
samozaładowczy. Tel.695-570-050.

PIELĘGNIARKA
tel: 507-551-016

pobieranie krwi, kroplówki, zastrzyki,
cewnikowanie kobiet, odtruwanie po alkoholu,
testy na wykrycie covid oraz antygenowe

Sienkiewicz Mat-Bud Sp. z o.o.

KUPIĘ zboże. Tel.604-634-249.

Produkujemy prefabrykaty dla branży kolejowej,
kanalizacyjnej, energetycznej, drogowej, kubaturowej
i deweloperskiej. Jesteśmy liderem w swoim segmencie rynku i mamy ambitne plany rozwojowe. Na rynku
krajowym jesteśmy obecni od 30 lat.

KUPIĘ żyto, pszenżyto, jęczmień,
pszenicę, owies -najlepiej
zapłacę. Odbiorę własnym
transportem. Posiadam samochód
samozaładowczy. Tel.605-364-208.

Do naszego zakładu produkcyjnego
w Babsku k/ Rawy Maz. przy ulicy Polnej 3
poszukujemy pracowników
na stanowisko:

KUPIĘ/ przyjmę ziemię w dzierżawę:
Godzianów, Żelazna, Słupia i
okolice. Tel.664-020-351.
SADZONKĘ truskawki:
Alba, Grandaroza sprzedam.
Tel.721-559-550.

MOBILNA

609-093-269

OPERATOR
WÓZKA WIDŁOWEGO

karolina.kubaszewska@fiege.pl

Firma transportowa z siedzibą w Skierniewicach

poszukuje kandydatów
na stanowisko

Kierowca samochodu
ciężarowego C+E
dekatrans@dekatrans.pl
Kontakt:

Wymagania:
ï Doświadczenie w pracy na danym stanowisku
ï Odpowiedzialność, zaangażowanie i komunikatywność

tel.

501 063 972

Fabryka Przyczep

zatrudni:

Oddziały:
Tomaszów Mazowiecki
ul. Piaskowa 124B
Osiedle Niewiadów 49,
gm. Ujazd

spawaczy
ślusarzy
monterów przyczep
operatorów maszyn CNC
stolarzy
pracowników produkcyjnych (klejenie)
kierowców kat. C+E (kraj)
elektryków
tel. 531 115 915

Z DOŚWIADCZENIEM

ZADANIA NA STANOWISKU PRACY:
 Przygotowanie i obsługa wózka widłowego,
 Wywóz prefabrykatów betonowych z hal na magazyn,
 Załadunki i rozładunki samochodów ciężarowych,
 Utrzymanie magazynu i prace porządkowe.
WYMAGANIA:
 Uprawnienia UDT na wózki widłowe – WJO II, mile widziane WJO I,
 Doświadczenia zawodowe w pracy na wózkach widłowych.
OCZEKUJEMY:
 Zaangażowania, punktualności i umiejętności organizacji pracy
własnej,
 Komunikatywności i umiejętności pracy zespołowej,
 Nastawienia na rozwój zawodowy.
OFERUJEMY:
 Atrakcyjne wynagrodzenie od samego początku zatrudnienia.
Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od kwalifikacji pracownika,
rodzaju zadań i wyników pracy,
 Miesięczne premie za wyniki pracy oraz nagrody za innowacyjne
pomysły,
 Możliwość nauczenia się zawodu i zdobycia uprawnień zawodowych (wózek widłowy WJO I i inne) oraz awansu,
 Indywidualną ścieżkę rozwoju zawodowego,
 Pracę w zgranym zespole
 Pracę przez cały rok,
 Posiłki regeneracyjne w okresie zimowym,
 Spotkania integracyjne i sympatyczną atmosferę pracy.

W naszej Firmie pracowników traktujemy z szacunkiem!

Kontakt

MOŻLIWOŚĆ PRZYUCZENIA
DO WSZYSTKICH
WYŻEJ WYMIENIONYCH
ZAWODÓW

Gwarantujemy stabilne zatrudnienie na podstawie
umowy o pracę, w prężnie rozwijającej się ﬁrmie
produkcyjnej o ugruntowanej pozycji na rynku.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV osobiście w biurze
Zakładu w Babsku przy ul. Polnej 3 lub o kontakt telefoniczny
607 053 816, (46) 814-70-39 w godz. 7:00-16:00.
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PRZYJMIEMY do pracy

operatorów maszyn produkcyjnych.
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości do 5000 zł, premie
uznaniowe oraz inne dodatki dla zaangażowanych pracowników,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju.
Wymagane badanie sanepidowskie.
Praca w okolicach Mszczonowa z możliwością dojazdu.
Tel. 668-660-371, e-mail:administracja@flis.pl

PRZYJMIEMY do pracy
przy linii produkcyjnej.
Oferujemy wynagrodzenie w wysokości do 3000 zł, premie
uznaniowe oraz inne dodatki dla zaangażowanych pracowników,
zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość rozwoju.
Wymagane badanie sanepidowskie.
Praca w okolicach Mszczonowa z możliwością dojazdu.
Tel. 668-660-371, e-mail:administracja@flis.pl
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poszukuje Zleceniobiorców do pomocy
przy obsłudze linii produkcyjnej
Wykonywanie usługi bezpośrednio u Zleceniodawcy
Zapraszamy także osoby zainteresowane
zajęciem wakacyjnym

Wymagania:
• Spostrzegawczość i bardzo duża dokładność.
• Zdolności manualne.
Kontakt
• Książeczka do celów
telefoniczny:
sanitarno- epidemiologicznych
531-668-972
Miejsce pracy: Rawa Mazowiecka

Poszukujemy osoby na stanowisko
ELEKTRYK ZMIANOWY
Praca 3 zmianowa od poniedziałku do piątku.
Wymagana książeczka sanepidowska.
Wymagane doświadczenie na podobnym stanowisku.
Stawka miesięczna od 4500 do 5500zł.
Prosimy o wysyłanie CV na mail administracja@flis.pl
lub kontakt 538-555-915.

PRZYJMIEMY

Elektryk

z uprawnieniami sep

Oferujemy atrakcyjne
wynagrodzenie, zatrudnienie
na podstawie umowy o pracę,
możliwość rozwoju.
Wymagane
badanie sanepidowskie.

osobę do pracy na stanowisku

Technik Utrzymania
Ruchu (Mechanik)

Spawacz

gazowo-elektryczny
z uprawnieniami

Tel. 663-916-002

Praca w okolicach Mszczonowa

producent rdzeni magnetycznych z siedzibą w Skierniewicach

poszukuje pracowników na stanowiska:
MECHANIK MŁYNOWY
W DZIALE WYTWÓRNI GRANULATU
(4000-6000 brutto / mies.)

Główne zadania i obowiązki:
• Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za produkcję granulatu
o ściśle określonych parametrach zgodnych ze specyfikacją
Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe
• doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym
• gotowość do pracy zmianowej w systemie trzy lub czterobrygadowym
• sumienność, odpowiedzialność
• chęć długotrwałej współpracy
• uprawnienia do obsługi wózków widłowych (wraz z egzaminem UDT)- będą dodatkowym
atutem

OPERATOR LAKIERNI MOKREJ I SUCHEJ
W DZIALE PRODUKCJI FERRYTÓW PIERŚCIENIOWYCH
• Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za obsługę urządzeń
do lakierowania na mokro (pistolet, pompa), lakierowanie produktów, kontrolę
procesu lakierowania rdzeni (wizualną, geometryczną, elektryczną).
Wymagane kwalifikacje:
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Znajomość technik lakierowania mile widziane,
• Gotowość do pracy zmianowej w systemie trzyzmianowym,
• Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym będzie dodatkowym atutem.

ELEKTROMECHANIK UTRZYMANIA RUCHU
Główne zadania i obowiązki:

• Wykonywanie codziennej i okresowej kontroli stanu parku maszynowego,
• usuwanie awarii oraz realizację remontów,
• konserwację i modernizację urządzeń zgodnie z dokumentacją techniczną,
Wymagania:
• wykształcenie minimum zawodowe o kierunku elektryk, elektromonter, elektromechanik
• uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń
• znajomość zagadnień automatyki, elektroniki, pneumatyki,
• biegłość w posługiwaniu się dokumentacją elektryczną

OPERATOR PRODUKCJI
FERRYTÓW SPECJALNYCH
Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za obsługę maszyn
produkcyjnych w dziale produkcji ferrytów specjalnych w celu uzyskania wyrobów o ściśle określonych parametrach zgodnych ze specyfikacją.
Wymagania:
•
wykształcenie średnie techniczne
•
doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym, preferowane doświadczenie
przy maszynach szlifierskich
•
dobra organizacja pracy
•
umiejętność rozwiązywania problemów produkcyjnych
•
uprawnienia do obsługi wózków widłowych będą dodatkowym atutem

ŚLUSARZ-SZLIFIERZ NARZĘDZIOWY
W DZIALE KONSTRUKTORÓW I NARZĘDZIOWNI
O Główne zadania i obowiązki:
•
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
•
Terminowe i solidne przygotowanie narzędzi prasujących, butów zasypowych i
chwytaków odbioru na użytek produkcji,
•
Przygotowanie oprzyrządowania dla działu szlifierek tj. noży, listew DM, płytek
LSM, itp.,
•
Dbanie aby wszystkie narzędzia były w bardzo dobrym stanie technicznym
•
Wymagania:
•
Wykształcenie zawodowe techniczne
•
Doświadczenie z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej w przygotowaniu i
obróbce narzędzi,
•
Umiejętność obsługi szlifierki do płaszczyzn,
•
Bardzo dobra organizacja pracy; sumienność; samodzielność; precyzyjność,
•
Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych,
•
Obsługa komputera klasy PC.

KONTROLER JAKOŚCI (SYSTEM 3 LUB 4 ZM. )
Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• Wykonanie kontroli rdzeni dla zleceń produkcyjnych zgodnie z o specyfikacją i
instrukcjami;
• Przeprowadzanie interpretacji wyników z kontroli rdzeni zgodnie z obowiązującą
specyfikacją i instrukcjami;
• Określenie statusu zleceń po kontroli z zapisaniem decyzji co do następnego etapu
produkcji zgodnie z obowiązującymi instrukcjami;
• Systematyczne uzupełnianie danych w bazach danych
• Informowanie mistrzów zmianowych na produkcji o wykrytych błędach i przyczynach ich
powstania;
• Informowanie bezpośredniego przełożonego o zleceniach, co do których decyzje
wykraczają poza kompetencje opisanego stanowiska oraz o niezgodnościach w
specyfikacji mierzonych rdzeni;
• Wypisywanie raportów zakończenia operacji oraz przekazanie ich do działu logistyki;
• Prawidłowe użytkowanie wyposażenia kontrolnego, jego przechowywanie, zgłaszanie
usterek do laboratorium lub odpowiedniego personelu oraz przestrzeganie terminów
kalibracji;
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
• Wykształcenie średnie techniczne;
• Umiejętność obsługi komputera.
• Umiejętność obsługi urządzeń pomiarowych.
• Samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji

ŚLUSARZ - MECHANIK
w Dziale Remontowym

Główne zadania i obowiązki:
• zapoznawanie się z dokumentacją techniczną remontowanych maszyn i urządzeń;
• demontaż i przygotowywanie części i podzespołów do regeneracji lub wymiany;
• pomiary geometryczne elementów maszyn i regeneracja i pasowanie części remontowych
• wykonywanie remontów maszyn i urządzeń zgodnie z dokumentacją i harmonogramem.
•
•
•
•

Wymagania:
wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe kierunkowe z minimum 3-letni stażem
pracy;
doświadczenie na podobnym stanowisku w zakresie remontu urządzeń;
dobra znajomość rysunku technicznego;
dobra organizacja pracy oraz umiejętność pracy w zespole.

MAGAZYNIER
W dziale Logistyki
Główne zadania i obowiązki:
• Dbanie o prawidłowe utrzymywanie zapasów wyrobów gotowych, odpowiednie
zapakowanie i załadowywanie towaru na ciężarówki.
• Przyjmowanie wyrobów gotowych do magazynu fizycznie i w systemie SAP
Wymagania:
• Wykształcenie minimum zawodowe, średnie mile widziane
• Uprawnienia na wózki widłowe wydane przez Urząd Dozoru Technicznego –warunek
konieczny
• Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym lub na magazynie.

OPERATOR MASZYN
Główne zadania i obowiązki:
• Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za obsługę maszyn
produkcyjnych w dziale produkcji w celu uzyskania wyrobów o ściśle określonych
parametrach zgodnych ze specyfikacją.
Wymagania:
• Chęć pracy na produkcji w systemie trzyzmianowym lub czterobrygadowym
• Gotowość do podjęcia pracy od zaraz
• Dobra jakość pracy

Oferujemy:
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę, pakiet socjalny w tym:
karnety
na basen, karty przedpłacone 2 x w roku na święta, bilety do kina, teatru,
karty
przedpłacone na wyprawkę szkolną, paczki dla dzieci, dofinansowanie
zakładowej drużyny piłkarskiej, oraz zakładowego koła wędkarskiego)
• Możliwości rozwoju zawodowego w strukturach międzynarodowego
koncernu
• Możliwość skorzystania z transportu pracowniczego busami na trasach:
1) Łowicz ul.Starzyńskiego– Parma– Polesie- Stachlew– Wola Makowska
- Ferroxcube
2) Łowicz oś.Bratkowice – Mysłaków – Arkadia-Bobrowniki – Dzierzgów–
Bełchów
– Sierakowice Lewe – Ferroxcube
3) Topola – Miedniewice – Rawka – ul. Skłodowskiej - Osiedle Widok
– ul. Sobieskiego Ferroxcube
4) Lipce Reymontowskie-Święte Laski - Słomków-Maków-Krężce-Dąbrowice-HalinówSkierniewice ul. Łódzka- Zadębie- ul. Rawska – Ferroxcube
5) JEŻÓW - BYCZKI - GODZIANÓW - NOWE ROWISKA - DĘBOWA GÓRABALCERÓW
- SIERNIEWICE ul. MSZCZONOWSKA - FERROXCUBE
6) Skierniewice-Stary Łajszczew-Kamion-Prandotów-Franciszkany
-Kaczorów-Strzyboga-Podtrzcianna-Skierniewice

List motywacyjny oraz CV proszę przesyłać e-mailem na adres:

rekrutacja@ferroxcube.pl

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Dane osobowe kandydatów, którzy nie
zostaną zatrudnieni będą usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji na w/w stanowisko.
Prosimy o zamieszczenie i podpisanie klauzuli: Administratorem danych jest Ferroxcube Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Skierniewicach 96-100, Zwierzyniecka 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.
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życia
11
(15)
goda
04.50Na
KtoWspólnej
was tak(3301)
urządził?
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urządził?
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22.30 Podatek od miłości - komedia romantyczna, Polska 2018, reż. BartłoTVN
wyk. Aleksandra Domiej Ignaciuk,
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11.45 pher
Ukryta
prawda
(1307)
- serial, Pol.
03.25
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Poza prawem
16.10
- program
informacyjny
04.25
(1,
2)
Karuzela
dramat,
Polska
2014
16.15 Nowy
Interwencja
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16.55 Diabli
nadali
2 (10, 11)
Kanada
2015 ojcostwo
19.25Disco
Gość
„Wydarzeń”
- public.
04.40
Gramy
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(3276) - serial
Dzień
- film -SF,muz.,
USA/Niem.
04.40Apokalipsy
Disco Gramy
Polska 2010
2020
18.50
Wydarzenia
- program inf.
16.55
17.55
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ida: Wielkie uderzenie - film katastrof.,
04.15 Kabaretowa
Ekstraklasa
rozr.
Kanada 2015 16.55 Diabli nadali 2 (10, 11)
04.40
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w przestworzach
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i partnerzy
Dzień Apokalipsy
- film -SF,
USA/Niem.
Pechowy okup
serial,
Polska 2010
16.55 Sekrety
Diabli nadali
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13) 17.55
Wojny
09.40
rodziny
Dziecko
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magazynowe:
Kanada
Wojny konte
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Dlaczego
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nocąwikingów
- film
neroweGliniarze
(1, 2) 20.00
11.40
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- serial
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2014
12.50
Wydarzenia - programBrytania
inf.
22.00 Interwencja
Straszny film- 3mag.
- horror
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13.25
reporterów
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2003
Kroll
film
sensac.,
Polska
13.40 Trudne sprawy (1060) - serial, 1991
Pol.
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Trzeba zabić
miłość- serial,
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Pol.
14.40
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Polska
03.45 Saszka - etiuda film., Pol. 2018
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15.50 Wydarzenia, Pogoda
04.25 Filip z konopi - komedia, Polska 1981
16.15 Interwencja
- mag. reporterów
16.30 Na ratunek 112 (602): Opiekunka
17.00 Gliniarze (611) - serial, Polska
18.00 Pierwsza miłość (3277) - serial
18.50 Wydarzenia, Gość „Wydarzeń”
19.45 Sport, Pogoda
20.05 Nasz nowy dom - reality show
21.05 Przyjaciółki (212) - serial, Polska
POLSAT
22.10 Love Island.
Wyspa miłości
23.10 Step Up - taniec zmysłów - film
06.00 Nowy dzień - program inf.
muzyczny, USA 2006, reż. Anne
08.40 Malanowski i partnerzy (428):
Fletcher, wyk. Channing Tatum
Szybka randka - serial, Polska
01.35 Błękitna laguna: Przebudzenie 09.10 Malanowski i partnerzy (429):
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Pechowy okup - serial, Polska
03.20
Ekstraklasa
rozr.
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Sekrety rodziny
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04.40
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Gramy
muz.,
Polska
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05.25
Okazje inf.
- magazyn
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WydarzeniaTV
- program
13.25 Interwencja - mag. reporterów
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09.35 Little People: Mali odkrywcy (44, 45)
05.30
dobre George
i na złe8(764)
- serialBing
10.00 Na
Ciekawski
(6, 1) 10.55
06.25
Nie Moonzy
w sile, lecz
w prawdzie
- rep.3
(31) 11.05
2 (5) 11.15
Kot-o-ciaki
06.55
Familiada
teleturniej
(1) 11.35
Kumple z- dżungli
- na ratunek! (86)
07.30
na (21,
śniadanie
11.50 Pytanie
Scooby-Doo
22) 12.50 Blaze i me11.25
Rodzinka.pl
(152) Denver
- serial,- Polska
gamaszyny
3 (6, 7) 13.45
ostatni
Mustang:
Duch- wolności
dinozaur
(21) 14.00
11.50
Barwy
szczęścia
(2483)
serial
Miraculous:
BiedronkaPolska
i Czarny
3 (1, 2) 15.00
12.30
Koło fortuny
- teleturniej,
(26, 1)- 16.40
Kot (2, Kozacka
3) 16.00 Power
13.15
miłośćPlayers
(194/270)
serial
Jeźdźcy
BerkPolska
(2) 17.15
14.05
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banque -Obrońcy
teleturniej,
17.35
Pingwiny
Madagaskaru
Pingwi14.35
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(18) -(26)
serial,
Polska
19.00
2 (2, 3,2
4)(89)
ny z Madagaskaru
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15.10
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- serial
TVP
(6, 7) 20.00
Dzielnica- teleturniej,
strachu (21,Polska
5) 22.00
16.00
Koło fortuny
23.00
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lki
16.35
Familiada
05.25 Na
dobre i -nateleturniej
złe (765) - serial obycz.
00.00
Dzielnica
strachu
(17)
17.15
Promyk nadziei
(123) - serial, Tur.
06.25 Pożyteczni.pl
- magazyn
18.00
Panorama- teleturniej
- program informacyjny
06.55 Familiada
18.20
Va banque
- teleturniej,
Polska
07.30 Pytanie
na śniadanie
- pobudka
18.45
Kozackanamiłość
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- serial
07.55 Pytanie
śniadanie
- magazyn
19.35
Barwy szczęścia
- serial
11.25 Rodzinka.pl
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- serial
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- serial
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fortuny
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20.55
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- serial,
Pol.
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- serial
23.55
Ludzkie
historie:
Nieletni
inży15.10
ratownicy
- serial
06.25 Koło
Nie w
sile,
lecz
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Jak
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na2018
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Barwy
szczęścia
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15.35 Gra słów. Krzyżówka - teleturniej
16.05 Przysięga (494) - telenowela, Tur.
17.00 Teleexpress - program inf.
17.15 Jaka to melodia?
17.55 Klan (3858) - telenowela, Polska
18.20 Remiza. Zawsze w akcji! (24)
TVP 1- teleturniej
18.55 Jeden z dziesięciu
19.25 Sport, Wiad., Pogoda, Alarm!
05.15 Przysięga (493) - telenowela, Tur.
20.30 Leśniczówka (424) - telen., Polska
06.05 Elif (1064) - serial obycz., Turcja
21.00 Na sygnale (329) - serial, Polska
07.00 Transmisja mszy świętej
21.20 Sprawa dla reportera - magazyn
07.30 Dobre historie - mag., Polska 2021
22.15 Magazyn śledczy Anity Gargas
08.00 Wiadomości, Pogoda - inf.
22.50
08.15 Magazyn
Kwadranskryminalny
polityczny -997
public.
23.45
Reporterów
08.40 Magazyn
Ranczo 6Ekspresu
(73) - serial
obycz., Polska
00.45
T
anie
dranie
Moroz
i
Kłopotowski
09.40 Komisarz Alex 14 (171) - serial
świat24- talk
-show
10.35 komentują
Ojciec Mateusz
(309)
- serial
11.25 Remiza. Zawsze w akcji! (23)
12.00 Wiad.,TV
Agrobiznes,
Agropogoda
PULS
12.35 To się opłaca - magazyn
12.50 Fascynujące migracje (3/4) - serial
06.00 Zbuntowany anioł (173) 07.00 Ro14.00 Elif (1065) - serial
obyczajowy, Turcja
dzinny
interes 5 (206) 08.00
Lombard. Ży-

WTOREK

19.00
19.30
20.00
20.30
21.35
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Ekonomik i Prus wygrały
lekkoatletyczną Licealiadę

Na terenie przy Schronisku dla Bezdomnych
Zwierząt w Skierniewicach, przy ulicy Pamiętnej,
w niedzielę (10.10) odbędzie się czwarta edycja
Biegu z PSYjacielem.
Bieg/spacer z pieskami ze
Schroniska dla Bezdomnych
Zwierząt w Skierniewicach
odbędzie się w niedzielę 10
października 2021 roku na
dwóch dystansach, bieg – 3,5
km, spacer – 3,0 km. Wydarzenie ma charakter wielowymiarowy, a głównymi akcentami są: popularyzacja opieki
nad psami, aktywny wypoczynek w towarzystwie psa oraz
przeciwdziałanie bezdomności
zwierząt
Inicjatywa ma dobroczynny
charakter, całość opłat startowych zostanie przeznaczona
na cele statutowe Fundacji
Pomocy Zwierzętom ROKA
Podczas imprezy będzie
można porozmawiać z behawiorystą, będzie zorganizowa-

ny Bazarek, z którego dochód
przekazany zostanie na cele
statutowe Fundacji ROKA.
Organizatorem zawodów
jest Fundacja Pomocy Zwierzętom Roka w Skierniewicach. Współorganizatorzy to
Ośrodek Sport i Rekreacji w
Skierniewicach, ZUM Skierniewice
Bieg/spacer odbędzie się w
lasku za schroniskiem. Biuro zawodów otwarte będzie
od godziny 8.00, a oficjalne
rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 9.45. Bieg wystartuje o godz.10.00, spacer
o 12.00
Limit uczestników to 300
osób, a warunkiem uczestnictwa każdego z zawodników
w zawodach jest dokonanie wpłaty cegiełki na konto
Fundacji Pomocy Zwierzętom
Roka do 6 października lub
wpłaty w dniu biegu/spaceru w biurze zawodów. Odbiór
pakietów startowych organizatorzy przewidzieli od godziny
8.00.
am
fot. Adam Michalski

fot. Adam Michalski

Czwarta edycja Biegu
z PSYjacielem

Najlepsze skierniewickie lekkoatletki: Aleksandra Tarnowska, Anna Bibik i Anna Kłosińśka tym razem reprezentowały swoje
szkoły.

Kalendarz Szkolnego Związku Sportowego w Skierniewicach wypełniony jest wydarzeniami, w których rywalizację między sobą podejmują reprezentacje skierniewickich szkół. Za nami Licealiada w koszykówce i lekkiej atletyce.
Adam Michalski
Na orliku przy ulicy Szarych Szeregów w Skierniewicach odbyły się (23.09) zawody w koszykówce 3x3 dziewcząt i chłopców. Rywalizacja
zakończyła się zwycięstwami
dziewcząt z LO im. Prusa i
chłopców z ZS nr 3.
Do turnieju dziewcząt
zgłosiły się dwie drużyny, a
reprezentacja Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa
pokonała Zespół Szkół nr 3
10:4. W rywalizacji chłopców wystąpiły cztery drużyn.
Grano systemem każdy z każdym. Po sześciu spotkaniach
okazało się, że turniej wygrała

ekipa Ekonomika, która zanotowała komplet zwycięstw.
Drugie miejsce zajął Prus,
który w bezpośrednim starciu
uległ ZS nr 3, 9:17. Najlepsze
zespoły zagrają w finałach
wojewódzkich, dziewczęta 1
października, chłopcy 4 października. Oba turnieje odbędą się w Łodzi. Organizatorem
zawodów był Szkolny Związek
Sportowy przy współpracy z
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
w Skierniewicach.
Za uczniami skierniewickich szkół ponadpodstawowych jest już także lekkoatletyczna Licealiada. Na stadio-

nie przy ulicy Tetmajera toczyła się walka o zwycięstwo i
awans do półfinału wojewódzkiego w konkurencjach biegowych (sprinty, biegi średnie
oraz sztafety) i technicznych
(skok w dal i pchnięcie kulą).
W rywalizacji dziewcząt
najlepsza okazała się reprezentacja Zespołu Szkół nr 3
z dorobkiem 808 pkt. Panie
z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa uzyskały 707
punktów. Wśród chłopców
zdecydowanie najlepsi byli
podopieczni Piotra Łysikowskiego z LO Prusa, którzy
zgromadzili 923 punktów.

Kolejne miejsca zajęli: ZS nr 3
(748 pkt.), ZSZ nr 1 (673 pkt.)
i ZSZ nr 2 (463 pkt.).
Najbliższą imprezą organizowaną przez Szkolny Związek Sportowy będą Sztafetowe
Biegi Przełajowe w kategoriach Igrzyska Dzieci, Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Licealiada, które zaplanowano na
czwartek (30.09).
W październiku sportowe
reprezentacje szkół powalczą
w zawodach w badmintonie,
pływaniu i tenisie stołowym.
Zdjęcia z zawodów
Szkolnego Związku
Sportowego na eglos.pl

Skierniewiczanie w minionych latach bardzo chętnie brali
udział w Biegu z PSYjacielem.

Rajd Lata przełożony
na 10 października
Po kilku miesiącach do
miasta wracają rajdowe
emocje. Na niedzielę (10.10)
planowana jest II Eliminacja Rajdu o Puchar Prezydenta Miasta Skierniewice.
– Pierwotnie planowaliśmy
rajd na ostatnią niedzielę

Judocy MLKS Wojownik
Skierniewice w miniony
weekend rywalizowali w
Józefosławiu koło Piaseczna gdzie odbył się cykliczny Turnieju Judo
Dzieci BUSHIDO CUP.
Skierniewiczanie zdobyli
17 medali, 6 złotych, 8
srebrnych i 3 brązowe.
W najmłodszej kategorii do
10 lat złote medale wywalczyli
Mateusz Bizoń i Wojciech Skoneczny, srebro zdobyła Eliza
Potaczek. W kategorii U12 złote krążki padły łupem Zuzanny Gródeckiej, Dominiki Gutowskiej i Macieja Łukasika.

Srebrne medale zdobyli: Aleksandra Miłosz, Alicja Dyba,
Maja Nowicka, Kaja Kaźmierczak i Tomasz Potaczek. Brązowe medale wywalczyli Artur
Malkowski i Jakub Brudka.
W kategorii U14 na najwyższym stopniu podium stanął
Edmund Gorczyca. Srebrne
medale zdobyli Oliwia Dworczyńska i Emilia Kowalik, a
brąz Franciszek Olejniczak.
Miejsca poza podium zajęli:
Bogusław Maszynkiewicz, Kacper Karkowski i Bartłomiej Kowalski. Trenerami zawodników
MLKS Wojownik są: Jerzy Gołębiewski, Michał Gołębiewski
am
i Andrzej Owczarek.

fot. Wojownik

Medale Wojowników
w Józefosławiu

września, jednak ostateczny
termin to 10 października –
mówi Krzysztof Czapnik, organizator wydarzenia.
Zapisy trwają od adresem
rajdyskc@op.pl.
Póki co w 2021 roku odbyła się jedna rajdowa impreza,
wiosenny Rajd Wiosny. am

Zawodnicy MMKS Wojownik Skierniewice podczas zawodów w Józefosławiu.
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Unia Skierniewice w 1/16 Pucharu Polski 2021/2022!

Piotr Kłąb z dwiema bramkami w lidze
fot. Adam Michalski

Unia Skierniewice napisała kolejny rozdział w swojej pięknej historii.
Po trzech triumfach w pucharach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, za
trzecim podejściem wywalczyła awans do 1/16 głównej drabinki pucharu Polski. Podopieczni Piotra Kocęby pokonali w Elblągu Concordię 2:0. Trzy dni później w kolejnym ligowym starciu Unia ograła w
Książenicach Legię II Warszawa 2:0, a obie bramki zdobył Piotr Kłąb.
Adam Michalski
– Życzę chłopakom zwycięstwa. Niech pięknie zapiszą
karty historii skierniewickiej
piłki – tak, przed środowym
(22.09) meczem skierniewicką Unię wspierał były trener
Rafał Smalec. – Jedziemy do
Elbląga po zwycięstwo i zrobimy wszystko, żeby awansować
do kolejnej rundy - tak mówił
Piotr Kocęba, obecny trener
trzecioligowca. Życzenia spełniły się, plany zostały zrealizowane. Unia pokonała Concordię Elbląg 2:0 w meczu 1/32
Pucharu Polski i awansowała
do kolejnej rundy.
Zespół Unii po raz trzeci z
rzędu wystąpił w 1/32 Pucharu Polski. W środę (22.09), w
Elblągu ekipa Piotra Kocęby
grała z tamtejszą, czwartoligową Concordią. Stawką był
prestiż, szansa gry z jednym
z potentatów polskiej piłki w
1/16 rozgrywek oraz 45 tys.
złotych. Ekipa ze Skierniewic
wygrała 2:0 po bramkach Piotra Kłąba z 37. minuty oraz
Krzysztofa Wojciechowskiego z
80. Podopieczni Piotra Kocęby
jeszcze dwukrotnie trafili do
siatki rywali, ale sędzia bramek nie uznał.
W minionych dwóch latach
Unia po triumfach na pozio-

mie województwa, w 1/32
trafiała na uznane firmy, mistrza Polski Piasta Gliwice
w 2019 roku i Widzew Łódź
w 2020. Mecze rozgrywane
przy ulicy Pomologicznej zakończyły się porażkami Unii z
Piastem Gliwice, po dogrywce
i Widzewem Łódź 0:4. Tym razem było inaczej i Unia mogła
cieszyć się z awansu do grona
32 najlepszych ekip Pucharu
Polski 2021/2022, co jest historycznym sukcesem w skali
nie tylko miasta ale i całego
regionu.
Na boisku Concordii od
pierwszych minut pojawiło
się pięciu zawodników pamiętających czerwcowy zwycięski
finał pucharu wojewódzkiego.
Konrad Kowalczyk, Kamil Waśniowski, Damian Makuch,
Hubert Berłowski i Piotr Kłąb
po trzech miesiącach osiągnęli
kolejny, pucharowy sukces.
Unia rozpoczęła mecz w
składzie: Mateusz Wlazłowski, Konrad Kowalczyk, Bartosz Winkler, Krzysztof Wojciechowski, Ignacy Ogłoziński, Oskar Szczodry, Damian
Makuch, Kamil Waśniowski,
Hubert Berlowski, Piotr Kłąb
i Kamil Sabiłło. W trakcie
meczu Miłosz Nowak zmienił

Zmiana lidera w okręgówce
Bardzo ciekawie rozwija
się piłkarski sezon w
skierniewickiej okręgówce. W spotkaniu na szczycie tabeli Widok Skierniewice, na boisku w Sierakowicach podejmował
(25.09) lidera Jutrzenkę
Drzewce. Młoda drużyna
Rafała Rożka wygrała ze
spadkowiczem z IV ligi
2:0. Liderem został Manchatan, który u siebie
ograł Unię II 3:1.
Na weekend (25-26.09) zaplanowano 8. kolejkę sezonu
2021/2022 w IV grupie Klasy
Okręgowej. W sobotę odbyły się
trzy spotkania, trzy najbardziej
interesujące lokalnych kibiców.
Na boisku w Sierakowicach, gdzie spotkania w
roli gospodarzy w sezonie
2021/2022 rozgrywa Widok,
osiedlowi podejmowali lidera,
Jutrzenkę Drzewce. Młoda
ekipa gospodarzy okazała się
lepsza od doświadczonych
podopiecznych Roberta Szuberta. Widok kontrolował grę,
mimo, iż ustępował warunkami fizycznymi, piłkarskimi
umiejętnościami przewyższał
lidera. Osiedlowi wygrali zasłużenie po bramkach Macieja

Zająca i Jakuba Rudnickiego.
Po sobotnich spotkaniach
osiedlowi awansowali na
pozycję wicelidera, liderem
został Manchatan, który pokonał Unię II Skierniewice
3:1, dzięki trafieniom Przemysława Stańczaka i Mariusza
Broniarka (dwie bramki). W
trzecim sobotnim meczu Start
Brzeziny ograł 10:0 Juvenię
Wysokienice.
W niedzielę (26.09) Pelikan
II Łowicz ograł GKS Bedlno
3:1, Olimpia Chąśno uległa
Mazovii Rawa Mazowiecka 3:4,
Olimpia Jeżów pokonała Pogoń
Bełchów 5:3, Korona Łaguszew
uległa Olimpii Niedźwiada 2:3,
a Orlęta Cielądz przegrały 1:5
z GLKS Wołucza.
W najbliższy weekend GLKS
Wołucza podejmie Manchatan Nowy Kawęczyn, Olimpia
Niedźwiada zmierzy się z Orlętami Cielądz, Pogoń Bełchów
zagra z Koroną Łaguszew,
Jutrzenka Drzewce podejmie
Olimpię Jeżów, Juvenia Wysokienice zagra z Widokiem
Skierniewice, Mazovia Rawa
Mazowiecka ze Startem Brzeziny, GKS Bedlno z Olimpią
Chąśno, a Unia II Skierniewice
z Pelikanem II Łowicz.
am

Huberta Berłowskiego, a Maciej Wilanowski za Kamila Waśniowskiego.
Ostatnie mecze tej rundy
odbędę się 29 września. Później poznamy 16 par, które
powalczą o awans do 1/8.
Spotkania 1/16 zaplanowano na 27 października. Unia
poza sukcesem sportowym
zagwarantowała sobie premię
finansową z PZPN w wysokości minimum 45 tys. złotych.
Kilka dni później zespół
ze Skierniewic powrócił do
rywalizacji ligowej. W sobotę
(25.09) Unia w Książenicach
grała z rezerwami Legii Warszawa. Goście wygrali 2:0, a
obie bramki dla zwycięzców
zdobył Piotr Kłąb.
– Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało nam
się wygrać sobotni mecz na
trudnym terenie z wymagającym przeciwnikiem – mówi
Piotr Kłąb. – Legia to marka
sama w sobie, która tego
dnia postawiła naprawdę
wysoko poprzeczkę, której
sprostaliśmy. Czas na radość już był, a ta była ogromna. Liga jednak jest długa,
wiec myślimy już o każdym
kolejnym meczu. Zarówno
indywidualnie i drużynowo

Piotr Kłąb
zdobył dwie
bramki w
meczu z Legią
II Warszawa, a
Unia zwyciężyła na boisku
rywala 2:0.
ciężko pracujemy, żeby takie
mecze wygrywać. Cieszę się,
że tak dobrze rozpoczęliśmy
aktualny sezon. Moje bramki to wynik pracy całego zespołu. Wiedziałem, że forma
i gole przyjdą tylko potrzeba
konsekwencji i cierpliwości.
Nasze wysokie miejsce w tabeli, czy awans do 1/16 PP
to nie jest dzieło przypadku.

Pomimo wielu zmian przed
sezonem, wszyscy możemy
z podniesioną głową przygotowywać się do kolejnych
meczów jakie nas czekają –
dodaje Piotr Kłąb.
Dzięki wygranej i bilansowi
6. zwycięstw, 1. remisu i 3. porażek Unia (19 pkt.) zajmuje
3. miejsce w tabeli. Wyżej są
jedynie Polonia Warszawa (19

Jutrzenka z Unią hitem
czwartej rundy pucharu
Na czterech stadionach, w
środę (29.09) rozegrane
zostaną mecze czwartej
rundy pucharu Polski na
szczeblu okręgu. Miasto i
powiat reprezentowane
będzie przez trzy zespoły.
W Lipcach Reymontowskich Jutrzenka Drzewce
podejmie Unię Skierniewice. W Trzciannie Manchatan Nowy Kawęczyn zagra
z Orłem Nieborów.
Na etapie trzeciej rundy
do pucharowych rozgrywek
włączyli się trzecioligowcy
Pelikan Łowicz i Unia Skierniewice oraz czwartoligowcy
Orzeł Nieborów i Zryw Wygoda.
Swoją kolejną przygodę z
pucharem bardzo dobrze rozpoczęła Unia, która rozbiła w
Łowiczu rezerwy Pelikana
10:0, a bramki zdobyli: Kamil Sabiłło (3), Oskar Szczodry (2) Piotr Kłąb (2) Ignacy
Ogłoziński (2) i Przemysław
Żuchowski.

Trudne warunki wyżej notowanemu rywalowi postawiła młoda drużyna Widoku.
Podopieczni Rafała Rożka
remisowali z czwartoligowym Zrywem Wygoda 2:2 w
regulaminowym czasie gry, a
o losach meczu rozstrzygnęły
rzuty karne. Te minimalnie

lepiej egzekwowali goście,
którzy ostatecznie awansowali do czwartej rundy.
Bramki dla Widoku w regulaminowym czasie gry zdobyli: Wojciech Wojciechowski i
Miłosz Krawczyński.
Skromne zwycięstwo dające
awans zanotowała ekipa Ju-

pkt.) i Legionovia (23 pkt.).
W najbliższą sobotę Unia
w lidze zmierzy się w Skierniewicach z Pilica Białobrzegi
(2.10, godz.15.00). W środę
zespół pojedzie do Lipiec Reymontowskich, gdzie zagra z
Jutrzenką Drzewce w ramach
4. rundy okręgowego pucharu
Polski.

trzenki Drzewce, która na wyjeździe pokonała Olimpię Chąśno 1:0 dzięki bramce Dawida
Krawczyka. Śladami kolegów z
okręgówki i powiatu skierniewickiego poszli piłkarze z Nowego Kawęczyna, a Manchatan
ograł Oldbojów Mazovii w Rawie Mazowieckiej 2:0. Bramki
zdobył Mariusz Broniarek.
Spotkania czwartej rundy zaplanowano na koniec
września. Wszystkie spotkania rozegrane zostaną w środę (29.09), początek godzina
15.30. Mecze 1/2 finału odbędą się 13 października.
am

Puchar Polski na szczeblu okręgu w liczbach
Wyniki 3. rundy (15.09) 15 września
Mazovia Rawa Mazowiecka
– Orzeł Nieborów
Pelikan II Łowicz
– Unia Skierniewice
Start Brzeziny
– Pelikan Łowicz
Widok Skierniewice
– Zryw Wygoda
Olimpia Chąśno
– Jutrzenka Drzewce
Dar Placencja
– Pogoń Bełchów
Oldboje Mazovia Rawa Mazowiecka– Manchatan Nowy Kawęczyn
Orlęta Cielądz
– GKS Bedlno
Pary 4. rundy (29.09)
Manchatan Nowy Kawęczyn – Orzeł Nieborów
Jutrzenka Drzewce
– Unia Skierniewice
GKS Bedlno
– Pelikan Łowicz
Dar Placencja
– Zryw Wygoda
Wszystkie spotkania rozegrane zostaną w środę (29.09), początek godzina 15.30.

2:5.
0:10.
1:3.
2:2, karne 3:5.
0:1.
4:0.
0:2.
0:2.
29 września, 15:30
29 września, 15:30
29 września, 15:30
29 września, 15:30
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Filip Nowicki i Bartosz Żaczkiewicz na podium
mistrzostw Polski!

fot. UKS Vis
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Lekkoatleci UKS Vis Skierniewice Filip Nowicki i Bartosz Żaczkiewicz zostali brązowymi medalistami Lekkoatletycznych
Mistrzostw Polski U16, które odbyły się w Karpaczu.
Adam Michalski
Podopieczni Jolanty Barskiej Filip Nowicki i Bartosz
Żaczkiewicz na dystansie 110
metrów przez płotki uzyskali
identyczny czas 15.79 sek.
i zajęli ex aequo 3. miejsce
zdobywając brązowe medale
Lekkoatletycznych Mistrzostw
Polski U16 Polskiego Związku
Lekkiej Atletyki 2021 w Karpaczu. W tej samej konkurencji, kolejny reprezentant UKS
Vis Ignacy Andrzejczak, pod-

opieczny Joanny Korwek zajął
punktowane 10. miejsce.
Tydzień wcześniej (18.09)
skierniewiczanie wzięli udział
w Mistrzostwach Mazowsza
U16. Pierwsze trzy miejsca na
dystansie 110 metrów przez
płotki zajęli reprezentanci
UKS Vis. Wygrał Filip Nowicki z czasem 16.19 sek., drugi
był Ignacy Andrzejczak z rekordem życiowym 16.43 sek.,
a trzeci Bartosz Żaczkiewicz

(16.72 sek).
Bardzo dobry wynik i rekord życiowy 13.49 sek. na
100 metrów zanotował Michał
Synajewski.
Sztafeta UKS Vis na dystansie 4x100 metrów uzyskała czas 47.41 sek. Drużyna pobiegła w składzie: Michał
Synajewski, Filip Nowicki,
Ignacy Andrzejczak i Bartosz
Żaczkiewicz.

Filip Nowicki i Bartosz Żaczkiewicz z trenerką Jolantą Barską.

Skierniewicki Triathlon po raz trzeci. Robert Jasion ponownie najlepszy
Nad Zalewem Zadębie w minioną niedzielę
(26.09) odbył się III Cross Triathlon Skierniewicki. Organizatorem wydarzenia był
PTTK „Szaniec”. Po raz trzeci wygrał łodzianin Robert Jasion. Imprezą towarzyszącą był
Duathlon Kids.
Adam Michalski

W zawodach brały udział całe rodziny.
Na zdjęciu Monika i Jakub Paciorek z dziećmi.
Cała trójka pociech wzięła udział w rywalizacji
w ramach Duathlon Kids.

Robert Jasion (nr 9) po raz trzeci wygrał Skierniewicki Triathlon.

W ramach Duathlon Kids dzieci odcinek rowerowy pokonywali po fragmencie betonowej alejki.

Wszyscy uczestnicy Duathlon Kids otrzymali pamiątkowe medale.

Zawody poprzedziła rozgrzewka, którą ze sceny poprowadzili
sami uczsetnicy.

Najmłodsi startowali w asyście rodziców.

Po odcinku pokonanym
rowerem, najmłodsi biegli
do mety.

Szczęście, to pierwsze słowo, które przychodziło na
myśl przy okazji niedzielnych
zawodów triathlonowych nad
skierniewickim Zalewem Zadębie. Organizacja tego typu
wydarzenia, pod koniec września niosła ze sobą spore ryzyko związane z pogodą. Wspomniane szczęście uśmiechnęło się do sportowców i tych
najstarszych i tych młodszych.
Rywalizacji towarzyszyła
przyjemna temperatura oraz
głośny doping rodziców zagrzewających do wysiłku swoje pociechy.
Tuż po starcie triathlonistów do zmagań przystąpili
najmłodsi, którzy w ramach
Duathlon Kids rywalizowali w jeździe rowerem i biegu.
Najlepsi otrzymali nagrody, a
wszyscy uczestnicy pamiątkowe medale.
Zmagania seniorskie po
raz trzeci w trzyletniej historii
Skierniewickiego Triathlonu
wygrał łodzianin Robert Jasion, który trasę rywalizacji
pokonał w czasie 1:42:13.
Drugi linię mety minął Dawid
Ryczko z Łodzi (1:44:07), a
trzeci Łukasz Walasik, także
z Łodzi (1:45:29). Najlepszy
z grona skierniewiczan Robert Sadowy był 5. z czasem
1:49:07. W najlepszej „10” znalazło się pięciu reprezentantów
gospodarzy. Tomasz Kalisiak
był 6. (1:49:21), Krzysztof
Perzankowski 7. (1:50:42),
Marcin Samson 8. (1:53:11), a
Jakub Bizup 9. (1:53:50).
Rywalizację pań wygrała
Agata Walczak z Łodzi, która z czasem 1:54:44 była 11.
w klasyfikacji open. Druga
wśród kobiet była Renata Biniewicz z Łęczycy (2:15:00), a
trzecia Aleksandra Trambo-

wicz (2:22:25). Sklasyfikowano 37. uczestników.
Rywalizację sztafet wygrała drużyna Team Na Triathlon w składzie Robert Lorenc
(rower), Michał Grotkowski
(kajak) i Wojciech Frączek
(bieg). Zwycięzcy uzyskali czas
1:34:22.
W porównaniu z dwiema
pierwszymi edycjami zawodów tegoroczna frekwencja
była najniższa zarówno w rywalizacji indywidualnej jak i
drużynowej.
W ramach Triathlonu
Skierniewickiego, podobnie
jak przed dwoma i trzema laty
uczestnicy trasę pokonali rowerem, biegiem i kajakiem, a
na całość złożyły się: jazda rowerem mtb na dystansie około 25 km przez Skierniewice
i okolice, pływanie kajakiem
na dystansie około 3 km po
Zalewie Zadębie oraz bieg na
dystansie 5 km (1 pętla wkoło
zalewu).
Organizatorem wydarzenia
III Cross Triathlon Skierniewicki był PTTK „Szaniec” w
Skierniewicach, przy współpracy z OSiR Skierniewice,
Pływalnią Miejską NAWA, oraz
stowarzyszeniem Razem Dla
Skierniewic.
Start i meta będą znajdowały się nad Zalewem Zadębie
przy ul. Konwaliowej.
Póki co historia skierniewickiego triathlonu jest dosyć
krótka. Poza rywalizacją w
2021 roku, zawody odbyły się
w także w latach 2018 i 2019.
Impreza pierwotnie zaplanowana na pierwszą wrzesień
2020 (6.09) została odwołana,
powodem zmiany była pandemia koronawirusa.
fot. Adam Michalski
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