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Mili Moi,
Zgodnie z kronikarskim charakterem naszego pisma przedstawiamy
Wam kolejn¹ gar�æ  wydarzeñ, którymi ¿y³a nasza spo³eczno�æ w ostat-
niom kwartale. Mamy nowe w³adze samorz¹dowe, a wraz z nimi nowe
decyzje. Prezentujemy zatem uchwa³ê bud¿etow¹ i plany inwestycyj-
ne do roku 2010.
Min¹³ czas spotkañ op³atkowych, zbli¿aj¹ siê zabawy choinkowe, stud-
niówki, ferie zimowe i tylko... zimy w tym roku nie widaæ.

Tesa Sarlej

nr 30
                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego
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W numerze m.in.:
Patron SP Witów

Patron SP Nr1

Bud¿et

Inwestycje

MZK - wiadomo�ci

Boles³aw Kwapiñski

SP w Przyg³owie

Policja

Jase³ka

Ciekawostki

MOK - wiadomo�ci

��WIT�

Urz¹d Miejski w Sulejowie, ul. Konecka
przed wojn¹ mieszka³ tu i pracowa³ doktor Boles³aw Kwapiñski.
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gra na dudach

 

Jan Pawe³ II
patron najgodniejszy

17 pa�dziernika Szko³a Podsta-
wowa w Witowie prze¿ywa³a swo-
je wielkie �wiêto. Ju¿ od 13 maja
2006r. placówka nosi imiê Jana
Paw³a II, ale oficjalne uroczysto�ci odby³y siê 17 pa�-
dziernika. Wybrano ten termin ze wzglêdu na przypa-
daj¹c¹ na dzieñ wcze�niej rocznicê wyboru Jana Paw-
³a II na papie¿a oraz na rocznicê  10-lecia istnienia no-
wego budynku placówki.

W szkole ju¿ od dawna planowano podj¹æ kroki
w celu nadania jej imienia. Zgodnie z procedurami ca³a
spo³eczno�æ szkolna i lokalna niemal jednog³o�nie wy-
bra³a na patrona osobê Jana Paw³a II. Do tej decyzji po-
zytywnie odnios³a siê Rada Miasta w Sulejowie i Kuria
Biskupia w £odzi. Powo³ano Komitet Nadania Szkole
Imienia w sk³adzie: Dyrektor Hanna Kopeæ oraz nauczy-
cielki Agnieszka Ró¿ycka i Wanda Sawa. Komitet pla-
nowa³, koordynowa³ i w du¿ej czê�ci  wykonywa³ prace
umo¿liwiaj¹ce przygotowanie tej uroczysto�ci. W pra-
ce zaanga¿owa³y siê zarówno w³adze samorz¹dowe, spo-
³eczno�æ lokalna oraz sponsorzy. Najwiêksze wsparcie
finansowe lub rzeczowe okazali: Stanis³aw Sierant - fun-
dator podestów, Ireneusz Czerwiñski - fundator gabloty
na sztandar, Tadeusz Wypych - fundator popiersia pa-
pie¿a, Lucjan Duka³a - fundator tablicy ¿eliwnej na szko-
³ê, Tomasz Kaczmarek - fundator kostki brukowej, Da-
riusz Michta - fundator  tkanin dekoracyjnych, Radni
Rady Miejskiej w Sulejowie, Dariusz Szczepanik - fun-
dator sprzêtu sportowego, Henryk Supady - fundator fi-
ran, Jacek Ga³ek - fundator sprzêtu nag³a�niaj¹cego.

Du¿¹ pomoc okaza³ tak¿e
proboszcz  witowskiej pa-
rafii ks. Kanonik Grzegorz
Gogol, fundator drzewca
do sztandaru.

W�ród osób, które
w znacz¹cy sposób przy-
czyni³y siê do nadania
szkole imienia i do
u�wietniania uroczysto�ci
znale�li siê: Dyrektor
Gim. w D¹browie nad
Czarn¹ - El¿bieta Ogrod-
nik, Dyrektor Szko³y Pod-

stawowej w D¹browie nad Czarn¹ - Zdzis³aw Brandys,
Aneta Ró¿ycka, Waldemar Sawa, Roman Kopeæ
i Krzysztof Og³oza.

Za okazan¹ pomoc i wsparcie sk³adamy wszystkim
jeszcze raz serdeczne podziêkowania.

Uroczysto�ci nadania szkole imienia rozpoczê³y siê
w ko�ciele p.w. �w. Ma³gorzaty i Augustyna w Witowie od
Mszy �wiêtej, któr¹ po uroczystym ods³oniêciu cudowne-
go obrazu Matki Bo¿ej Zwiastowania celebrowa³ Metro-
polita £ódzki Ksi¹dz Arcybiskup W³adys³aw Zió³ek. Pod-
czas Mszy odby³o siê po�wiêcenie sztandaru szko³y wyko-
nanego przez siostry Karmelitanki Bose w £odzi. Rada Ro-
dziców przekaza³a go dyrekcji szko³y, pani Hannie Kopeæ,
a ta przedstawicielom uczniów. Sztandar szko³y przedsta-
wia na awersie podobiznê patrona b³ogos³awi¹cego z okna
Domu Ojca oraz Jego s³owa: "Wy jeste�cie nadziej¹ ludz-
ko�ci" i Szko³a Podstawowa w Witowie, a na rewersie go-
d³o pañstwowe. Po Mszy w uroczystym pochodzie wszy-
scy przeszli do szko³y.

Pani Dyrektor przywita³a wszystkich go�ci: dostoj-
ników ko�cielnych, przedstawicieli w³adz o�wiatowych,
samorz¹dowych i lokalnych oraz spo³eczno�æ lokaln¹.
Z³o¿y³a równie¿ podziêkowania wszystkim darczyñcom
szko³y. Nastêpnie Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary-
³a, by³a Dyrektor Szko³y Janina Ruszkiewicz, przedsta-
wicielka Dyrektorów placówek o�wiatowych w Sulejo-

wie Danuta Gielec, prezes ZNP Barbara Ka-
³u¿a i Sekretarz Wydzia³u Katechetycznego
w £odzi ks. Karol Olczyk. wyg³osili prze-
mówienia i z³o¿yli ¿yczenia.

Oficjalne uroczysto�ci zakoñczy³o s³ow-
no-muzyczne przedstawienie w wykonaniu
uczniów szko³y.

Wybór Jana Paw³a II na patrona to
ogromna odpowiedzialno�æ i wielkie wyzwa-
nie. Ca³a spo³eczno�æ szkolna do³o¿y wszel-
kich starañ, aby postawa i s³owa naszego pa-
trona sta³y siê drogowskazem, uczy³y poko-
ry, uczciwej pracy i szacunku wobec innych.

Agnieszka Ró¿ycka
Wanda Sawa

SP
      w  Witowie
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NADANIE IMIENIA

Procedura wyboru patrona Szko³y Podstawowej
nr1 w Sulejowie rozpoczê³a siê w styczniu 2006 roku,
z inicjatywy p. Dyrektor Danuty Gielec przy wspó³-
udziale Parlamentu Uczniowskiego oraz Rady Peda-
gogicznej.

W akcjê tê w³¹czy³a siê ca³a spo³eczno�æ szkol-
na, a wiêc uczniowie Grono Pedagogiczne, pracow-
nicy administracyjno-socjalni oraz rodzice i spo³ecz-
no�æ lokalna. Nad prawid³owym przebiegiem kam-
panii wyborczej czuwa³a odpowiednio wybrana w tym
celu komisja w sk³adzie: Iwona Biskupska, Katarzy-
na Feldman, Barbara Grzelczak, Agnieszka Marzec,
Bo¿ena Pawlik, p. Marcin P¹czyñski, Beata Skawiñ-
ska, Hanna Stobiecka, El¿bieta Szczygliñska, Dorota
Witczak. Zespó³ ten opracowa³ szczegó³owy harmo-
nogram wyborów patrona szko³y.

W pierwszym etapie (od 1 lutego do 30 marca
2006r.) ka¿de z wymienionych wcze�niej �rodo-
wisk, wytypowa³o kandydatów. Uczniowie: Jana
Paw³a II - 14 klas, Lucjana Rudnickiego- 2 klasy,
Kornela Makuszyñskiego - 1 klasa, Miko³aja Ko-
pernika- 1 klasa.

Kandydatami pracowników szko³y zostali: Jan
Pawe³ II i Wis³awa Szymborska,

Kandydatami wysuniêtymi przez rodziców i spo-
³eczno�æ lokaln¹ byli: Jan Pawe³ II/ Karol Wojty³a,
Lucjan Rudnicki, Kazimiera Gliszczyñska, ks. Jan
Umiñski, ks. Kardyna³ Stefan Wyszyñski, Kornel Ma-
kuszyñski, Jan Brzechwa, Stanis³aw Psarski, Hen-
ryk Sienkiewicz, Kazimierz Sprawiedliwy, Wis³awa
Szymborska, Hans Christian Andersen, Miko³aj Ko-
pernik, A. i Cz. Centkiewiczowie, J. Janczewski, mjr
Hubal, Janusz Korczak, Seweryna Szmaglewska,
Maria Konopnicka, W³adys³aw Jagie³lo, Adam Mic-
kiewicz

W�ród tej spo³eczno�ci g³osowa³o 426 osób w tym
21 g³osów by³o niewa¿nych.

Drugi etap (od 1 kwietnia do 15 czerwca) elimi-
nowa³ liczbê pretendentów - do czterech:

- kandydata �rodowiska lokalnego i rodziców -
Jan Pawe³ II

- nauczycieli i pracowników szko³y- Jan Pawe³ II
- oraz uczniów: Jan Pawe³ II i Kornel Makuszyñski

Zatem w trzecim etapie pozosta³o nam dwóch kan-
dydatów Jan Pawe³ II i Kornel Makuszyñski. Prezen-
tacje ich sylwetek odby³y siê w poprzednim roku szkol-
nym (pisali�my w Suleju 28).

14 wrze�nia nadszed³ moment podjêcia wa¿nej
decyzji, która sta³a siê czê�ci¹ historii naszego mia-
steczka. W wyniku wyborów, w których uczestniczy-
³a spo³eczno�æ szkolna, patronem SP nr 1 w Sulejo-
wie zosta³ Papie¿ Jan Pawe³ II.

Decyzja ta zosta³a przypieczêtowana Uchwa³¹ Rady
Miejskiej w Sulejowie w dniu 24 pa�dziernika 2006r.

W bie¿¹cym roku
szkolnym og³oszono sze-
reg konkursów zwi¹za-
nych z osob¹ patrona. Ich
rozstrzygniêcie odbêdzie
siê podczas uroczysto�ci
zwi¹zanych z nadaniem
imienia w maju 2007r.,
na które to uroczysto�ci
ju¿ teraz wszystkich ser-
decznie zapraszamy.

Bo¿ena Pawlik

SP nr 1
      w  Sulejowie

Szkolne przerwy
Uczniowie SP nr 1 na przerwach bawi¹ siê i �pie-

waj¹ pod okiem nauczyciela - Violetty Binkowskiej,
która opracowa³a program profilaktyczny, maj¹cy na
celu rozwijanie w dzieciach umiejêtno�æ bezpieczne-
go i bez agresji spêdzania przerw miedzylekcyjnych.

Dzia³anie takie integruje wszystkich uczniów spê-
dzaj¹cych przerwy na korytarzu szkolnym i dba o roz-
wój psychofizyczny dzieci poprzez zabawy ruchowe
ze �piewem. Tematyka tych zabaw jest zaplanowana
(np. w pa�dzierniku pod has³em "Bezpiecznie poru-
szam siê po drodze", w listopadzie pod has³em "Je-
stem Polakiem").                                                  VB
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO

BUDZET
Rada Miejska w Sulejowie uchwa-

li³a bud¿et gminy na 2007 rok.
Prezentujemy fragmenty z ponad 20-stronicowej

UCHWA£Y NR IV/16/2006
RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE

z dnia 29 grudnia 2006 roku
 Pe³ny tekst dokumentu na stronie Urzêdu Miasta:

www.sulejow.pl

Bud¿et gminy planuje siê nastêpuj¹co:

1) dochody � 27.203.296 z³,
2) wydatki � 28.064.696 z³.

§ 4. Zaci¹ga siê kredyt w wysoko�ci 1.003.356
z³ na sp³atê planowanych, przypadaj¹cych na rok
2007, rat zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.

§ 5. Na finansowanie planowanego deficytu bu-
d¿etowego 2007 roku w kwocie 861.400 z³ zaci¹ga
siê kredyt w wysoko�ci 730.000 z³ oraz po¿yczkê z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony �rodowiska i Go-
spodarki Wodnej w £odzi w wysoko�ci 131.400 z³

§ 7. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w wysoko�ci
220.000 z³.

DOCHODY OGÓ£EM    27 203 296  z³

a w tym m. in.:
1. Dochody w³asne ........................ 9 491 779
w tym: zwp³ywy z podatków ........... 3 395 000

zwp³ywy z op³at (targowej, zezwolenia na
 sprzeda¿ alkoholu) ................... 454 000
zdochody z maj¹tku gminy ..... 590 000
zinne dochody nale¿ne gminie (podatek do-

chodowy od osób fizycznych) .......... 4 395 444
2. Subwencja ogólna........................ 12 004 477
w tym: zo�wiatowa.....................7 637 703
           zwyrównawcza................4 366 774
3. Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa - w tym m. in.
na �wiadczenia rodzinne oraz sk³adki na ubezpiecze-
nia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo³ecz-
nego .......................................... 5 707 040

Prognoza d³ugu gminy Sulejów na
31 grudnia 2007 r.

zZad³u¿enie na dzieñ 31.12.2006 r.......3 983 440 z³
zPlanowane kredyty w roku 2007r.......1 864 756 z³
zPlanowane kwoty sp³at w roku 2007r...1 003 356 z³

zZad³u¿enie na dzieñ 31.12.2007 r.
4 844 840 z³

WYDATKI OGÓ£EM  28 064 696 z³

xRolnictwo i ³owiectwo....................... 7 600
xTransport i ³¹czno�æ......................2 953 920
xDrogi publiczne  gminne.. ............2 893 920
xDrogi wewnêtrzne..............................50 000
xAdministracja publiczna to znaczy
     Rada Miejska, Urz¹d Miejski......3 146 031
xBezpieczeñstwo publiczne
i ochrona przeciwpo¿arowa................ 159 230
xObs³uga d³ugu publicznego..............200 000
xO�wiata i wychowanie.................10 577 045
   w tym:

wSzko³y podstawowe.....5  740 630
wPrzedszkola...................1 256 040
wGimnazja.......................2 482 180
wDowo¿enie uczniów do szkó³...258 415
wZespó³ obs³ugi ekonomiczno - administracy-
cjnej szkó³ .........................308 660

xPomoc spo³eczna............................6 419 769
xEdukacyjna Opieka Wychowawcza......562 300
   w tym

w�wietlice szkolne .............. 472 300
xGospodarka komunalna
i ochrona     �rodowiska....................... 2 370 815
xO�wietlenie ulic, placów i dróg...........4 01 000
xZak³ady gospodarki komunalnej......... 450 000
xKultura i ochrona
dziedzictwa narodowego........................ 521 000
w tym:

wDomy i o�rodki kultury, �wietlice
i kluby........................................... 154 000
wBiblioteki................................... 310 000

xKultura fizyczna i sport..................... 320 000
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KOMBATANCI

Prezentujemy wybrane wydatki na inwestycje w ro-
ku 2007. S¹ tu uwzglêdnione pieni¹dze na trzy rodzaje
inwestycji:
akontynuacje rozpoczêtych w latach w poprzednich,
anowych - jednorocznych,  planowanych na 2007,
anowych, planowanych na 2007 i lata nastêpne

Plan nak³adów na inwestycje w 2007 roku

 Ogó³em  uchwalono kwotê w wysoko�ci:

4 097 000 z³.
W tym na inwestycje w bierz¹cym - 2007 roku

przewidziana jest  kwota: ................. 2 593 000 z³,
Na inwestycje wieloletnie (lata 2007 - 2010)

w roku 2007 zostanie wydane ..........  1 504 000 z³.

wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie - lata 2007 -2010

          nak³ady w latach:                                            do 2006            w 2007      2008-2010
xPomoc finansowa w przebudowie drogi
pow. Je¿ów - Rozprza - Lubieñ - Bilska Wola ........................... 3000 ................. 10 000
xModernizacja drogi Witów Kol. - Przyg³ów ....................... 25 000 ................ 200 000 ........ 1 175 000
xDokoñczenie modernizacji ul. Jesionowej w Poniatowie ... 25 000 .......................................... 140 000
xPrzebudowa ulicy Dobra Woda w Sulejowie ....................... 25 000 ...................................... 1 116 000
xPrzebudowa ulicy K. Sprawiedliwego
i ulicy Basztowej w Sulejowie ............................................................................... 25 000 ............ 412 000
xPrzebudowa ulicy Wapiennej w Sulejowie .......... ............................................. 25 000 ............ 990 000
xModernizacja ulicy Przydzia³ki w Sulejowie
wraz z rozbudow¹ infrastruktury .................................................25 000 ................ 50 000 ........... 175 000
xModernizacja ul. Polnej we W³odzimierzowie ............................................................................ 215 000
xModernizacja ul. Poprzecznej w Przyg³owie ...................................................... 15 000 ............ 200 000
xPrzebudowa drogi od wsi Bia³a do
drogi wojewódzkiej numer 742 .............................................................................. 15 000 ............. 300 000
xDokoñczenie przebudowy ul. Rolniczej w Uszczynie ....................................... 15 000 ............. 117 000
xTermomodernizacja Szko³y Podstawowej w £êcznie ....................................... 150 000 ............ 250 000
xBudowa nowych i modernizacja istniej¹cych
boisk przy szko³ach podstawowych .......................................... 52 000 ................ 50 000 ............. 150 000
xRozbudowa Przedszkola w Przyg³owie
- c.o., kot³ownia i pomieszczeniami socjalne .......................................................... 15 000 ............ 15 000
xWymiana stolarki okiennej w Przedszkolu w Sul. ............................................... 15 000 .............45 000
xKompleksowe uzbrojenie terenu po
dzia³alno�æ us³ugowo-handlow¹ w Sulejowie ......................... 159 000 ................ 20 000 ........... 250 000
xModernizacja oczyszcz. �cieków i przepompowni ........................................... 610 000 ......... 5 150 000
xUszczelnianie istniej¹cej i rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w Sulejowie ............................................ 341 000 ....................................... 534 000
xBudowa drugiej niezale¿nej nitki wodoci¹gowej
z ujêcia "Barbara" w Sulejowie ...................................................................................................... 200 000
xBudowa trzeciego zbiornika wody przy
ujêciu "Barbara" wraz z modernizacj¹ ............................................................................................ 300 000
xBudowa wodoci¹gu w ul. Rycerskiej w Sulejowie .................. 55 000 ................ 50 000 ........... 95 000
xPomoc finansowa przy budowie sieci kanalizacji
sanitarnej do oczyszczalni w Piotrkowie Tryb. ............................ 29 000 ............... 59 000 ........................
xBudowa Centrum Sportowo - Rekreacyjno
- Kulturalnego w Sulejowie ul. Szkolna 2 ....................................... 5000 ............. 180 000 .......... 250 000
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
Plan nak³adów na inwestycje w 2007 roku

wydatki na zadania inwestycyjne jednoroczne

                             nak³ady w latach:                                      do 2006            w 2007
xOdwodnienie ulicy Topolowej w Przyg³owie ....................................43 000 ..............   ....... 10 000

xPrzebudowa ulicy Parafialnej w Sulejowie .........................................10 000 ..................... 120 000

xModernizacja drogi £azy D¹browa - £azy Du¿e .................................      0 ....................... 225 000

xDokoñczenie modernizacji ul. Rudnickiego w Sul. ......................... 608 000 ..................... 390 000

xPrzebudowa ul. W. £okietka i Mauretañskiej w Sul.......................... 430 000 ..................... 603 000

xPrzebudowa czê�ci ul. Nadpilicznej w Sulejowie ............................. 220 000 .................... 220 000

xDokoñczenie przebudowy ul. Nowe Osiedle we W³odz. ........................... 0 ...................... 150 000

xPrzebudowa ulicy Zielonej we W³odzimierzowie ............................... 11 000 .................... 251 000

xNak³adki asfaltowe na terenie Gminy Sul.: Przyg³ów  ........................................................... 40 000

xNak³adki asfaltowe na terenie Gm. Sul.: Witów - K³udzice ................................................... 25 000

xRozbudowa sieci, oprogramowania i wymiana stanowisk

komputerowych w Urzêdzie Miejskim ...................................................................................... 98 000

xZakup komputera z oprogramowaniem ..................................................................................... 5000

xModernizacja o�wietlenie ulicy Grunwaldzkiej w Sul. .......................................................... 10 000

xModernizacja o�wietlenia ulicznego na terenie gminy  .......................................................... 50 000

xBudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dobra Woda

z ulicami Widok i Cicha w Sulejowie .................................................... 117 000 ..................... 166 000

xZakup koparko-³adowarki dla zak³adu bud¿etowego ............................................................. 100 000

xProjekt na modernizacje oczyszczalni �cieków

wraz z przepompowniami  ...................................................................... 90 000 ..................... 150 000

Miejski Zak³ad Komunalny
w Sulejowie

 aktualno�ci, informacje, ciekawostki.

WYWÓZ NIECZYSTO�CI
Czwartek - Sulejów, Wójtostwo
�roda do 12.00 - Podklasztorze
Pierwszy wtorek miesi¹ca - Ko³o, Barkowice, Bar-
kowice-Mokre, Nowa Wie�
Drugi wtorek miesi¹ca - Witów, Witów Kolonia,
Zalesice, Zalesice Kolonia, Ka³ek, K³udzice, Pod-
pa³ek
Trzeci wtorek miesi¹ca - Bia³a, Bilska Wola, Doro-
tów, Klementynów, Piotrów, £êczno, Krzewiny, Kur-
nêdz, £azy-D¹browa, Po�lubieñ, Karolinów, Bindu-
ga, Adelinów, Miko³ajów, Salkowszczyzna

Pi¹tek co dwa tygodnie - Poniatów, Uszczyn, W³o-
dzimierzów, Przyg³ów, Korytnica
Wystawione nieczysto�ci  odbierane s¹ od godz. 7.30

Przypominamy jednocze�nie, ¿e MZK prowadzi
sprzeda¿ pojemników na nieczysto�ci o ró¿nych po-
jemno�ciach  (110 l, 120 l, 240 l, 1100 l).

Sekretariat MZK tel / fax (044) 61-62-163

WODOCI¥GI
Dobiega koñca modernizacja sieci wodoci¹gowej

na ul. Mauretañskiej, która polega na wymianie rur
azbestowych, modernizacji przy³¹czy i zasuw magistral-
nych. Jest to pierwszy etap przebudowy ulic i za³o¿e-
nia kanalizacji deszczowej.

KANALIZACJA
Trwaj¹ prace przy uszczelnianiu kolejnych odcin-

ków kanalizacji sanitarnej na odcinku ³¹cz¹cym Pod-
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p³k. Stanis³aw Burza-Karliñski

klasztorze z Sulejowem. Uszczelnione zostanie w b.r.
330 mb, co przyczyni siê do ograniczenia nap³ywu wód
gruntowych do �cieków.

LAMPY  ULICZNE
Zakoñczono wymianê 600 szt. lamp o�wietlenia

ulicznego na terenie miasta i gminy. Wymiana ta przy-
czyni³a siê do znacznych oszczêdno�ci zu¿ycia energii
elektrycznej oraz pozwoli³a z dniem 01.11. tego roku
przej�æ na o�wietlenie ca³onocne bez wy³¹czeñ na
wszystkich punktach �wietlnych.

 SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW
Zakoñczy³ siê sezon letni, który obfitowa³ w zbiór-

kê odpadów selektywnie gromadzonych przez mieszkañ-
ców. Gor¹ce lato sprawi³o, ¿e najwiêcej zebrano butelek
po napojach typu PET. Bardzo cieszy fakt, ¿e przyjê³y
siê pojemniki, do których mo¿na wrzucaæ ju¿ podzielo-
ne odpady. Jednak niektórzy mieszkañcy �wiadomie ³a-
mi¹ prawo i wrzucaj¹ do nich zwyk³e odpady komunal-
ne ze swoich gospodarstw tj.: pampersy, obierki po ziem-
niakach, resztki kuchenne, odpady budowlane itp.

Apelujemy do mieszkañców o wspieranie selek-
tywnej zbiórki odpadów i o nie wrzucanie do pojemni-
ków odpadów z domostw. Przypominamy po raz kolej-
ny o tym, ¿e tylko w³a�ciwe postêpowanie z odpadami
uchroni nas przed zasypaniem odpadami, pozwoli na
oszczêdno�ci i ochronê �rodowiska.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest od
1999 roku przynosi pozytywne efekty i pozwala na ko-
lejne dzia³ania przynosz¹ce korzy�ci. S¹ to korzy�ci w za-
kresie odzyskanych surowców wtórnych oraz uzyskanych
z tego tytu³u wp³ywów finansowych. Mieszkañcy chêt-
nie korzystaj¹ z pojemników do selektywnej zbiórki oraz
uczestnicz¹ w zbiórce w systemie workowym, dziêki
czemu zmniejsza siê ilo�æ odpadów komunalnych tra-
fiaj¹cych bezpo�rednio na sk³adowisko miejskie. Sk³a-
dowisko miejskie w Sulejowie ma wyznaczon¹ datê
(31.12.2008 r.) po której to nie wolno bêdzie sk³adowaæ
tam odpadów, a jedynie prowadzone bêd¹ prace rekulty-
wacyjne. Po zamkniêciu sk³adowiska nast¹pi zmiana
w systemie odbioru odpadów komunalnych zebranych
zarówno selektywnie jak i nie selektywnie oraz zmiana
w zakresie dalszego z nimi postêpowania. Bêdzie pro-
wadzona szczegó³owa segregacja i oczyszczanie z po-
dzia³em na poszczególne frakcje w Zak³adzie Zagospo-
darowania Odpadów z wykorzystaniem stanowisk zauto-
matyzowanych i zmechanizowanych.

NOWA TARYFA NA WODÊ I �CIEKI
MZK w Sulejowie wprowadzi³ z dniem 01.01.2007

r. nowe taryfy za wodê i �cieki. Ostatnia regulacja mia³a
miejsce 01.04.2005 r. nastêpnie od 01.04.2006 do
31.12.2006 r. i obowi¹zywa³a przez kolejne 9 miesiêcy

Wysoko�æ cen i stawek op³at za dostarczon¹ wodê

I. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy
us³ug posiadaj¹cych wodomierze, a tak¿e Gmina za
wodê pobran¹ ze zdrojów ulicznych i do celów p.po-
¿arowych (ceny zawieraj¹ podatek Vat):
1) cena za 1 m3 dostarczonej wody  - 2,14 z³/m3

2) op³ata sta³a za punkt pomiarowy wg �rednicy:
Od 15 do 32  - 1,40 z³/wodomierz/miesi¹c
Od 40 do 50 - 16,00 z³/wodomierz/miesi¹c
Od 65 do 100 - 25,00 z³/wodomierz/miesi¹c

II. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy
us³ug nie posiadaj¹cy wodomierzy
Cena za 1 m3 dostarczonej wody - 5,35  z³/m3

Wysoko�æ cen i op³at za odprowadzanie �cieków

I. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy
us³ug przy³¹czeni do kanalizacji miejskiej (ceny
z Vat)
Cena za 1 m3 odprowadzonych �cieków - 3,64 z³/m3

II. Gospodarstwa domowe oraz pozostali odbiorcy
us³ug nie przy³¹czeni do kanalizacji
Cena za 1 m3 dowiezionych nieczysto�ci p³ynnych
do oczyszczalni -   3,21 z³/m3

opracowa³a:
K. Prochoñ

bez zmian. Na nowe taryfy bezpo�rednio ma wp³yw kil-
ka czynników tj.: op³aty do Urzêdu Marsza³kowskiego,
koszty energii, koszty zakupu materia³ów eksploatacyj-
nych, koszty materia³ów modernizacji i uzbrojenia sie-
ci oraz wykonane i zaplanowane prace modernizacyj-
ne. W roku 2006 wykonano przepompownie wody
w Przyg³owie maj¹c¹ na celu unormowanie ci�nienia
wody. W latach 2005/2006 wybudowano trzeci odwiert
pod studni¹ g³êbinow¹ i uzbrojono w celu zapewnienia
odpowiedniej ilo�ci wody w momentach szczególnie du-
¿ego poboru w miesi¹cach letnich. W zmienionych ta-
ryfach uwzglêdniono równie¿ �rodki finansowe niezbêd-
ne do realizacji planów inwestycyjnych na lata 2007/
2010 w zakresie rozbudowy sieci wodoci¹gowej tj.:
budowa sieci wodoci¹gowej ul. Rycerskiej wraz z s¹-
siednimi ulicami, budowa drugiej niezale¿nej nitki z ujê-
cia wody Barbara dla osiedla Podklasztorze, rozbudo-
wa sieci wodoci¹gowej w miejscowo�ciach: Poniatów,
Uszczyn, W³odzimierzów, Barkowice, Barkowice-Mo-
kre oraz budowa sieci wodoci¹gowej do wsi: Salkowsz-
czyzna, Miko³ajów, Adelinów.
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nasze sylwetki...

BOLES£AW KWAPIÑSKI (1892-1945)

Pocz¹wszy od 25. numeru, redakcja Suleja prezentuje na swych ³amach sylwetki ludzi zwi¹zanych
swych ¿yciorysem, dzia³alno�ci¹, prac¹ zawodow¹ lub spo³eczn¹, pasjami z naszym regionem.

Liczymy bardzo na to, i¿ nasi czytelnicy pomog¹ nam w tym zamy�le. Prosimy o propozycje z Waszej
strony, zdjêcia, archiwalne dokumenty.

 Dzisiaj �DOKTOR Z SULEJOWA�, ku czci którego ods³oniêto niedawno tablicê pami¹tkow¹ przy
ul. Koneckiej, na domu w którym mieszka³ i pracowa³ przez wiele lat - jest to obecny Urz¹d Miejski.

Dzieciñstwo i m³ode lata.
Boles³aw Kwapiñski urodzi³ siê w Opinogórze

pod Bêdzinem w 1892 r. w rodzinie górniczej. Wcze-
�nie osierocony przez matkê, a nastêpnie przez ojca,
nie zazna³ szczê�cia lat dziecinnych i sam musia³ prze-
zwyciê¿aæ ¿yciowe trudno�ci. Jednak wrodzone zdol-
no�ci, upór i ambicja pozwoli³y mu przetrwaæ ciê¿kie
lata. Ukoñczy³ szko³ê podstawow¹ i gimnazjum w Bê-
dzinie i rozpocz¹³ studia w Warszawie. Tam pozna³
swoj¹ pó�niejsz¹ ¿onê, sulejowiankê Helenê Mora-
czewsk¹. W wieku 25 lat, 20 IV 1917 r., otrzyma³
upragniony dyplom studiów lekarskich na Uniwersy-
tecie Warszawskim i wkrótce potem podj¹³ pracê le-
karza w Warszawie. W latach 1919-1920 zosta³ zmo-
bilizowany i wzi¹³ udzia³ w walkach z bolszewikami
jako komendant poci¹gu sanitarnego. Wojnê ukoñczy³
w stopniu porucznika i wkrótce potem o¿eni³ siê. Ra-
zem z ¿on¹ przyjecha³ do Sulejowa, gdzie zamieszka³
w rodzinnym domu Heleny. W ten sposób zaczê³a siê
jego wielka przygoda z miasteczkiem, które swym
górniczym charakterem przypomina³o mu rodzinne
strony.

Praktyka lekarska.
We wrze�niu 1923 r. otrzyma³ pracê w nowopow-

sta³ej Sulejowskiej Kasie Chorych, któr¹ przez ca³y
okres miêdzywojenny prowadzi³ felczer W³adys³aw
Gajda. Równocze�nie prowadzi³ praktykê jako lekarz
miejski i przewodnicz¹cy miejskiej Komisji Sanitar-
nej, która dba³a o stan higieny w mie�cie. Od pocz¹t-
ku lat 30. pracuje w o�rodku zdrowia zlokalizowanym
na jego posesji przy ul. Koneckiej 30 (obecny Urz¹d
Miejski). O�rodek zorganizowa³a Powiatowa Kasa
Chorych przy jego aktywnym wspó³dzia³aniu, a na-
stêpnie przejê³a go Ubezpieczalnia Spo³eczna. Placów-
ka ta funkcjonowa³a do koñca okresu miêdzywojen-
nego. Doktor Kwapiñski opiekowa³ siê równie¿ kura-
cjuszami spoza Sulejowa przebywaj¹cymi tutaj na re-

konwalescencji w specjalnym pensjonacie przy ul.
B³onie, obok willi Guriewów. W ¿yciu codziennym
da³ siê poznaæ jako osoba go³êbiego serca, wyczulona
na krzywdê i ludzkie nieszczê�cie. Niejednokrotnie
udziela³ porad lekarskich za darmo, a najubo¿szym
pacjentom sam wykupywa³ niezbêdne leki.

Dzia³alno�æ polityczna i spo³eczna w okresie miê-
dzywojennym.

Boles³aw Kwapiñski ju¿ na studiach w Warszawie
zetkn¹³ siê z lewicowym ruchem m³odzie¿owym. Po
przyje�dzie do Sulejowa kontynuowa³ dzia³alno�æ w ra-
mach Polskiej Partii Socjalistycznej, której sulejowskie-
mu komitetowi w owym czasie przewodzi³ nauczyciel
Stefan Fiszer, pó�niejszy prezydent Piotrkowa Tryb. W
1923 r. w³adze miejskie zmusi³y jednak Fiszera do odej-
�cia, a cz³onkowie PPS na funkcjê jego przewodnicz¹-
cego desygnowali w³a�nie Boles³awa Kwapiñskiego,
który swoj¹ dobroci¹ i taktownym obyciem potrafi³ ju¿
zjednaæ sobie liczne grono zwolenników. Funkcjê pre-
zesa Komitetu Robotniczego w Sulejowie pe³ni³ nie-
przerwanie do 1939 r.  By³ bardzo aktywnym spo³ecz-
nikiem, wystêpowa³ na wielu wiecach i w³¹cza³ siê we
wszystkie inicjatywy maj¹ce na celu poprawê doli sze-
rokich mas spo³ecznych. Poza nim dzia³aczami PPS
w Sulejowie w latach miêdzywojennych byli tak¿e: fel-
czer W³adys³aw Gajda, przedstawiciel robotników Ja-
kub Leszczyñski, ³awnik Magistratu Józef Kabziñski,
Franciszek Ciapa³a, Szczepan Jakubczyk. Byli to lu-
dzie, z którymi stale wspó³pracowa³, ale równie wielu
potrafi³ przyci¹gn¹æ do Sulejowa. Na jego zaproszenie
i niejednokrotnie wspólnie z nim na licznych wiecach
i odczytach przemawiali w Sulejowie pos³owie: Adam
Próchnik z Piotrkowa, Zygmunt Zaremba z Rozprzy,
Herman Lieberman, Stanis³aw Dubois oraz sekretarz
Zwi¹zku Zawodowego Ma³orolnych Boles³aw £odziñ-
ski z Piotrkowa. Sam równie¿ du¿o czasu po�wiêca³
dzia³alno�ci polityczno-o�wiatowej, a tak¿e u�wiada-
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po�wiêcenie
sztan-
da-
ru

mianiu mieszkañców Sulejowa w zakresie higieny. Wy-
stêpowa³ przed liczn¹ publiczno�ci¹ nie tylko w Sule-
jowie, ale tak¿e po wsiach okolicznych oraz w Piotr-
kowie, Tomaszowie i Be³chatowie. Niejednokrotnie na
wiece, w których uczestniczy³ przychodzi³o nawet 400
osób, co �wiadczy³o o popularno�ci, jak¹ siê cieszy³
w�ród lokalnej spo³eczno�ci.

W 1928 r. za³o¿y³ i zorganizowa³ oddzia³ Towa-
rzystwa Uniwersytetu Robotniczego (dalej TUR)
w Sulejowie, którego zosta³ pierwszym prezesem.

B. Kwapiñski by³ za³o¿ycielem kasy zapomogo-
wej dla strajkuj¹cych robotników. Z jego inicjatywy
piotrkowski Okrêgowy Komitet Robotniczy PPS wy-
bra³ Sulejów na miejsce budowy domu partyjnego im.
Teofila Jaszkowskiego. Jednak trudne lata kryzysu,
brak funduszy oraz ustawiczne sprzeciwy w³adz spo-
wodowa³y, ¿e inicjatywa ta upad³a ostatecznie w 1937
r., choæ doktor robi³, co móg³, by temu zapobiec.

27 V 1934 r. odby³y siê kolejne wybory samorz¹-
dowe w Sulejowie.. Tutejsza spo³eczno�æ doceni³a swo-
jego doktora. W�ród wybranych cz³onków Zarz¹du
Miasta B. Kwapiñski obj¹³ funkcjê wiceburmistrza,
któr¹ sprawowa³ do 1939 r. Nadal by³ czynnym dzia³a-
czem, upomina³ siê o prawa robotników i ch³opów,
aktywnie sprzeciwia³ siê akcji antysemickiej prowadzo-
nej w Sulejowie przez narodowców, g³o�no potêpiaj¹c
to zjawisko m.in. na wiecu 17 I 1938 r.

W styczniu 1938 r. zosta³ wybrany w sk³ad OKR
PPS w Piotrkowie, w którym to gronie zasiada³ na
prawach cz³onka. Oprócz niego znale�li siê tam rów-
nie¿: Edward Dobru� (przewodnicz¹cy), Miros³aw
Szmidt (sekretarz i skarbnik) oraz cz³onkowie: W³a-
dys³aw Uziemb³o, Feliks Ha³adaj i Józef Pie¿yñski
z Be³chatowa.

Losy podczas okupacji.
Wybuch wojny zasta³ B. Kwapiñskiego w Sulejo-

wie. Niemal od pocz¹tku w³¹czy³ siê w nurt socjalistycz-
nej konspiracji w mie�cie spod znaku PPS-WRN, udzie-
laj¹c pomocy lekarskiej i materialnej rannym cz³onkom
podziemia oraz przekazuj¹c leki do oddzia³ów party-
zanckich. Szczê�liwie ominê³o go aresztowanie spowo-
dowane zdrad¹ �Stefanka� w dn. 12 II 1941 r. Pozwoli-
³o mu to udzielaæ siê na rzecz tutejszej spo³eczno�ci
jeszcze dwa lata. Jednak w czerwcu 1943 r. Niemcy
aresztowali ma³¿eñstwo Kwapiñskich. Jak wspominaj¹
ten dzieñ najstarsi mieszkañcy naszego miasta �po Kwa-
piñskim p³aka³ ca³y Sulejów, bo on dla nas by³ jak oj-
ciec�.

Po kilkutygodniowym �ledztwie w siedzibie ge-
stapo przy ul. ̄ eromskiego w Piotrkowie, podczas któ-

rego doktor by³ straszliwie torturowany, 29 VII 1943
r. ma³¿onkowie Kwapiñscy zostali wywiezieni do
O�wiêcimia. Jego ¿ona Helena (nr obozowy 50 635)
17 I 1944 r. zmar³a na dur wysypkowy w Brzezince.
By³ to dla niego ciê¿ki cios, z którym nigdy nie móg³
siê pogodziæ. On sam, ciê¿ko pobity w czasie �ledz-
twa i os³abiony warunkami transportu, prze¿y³ wów-
czas jedynie dziêki pomocy innego dzia³acza PPS
Boles³awa Rudziñskiego (nr obozowy 132 028), któ-
ry zaopiekowa³ siê nim i wystara³ siê o miejsce w obo-
zowym szpitalu. Tam pomogli mu inni uwiêzieni le-
karze. Wkrótce potem poczu³ siê lepiej i jako numer
obozowy 132 014 zacz¹³ pomagaæ innym, wykorzy-
stuj¹c swe lekarskie umiejêtno�ci. Nie sposób tu wyli-
czyæ osób, którym doktor z Sulejowa ul¿y³ w cierpie-
niu, uratowa³, b¹d� przynajmniej przed³u¿y³ ¿ycie.
W�ród nich by³o tak¿e wielu Sulejowian.

Na prze³omie 1944/1945 r. wraz z innymi wiê�niami
zosta³ przewieziony do obozu koncentracyjnego w Oranien-
burgu, gdzie nosi³ numer 114.658. W dalszym ci¹gu praco-
wa³ jako lekarz przy boku doktora Antoniego Ostaszew-
skiego z Piotrkowa, któremu podlega³ obozowy szpital.

Wspólnie ocalili od zag³ady wielu wspó³wiê�niów. Po prze-
niesieniu Ostaszewskiego do innych baraków B. Kwapiñ-
ski zaj¹³ jego miejsce. Próbowa³ na miarê swoich skrom-
nych mo¿liwo�ci uratowaæ jak najwiêcej chorych. Jednak
w marcu 1945 r. Niemcy nakazali mu przygotowaæ listê
chorych na gru�licê, po to by u�mierciæ najbardziej os³abio-
nych wiê�niów. Doktor Kwapiñski powiedzia³ wówczas do
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swojego przyjaciela W³adys³awa Millera (nr obozowy
28.048): �Jestem przede wszystkim lekarzem i nigdy tego
nie uczyniê, nie przy³o¿ê rêki do wydawania wyroku �mierci,
bêdê walczy³ o ka¿de ludzkie ¿ycie. To, co dzi� wydaje siê
beznadziejne, jutro mo¿e mieæ szansê. To jest nakazem mo-
jego sumienia.�

Nastêpnego dnia rano znaleziono go martwego
w baraku obozowym. Prawdopodobnie pope³ni³ samo-
bójstwo nie chc¹c uczestniczyæ w zbrodniczej dzia-
³alno�ci hitlerowców. Cia³o zabrano do krematorium
i spalono. Do wyzwolenia obozu zabrak³o mu kilku
tygodni. Jednak za spraw¹ ludzi, których uratowa³ od
�mierci przetrwa³a pamiêæ o nim jako o �doktorze
z Sulejowa�.

Boles³aw Kwapiñski nie pozostawi³ po sobie rze-
czy materialnych. Nie doczeka³ siê nawet w³asnego
grobu w Ojczy�nie. Pozosta³ jednak w pamiêci wielu
ludzi, których ocali³. Najlepszym tego przyk³adem jest
tablica ods³oniêta 11 XI 2006 r. na �cianie Urzêdu

Piêknie byæ cz³owiekiem
" W wychowaniu chodzi w³a�nie o to, a¿eby

cz³owiek stawa³ siê coraz bardziej cz³owiekiem, oto,
a¿eby by³, a nie tylko wiêcej mia³, aby wiêc po-
przez wszystko co ma, co posiada, umia³ bardziej
i pe³niej byæ cz³owiekiem, to znaczy, a¿eby równie¿
umia³ bardziej byæ nie tylko z drugim, ale i dla dru-
gich" -  Jan Pawe³ II

S³owa Jana Paw³a II by³y my�l¹ przewodni¹ kon-
kursu recytatorskiego, który odby³ siê 8 grudnia 2006
roku w Szkole Podstawowej w Przyg³owie. Wspó³or-
ganizatorem konkursu by³a Biblioteka Publiczna
w Przyg³owie. Do udzia³u zaprosili�my uczniów klas
IV-VI z terenu naszej gminy. Na nasze zaproszenie od-
powiedzia³a Szko³a Podstawowa nr 1 w Sulejowie.
£¹cznie w konkursie wziê³o udzia³ 9 uczniów. Uczest-
nicy recytowali wybrane przez siebie utwory oraz pre-
zentowali prace plastyczne ilustruj¹ce tre�æ wybrane-
go wiersza. Komisja konkursowa przyzna³a:
I miejsce Monice Kopañskiej (SP w Przyg³owie)
II miejsce Sylwii Godlewskiej (SP w Sulejowie)
II miejsce Magdalenie Kuczyñskiej (SP w Sulejowie)

SP
      w  Przyg³owie

Miejskiego w Sulejowie, która m³odemu pokoleniu
bêdzie przypominaæ, ¿e w tym domu mieszka³ i pra-
cowa³ cz³owiek wielkiego serca i ducha.

Pañstwo H. B. Kwapiñscy mieli dwóch synów:
Jana i Zbigniewa. Obaj prze¿yli II wojnê �wiatow¹.

Krzysztof Bojarczuk, listopad 2006 r.

Opracowano m. in. na podstawie:
Relacja Teresy Górnej zam. Sulejów z 28 I 2002 r.; Rela-
cja Zofii Sadowskiej zam. Sulejów  z 13 IX 2006 r,; In-
formacje uzyskane 11 XI 2006 r. od Zuzanny Madecki
(wnuczki B. Kwapiñskiego), zam. Wiedeñ oraz Sabiny
Nawary (wiê�nia O�wiêcimia), zam. Warszawa.
Od redakcji:
Na uroczysto�æ ods³oniêcia tablicy przybyli: wnuk
B.Kwapiñskiego - Adalbert Kwapiñski z ¿on¹ i cór-
k¹, Zuzanna Madecka z Kwapiñskich z mê¿em
(wnuczka B. K.). Wszyscy mieszkaj¹ w Austrii.

Wyró¿nienia: Jakubowi Jarczewskiemu, Roberto-
wi Krzeczyñskiemu (SP w Przyg³owie), Katarzynie
Rudalskiej (SP w Sulejowie)

Fundatorem nagród by³a Biblioteka Publiczna i SP
w Przyg³owie. Nagrodzeni uczniowie zaprezentowali
utwory na uroczystym apelu szkolnym, których publicz-
no�æ nagrodzi³a gromkimi brawami. Wszyscy uczest-
nicy wykazali siê ogromnymi zdolno�ciami recytator-
skimi, poprawnym doborem repertuaru i dostarczeniem
niesamowitych wra¿eñ artystycznych. Organizatorzy
sk³adaj¹ podziêkowania nauczycielom SP nr 1 w Sule-
jowie za zmobilizowanie uczniów do podjêcia siê piêk-
nego, wa¿nego, ale jak siê okaza³o trudnego tematu.

Opracowanie: L. Czerwiñska, Z. Ko³ek, K. Miko³aj-
czyk, A. Sandelewska, M. Kie³tyk
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Z  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu PolicjiZ  Komisariatu Policji
w Sulejowiew Sulejowiew Sulejowiew Sulejowiew Sulejowie

Od niedawna obowi¹zki komendanta Komi-
sariatu Policji pe³ni komisarz Bogdan Ociepa.
Zmiana na tym stanowisku zwi¹zana jest z cha-
rakterem s³u¿by w Policji oraz nastêpstwem na-
turalnej rotacji kadrowej.

SULEJ: Panie komendancie, jak minê³y pierw-
sze dni pracy w jednostce, która swym zasiêgiem
obejmuje dwie gminy: Sulejów i Aleksandrów.
Bogdan Ociepa: Dobrze zarz¹dza siê takim komi-

sariatem jak ten, poniewa¿ w swojej strukturze posiada
podstawowe komórki organizacyjne. Wcze�niej zdo-
byte do�wiadczenie (praca w KPP w Radomsku i KMP
w Piotrkowie Tryb.) pozwala mi na kierowanie t¹ jed-
nostk¹ w taki sposób, by zadania wykonywane przez
policjantów w ca³o�ci podporz¹dkowaæ oczekiwaniom
mieszkañców gmin.

S.: Styczeñ, to czas podsumowañ mijaj¹cego roku.
Jak ocenia pan pracê tutejszego komisariatu?
B.O.: Policjanci s¹ jeszcze na etapie sporz¹dzania do-

k³adnych danych, wiêc nie padn¹ tu tak oczekiwane licz-
by. Mogê siê odnie�æ jedynie do wstêpnych danych sta-

tystycznych, co do wykrywalno�ci pope³nianych prze-
stêpstw oraz ilo�ci dzia³añ podjêtych w celu zapobiega-
nia pope³nianiu przestêpstw i wykroczeñ. Na tym eta-
pie pracê jednostki oceniam bardzo dobrze i mam na-
dziejê na utrzymanie takich wyników w przysz³o�ci.

S.: Ostatnio g³o�no o ró¿nego rodzaju akcjach
w zwi¹zku z bezpieczeñstwem osób nieletnich.
B.O.: Policja od dawna przestrzega przed zacho-

waniami niezgodnymi z normami spo³ecznymi oraz
prawem. W my�l obowi¹zuj¹cej ustawy, funkcjonariu-
sze mog¹ legitymowaæ m³odych ludzi szczególnie
w godzinach wieczornych i nocnych. Prócz tych dzia-
³añ w³¹czyli�my siê do realizacji programu "Nie po-
zwól siê zdemoralizowaæ", opracowanego przez na-
uczycielkê Gimnazjum w Sul. p. Marzenê Ruciñsk¹.

S.:Mam nadziejê, ¿e w nadchodz¹cym czasie bê-
dzie pan kontynuowa³ wspó³pracê z naszym
kwartalnikiem.
B.O.: Oczywi�cie. To wa¿ne, by mieszkañcy Sule-

jowa i okolic mogli w ten sposób poznawaæ specyfikê
naszej pracy oraz zyskaæ rzetelne informacje.

S.:Dziêkujemy za rozmowê i ¿yczymy jak naj-
mniej problemów w nowym �rodowisku.

W imieniu Suleja rozmawia³a
Bo¿ena Zawisza

Proponujemy jeszcze chwilkê wspomnieñ o minionym Bo¿ym
Narodzeniu. Wiersze powsta³y w naszym mie�cie.

Bo¿e NarodzenieBo¿e NarodzenieBo¿e NarodzenieBo¿e NarodzenieBo¿e Narodzenie
W tê zimow¹ piêkn¹ noc
Dzieciê Bo¿e rodzi siê
Gdy siê rodzi Bo¿e dzieciê
Dusza siê raduje

Wszyscy wszystkim �l¹ ¿yczenia
Choineczki ubieraj¹, smako³yki przyrz¹dzaj¹
Gdy za�wieci pierwsza gwiazdka
Do sto³u siadaj¹

Wolne miejsce zostawiaj¹
Dziel¹ siê op³atkiem, kolêdy �piewaj¹
Wszyscy siê raduj¹
¯yczenia sk³adaj¹

Pierwsza gwiazdka
Gwiazdka pierwsza ju¿ na niebie �wieci
Czas do wieczerzy zasi¹�æ moje dzieci
Zaraz op³atkiem dzieliæ siê bêdziemy
I kolêdowaæ wszyscy zasi¹dziemy

Zapalmy �wiat³a ju¿ na choince
I za�piewajmy �licznej dziecince
Bo Dzieciê Bo¿e siê narodzi³o
Teraz tu bêdzie wszystkim nam mi³o

Wiêc po kolei kolêdy �piewajmy
Dzieci¹tku pok³on i cze�æ oddajmy.

P O E Z J AP O E Z J AP O E Z J AP O E Z J AP O E Z J A

Ka¿dy my�li o dzieci¹tku i  marzeniach
Bo siê rodzi nasz Zbawiciel
Wszego �wiata Odkupiciel
W tê grudniow¹ piêkn¹ noc.

foto patrz str. 13
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A �WIAT£O�Æ W CIEMNO�CI �WIECI...
To odwieczna prawda przenikaj¹ca ludzk¹ duszê,

wyt³umaczalna naukowo, niezaprzeczalna dla wierz¹-
cych i niewierz¹cych, dla szukaj¹cych i dla tych, co
ju¿ znale�li. To przes³anie sta³o siê inspiracj¹ spotka-
nia w Gimnazjum w Sulejowie 22 grudnia 2006 r. i jed-
nocze�nie powodem do zadumy i refleksji.

Zaproszeni go�cie, nauczyciele i uczniowie zostali
wprowadzeni w �wi¹teczny nastrój poprzez spektakl w ca-
³o�ci oparty na muzyce i tañcu. Nie by³o w nim wyrazi-
stych symboli powszechnie stosowanych w klasycznych
jase³kach (¿³óbek, królowie, pasterze, gwiazda). Mimo to
ka¿dy z uczestników doskonale odczyta³ w tañcu
dziewcz¹t - szukanie drogi prowadz¹cej ku Bogu,
w gestach Matki Bo¿ej i Archanio³a - akt zwiastowa-
nia, w scenie dziewczyny i ch³opców - tragiczne wy-
darzenia w gdañskim gimnazjum, wreszcie w symbolice
�wiat³a - rodz¹cego siê Jezusa.

Dodatkowym wznios³ym elementem sztuki by³y pa-
stora³ki �piewa-
ne z wielkim za-
anga¿owaniem
przez szkolny
chór, który ubo-
gaci³ swój wy-
stêp gestami
i tañcem.

Scenariusz
zosta³ napisany
przez nauczy-
cielki gimna-
zjum: M. Ruciñ-
sk¹ i B. Zawiszê
w   o p a r c i u
o w³asne pomy-
s³y i aktualne wydarzenia.
Na szczególne uznanie zas³uguje praca
uczniów klasy III b - Mateusza D¹brow-
skiego i Micha³a Zawiszy, którzy w pro-
fesjonalny sposób zajêli siê opraw¹ mu-
zyczn¹ i nag³o�nieniem.

"Uczniowie udowodnili, ¿e �pie-
wem, tañcem i gestem mo¿na opowie-
dzieæ o tak wa¿nym wydarzeniu, jakim
jest Bo¿e Narodzenie"

dyrektor gimnazjum mgr K. Moryñ

" F r a g m e n t
spektaklu doty-

czy³ wspó³czesnych problemów m³odzie¿y - agresji
i przemocy w tej grupie wiekowej. Okaza³o siê, ¿e for-
my "ma³ej sztuki", czy "sztuki szkolnej" docieraj¹ do
naszych wnêtrz du¿o g³êbiej, ni¿ suche komunikaty po-
wtarzane w mediach. Podczas widowiska na sali pa-
nowa³a zupe³na cisza, a na twarzach malowa³o siê g³ê-
bokie wzruszenie.
Ten przekaz na pewno dotar³ do wszystkich widzów
i nikt nie przeszed³ obok niego obojêtnie."

nauczycielka historii mgr M. Szamburska
"To by³o co� zupe³nie innego. Zazwyczaj recytujemy
wiersze i prowadzimy dialogi. W tym przypadku taniec
i muzyka zast¹pi³y wszelkie s³owa."

ucz.  kl. Ie - M. Matyszewska, w spektaklu - Maryja
"Wed³ug mnie najpiêkniejszy by³ sam pomys³. W  na-
szej szkole to co� nowego. Na wszystkich wielkie wra-

¿enie wywar³o
d o s k o n a ³ e
przygotowanie
uczniów, któ-

rzy swoj¹ gr¹ idealnie oddali atmosferê wydarzeñ.(...)
W jednym momencie podnios³a muzyka, powa¿ne

twarze; w nastêpnej chwili weso³y
�piew i uk³ady taneczne. Ponadto
bogactwo piosenek, piêkny taniec ze
�wiat³em, wzruszaj¹cy p³acz dziec-
ka. Niespotykana by³a tak¿e sceno-
grafia, któr¹ tworzy³y Anio³ki -
uczennice z kl. III SP" - ucz. kl.  IIe
- K. Zygmunt    

o pracowa³a Tesa

Gin nnazjum
      w Sulejowie

"To nie by³o przedstawienie, to by³ spektakl
na miarê  teatru." - ks. proboszcz  Z. Czy¿

"Wzruszy³em siê do ³ez. To by³o co� wyj¹tkowego"
z-ca burmistrza mgr in¿. J. Dudar
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Wprawdzie od czasu wyborów samorz¹dowych mi-
nê³o ju¿ kilka miesiêcy i emocje opad³y, to SULEJ tak-
¿e chce dorzuciæ do tego wydarzenia swoje piêæ gro-
szy. Trochê to musztarda po obiedzie, ale có¿ pocz¹æ,
kwartalnik ma to do siebie, ¿e chc¹c nie chc¹c mo¿e
podejmowaæ tematy z opó�nieniem. Wiêc tak - wybo-
ry, wybory� i po wyborach. Jak zwykle w takich przy-
padkach s¹ zwyciêscy i przegrani. Remisów nie ma i byæ
nie mo¿e. Kto wygra³ wiemy ju¿ od dawna. Jednak¿e
dla porz¹dku i dokumentacji historycznej drukujemy
w Suleju pe³n¹ listê osób, którzy z woli wyborców otrzy-
mali mandat zaufania i zostali wybrani do w³adz samo-
rz¹dowych (str.16). Na tym mo¿na by zamkn¹æ spra-
wê, bowiem zgodnie z zasad¹
"vox populi - vox Dei" wynik
jest ostateczny - przynajmniej na
cztery najbli¿sze lata. Moim
zdaniem nie jest tak do koñca.
Rzecz dopiero siê zaczê³a! My
wyborcy okazali�my swe zaufa-
nie i dali�my swój g³os poparcia na konkretnych ludzi
i na programy oraz obietnice przez nich g³oszone. Te-
raz kolej na czyny. Mamy prawo oczekiwaæ, i¿ to co
czytali�my w ulotkach i s³yszeli�my podczas spotkañ
kandydatów na radnych nie by³o przys³owiow¹ kie³ba-
s¹ wyborcz¹. Sk³adamy nowym w³adzom gratulacje, ale
równocze�nie ¿yczymy (im i sobie), aby s³o-
wo nie sta³o siê pustos³owiem, a sk¹din¹d
s³uszne propozycje i postulaty znalaz³y swe
odbicie w praktyce. Jak bêdzie? Czas poka-
¿e. B¹d�my optymistami.

* * * * *
Od wielu lat s³yszê, ¿e nasze miasto i je-

go okolice to istny raj dla turystyki i krajo-
znawstwa. W zwi¹zku z tym deklaruje siê,
¿e nale¿y ten fakt jak najszerzej rozpropa-
gowaæ i tym samym zachêciæ liczne rzesze
turystów do odwiedzania i zwiedzania na-
szych zabytków oraz poznania walorów kra-
jobrazowych. Upatruje siê w tym szansê na
promocjê Sulejowa i pozyskanie dodatko-
wych �rodków finansowych. Wszak coraz
bardziej uzmys³awiamy sobie fakt, ¿e licz-
ne miejscowo�ci w Polsce ¿yj¹ z turystyki i dodajmy,
¿e wcale nie�le. Tyle teoria. A jak jest w praktyce? Nie-
stety chêdogo. Przewertowa³em najnowsze wydania
albumowo - informacyjne: "Turystyczny Atlas Polski"
i "Polska Niezwyk³a". S¹ to bardzo dobrze i fachowo
opracowane wydawnictwa stanowi¹ce kopalniê wiedzy
dla turystów. Mo¿na tam dowiedzieæ siê co jest w da-
nym terenie godne zwiedzenie, gdzie i za ile mo¿na prze-
nocowaæ i po¿ywiæ siê, jakie atrakcje oferuje siê tury-
stom, itp. Jak s¹dzicie Pañstwo - czy znajdziemy tam
wiadomo�ci o naszym Sulejowie? A i owszem - tyle, ¿e
s¹ to jedynie skrótowe wzmianki w³a�ciwie do niczego

 ciekawostki
� z³o�liwostki

niezachêcaj¹ce. Skoro autorzy wspomnianych wydaw-
nictw nie s¹ skorzy do bardziej tre�ciwych i bogatych
informacji o naszym Sulejowie, to mo¿e warto by na-
wi¹zaæ z nimi kontakt i z naszej inicjatywy przed³o¿yæ
materia³y, które mog¹ byæ wykorzystane we wznowie-
niach. Wszak mamy w Urzêdzie ludzi od promocji.
Metoda "sied� w k¹cie - znajd¹ ciê" wydaje siê nie byæ
najlepsz¹, a ju¿ na pewno ma³o skuteczn¹. Uwa¿am
tak¿e, i¿ staæ nas na w³asn¹ inicjatywê wydawnicz¹
w postaci wademekum - informatora turystyczno - kra-
joznawczego pomy�lanego nie jako kolejny folder, ale
bogate w tre�ci wydawnictwo. To siê op³aci! Co pod-
dajê ku rozwadze naszym rajcom.

* * * * *
Od wielu lat zamierza³em

udaæ siê do Jeleniej Góry. Po co?
Raz do roku odbywa siê w tym
mie�cie festiwal teatrów ulicz-
nych. Impreza to wielce ciekawa
i oryginalna. Có¿ za bogactwo

form i niebanalnych, wrêcz nowatorskich pomys³ów!
Sceny pe³ne ekspresji, dynamika ruchu, a do tego �wia-
t³o, d�wiêk i inne nie mniej atrakcyjne efekty audiowi-
zualne. Planowa³em wiêc udaæ siê do Jeleniej aby na-
ocznie obejrzeæ te cuda niewida, ale okaza³o siê, ¿e
Mahomet przyszed³ do góry, czyli teatr uliczny zawita³

do naszego Sulejowa. Sta³o siê to za spraw¹
inicjatywy tutejszego MOK, który zaprosi³ wro-
c³awski teatr "Cztery ¿ywio³y".

Ten¿e teatr jest klasycznym przyk³adem
teatru ulicznego. Dominuj¹c¹ form¹ przekazu
jest pantomima czyli gra ruchem, cia³em, mi-
mik¹. Nie pada ¿adne s³owo. Tekst nie istnieje.
Spektakl wspomagany jest efektami d�wiêko-
wymi, stosownie dobran¹ muzyk¹, �wiat³em.
Tak te¿ by³o na Placu Stra¿y 28 grudnia AD
2006. Choæ aura nie by³a zbyt ³askawa, bo by³o
ch³odnawo i si¹pi³a marzn¹ca m¿awka, to mimo
to zgromadzi³a siê liczna publika, by obejrzeæ
widowisko plenerowe - czyli jase³ka uliczne za-
tytu³owane "Hej Kolêda". A by³o na co popa-
trzeæ! Strojne anio³y, �wiêty Miko³aj, rycerze,
trzej królowie-mêdrcy z darami, pasterze i �wiê-

ta Rodzina. Wielu aktorów odgrywa³o swe role stoj¹c
na szczud³ach co z jednej strony utrudnia³o ich pracê,
ale za� z drugiej stwarza³o rzadko spotykane efekty
i w sumie znacznie ubarwia³o spektakl. Je�li dodamy
do tego trafnie dobrane kolêdy i co wa¿ne, odtworzone
czysto i z du¿¹ kultur¹ (w³a�ciwie dobrana g³o�no�æ),
do tego do³ó¿my ciekawe stroje aktorów oraz ¿ongler-
kê z ogniem i efekty pirotechniczne, to mamy pe³ny
obraz, który s¹dzê na d³ugo zapadnie w pamiêci widzów
(fot. str.11).  Zatem podsumowuj¹c warto by³o tego wie-
czoru przyj�æ na Plac Stra¿y. Tak trzymaæ panie Jacku!

AT
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Na Powiatowym Przegl¹dzie Dorobku Kultu-
ralnego Gmin Pow. Piotrkowskiego w Moszczenicy
5 listopada 2006 r. Natalia G¹ciarek
z MOK w Sulejowie zosta³a uhono-
rowana nagrod¹ indywidualn¹,.

W dniu 16 listopada MOK i Miejska Biblioteka
Publiczna w Sulejowie zorganizowa³a wieczór autor-
ski Krystyny Wieczorek. Pisarka opowiada³a o swo-
ich powie�ciach "M³yn na Stawkach" i "Nad Czarn¹",
w których jak w lustrze studni odbija siê wielopokole-
niowe ¿ycie nadpilicznej spo³eczno�ci.

Wiele faktów z powie�ci znajduje potwierdzenie w do-
kumentacji �ród³owej, zachowanej w archiwum i okolicz-
nych parafiach. Krystyna Wieczorek misternie wykorzy-
sta³a autentyczne informacje przekazywane pokoleniowo,
które przetrwa³y w pamiêci ¿yj¹cych jeszcze potomków.
Nas szczególnie interesuj¹ fragmenty  po�wiêcone dok-
torowi Kwapiñskiemu, mieszkañcowi Sulejowa. W³a�nie
z tych ksi¹¿ek du¿o mo¿emy dowiedzieæ siê o ¿yciu i dzia-
³alno�ci doktora podczas II wojny �wiatowej.

Fina³ VII Konkursu "Naj³adniej wykonan¹ ko-
lêdê" odby³ siê 20 grudnia w MOKu. Wziê³o w nim
udzia³ 70 wykonawców w czterech grupach wiekowych.

Organizatorzy - MOK i Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Sulejowie mieli na celu wyszukiwanie i pro-
mocjê m³odych talentów oraz przybli¿enie tradycji
zwi¹zanej ze �wiêtami Bo¿ego Narodzenia.

W grupie przedszkolaków z Przedszkola Samo-
rz¹dowego w Sulejowie byli: Adrianna Klass, Kinga
Koniszewska, Jaros³aw Sianos, a kl. "0" SP nr2 w Su-
lejowie - Daniel Wochyñ. Przedszkole w Przyg³owie
reprezentowali Jakub Stanihauzer, Dominika Budzisz,
Robert Ponczyñski i Julita Zie-
lonka. Jak mówi Jacek Gret-
ka, dyrektor MOKu, w tej gru-
pie konkursowej wszyscy mali
uczestnicy zdobyli pierwsz¹
nagrodê.

W kategorii klas I - III:
pierwsze miejsce - Aleksandra
Ryszka (SP Przyg³ów), drugie
-Natalia Jakubczyk (SP Kle-
mentynów), trzecie - Weroni-
ka Janu (SP nr 1 w Sulejowie).

W kat.  klas IV - VI: przy-
znano dwie drugorzêdne i dwie
trzeciorzêdne nagrody. Pierw-
sze miejsce - Justyna Jasiñska
(SP Uszczyn), II miejsce - Do-
minika Banasik i Konrad Ma-
roszczyk (SP nr 2 w Sul.). Trze-
cie - Weronika Bary³a (SP nr 2

w Sul.) i Patrycja Kowal (�wietlica �rodowiskowej
w Sul.). W grupie czwartej nagrodzono Agnieszkê Le-

sk¹ z Gim. w Sulejowie.
Nagrodê przewodni-

cz¹cego R. M. w Sulejo-
wie Przemys³awa Maj-

chrowskiego otrzyma³a Natalia G¹ciarek (Gim. w Su-
lejowie), nagrodê burmistrza Stanis³awa Bary³y -Syl-
wia Godlewska (SP nr 1 w Sul.), nagrodê z-cy burmi-
strza Janusza Dudara -Anna Moru� (SP nr 2 w Sul.).

JG

Wiadomo�ci z MOKu

Jesieni¹ ubieg³ego roku, chyba 26 pa�dziernika o ile
dobrze pamiêtam, po raz kolejny odwiedzi³ nas by³y
sulejowianin pan Grzegorz Lubczyk. Z jego poprzed-
nich wizyt pamiêtamy, i¿ ¿yciow¹ pasj¹ autora jest pro-
blematyka wspólnej historii Polski i Wêgier. Tak¿e i tym
razem mieli�my okazjê poznaæ najnowsza ksi¹¿kê pana
Grzegorza oraz obejrzeæ film nakrêcony na jej kanwie.
Tre�ci¹ obydwu dzie³ s¹ tragiczne losy dwóch ch³op-
ców Jeden z nich - Polak zgin¹³ podczas czerwcowych
wydarzeñ w Poznaniu w 1956 roku. Drugi - Wêgier,
by³ uczestnikiem powstania w Budapeszcie w pa�dzier-
niku tego¿ samego roku. £¹czy ich czas, w którym ¿yli
i jego znamienne wolno�ciowe zmagania z totalitarnym
re¿imem oraz symboliczna liczba "13". Polak zgin¹³ ma-
j¹c trzyna�cie lat, za� Wêgier przez trzyna�cie minut
kona³ na szubienicy. St¹d tytu³ (ksi¹¿ki i filmu) - Trzy-
na�cie lat-trzyna�cie minut.

Zw³aszcza film zrealizowany w formie dokumentu
robi du¿e wra¿enie. Autorzy ukazuj¹ losy obydwu
ch³opców jako jednocze�nie ofiary i bohaterów. Teza
ta jest bogato udokumentowana poprzez liczne wywia-
dy ze �wiadkami ówczesnych zdarzeñ, rodzin¹, kole-
gami. Widz ma tak¿e przedstawione dokumenty z tam-
tych czasów jakie zachowa³y siê w archiwach. Wyda-
waæ by siê mog³o, ¿e mamy do czynienia nie tylko z szla-
chetnym ale równie¿ profesjonalnym i obiektywnym
materia³em. Sam osobi�cie odnios³em takie wra¿enie
po projekcji filmu i dyskusji z autorem, którego znam
od ponad czterdziestu lat. Minê³o kilka tygodni gdy
w jednym z poczytnych polskich tygodników ujrza³em
artyku³ ukazuj¹cy losy bohaterów filmu Grzegorza £ub-
czyka w mniej gloryfikuj¹cym �wietle, a samego auto-
ra filmu pos¹dzono o jednostronne ujêcie, naginanie
faktów do z góry za³o¿onej tezy, pominiêcie istotnych
dla obiektywnego os¹du niektórych aspektów sprawy.
I w tym przypadku tygodnik tak¿e powo³uje siê na
�wiadków oraz na teksty �ród³owe. Kto w tym sporze
ma racjê? Mnie szaraczkowi trudno dociec. Ale chyba
tak od wielu lat ju¿ jest z interpretacj¹ historii. Ka¿dy
ma swój punkt widzenia i w zwi¹zku z tym swoj¹ ra-
cjê. Podobnie jak z dylematem - dla jednego ta sama
szklanka jest do po³owy pe³na, ale dla drugiego od po-
³owy pusta. Andrzej Tymiñski
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VI Forum Trze�wo�ci
24 pa�dziernika w sali OSP w Sulejowie Grupa

AA "�wit" razem z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych zorganizowa³y ju¿ VI Fo-
rum Trze�wo�ci, tym razem pod has³em - "Poczucie
w³asnej warto�ci".

Oprócz zaproszonych go�ci z Urzêdu Miasta i Gmi-
ny, Opieki Spo³ecznej i Komisariatu Policji na Forum
przyby³y zaprzyja�nione grupy z ca³ego województwa
³ódzkiego. Pojawi³y siê nawet ma³e problemy z posa-
dzeniem go�ci, co mo¿e jedynie �wiadczyæ o tym, jak
du¿ym zainteresowaniem cieszy siê nasze forum. Na
spotkaniu ka¿dy móg³ zabraæ g³os. Muszê przyznaæ, ¿e
trzeba nie lada odwagi, aby mówiæ o sobie do dwustu-

osobowej publiczno�ci, kiedy ka¿dy z obecnych patrzy
mówi¹cemu w oczy.

Na spotkaniu by³y obchodzone rocznice abstynenc-
kie. Z naszej Grupy obchodzi³o je dwóch kolegów- je-
den czwart¹, drugi trzeci¹.

Na sali byli obecni ludzie, którzy nie pij¹ alkoholu
pod ¿adn¹ postaci¹ 10, 15 a nawet wiêcej lat.

Forum po³¹czone by³o z zabaw¹ taneczn¹ na któ-
rej gra³ zespó³ Ayax.  Nikt nie pi³ alkoholu, a siedz¹-
cych by³o niewielu, wszyscy znakomicie siê bawili.
O drugiej po pó³nocy go�cie spokojnie zaczêli roz-
je¿d¿aæ siê do swoich domów. Bardzo wielu chwali³o
sobie zarówno forum jak i zabawê.

Marcin

Wstyd...
W poprzednim Suleju w artykule pt. "Nie jeste�

sam - jest "�wit"" zapraszaj¹c do punktu konsulta-
cyjnego wszystkich, którzy chcieliby zmieniæ swoje
¿ycie i uwolniæ siê od wszelkich patologii, napisa-
³em, ¿e wystarczy zdecydowanie, trochê zaanga¿o-
wania i prze³amanie wszelkich barier.

Jedn¹, byæ mo¿e najistotniejsz¹ barier¹ jest bez
w¹tpienia wstyd. Nie jest to wstyd, ¿e tyle lat pi³em
czy pi³am i czy oni mnie tam przyjm¹. Jest to wstyd
wewnêtrzny, wstyd zwi¹zany z przyznaniem siê do
tego, ¿e jest siê alkoholikiem.

Alkoholizm jest jedyn¹ chorob¹ na �wiecie, która
wmawia choremu, ¿e jest zdrowy. Cz³owiek pij¹cy uwa-
¿a, ¿e pije dlatego bo chce, bo lubi, bo pije za swoje (?)
itd.. Jest przekonany, ¿e mo¿e przestaæ kiedy tylko ze-
chce i na tej podstawie uwa¿a, ¿e nie jest uzale¿niony.
Czêsto wskazuje palcem na innych, szuka s³abszych od
siebie i mówi - on le¿y w swoich odchodach pijany, jest
ca³y brudny, to on jest na dnie - to on jest alkoholikiem,
ja do takiego poziomu nigdy nie spadnê. Dochodzi do

wniosku, ¿e wszystko z nim w porz¹dku, zaczyna
oszukiwaæ sam siebie. Zaczyna fabrykowaæ coraz
wiêcej dowodów na to, ¿e jest zdrowy i co najgor-
sze - wierzy w to. Czy musi wydarzyæ siê wtedy
co�, co zadecyduje o tym, ¿e zobaczy jak alkohol
naba³agani³ w jego ¿yciu? Czy musi to byæ odej-
�cie ¿ony z dzieæmi, lub rozlatuj¹ca siê w¹troba?.

"Nie wstydem jest piæ, ale wstydem jest siê
leczyæ" - tak chyba uwa¿a wiêkszo�æ. A najgor-
sze, ¿e uwa¿a tak rodzina czêsto mówi¹c - "Tyle
lat pi³ i jak poszed³ do terapeuty okaza³o siê, ¿e
jest alkoholikiem, co za hañba".

Pamiêtam jak ja ba³em siê przyznaæ do tego,
¿e jestem alkoholikiem. Straci³em wszystko
i wszystkich, to by³o moje dno, zosta³em zde-
gradowany spo³ecznie. Kiedy to zauwa¿y³em po-

stanowi³em i�æ do Klubu AA. By³ to wieczór listopa-
dowy, w �rodku pali³o siê �wiat³o. Sta³em w bezpiecz-
nej odleg³o�ci i wstydzi³em siê wej�æ, rozgl¹da³em siê
czy nikt mnie nie widzi. Wróci³em do domu - strach
mnie pokona³. Za tydzieñ poszed³em drugi raz i w my�l
zasady "co bêdzie to bêdzie", z rozpêdu otworzy³em
drzwi i wszed³em do �rodka. Us³ysza³em na przywita-
nie s³owa, które na tyle mn¹ wstrz¹snê³y, ¿e bêdê pa-
miêta³ je do koñca ¿ycia - "Marcin, nareszcie przysze-
d³e�". Zrozumia³em w jednej chwili, ¿e moje pijañ-
stwo widzieli inni, a mnie wydawa³o siê, ¿e, nikt tego
nie widzi, ¿e pijê kulturalnie i dyskretnie.

Pokona³em wstyd. Mogê ka¿demu z poniesion¹
g³ow¹ powiedzieæ - "Mam na imiê Marcin i jestem
alkoholikiem, nie pijê ju¿ dwa lata".

Jestem szczê�liwy.                                     Marcin

zaproszeni go�cie

OPACTWO CYSTERSÓWOPACTWO CYSTERSÓWOPACTWO CYSTERSÓWOPACTWO CYSTERSÓWOPACTWO CYSTERSÓW
Sympatykom naszego klasztoru Rada Fundacji

"Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów" przypomi-
na o mo¿liwo�ci przekazania 1% z podatku na odbu-
dowê opactwa. Informacje  na stronie internetowej
www.cystersi.sulejow.pl       Op. B. Strojna i M. Zapart
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RADRADRADRADRADA POA POA POA POA POWIAWIAWIAWIAWIATUTUTUTUTU  w Piotrkowie Tryb.
  Dane kandydata                  G³osów wa¿nych
Nazw. i imiê    Komitet     Wiek  Liczba  %(w okrêgu )
lSarlej Zbigniew        PSL      48      386     6,77%
lMichalczyk Tomasz   PIS      54    368      6,46%
lCzerwiñski Ireneusz Przym. 39     799    14,02%
                                     Samorz.

RADRADRADRADRADA GMINY A GMINY A GMINY A GMINY A GMINY w Sulejowie
 Dane kandydata                         G³osów wa¿nych
Nazw. i imiê          Wiek   Liczba % (w okrêgu)
lStobiecki Mariusz     31       155    21,06%
lMajchrowski Przemys³aw 33     237     32,20%
lRo¿nowska Wanda        61      165     18,07%
lNowakowski Zygmunt     57      164     17,96%
lTwardowski Marcin       33       114      25,22%
lStobiecki Adam       45       211     46,27%
lKêpski Pawe³                49       168     43,64%
lW³óka Miros³aw       48       179      29,78%
lCzerwiñski W³adys³aw    64       249      41,43%
lDobrakowska £ucja       42       171      55,70%
lLenarcik Zbigniew       42       126      18,05%
lPa³ubski Jerzy Jan       55       230      32,95%
lMilerowski Zygmunt       48       236      42,75%
lCiapa³a Jacek       40       290      69,21%
lBalcerzyk Jerzy       56       176      48,22%

BBBBBURMISTRZURMISTRZURMISTRZURMISTRZURMISTRZ-druga tura (26.11.2006)

 x Bary³a Stanis³aw
liczba g³osów: 3043  (55,30%)
 q Ko�lik Krystyna
liczba g³osów:  2460  (44,70%)

I PO I PO I PO I PO I PO WYBORAWYBORAWYBORAWYBORAWYBORACH...CH...CH...CH...CH...

na podstawie:  http://wybory2006.pkw.gov.pl


