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                     Kwartalnik

Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Wracamy na stronie tytu³owej do �redniowiecznego herbu Sulejowa, który by³ elemen-

tem naszego logo i zdaniem wielu czytelników powinien tak pozostaæ. Skoro nasz kwartalnik
ma charakter kronikarski, to i ten herb u¿ywany przed ponad sze�ciuset laty w naszym grodzie
ocalmy w ten sposób od zapomnienia.

A ze spraw wspó³czesnych odnotowujemy, ¿e 21 listopada odbêd¹ siê wybory samorz¹-
dowe i jest to dla nas okazja do podejmowania decyzji tworz¹cych historiê naszego regionu.

  Teresa Sarlej

Samorz¹d

Urz¹d Miejski  - wiadmo�ci

Wywiad z burmistrzem

Powód�

Dzieñ Seniora

�Lament na wybory� - Andrzej Tymiñski

Pó³metek w Liceum i inne wiadomo�ci

Powiat Piotrkowski

�wietlica w Bia³ej

Kandydaci w wyborach samorz¹dowych

Hubertus
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Wkrótce pójdziemy do urn wyborczych wybie-
raæ naszych przedstawicieli do samorz¹du. Warto
jednak zastanowiæ siê chwilê czy tak naprawdê wie-
my czym jest samorz¹d? Jakie s¹ jego kompeten-
cje? Co wolno jego poszczególnym organom a co
jest zastrze¿one dla administracji rz¹dowej?

SAMORZ¥D
Wed³ug Europejskiej Karty Samorz¹du Terytorial-
nego(EKST), ratyfikowanej przez Polskê 26 kwiet-
nia 1993 r., samorz¹d terytorialny oznacza: �pra-
wo i zdolno�æ spo³eczno�ci lokalnych, w granicach
okre�lonych prawem, do kierowania i zarz¹dzania
zasadnicz¹ czê�ci¹ spraw publicznych na ich w³a-
sn¹ odpowiedzialno�æ i w interesie ich mieszkañ-
ców.�(art. 3 ust. 1 EKST).

Spróbujê przedstawiæ w paru zdaniach jak powsta³
samorz¹d w Polsce i jakie s¹ jego podstawowe cechy.

Na ziemiach polskich w okresie zaborów wykszta³-
ci³a siê w drodze ewolucji w³adza samorz¹dowa. Jed-
nak dla ka¿dego z zaborów ró¿ny by³ stopieñ jej sa-
modzielno�ci jak i forma zorganizowania. W zaborze
pruskim samorz¹d mia³ charakter trójszczeblowy i od-
znacza³ siê wzglêdn¹ samodzielno�ci¹, natomiast
w zaborze austriackim-charakter dwuszczeblowy, ale
o wiêkszym zakresie swobody. Najs³abiej rozwiniêty,
je�li chodzi o liczbê szczebli oraz swobodê dzia³ania
by³ samorz¹d w zaborze rosyjskim, do którego nale-
¿a³ równie¿ Sulejów oraz o�cienne gminy. Ró¿nice
w funkcjonowaniu samorz¹dów by³y widoczne przez
ca³y okres II Rzeczpospolitej. Jednak cech¹ wspóln¹
by³o to, ¿e cz³onkowie organu stanowi¹cego (rada
gminy lub powiatu) zawsze pochodzili z wolnego
wyboru, byli wiêc reprezentantami spo³eczeñstwa.

Po II wojnie �wiatowej reaktywowano samorz¹d
lecz wobec przejêcia w³adzy przez komunistów bar-
dzo ograniczono zakres jego swobody poprzez li-
kwidacje wolnych wyborów do rad gmin i powia-
tów. W sk³ad rad wchodzili radni bêd¹cy przedsta-
wicielami ró¿nych organizacji politycznych, gospo-
darczych, zrzeszeñ zawodowych i spo³ecznych. Czê-
sto te¿ podnoszono g³osy o niew³a�ciwym sk³adzie
rad i dokonywano czystek, eliminuj¹c niew³a�ciwych
klasowo radnych. Wobec fikcji jak¹ stanowi³ samo-
rz¹d w latach 40-tych zosta³ on ostatecznie zlikwi-
dowany ustaw¹ z 20 marca 1950 r. o terenowych or-
ganach jednolitej w³adzy pañstwowej, która to usta-
wa w³¹cza³a go w struktury administracji rz¹dowej.

W wyniku zmian ustrojowych ustaw¹ z dnia 8 marca
1990 r. przywrócono w Polsce samorz¹d terytorialny.
Pierwsze w pe³ni demokratyczne wybory odby³y siê
27 maja 1990 r. Od tego dnia mo¿emy mówiæ o w³a-

dzy samorz¹dowej w Polsce. Jest to o tyle wa¿ne, ponie-
wa¿ samorz¹d powstawa³ niejako od �zera�, nie mo¿na
wiêc mówiæ, ¿e obecne w³adze s¹ kontynuacj¹ dawnego
systemu i ponosz¹ jakakolwiek odpowiedzialno�æ za de-
cyzje czy dzia³ania gminnych rad narodowych w sprawach
gospodarczych, spo³ecznych jak równie¿ infrastruktural-
nych. Trzeba jasno przypominaæ, i¿ gmina przed 1990 ro-
kiem by³a organem administracji rz¹dowej i mieszkañcy
mieli bardzo ograniczony wp³yw na jej funkcjonowanie.

Wspomniana przeze mnie ustawa z 1990 r. usta-
nowi³a gminê jako podstawow¹ jednostkê organiza-
cyjn¹ samorz¹du. Zosta³o to potwierdzone w art. 164
Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r. Pierwszego stycz-
nia 1999 r. wprowadzono w Polsce trójstopniowy po-
dzia³ terytorialny i trzy szczeble samorz¹du: gminny,
powiatowy i wojewódzki. (Proszê zwróciæ uwagê na
s³owo �szczeble�. Stwierdzenie to podkre�la niezale¿-
no�æ ka¿dego z samorz¹dów. Zwierzchnikiem gminy
nie jest powiat a powiatu województwo. Nale¿y wiêc
unikaæ okre�lenia �poziomy� gdy¿ poziom mo¿e byæ
wy¿szy lub ni¿szy a samorz¹dy s¹ równe).

W nowym trójstopniowym modelu samorz¹du gmina
� zgodnie z Konstytucj¹ RP � korzysta z zasady domnie-
mania kompetencji tzn. wykonuje wszystkie te zadania
o znaczeniu lokalnym, które nie s¹ zastrze¿one dla innych
podmiotów publicznych. Gmina posiada osobowo�æ praw-
na, jest samodzielna w swoich dzia³aniach a samodziel-
no�æ ta podlega ochronie s¹dowej. Nadzór nad dzia³alno-
�ci¹ gmin zosta³ ograniczony tylko do kryterium legalno-
�ci. Organem stanowi¹cym i kontrolnym jest rada gminy
(rada miejska w mie�cie). Pochodzi ona z demokratycz-
nych, piêcioprzymiotnikowych wyborów, tj. wolnych, rów-
nych, powszechnych, bezpo�rednich i tajnych. Czynne
i bierne prawo wyborcze przys³uguje osobom, które ukoñ-
czy³y 18 lat i s¹ obywatelami polskimi. Kadencja tak wy-
branej rady trwa cztery lata od dnia wyborów (obecna ka-
dencja skoñczy siê 12 listopada a nowa rozpocznie siê do-
piero 21 listopada).

Mariusz Stobiecki

X FORUM TRZE�WO�CI
Grupa ��wit� dzia³aj¹ca przy Punkcie Konsultacyjnym
w Sulejowie oraz Miejska Komisja Rozwi¹zywania Pro-
blemów Alkoholowych zorganizowa³y 16 pa�dziernika
dziesi¹te ju¿ Forum Trze�wo�ci. Odbywa³o siê pod ha-
s³em �S³uchaj uwa¿nie, Bóg czasami puka bardzo cicho�.

 Po dwugodzinnej dyskusji rozpoczê³a siê zabawa ta-
neczna, w której bra³o udzia³ oko³o 150 osób przyby³ych
z ca³ego regionu ³ódzkiego. Impreza bez ani jednej kropli
alkoholu trwa³a do drugiej w nocy chocia¿ wiele osób mia³o
wyra�n¹ ochotê jeszcze zostaæ. Za rok odbêdzie siê jede-
naste forum poniewa¿ sta³o siê to ju¿ tradycj¹ ruchu trze�-
wo�ciowego z Sulejowa.                                   Marcin AA
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Album
W Referacie Promocji ju¿ niebawem bêdzie mo¿na
otrzymaæ album ze zdjêciami z obchodów 600-lecia
bitwy pod Grunwaldem. Album z piêknymi koloro-
wymi zdjêciami bêdzie liczy³ ponad 50 stron.

Wyró¿nienie dla Gminy
Mamy zaszczyt i przyjemno�æ poinformowaæ, ¿e Ka-
pitu³a Plebiscytu EURO GMINA przyzna³a Gminie Su-
lejów I miejsce w kategorii KULTURA. Jest to  wyró¿-
nienie, które jest wyrazem uznania dla pracy wielu osób.

EURO-GALA odby³a siê 10 wrze�nia 2010 r. w Mu-
zeum Miasta £odzi.Uczestniczyli w niej samorz¹dowcy
woj. ³ódzkiego, przedstawiciele Ministerstwa Gospodar-
ki, w³adz wojewódzkich, ludzi biznesu, nauki i kultury.
Plebiscyt odby³ siê pod patronatem Ministra Gospodarki,
Marsza³ka Województwa oraz Wojewody £ódzkiego.

Gminne do¿ynki
W niedzielê 26 wrze�nia
br. w Kole odby³o siê
�Gminne �wiêto Plonów
- Do¿ynki w Gminie Su-
lejów 2010�. W tym uro-
czystym dniu oddano do
u¿ytku mieszkañcom
Ko³a odnowion¹ z fundu-
szy unijnych �wietlicê
wiejsk¹ wraz z gara¿em
dla jednostki OSP w Kole.

Mszê �wiêt¹ w intencji rolników odprawi³ ks. Konrad
Wo�niak, nastêpnie starostowie Do¿ynek Jadwiga i Pa-
we³ Justynowie wrêczyli chleb do¿ynkowy burmistrzowi
Sulejowa. Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Ko³a, Krzewin,
£azów, Bia³ej i £êczna przekaza³y przygotowane przez
siebie wieñce: burmistrzowi Stanis³awowi Baryle, prze-
wodnicz¹cemu Sejmiku Województwa £ódzkiego Mar-
kowi Mazurowi, staro�cie piotrkowskiemu Stanis³awowi
Cubale, zastêpcy dyrektora w Departamencie Kultury Fi-
zycznej, Sportu i Turystyki w Urzêdzie Marsza³kowskim
Hieronimowi Hubarowi oraz przewodnicz¹cemu Rady
Miejskiej w Sulejowie Przemys³awowi Majchrowskiemu.

Wiele pracy i zaanga¿owania w³o¿y³y w przygoto-
wanie do¿ynkowych stoisk KGW z terenu gminy Sule-
jów. Zosta³y one bardzo wysoko ocenione przez komi-
sjê w sk³adzie: Wanda Ro¿nowska, £ucja Dobrakow-
ska, Zygmunt Nowakowski, W³adys³aw Czerwiñski.

Burmistrz Sulejowa przekaza³ na rêce przewod-
nicz¹cego Sejmiku Marka Mazura statuetkê za dzia-
³alno�æ na rzecz Gminy Sulejów. Podziêkowa³ za
olbrzymi wk³ad w rozwój naszej gminy.
Czê�æ artystyczn¹ wype³ni³y zespo³y dzia³aj¹ce
przy Gminnym O�rodku Kultury w Woli Krzysz-
toporskiej.Gminne �wiêto Plonów by³o wspó³fi-
nansowane ze �rodków UE.
Dziêkujemy wszystkim, którzy pomogli w orga-
nizacji Do¿ynek w Kole. Referat Promocji, Kultury,

Turystyki, Sportu i Informatyki

Wystawa psów
Po raz pierwszy w historii, Klubowa Wystawa
Owczarków Niemieckich odby³a siê w Sulejowie
- i od razu odnios³a wielki sukces. Centralne usytu-
owanie Sulejowa, dobry dojazd, du¿a baza nocle-

gowa, a przede wszystkim malow-
nicza okolica zrobi³y swoje. Na wy-
stawê zosta³o zg³oszonych 345
owczarków, przez 260 wystawców
z wielu krajów.

Wystawa odby³a siê na Stadionie
O�rodka Sportu i Rekreacji �Victoria".

W ci¹gu dwóch dni pieski oce-
niane by³y w ró¿nych kategoriach.
Najbardziej widowiskowym punk-
tem programu by³y testy psychicz-
ne psów. Pogoda nam dopisa³a,
wiêc i frekwencja by³a du¿a ze

strony wystawców, jaki i zwiedzaj¹cych. Opinie
uczestników by³y pozytywne, du¿y teren, las, rze-
ka, w pobli¿u Zalew Sulejowski i zaplecze gastro-
nomiczne, co w przypadku wyczerpuj¹cego bie-
gania po ringu by³o bardzo istotne. Wieczorem
odby³o siê ognisko przy, którym rozmowy toczy³y
siê w wielu jêzykach.

Jako mieszkaniec gminy Sulejów, hodowca i je-
den z organizatorów - uwa¿am, ¿e wystawa by³a bar-
dzo udana. By³a to doskona³a promocja naszej gmi-
ny, nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziêkujê
Burmistrzowi Sulejowa Panu Stanis³awowi Baryle
i Pani Sylwii Miller, oraz wielu innym sponsorom za
wsparcie i czynny udzia³ w tej najwiêkszej owczar-
karskiej imprezie w Polsce. My�lê, ¿e po tak uda-
nym starcie, wystawa Klubowa Owczarków Niemiec-
kich wróci jeszcze na ziemiê sulejowsk¹.

Piotr Sawicki- organizator

WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl
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Dobiega koñca ju¿ druga kadencja Pana pracy
na stanowisku burmistrza. Jak mo¿e Pan krótko
podsumowaæ minione 8 lat?
- Fakt, ¿e wyborcy zdecydowali o reelekcji mojej oso-
by na to stanowisko w 2006 r by³ dla mnie wyró¿nie-
niem, ale i zobowi¹zaniem do intensywnej pracy. Za-
rz¹dzanie gmin¹ to przede wszystkim sfera finanso-
wa. W 2002 roku, gdy obejmowa³em stanowisko bur-
mistrza, bud¿et gminy wynosi³ ok. 16 mln z³, z czego
zaledwie 1 mln z³ przeznaczony by³ na inwestycje.
Dzi�, po latach intensywnej pracy mojego zespo³u,
dysponujemy bud¿etem przekraczaj¹cym 54 mln z³.
Kwota ta pozwala nam wydaæ na potrzeby inwesty-
cyjne ok. 21 mln.
�rodki Unijne wielu gminom i powiatom w Pol-
sce pozwoli³y na realizacje nowych zadañ. Czy
Sulejów równie¿ z nich korzysta?
- Pozyskiwanie funduszy zewnêtrznych, w tym i unij-
nych, jest dla naszej gminy bardzo wa¿ne. Nie od
razu umieli�my w³a�ciwie przygotowywaæ wnioski.
Obecnie mamy ju¿ fachowców, którzy coraz skutecz-
niej wystêpuj¹ o �rodki i dziêki nim powiêkszamy
nasze mo¿liwo�ci inwestycyjne.

Aktualnie jeste�my na etapie pozyskiwania �rodków
na obiekt pn. Regionalne Centrum Kultury ROMANI-
KA, mieszcz¹cy Miejski O�rodek Kultury, Bibliotekê,
Muzeum, oraz siedziby organizacji pozarz¹dowych.
A co ju¿ powsta³o dziêki dotacjom unijnym?
- Sporo �rodków zainwestowali�my w remonty dróg
i chodników, ci¹gów kanalizacji deszczowej. Zmo-
dernizowali�my budynki o�wiatowe m. in. szko³y
w £êcznie i Uszczynie. Zbudowali�my kompleks
boisk sportowych Orlik.

Najwiêksz¹ dotacjê, bo wysoko�ci prawie 20 mi-
lionów z³otych dostali�my na kanalizacjê. Gmina Su-

lejów otrzyma³a dofinansowanie ze �rodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie
19 134 618,93 z³ na realizacjê projektu �Realizacja pro-
gramu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rze-
ki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowê
kanalizacji sanitarnej i przebudowê oczyszczalni �cie-
ków - etap I". Wysoko�æ dofinansowania stanowi 85%
ca³kowitej kwoty projektu tj. 22 716 500,32 z³otych.
Wynika z tego, ¿e uporamy siê z problemem �cie-
ków, a co ze �mieciami? Nasze wysypisko bêdzie
zamkniête w 2012 roku � co dalej?
- Jeste�my �wiadomi, ¿e we wspó³czesnym �wiecie
w³adzê ocenia siê równie¿ po tym jak radzi sobie z od-
padami.

Rozwi¹zanie, które proponujê dla naszej Gminy
w najbli¿szych latach to wybudowanie nowej sortowni
�mieci. Z³o¿yli�my wniosek o �rodki unijne na jej po-
wstanie i mamy nadziejê na pozytywne rozstrzygniêcie.
Ciesz¹c siê z inwestycji nie mo¿na nie wspomnieæ
o tej mniej przyjemnej stronie � czyli kredytach.
Mówi siê o postêpuj¹cym (w domy�le niebezpiecz-
nym) zad³u¿eniu gminy, a jak jest naprawdê?
- Bierzemy kredyty, poniewa¿ dochód gminy nie wy-
starcza na zrealizowanie inwestycji wnioskowanych
przez mieszkañców.

Na koniec 2010 roku nasze zad³u¿enie wyniesie ok.
12 mln z³otych. Stanowi to ok. 22% bud¿etu gminy. Jest
to kredyt zaci¹gniêty na cele inwestycyjne, na które bra-
kuje �rodków w³asnych. Po zrealizowaniu kredytowa-
nych inwestycji sp³ata zad³u¿enia zostanie pokryta z po-
zyskanych na te cele �rodków zewnêtrznych.
Jako mieszkanka i mi³o�niczka Podklasztorza nie
mogê nie zadaæ pytañ dotyczacych mojej dzielnicy.

Ostatnio poprawiony zosta³ dojazd do nasze-
go zabytku, powsta³ nowy most i rondo, ale ma-
rzy nam siê po³¹czone tych strategicznych punk-
tów nowymi chodnikami�
- Droga Sulejów � Podklasztorze jest w³asno�ci¹ Powia-
tu Piotrkowskiego. Wspó³praca uk³ada nam siê dobrze,
wiêc mam nadziejê, ¿e w najbli¿szych 2 latach zbuduje-
my �cie¿kê rowerow¹ i przebudujemy ca³¹ drogê.

Obecnie przygotowujemy pismo intencyjne, aby
przebudowaæ ul. Klasztorn¹ z ci¹giem pieszo�rowe-
rowym, czyli chcieliby�my wybudowaæ tam �cie¿kê
rowerow¹.  By³by to dalszy ci¹g inwestycji powiato-
wej, któr¹ wspó³finansowali�my i mam nadziejê, ¿e
niezale¿nie od wyniku wyborów ten kierunek zosta-
nie utrzymany.
Na naszym terenie ju¿ jest jedna �cie¿ka rowero-
wa, która biegnie dooko³a Zalewu Sulejowskiego,
ale s³abo oznakowana i miejscami piaszczysta. Czy
da siê co� poprawiæ?

WYWIAD
z Burmistrzem

Sulejowa
Stanis³awemStanis³awemStanis³awemStanis³awemStanis³awem

BARY£¥BARY£¥BARY£¥BARY£¥BARY£¥
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- �cie¿ka ma d³ugo�æ 68,5 km przebiega na terenie Su-
lejowskiego Parku Krajobrazowego. Aby j¹ utwardziæ,
planujemy zacie�niæ wspó³pracê z Zarz¹dem Parku,
Czy plac na Podklasztorzu naprzeciwko zabytku,
ko³o pêtli autobusowej zostanie na zawsze wolny,
czy grozi mu np. sprzeda¿ na dzia³ki?
- Na dzisiaj jest to teren gminy z przeznaczeniem jako
teren zielony. By³y naciski, ¿eby przeznaczyæ go na
miejsce us³ugowo-handlowe, ale ja stojê na stanowi-
sku, ¿e jest to plac, który nie powinien byæ w obrocie
handlowym. Jego przeznaczeniem jest miejsce rekre-
acyjne jako teren zielony, miejsce zabaw dla dzieci
i spacerów. Nale¿y zachowaæ charakter tego miejsca
teraz i w przysz³o�ci. Ewentualnie zmodernizowaæ,
ozdobiæ, wyposa¿yæ w ³aweczki itp.

Czê�æ tego placu, obecnie ogrodzona, jest od wie-
lu lat w³asno�ci¹ Gminnej Spó³dzielni i na ten teren
nie mamy wp³ywu, dlatego powsta³ tam sklep.
Kolejnym problemem mieszkañców Podklaszto-
rza jest woda w piwnicach. Rowy odwadniaj¹ce
nie spe³niaj¹ swojej funkcji.
- Muszê przyznaæ, ¿e od kilku lat te rowy rzeczywi-
�cie zosta³y zaniedbane i nie by³y udra¿niane. Trzeba
to koniecznie naprawiæ. Mokry rok pokaza³ jak bar-
dzo jest to potrzebne.
Wróæmy do problemów gminnych. W Sulejowie
od wielu wieków w �rody odbywaj¹ siê targi, zna-
ne w ca³ej gminie i nie tylko, ale nasz jarmark
powinien byæ chyba trochê nowocze�niejszy�
- Rzeczywi�cie, stan naszego placu targowego nie
zmieni³ siê od lat. Dlatego te¿ rozpoczêli�my jego mo-
dernizacjê. Na pocz¹tek powsta³ budynek administra-
cyjno � sanitarny. W dalszej kolejno�ci planujemy od-
wodnienie i utwardzenie terenu, a nastêpne inwesty-
cje bêd¹ postêpowaæ w ramach posiadanych �rodków.
Jakie kierunki dzia³ania widzi Pan dla naszej Gmi-
ny w najbli¿szych latach?
- Oprócz wymienionych ju¿ inwestycji istotne bêdzie
przygotowanie terenów pod budownictwo prywatne
oraz rozpoczêcie budowy mieszkañ komunalnych i so-
cjalnych. Priorytetem powinno byæ stworzenie nowych
miejsc pracy dziêki utworzeniu strefy ekonomicznej
na terenach przeznaczonych pod budownictwo prze-
mys³owe. Niezmierne istotn¹ spraw¹ bêdzie te¿ po-
prawa bezpieczeñstwa mieszkañców w zakresie po-
rz¹dku publicznego, przeciwpowodziowego, po¿aro-
wego i zdrowotnego.
Zatem dziêkuj¹c za rozmowê ¿ycz-
my Naszej Gminie i sobie nawzajem
spe³nienia tych planów.

rozmawia³a  redaktor naczelna

  Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlej Teresa Sarlejjjjjj

Powód� 2010
W moim 26 � letnim okresie pracy na stanowi-

sku �zarz¹dzania kryzysowego� w przeci¹gu krót-
kiego okresu czasu nie wyst¹pi³o tyle zjawisk po-
woduj¹cych koszty powa¿nie obci¹¿aj¹ce bud¿et
gminy, ci¹g³y niepokój w³adz gminy i co równie brze-
mienne - �lady w psychice nas wszystkich a najbar-
dziej mieszkañców zagro¿onych terenów.

Od pocz¹tku roku mieli�my zimê obfituj¹c¹
w ci¹g³e opady �niegu, utrudniaj¹ce poruszanie siê
po drogach i chodnikach, a wy¿sze temperatury na
prze³omie lutego i marca spowodowa³y pierwsze w
tym roku problemy gminy zwi¹zane z podtapianiem
gospodarstw przede wszystkim w Przyg³owie przy
ul. Przyg³ów Las, a tak¿e w Sulejowie przy ul. B³o-
nie, Rycerskiej i Wspólnej.

Wraz z informacjami o katastrofie pod Smoleñ-
skiem zaczê³y nap³ywaæ informacje o powodzi na
po³udniu kraju. Nale¿a³o na naszym terenie wzmóc
czujno�æ, tym bardziej, ¿e wieloletnie zaniedbania
poza gminnych instytucji odpowiedzialnych za re-
gulacjê cieków wodnych i pog³êbianie koryt rzek
dotycz¹ równie¿ gminy Sulejów.

Innymi niekorzystnymi dla Sulejowa czynnika-
mi zagro¿enia s¹:

- usytuowanie Zbiornika Sulejowskiego i jego
funkcja jako zbiornik wody pitnej,

- zalew powoduj¹cy spowolnienie nurtu rzeki i jej
systematyczne zamulanie najbardziej widoczne na
swym koñcowym odcinku, czyli w Sulejowie.

Poniewa¿ Pilica w swym biegu jest zlewni¹ wielu
wiêkszych i mniejszych dop³ywów, w wyniku d³ugotrwa-
³ych opadów deszczu wystêpuj¹cych w maju na obsza-
rze ca³ego kraju, stan wody osi¹gn¹³ poziom nienotowa-
ny w Sulejowie od kilkudziesiêciu lat - 377 cm. Stan
alarmowy zosta³ przekroczony o 147 cm w dniu 21 maja
godz. 23.00 i by³ to poziom krytyczny dla miasta.

Wieloletnie do�wiadczenie samorz¹dowe Burmistrza
Sulejowa oraz pracowników zarz¹dzania kryzysowego,
a przede wszystkim troska o mieszkañców gminy by³y
podstaw¹ prowadzenia przez Urz¹d Miejski w Sulejo-
wie ci¹g³ych przygotowañ do ewentualnej powodzi. St¹d
te¿ dzia³ania ratownicze podjête zosta³y ju¿ wcze�niej.

Od 17 maja prowadzono monitoring zagro¿onych
miejsc, uwaga cz³onków Gminnego Zespo³u Zarz¹-
dzania Kryzysowego g³ównie skierowana by³a na
rozwój sytuacji na rzekach Pilicy i Luci¹¿y. Jedno-
cze�nie przygotowywano si³y ratownicze, sprzêt
i materia³y do prowadzenia dzia³añ zapobiegaj¹cych
powodzi. W celu zapewnienia dojazdu mieszkañcom
i s³u¿bom ratowniczym podnoszono i umacniano
w Przyg³owie ulicê Przyg³ów Las.



SULEJ  nr  45, listopad`2010

� 6 �

 

19 maja og³oszono w gminie Sulejów stan alarmu
powodziowego. Pod dowództwem Komendy Miej-
skiej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Piotrkowie Tryb.
stra¿acy z jednostek OSP z gminy Sulejów i powiatu
piotrkowskiego przez trzy doby nieustannie prowa-
dzili akcjê umacniania wa³ów przeciwpowodziowych
wzd³u¿ Pilicy.

Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zamkniêto drogê po-
wiatow¹ Sulejów � Aleksandrów oraz ul. Podkurnêdz
w Sulejowie. Pracownicy UM i Komisariatu Policji
w Sulejowie docierali do mieszkañców Sulejowa za-
mieszka³ych na terenach przybrze¿nych, informuj¹c
o sytuacji i konieczno�ci przygotowania siê do ewen-
tualnego opuszczenia domostw. W nastêpstwie zwiêk-
szaj¹cego siê zagro¿enia 21 maja ewakuowano 2 ro-
dziny z ul. B³onie w Sulejowie oraz z miejscowo�ci
Bia³a wraz z inwentarzem. Dwie rodziny z ul. Rycer-
skiej w Sulejowie by³y przygotowane do ewakuacji.

24 maja poziom wody w rzekach zatrzyma³ siê
z tendencj¹ spadkow¹.

Powo³ano komisjê ds. oszacowania strat powo-
dziowych w gospodarstwach domowych. Dokonano
obliczenia strat w infrastrukturze: uszkodzonych ulic
i dróg, k³adek, urz¹dzeñ kanalizacyjnych, podtopio-
nych budynków mieszkalnych i u¿ytków rolnych,
przerwanego wa³u przeciw powodziowego - na ogól-
n¹ kwotê 2 mln 810 tys. z³otych. Koszty prowadzonej
akcji ratowniczej, a wiêc: paliwo, wy¿ywienie ekip
ratowniczych, koszty materia³ów i transportu, ekwi-
walent dla stra¿aków wynios³y oko³o 200 tys. z³, któ-
re zosta³y czê�ciowo pokryte z przeznaczonej na ten
cel dotacji Wojewody £ódzkiego (100 tys. z³).

Dziêki zaanga¿owaniu w³adz Sulejowa i ciê¿kiej
pracy wszystkich stra¿aków podczas majowej powo-
dzi uniknêli�my tragedii, z któr¹ do dzisiaj nie mog¹
sobie poradziæ miliony naszych rodaków. A przecie¿
¿ywio³ ten móg³ dosiêgn¹æ równie¿ nasz¹ gminê.

St¹d ci¹g³a troska burmistrza Stanis³awa Bary³y
o przysz³o�æ, bo od tych strasznie niepewnych majowych
dni, kiedy stan wody osi¹gn¹³ poziom od wielu lat nie-
notowany, dostrzegamy bardzo niepokoj¹ce wypiêtrze-
nie dna rzeki Pilicy w Sulejowie i utrzymywanie siê wody
pomiêdzy stanem ostrzegawczym, a alarmowym.

Burmistrz organizuje spotkania cz³onków Gminnego
Zespo³u Zarz¹dzania Kryzysowego w Sulejowie z udzia-
³em Starosty Piotrkowskiego, Komendanta Miejskiego
PSP w Piotrkowie Tryb. na które zapraszani s¹ (bezsku-
tecznie) przedstawiciele zarz¹dcy rzek i zalewu czyli Re-
gionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wypracowane i przes³ane wnioski maj¹ na celu
podjêcie przez odpowiedzialne instytucje radykalnych
kroków na rzecz poprawy bezpieczeñstwa na terenach
obecnie bardzo zagro¿onych ci¹g³ymi podtopieniami
lub wrêcz powodzi¹. Zarówno w³adze Sulejowa jak

i mieszkañcy Sulejowa s¹ bardzo zaniepokojeni igno-
rancj¹ problemu, który w 2006 r. na wniosek Spo³ecz-
nego Komitetu Mieszkañców Sulejowa Zagro¿onych
Wyp³ycaniem Rzeki Pilicy pose³ Artur Ostrowski w ra-
mach interpelacji skierowa³ do Ministra �rodowiska -
do chwili obecnej bez efektywnej realizacji.

I tylko na nieocenione si³y stra¿aków ochotników
mo¿emy liczyæ. S¹ wszêdzie, gdzie potrzeba udzielaæ
pomocy innym. Dobrze zorganizowane i wyposa¿one
poradzi³y sobie podczas akcji na w³asnym terenie, ale
dzia³aj¹ tak¿e poza nim. W trakcie dzia³añ zabezpie-
czaj¹cych wa³y rzeki Pilicy jednostka OSP z Sulejowa
z ³odzi¹ ratownicz¹ bra³a udzia³ w poszukiwaniu miesz-
kañca gminy Aleksandrów, który utopi³ siê w rzece
Czarna. W tym samym okresie, 4-osobowa dru¿yna dru-
hów z Sulejowa ze sprzêtem ratowniczym wyjecha³a
na pomoc powodzianom w okolice Tarnobrzega.

W ramach podziêkowania zaanga¿owanym w ma-
jow¹ akcjê powodziow¹ 25 lipca zorganizowano festyn
stra¿acki, podczas którego po�wiêcono  nowy pojazd ra-
towniczo � ga�niczy dla jednostki OSP w Sulejowie. Po-
jazd o warto�ci 775 tys.750 z³ zosta³ wspó³finansowany
ze �rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.
£ódzkiego z 15 % udzia³em �rodków gminy Sulejów.

Podczas festynu w³adze gminy osobi�cie z³o¿y³y po-
dziêkowanie oraz przekaza³y wyrazy uznania wszyst-
kim zaanga¿owanym w dzia³ania przeciwpowodziowe,
a w szczególno�ci: - Komendantowi, Zastêpcy i Do-
wódcom Komendy Miejskiej Pañstwowej Stra¿y Po-
¿arnej w Piotrkowie Tryb. kieruj¹cym akcj¹ ratownicz¹,
- Komendantowi Gminnemu i druhom jednostek OSP
z gminy Sulejów i powiatu piotrkowskiego,
- Wojewodzie £ódzkiemu oraz Wicewojewodzie,
- Dyrektorowi Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dza-
nia Kryzysowego £UW,
- Marsza³kowi Województwa £ódzkiego,
- Przewodnicz¹cemu Sejmiku Woj.  £ódzkiego,
- Staro�cie Piotrkowskiemu i jego s³u¿bom,
- Komendantowi Miejskiemu Policji w Piotrkowie Tryb.,
- Komendantowi i funkcjonariuszom Komisariatu Po-
licji w Sulejowie,
- Dyrektorowi i pracownikom MZK Sulejowie,
- Komendantowi O�rodka DKSW w Sulejowie, któ-
ry nieodp³atnie przyj¹³ ewakuowan¹ rodzinê,
- sponsorom, którzy przekazywali ¿ywno�æ dla ekip
prowadz¹cych akcje ratownicz¹,
- radnym Rady Miejskiej w Sulejowie, którzy osobi-
�cie pracowali przy wzmacnianiu wa³ów,
- pracownikom Urzêdu Miejskiego w Sulejowie
uczestnicz¹cym czynnie w prowadzonych dzia³aniach,
- mieszkañcom, którzy w tym niebezpiecznym czasie
uczestniczyli w akcji ratowania wa³ów, s³u¿yli wspar-
ciem oraz �wiadczyli bezinteresown¹ pomoc.

Halina Kowalska, 30 wrze�nia 2010 r.
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Dzieñ
Seniora
Tradycyjnie, od wielu ju¿ lat
najdojrzalsi mieszkañcy na-
szej gminy i okolic spotyka-
j¹ siê w Sulejowie na Dniu
Seniora. Organizatorem jest
Regionalny Zwi¹zek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów
pod �dowództwem� pani
Barbary Wolankiewicz.
W tym roku na to spotkanie
23 pa�dziernika przyby³o po-

nad 100 osób, wszyscy w dobrych hu-
morach i pe³ni chêci do zabawy. Aby w
pe³ni uczestniczyæ w �tañcach i swawo-
lach� trzeba by³o spe³niæ jeden warunek
� mieæ co najmniej 70 lat!
Na parkiecie królowa³a m³oda para: pañ-
stwo Teresa i W³adys³aw Twardowscy,
którzy poznali siê na spotkaniach ZEiR.

�Zabawmy siê bo takie chwi-
le nie wróc¹�
Szanujmy siê dopóki czas
nam sprzyja�� � �piewa³y
a cappella uczestnicy spotka-
nia (na zdjêciu)

I ja tam by³am
z podziwem na tê zabawê

patrzy³am,
smako³yki próbowa³am

i Wam to opisa³am.
Tesa
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LAMENT  NA  WYBORY
(czyli felieton pisany �krzywym okiem�).

W polszczy�nie s³owo �lament� posiada kilka zna-
czeñ. W wspó³czesnym potocznym jêzyku utar³o siê,
¿e lamentowaæ znaczy tyle co � wy¿alaæ siê, narzekaæ,
wybrzydzaæ, biadoliæ, itp. Wielu renomowanych socjo-
logów uwa¿a, ¿e tego rodzaju przywara jest charakte-
rystyczna dla sposobu widzenia rzeczywisto�ci przez
spor¹ czê�æ Polaków. Zatem ja jako polonus z krwi i ko-
�ci, czujê siê niejako usprawiedliwiony co do w³a�nie
takiego prezentowania swych subiektywnych (podkre-
�lam: subiektywnych) pogl¹dów, s¹dów i ocen.

Po tym wstêpie, który mam nadziejê jednoznacznie
wyja�nia moje krytyczno � sceptyczne, (czasem nawet
z pewn¹ doz¹ ironii) podej�cie do tematu, przyst¹pmy
do jego g³ównego w¹tku, czyli szeroko pojêtych zbli-
¿aj¹cych siê wyborów. Jeszcze jedna uwaga merytorycz-
na. Interesuj¹ mnie nie wybory jako takie, ale przede
wszystkim zwi¹zane z nimi mechanizmy psychologicz-
no � socjologiczne, motywy i intencje, zarówno tych
którzy kandyduj¹, jak i tych co wybieraj¹.

Jako stary zramola³y belfer, jak to zazwyczaj ju¿
bywa z belframi (nie tylko zramola³ymi), z upodoba-
niem i zawodowego nawyku lubi¹ pouczaæ, dawaæ
dobre rady i wskazówki Z góry proszê czytelników
o wyrozumia³o�æ i wybaczenie. gdy¿ w³a�nie w dal-
szej czê�ci tekstu zamierzam wyliczyæ cechy jakimi
powinien moim zdaniem legitymowaæ siê kandydat
na dobrego radnego, czyli godnego reprezentanta wy-
borców, którzy obdarzyli go swym mandatem zaufa-
nia. To nie bana³! Szlachectwo zobowi¹zuje! Przyst¹p-
my zatem do tej wyliczanki:

- na pierwszym miejscu umie�ci³bym uczciwo�æ.
Nie tylko w najprostszym rozumieniu ( np. nie krad-
nê), ale jako szczero�æ intencji, prawo�æ w postêpo-
waniu, wra¿liwo�æ spo³eczn¹.

- drug¹ wa¿n¹ w mym mniemaniu cech¹ jest do-
�wiadczenie ¿yciowe. Cz³owiek do�wiadczony, to taki,
który niejedno ju¿ w ¿yciu widzia³, sprawdzi³ siê w
ró¿nych, czêsto trudnych sytuacjach, umiej¹cy doko-
nywaæ analiz i na ich podstawie podejmowaæ wywa-
¿one decyzje. Dobrze jest je�li ta cecha idzie w parze
z wrodzon¹, b¹d� wykszta³con¹ inteligencj¹ rozumia-
n¹ jako szerokie horyzonty intelektualne. Zwykle o ta-
kim mawia siê popularnie: �ma cz³ek g³owê na kar-
ku�, b¹d� �oto go�æ z otwart¹ g³ow¹�. Po³¹czenie do-
�wiadczenia z inteligencj¹, czyli takie dwa w jednym,
prognozuje osi¹gniêcie dobrych efektów.

- dopiero na trzecim miejscu, co jak s¹dzê poniektó-
rych zdziwi, plasujê wykszta³cenie. Cz³owiek wykszta³-
cony, to cz³owiek �wiat³y, otwarty na nowoczesne roz-
wi¹zania, umiej¹cy pos³ugiwaæ siê bogatym warsztatem
poznawczym jaki przyswoi³ sobie w toku kszta³cenia siê,
rozumiej¹cy mechanizmy procesów spo³ecznych, nie za-
skorupia³y w swych pogl¹dach, d¹¿¹cy do ci¹g³ego uzu-
pe³niania swej wiedzy, co nazywamy kszta³ceniem usta-
wicznym. Znana maksyma mówi: �cz³owiek uczy siê
przez ca³e ¿ycie�! Trzeba tylko chcieæ.

- do tego wykazu cech po¿¹danych dodajmy jesz-
cze umiejêtno�æ pracy zespo³owej. Rada to gremium
gdzie wspólnie wypracowuje siê (uciera) jednolite sta-
nowisko, a wiêc takie cechy jak umiejêtno�æ kompro-
misu, unikanie zbêdnych konfliktów (nie mówi¹c ju¿
o pieniactwie), szanowanie czyich� pogl¹dów, nawet
tych kontrowersyjnych, przy jednoczesnym rozwa¿-
nym i kulturalnym bronieniu w³asnych pomys³ów.
Taka postawa to trudna sztuka. Z górnej pó³ki. Swo-
iste po³¹czenie wody z ogniem. Prawd¹ jest, ¿e ka¿de
gremium (patrz motto) jest scen¹ sporów, rozbie¿nych
punktów widzenia, ale jednocze�nie nie musi byæ to
bezpardonowa walka na zasadzie kto nie ze mn¹ (z na-
mi) to wróg! Na potwierdzenie tej tezy warto przypo-
mnieæ m¹dre przys³owie: �Zgoda buduje, k³ótnia ruj-
nuje�. Warto o tym pamiêtaæ! Zw³aszcza w tak trud-
nych czasach w jakich aktualnie ¿yjemy.

Wychodzi na to, ¿e zaprezentowany powy¿ej ze-
spó³ cech po¿¹danych jest bliski idealnemu wyobra-
¿eniu takiej osobowo�ci. Niestety jak powszechnie
wiadomo idea³ów nie ma, bowiem jest to tylko twór
teoretyczny. Nie oznacza to jednak, i¿ nale¿y na ten
aspekt sprawy nie zwracaæ uwagi. Przeciwnie. Ten
wzór jest wyznacznikiem ku czemu nale¿y d¹¿yæ.

Studentom, adeptom sztuki teatralnej, ju¿ od
pierwszego roku studiów ci¹gle przypomina siê za-
sadnicze pytanie � �zanim wejdziesz na scenê, za-
stanów siê po co� tam wlaz³�! Podobnie rzecz siê
ma z ka¿dym kandydatem do jakiejkolwiek funkcji
spo³ecznej. Tak¿e w odniesieniu do kandydata na
radnego. Bycie radnym to nie tylko honory, splendo-
ry, zaszczyty i jakie� tam bli¿ej nieokre�lone profity
To nie jest stuka dla sztuki. Jest to przede wszystkim
praca na rzecz ogó³u, a nie partykularnych interesów
czy interesików osobistych. Jak¿e czêsto okazuje siê,
i¿ jest praca ciê¿ka i niewdziêczna jednocze�nie..
Trzeba mieæ tego �wiadomo�æ!

Skoro okre�lili�my po¿¹dane cechy pozytywne przy-
sz³ego radnego, to wypada dla równowagi zakre�liæ ce-
chy negatywne, które w zasadzie w moim przekonaniu
powinny takiego cz³owieka wykluczaæ z kandydowa-
nia. W zasadzie s¹ to dwie sfery. Wymieñmy je:

Motto: �I mamy wreszcie demokracjê!!
 Znów ka¿dy Polak ma racjê.�

Andrzej Grabowski
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- Pierwsza: Nie mo¿e byæ to osoba, która pod
p³aszczykiem pozornej dzia³alno�ci spo³ecznej, tak
naprawdê ma na celu li tylko za³atwianie ró¿nymi
sposobami (lewem i prawem) w³asnych indywidu-
alnych interesów. Ta postawa idzie czêsto w parze
z  nepotyzmem tj. korzystaj¹c z w³asnej pozycji
i wp³ywów za³atwia siê korzystne  profity np. rodzi-
nie, znajomym na zasadzie �swój swojego popiera�
licz¹c przy okazji na rewan¿, wzajemne wsparcie,
lojalno�æ bez wzglêdu na obiektywne racje. To naj-
prostsza droga do utworzenia grupy, któr¹ potocz-
nie nazywamy �klik¹�

- Druga: To klasyczna postawa zachowawcza,
zwana te¿ kunktatorstwem. Taki �dzia³acz spo³ecz-
ny� wyznaje i¿ po prostu lepiej siê nie wychylaæ
(czyt. nie nara¿aæ siê). Jego motto to �Panu Bogu
�wieczkê, a jednocze�nie diab³u ogarek�. Tak¹ po-
stawê dobrze charakteryzuje rosyjskie przys³owie:
�Tiszie budiesz, dalsze budiesz�. Takie poklepywa-
nie siê po plecach, przyznawanie racji w zale¿no�ci
sk¹d akurat wiatr powieje, niczego nowego nie wnosi
i nawet u cioci na imieninach jest postrzegane jako
wazeliniarstwo. Takie postêpowanie jest zapewne
obliczone na wybór w nastêpnej kadencji. Pytanie
tylko po co nam taki radny!

To tyle gdy idzie o generalia wyborcze. Zasadne
jest w tym miejscu pytanie na ile my, przeciêtni wy-
borcy dokonujemy takiej analizy, czy rzeczywi�cie
wy¿ej wyartyku³owane kryteria s¹ wyznacznikiem na-
szych opcji i decyzji? I tu mam dylemat. Oczywi�cie
nie mogê wykluczyæ, ¿e wielu z nas tak postêpuje.
W zasadzie powinienem wierzyæ, ¿e tak jest, a przy-
najmniej powinno byæ. Ale� No w³a�nie. Nie sposób
w naszych dywagacjach pomin¹æ owego �ale�, bowiem
wiemy doskonale sk¹din¹d, ¿e teoria nie zawsze po-
krywa siê praktyk¹. Ta za� pokazuje, i¿ wcale nie tak
ma³a rzesza wyborców kieruje siê czynnikami maj¹-
cymi z meritum sprawy niewiele wspólnego. Co kon-
kretnie mam na my�li? Otó¿ jest to swoisty splot uza-
le¿nieñ na styku wybierany i wybieraj¹cy.

Takim typowym przyk³adem jest pojêcie �swój�.
Wyborcy zw³aszcza z ma³ych, lokalnych obwodów za-
zwyczaj preferuj¹ kandydatów dobrze sobie znanych,
zasiedzia³ych z pokolenia na pokolenie. Ma to oczy-
wi�cie dobre strony, ale czêsto wyklucza kandydatów
daleko lepszych. �Swój� je�li zostanie wybrany, bê-
dzie stara³ odwdziêczyæ siê �swoim�. Za³atwi, �wy-
walczy� w radzie to i owo dla mieszkañców swej uli-
cy, osiedla, �wyrwie� z samorz¹dowego koszyka ka-
wa³ek przys³owiowego tortu. Dominuje zasada � �bli¿-
sza koszula cia³u�. Dlatego �swój� jest lepszy od tego,
który my�li kategoriami ogó³u. Który widzi i rozumie

problemy nie tylko te najbli¿sze, ale potrafi dostrzec dane
zagadnienie w skali miasta czy gminy, a ponadto, co
tak¿e jest istotne, z pewn¹ wizj¹ perspektywiczn¹. Na
potwierdzenie tej tezy niech bêdzie przyk³ad Piotrkowa
Trybunalskiego kiedy to w latach 30-tych ubieg³ego
wieku prezydentem by³ Adam Próchnik. Zrealizowano
wówczas ambitny i szeroko zakrojony program kanali-
zacji miasta i budowy sieci wodoci¹gów. Pozwoli³o to
na budowê nowych osiedli i innych inwestycji komu-
nalnych na wiele dziesiêcioleci pó�niej, nawet jeszcze
po wojnie. W tym samym czasie w wielkiej £odzi za-
brak³o takiej inicjatywy i nawet jeszcze dzi� mo¿emy
tam znale�æ ulice bez wodoci¹gów i kanalizacji, gdzie
mieszkañcy ¿yj¹ jak za króla Æwieczka.

Wybory to oczywista nie tylko ci którzy wybiera-
j¹, ale tak¿e (a mo¿e przede wszystkim) Ci co kandy-
duj¹ do lokalnych w³adz samorz¹dowych. Lada mo-
ment jak zostaniemy obsypani ró¿nego rodzaju ga-
d¿etami maj¹cymi zareklamowaæ danego kandyda-
ta. W wiêkszo�ci bêd¹ to zapewne te same formy pro-
pagandy co sprzed czterech czy o�miu lat. A wiêc:
kalendarzyki, broszury, ulotki, plakaty, foldery, ba-
nery i inne bajery. Dla mnie to folklor, który ma³o
przemawia do mego przekonania. Daleko wa¿niej-
sze jest to, co w nich siê pisze. A tu ju¿ mamy ca³¹
gamê pomys³ów. Czego tam nie ma! Górnolotne fra-
zesy, obietnice bez pokrycia wziête nieomal z kosmo-
su, puszenie siê zas³ugami mniejszej b¹d� wiêkszej
wagi (nie zawsze maj¹cymi pokrycie w rzeczywisto-
�ci), a wszystko to w nadziei, ¿e �ciemny lud to kupi�,
jak swego czasu z rozbrajaj¹c¹  szczero�ci¹ raczy³
publicznie o�wiadczyæ pan pose³ Kurski.

To nie wszystko. Wielu uwa¿a, ¿e dobr¹ i ponoæ
skuteczn¹ metod¹ ( oprócz wy¿ej opisanej autorekla-
my) jest  podlaæ kie³basê wyborcz¹ sosem pseudopa-
triotycznym (np. �Prawdziwy Polak�, czy �Bóg, Ho-
nor, Ojczyzna�. Dobrze te¿ jest przytuliæ siê do aktu-
alnie bêd¹cej na �wieczniku opcji czy te¿ organizacji
maj¹cej autorytet w spo³eczeñstwie, a dziêki temu
mog¹cej mieæ istotny wp³yw na decyzje wyborców.
Zdarza siê, choæ dziêki Bogu jest to zjawisko margi-
nalne, ¿e niektórzy upatruj¹ szansy w metodzie pole-
gaj¹cej na mniej lub bardziej oficjalnym dyskredyto-
waniu konkurentów. Puszcza siê w obieg informa-
cje, i¿ ten czy tamten to pijak, obibok, dorobkiewicz,
karierowicz i tym podobne przyjemno�ci. Za to je�li
mnie wybior¹, to JA dopiero poka¿ê co i jak. Wszyst-
ko naprawiê i wyprostujê! Metoda ta jest prostacka,
prymitywna i wyj¹tkowo paskudna, ale có¿ poradziæ
jak niektórzy wyznaj¹ zasadê po - trupach byle do
celu. Nie budz¹ te¿ mojego zaufania kandydaci, któ-
rzy onegdaj startowali pod skrzyd³em danej opcji po-
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litycznej, a obecnie szukaj¹ poparcia u opcji wrêcz
przeciwstawnej programowo i �wiatopogl¹dowo.
Czy rzeczywi�cie �parcie na sto³ek� za wszelk¹ cenê
jest warte grzechu?

S¹ tacy co g³êboko wierz¹, i¿ takie sposoby (chwy-
ty) s¹ skuteczne. Naiwna to wiara. Sonda¿e pokazuj¹,
¿e decyduje tzw. twardy elektorat. Czyli ci, którzy ju¿
dawno s¹ przekonani co do swych racji. A wiadomo,
przekonanego trudno przekonaæ. Ale próbowaæ mo¿-
na, a nawet trzeba bowiem dopiero wówczas mo¿e-
my poznaæ ró¿ne pomys³y i koncepcje danego kandy-
data i na tej podstawie dokonaæ najbardziej optymal-
nego wyboru. Na tym polega walka wyborcza. Pod
warunkiem, ¿e jest uczciwa. W ma³ych �rodowiskach
ludziska znaj¹ siê nawzajem i �wiedz¹ s¹siedzi jak
kto siedzi�. Pomimo to, przy okazji wyborów okazu-
je siê jak trudno odsiaæ ziarno od plew.

Podsumowuj¹c. W najbli¿szych dniach czeka nas
kolejna ods³ona ciekawego spektaklu. Fina³ trudny do
przewidzenia. Jak zwykle bêd¹ wygrani i przegrani. Si³¹
rzeczy nasza uwaga skupi siê na tych co z tarcz¹, a nie
na tarczy. Wybrani � wygrani musz¹ pamiêtaæ, ¿e przez
najbli¿sze cztery lata bêd¹ monitorowani. Chêtnych do
oceny i kontroli zapewne nie zabraknie. Czy to siê ko-
mu� podoba, czy nie, ale w³a�nie na tym m .innymi
polega demokracja. Mam nadziejê i skromne ¿yczenie
aby kolejna fraszka mistrza Andrzeja Grabowskiego,
któr¹ na koniec cytujê, okaza³a siê tylko zgrabnie sfor-
mu³owan¹ fraz¹ poetyck¹, a nie smutn¹
przepowiedni¹:

 �Czêsto nad poziomy
 wzlatuj¹ nie or³y
 lecz wrony�.

Andrzej Tymiñski

PS. Wszystko co powy¿ej napisa³em jest z ¿ycia
wziête, ale w ¿adnym przypadku nie odnosi siê do
konkretnej osoby b¹d� osób.

PÓ£METEK w LICEUM
Z inicjatywy uczniów, a dziêki staraniom tych¿e
uczniów i ich rodziców 9 pa�dziernika 2010 r. w Ze-
spole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Sulejowie od-
by³a siê zabawa zwana pó³metkiem.

Wziêli w niej udzia³ uczniowie kl. 3 czteroletniego
technikum o specjalno�ci technik geodeta i technik pojaz-
dów samochodowych. W przysz³ym roku czekaj¹ ich
wa¿ne wydarzenia: studniówka, a pó�niej egzaminy ma-
turalne i zawodowe. W tym roku postanowili �wiêtowaæ
fakt, ¿e za nimi ju¿ po³owa trudów nauki w szkole �red-
niej i wspó³pracy w zgranym zespole rówie�ników.

Praca nad przygotowaniem imprezy by³a kolejn¹ oka-

zj¹ do sprawdzenia umiejêtno�ci dzia³ania w grupie. Na-
le¿a³o podzieliæ siê obowi¹zkami, kupiæ potrzebne pro-
dukty, udekorowaæ salê, nakryæ sto³y, zapewniæ oprawê
muzyczn¹. W roli did¿eja wyst¹pi³ kolega Damian. Pysz-
ne jedzono przygotowali nieocenieni rodzice. Impreza
rozpoczê³a siê bardzo uroczy�cie od wzruszaj¹cego prze-
mówienia wyg³oszonego przez kole¿ankê Honoratê, by³y
kwiaty dla wychowawców i dyrektora. A pó�niej ju¿ tyl-
ko zabawa�, dobra zabawa, d³ugo�, d³ugo�, a¿ ¿al

by³o koñczyæ i siê
rozstawaæ.

Te radosne
chwile w mu-
rach szkolnych
na zawsze pozo-
stan¹ w sercach
uczniów i na-
uczycieli.

Ewa P¹czek

Rzeczka Radoñka
Przep³ywa przez kilka wiêkszych wsi przepiêknej zie-
mi opoczyñskiej, wpada do rzeki Pilicy na Podklasz-
torzu. Mowa o rzeczce Radoñce. Jej nazwa wywodzi
siê od hutniczej rodziny Radoñskich, którzy na terenie
ówczesnego okrêgu opoczyñskiego posiadali dobra -
w dzisiejszej gminie S³awno. Miejscowo�æ ta istnia³a
ju¿ w XIII wieku. A od XVI do pocz¹tku XIX wieku
nale¿a³a w³a�nie do rodziny Radoñskich herbu Abdank,
którzy wywodzili siê z Radoni w gminie Mniszków.

Na skarpach Radoñki pomiêdzy Podklasztorzem
a Strzelcami ods³oniête zosta³y ska³y pod³o¿a mezo-
zoicznego. S¹ to wapienie i zlepy muszlowe, nale¿¹ce
do najm³odszych w okolicy ogniw stratygraficznych
(stratygrafia � to dzia³ geologii historycznej zajmuj¹-
cy siê ustalaniem wieku i przyczyn rozlokowania ska³
w skorupie ziemskiej) górnej jury.

Rzeczka Radoñka nale¿y do Sulejowskiego Parku
Krajobrazowego, jej wody powierzchniowe utrzymuj¹
siê w III klasie czysto�ci. Nad brzegami Radoñki wystê-
puj¹ �ci�le chronione gatunki fauny i flory - aster ga-
wêdka, centuria pospolita, dzwonek boloñski, �niadek
baldaszkowaty grzybienie pó³nocne. Trafiaj¹ siê rów-
nie¿ gatunki ro�lin objête ochron¹ miêdzynarodow¹ -
lepnica drobnokwiatowa. Za� z fauny w wodzie i nad
brzegami Radoñki znajdziemy chronione gatunki mo-
tyli � pa� ¿eglarz, modraszek arion, pijawek � pijawka
lekarska, ma³¿y - szcze¿uja sp³aszczona, szcze¿uja wiel-
ka, ryb i krêgowców � piskorz, raki. Wszystkie te okazy
fauny i flory mo¿na znale�æ na odcinku rzeczki Radoñ-
ki od wsi Strzelce do Podklasztorza do jej uj�cia do rze-
ki Pilicy. Niestety, odcinek od wsi Strzelce w górê Ra-
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Solidarno�æ nauczycielska
Sulejów 1980 � 2010

W bie¿¹cym roku obchodzimy trzydziestolecie po-
wstania Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodo-
wego Solidarno�æ. Strajki sierpniowe 1980 r. dla nauczy-
cieli sta³y siê impulsem do dzia³añ, których celem by³o
rozwi¹zanie problemów o�wiaty. Zorganizowani w �So-
lidarno�ci� do wprowadzenia stanu wojennego próbowali
zmieniæ oblicze polskiej szko³y. Wydarzenia, które zapo-
cz¹tkowa³y sulejowski ruch nauczycielski mia³y miejsce
w Gdañsku. Tamtejsi nauczyciele utworzyli Komitet Za-
³o¿ycielski NSZZ Pracowników Placówek O�wiatowo �

Pamiêæ o ks. J. Umiñskim
26 czerwca 2010 roku w ko�ciele parafialnym �w. Floriana
w Sulejowie odby³a siê uroczysta Msza �w. za spokój du-
szy �p. ks. Jana Umiñskiego, by³ego Proboszcza tej parafii,
kapelana �Solidarno�ci�, po³¹czona ze zmian¹ nazwy ul.
Parafialnej na ul. ks. Jana Umiñskiego, w 20. rocznicê Jego
�mierci. Homiliê wyg³osi³ obecny Proboszcz tej parafii, ks.
dziekan- Zygmunt Czy¿. We Mszy uczestniczyli: siostrze-
niec ks. Jana- Krzysztof Urbanowicz z ¿on¹ i córk¹ i brata-
nek- Piotr Umiñski z ¿on¹ i matk¹. W uroczysto�ci uczest-
niczyli przedstawicielie w³adz Miasta. W tym miejscu pra-
gnê z³o¿yæ podziêkowanie W³adzom za podjêcie uchwa³y,
a mieszkañcom ul. Parafialnej za wyra¿enie zgody na zmia-
nê nazwy ulicy.

Mieszkañcom Gminy Sulejów, ks. Proboszczowi, chó-
rowi parafialnemu, Go�ciom oraz tym Wszystkim, którzy
przyczynili siê do zorganizowania i u�wietnienia tej uro-
czysto�ci sk³adam staropolskie, serdeczne �Bóg zap³aæ�.

Zdzis³aw Para,  dnia 27 czerwca 2010 r.

Wychowawczych. 15 marca 1981 r. w gminie Sulejów
powo³ano Komitet Za³o¿ycielski NSZZ �Solidarno�æ�
w Zespole Szkó³ Miasta i Gminy Sulejów w celu auten-
tycznej reprezentacji i obrony interesów pracowników
szkó³. W sk³ad prezydium weszli: Zdzis³aw Papiernik �
przewodnicz¹cy, Maria Cel, Barbara Rutowicz.

Zwi¹zek wszed³ w sk³ad Miêdzyzak³adowego Ko-
mitetu Za³o¿ycielskiego NSZZ �Solidarno�æ� w Opocz-
nie, a cz³onkiem plenum zosta³ Zdzis³aw Papiernik. W ci¹-
gu dwóch tygodni szeregi zwi¹zkowe wzros³y do 30 osób
ze szkó³ z Sulejowa, W³odzimierzowa, Przyg³owa, Wi-
towa, £êczna, Ko³a i Zalesic. Komitet informuj¹c dyrek-
torów placówek o�wiatowych na terenie miasta i gminy
Sulejów o powo³aniu sekcji pracowników o�wiaty i wy-
chowania �Solidarno�æ� spotyka³ siê z ich ró¿nymi reak-
cjami (³¹cznie ze zrywaniem pism z tablicy og³oszeñ).
7 maja 1981 r. przewodnicz¹cym komisji zak³adowej zo-
sta³ Z. Papiernik nauczyciel historii w miejscowym Li-
ceum, a jej cz³onkami: Karol Adamczyk, Maria Cel, Zyg-
munt Nowakowski, Janina Okoñska, Zdzis³aw Para, Bar-
bara Rutowicz. Komisjê rewizyjn¹ stanowili: Jan Paj¹cz-
kowski, Genowefa Staniaszek, Anna Wieczorek.

Problemy z jakimi przysz³o zetkn¹æ siê nowo po-
wo³anemu zwi¹zkowi to m.in. brak dzienników lek-
cyjnych (16 wrzesieñ 1981 rok), braki w zaopatrzeniu
w podrêczniki szkolne, brak �rodków czysto�ci ko-
niecznych do utrzymania czysto�ci w placówkach
o�wiatowych, brak opa³u dla szkó³ w warunkach zbli-
¿aj¹cej siê zimy. Nagminnie wystêpowa³y trudno�ci w
zaopatrzeniu w artyku³y reglamentowane. Zwi¹zek po-
stulowa³ zwrot kosztów biletu miesiêcznego osobom
doje¿d¿aj¹cym do pracy w placówkach o�wiatowych.
Jedn¹ z ciekawszych propozycji by³a budowa domu
nauczyciela w Sulejowie. 21 pa�dziernika 1981 Ko-
misja Zak³adowa NSZZ �Solidarno�æ� w Zespole Szkó³
Miasta i Gminy Sulejów postanowi³a zg³osiæ udzia³ w
gotowo�ci strajkowej od 26 pa�dziernika 1981 roku,
w celu poparcia ¿¹dañ mieszkañców województwa
piotrkowskiego dotycz¹cych zaopatrzenia w artyku³y ¿yw-
no�ciowe, �rodki higieniczne. G³ównym powodem akcji
strajkowej by³y zmiany w projekcie Karty Nauczyciela oraz
niezrealizowanie porozumieñ gdañskich podpisanych przez
resort o�wiaty. Zwi¹zek zobowi¹zywa³ siê do odpracowa-
nia z m³odzie¿¹ zaleg³o�ci programowych w terminie pó�-
niejszym. W ramach lekcji z przedmiotów humanistycz-
nych odbywa³y siê wyk³ady na temat �bia³ych plam� w hi-
storii, literaturze.

Tê krótk¹ historiê zwi¹zku przerwa³o
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce �
13 grudnia 1981 roku. Wobec niektórych
cz³onków zwi¹zku w³adze zastosowa³y ró¿-
nego rodzaju szykany i represje.

Zdzis³aw Papiernik

doñki zosta³ sztucznie uregulowany.
W latach dwudziestych mieszkañcy Podklasztorza,

Piasek, Obdzierza, Strzelec, Sieczki i Kafaru (2 wsie
nad Zalewem Sulejowskim wysiedlone po 1902 roku
z rozkazu cara Miko³aja II Aleksandrowicza) i Owczar
przechodzili przez Radoñkê po tzw. brodzie, poniewa¿
woda by³a p³ytka. Pierwszy drewniany mostek pojawi³
siê ok. roku 1935. Starsi mieszkañcy Podklasztorza pa-
miêtaj¹, ¿e deski by³y na niej u³o¿one w �choinkê�.
K³adka ta s³u¿y³a d³ugie lata. W koñcu z¹b czasu naru-
szy³ drewnian¹ konstrukcjê. Postawiono wówczas ist-
niej¹cy do 1. 06. 2010 roku mostek (obecnie rozebra-
ny). W zwi¹zku z planowanymi na Podklasztorzu uro-
czysto�ciami obchodów 600 � lecia bitwy grunwaldz-
kiej W³odarze Powiatu Piotrkowskiego zafundowali
mieszkañcom Sulejowa i Podklasztorza nowy most na
rzeczce Radoñce wraz z nowo wyremontowanym od-
cinkiem ulicy Jagie³³y i i�cie europejskim rondem przy
zbiegu ulic Grunwaldzkiej i Rycerskiej.

Op. Bogumi³a Strojna
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Wiadomo�ci z z z z z Powiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu PiotrkowskiegoPowiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

Z my�l¹ o interesantach....
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie ju¿ od marca
2010 roku wdra¿a System Zarz¹dzania Jako�ci¹ ISO
staraj¹c siê o otrzymanie certyfikatu 9001:2009. Jest
to system, który odpowiada na na oczekiwania inte-
resantów.

- Od d³u¿szego czasu uwa¿nie ws³uchujemy siê
w g³osy mieszkañców i czynimy starania, aby uspraw-
niæ nasz¹ pracê, wprowadziæ nowoczesne narzêdzia
zarz¹dzania i obs³ugi, aby nasi interesanci byli pro-
fesjonalnie i sprawnie obs³ugiwani w przyjaznej in-
stytucji - przyznaje Piotr Wojtysiak sekretarz po-
wiatu piotrkowskiego. - Kierownicy wszystkich wy-
dzia³ów starostwa powiatowego przeszli ju¿ stosow-
ne szkolenia.

Obs³uga prawie 500 interesantów dziennie wy-
musi³a wprowadzenie wielu udogodnieñ. Najwiêcej
zmian, które w widoczny sposób poprawi³y obs³ugê
mieszkañców Ziemi Piotrkowskiej, dokonano w Wy-
dziale Komunikacji i Transportu. Przebudowano
i zwiêkszono liczbê stanowisk w sali obs³ugi dla re-
jestruj¹cych pojazdy.

Interesanci mog¹ umawiaæ siê na wizytê w wy-
dziale telefonicznie pod numerem 44 732 31 94,
a wprowadzony w lipcu 2008 roku elektroniczny Sys-
tem Zarz¹dzania Obs³ug¹ Interesanta uporz¹dkowa³
system kolejkowy i skróci³ czas oczekiwania. Do-
datkowo na za³atwienie sprawy w wydziale mo¿na
umówiæ siê przez internet (www.powiat-piotrkow-
ski.pl lub www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl), a tak-
¿e sprawdziæ na jakim etapie rozpatrywania jest wnio-
sek z³o¿ony przez interesanta. Dotyczy to zarówno
praw jazdy jak i wyda-
wania dowodów reje-
stracyjnych pojazdów.
Aby poprawiæ dostêp-
no�æ do urzêdu pracu-
j¹cym mieszkañcom
powiatu, wyd³u¿ono
czasu pracy urzêdu do
godziny 17:00, oraz
uruchomiono Punkt In-
formacyjny dla Wy-
dzia³u Komunikacji.

Obecnie w budyn-
ku Starostwa Powiato-

wego trwa remont zwi¹zany z utworzeniem Biura
Obs³ugi Interesanta (BOI). - Zadaniem BOI bêdzie
kompleksowe za³atwienie spraw, z którymi przycho-
dz¹ do nas interesanci - podkre�la sekretarz Wojty-
siak. - Nie bêdzie konieczno�ci szukania urzêdników
po pokojach, bo to pracownik starostwa w sprawach
trudnych bêdzie wzywany do BOI. Dodatkowo ten
poziom w pe³ni zostanie przystosowany do przyjmo-
wania osób niepe³nosprawnych.

Od kilku miesiêcy funkcjonuje w budynku Po-
wiatowy Zespó³ Orzekania o Niepe³nosprawno�ci,
tu¿ obok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
które opiekuje siê niepe³nosprawnymi z terenu po-
wiatu. Dla niepe³nosprawnych z dysfunkcj¹ rucho-
w¹ zamontowano platformê u³atwiaj¹c¹ dostêp do
urzêdu.

Dziêki wprowadzeniu nowych rozwi¹zañ orga-
nizacyjnych w znacz¹cy sposób poprawi³a siê baza
lokalowa w obu budynkach starostwa. W ubieg³ym
roku adaptowano pomieszczenia przy ulicy Sienkie-
wicza 16 na wydzia³ geodezji i kartografii, dziêki
temu znajduje siê on w bardziej dogodnym miejscu
dla osób przyje¿d¿aj¹cych z ró¿nych kierunków, na
piotrkowski dworzec.

Przy tak du¿ej liczbie interesantów czêsto poja-
wia siê problem z zaparkowaniem pod budynkiem
Starostwa. W najbli¿szym czasie planowane jest za-
gospodarowanie skweru przy starostwie, dziêki cze-
mu powstanie 20 dodatkowych miejsc parkingowych
z wjazdem od ulicy Próchnika. W³adze powiatu przy-
mierzaj¹ siê tak¿e do termomodernizacji budynku
przy Al.3 Maja, aby zmniejszyæ koszty utrzymania

obiektu i poprawiæ
jego estetykê.

VI Konkurs Foto-
graficzny
Za nami szósta edy-
cja konkursu fotogra-
ficznego.
Emil Barañski za
�Podklasztorze o po-
ranku� w kategorii
Uroki naszych rzek
i Artur Biernacki za
�Jeleñ obok nas�
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w kategorii Dwa kroki od domu to zwyciêzcy Kon-
kursu Fotograficznego �Ziemia Piotrkowska. Moja
ma³a Ojczyzna w obiektywie�. Ju¿ po raz szósty or-
ganizatorem konkursu by³o Starostwo Powiatowe
w Piotrkowie.

Jury w sk³adzie Dariusz �migielski, Krzysztof
Krajewski, Ma³gorzata Radomiak i Dariusz Rogalski
postanowi³o przyznaæ równie¿ wyró¿nienia dla: Alek-
sandry Stonogi, Grzegorza Staneckiego, Mateusza
Drozdowicza w kategorii �Uroki naszych rzek� oraz
Aleksandry Go�dzik, Sylwii Stachowskiej i Kamila
Strzêbskiego w kategorii �Dwa kroki od domu�.

Nagrody laureatom konkursu wrêczyli wicesta-
rosta piotrkowski Zbigniew Ziemba i sekretarz po-
wiatu Piotr Wojtysiak. Dziêkujemy wszystkim
uczestnikom za udzia³ w konkursie i zapraszamy do
udzia³u w kolejnej jego edycji.

Nowa droga w K³udzicach
Ponad 21,5 mln z³otych Powiat Piotrkowski przezna-
czy³ na przebudowê i remonty dróg powiatowych
w czasie ostatnich czterech lat. W sumie nowe obli-
cze zyska³o ponad 35 km dróg powiatowych. Do re-
kordowych, je�li chodzi o wydatkowane pieni¹dze,
nale¿y rok 2010. Powiat pozyska³ prawie 5,5 milio-
na z³otych na drogi: Baby - Wolbórz i Je¿ów - Bilska
Wola w miejscowo�ci Bilska Wola i K³udzice oraz
Wolbórz - Ujazd. Dziêki wspó³pracy z samorz¹dami
gminnymi, które wspar³y powiat kwot¹ ponad 3 mi-
lionów z³otych i �rodkom w³asnym - prawie 4 milio-
ny z³otych - tylko w 2010 roku Zarz¹d Dróg Powia-
towych w Piotrkowie Tryb. przebudowa³ 21 km dróg.

Prawie 3 miliony z³otych kosztowa³a przebu-
dowa drogi w K³udzicach (gm. Sulejów). Na to za-
danie Powiat Piotrkowski otrzyma³ dofinansowa-
nie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych w wysoko�ci milion 459 tysiêcy, a reszt¹
podzieli³ siê z gmin¹ Sulejów po 733 tysiêcy.

Nowy dywanik asfaltowy u³o¿ono tak¿e w Mile-
jowie (gm. Rozprza) na d³ugo�ci 250 metrów. Wspól-
nie z gmin¹ Wola Krzysztoporska powiat piotrkowski
sfinansowa³ przebudowê drogi powiatowej w miejsco-
wo�ci Stradzew. Inwestycja kosztowa³a 252 tysi¹ce
z³otych, któr¹ po po³owie pokry³y oba samorz¹dy.
Korzystaj¹c ze sprzyjaj¹cej pogody Zarz¹d Dróg Po-
wiatowych w Piotrkowie zrealizowa³ kolejn¹ inwe-
stycje drogow¹. Ponad dwukilometrowy odcinek no-
wej nawierzchni asfaltowej u³o¿ono w miejscowo�ci
Trzepnica gmina £êki Szlacheckie. £¹czny koszt to
700 tys. z³otych, który po po³owie podzieli³y miêdzy
siebie powiat i gmina £êki Szlacheckie.

Wybrali rowery
150 cyklistów z terenu powiatu piotrkowskiego wziê-
³o udzia³ w VI POWIATOWYM GWIE�DZISTYM
RAJDZIE ROWEROWYM organizowanym w ra-
mach obchodów Europejskiego Dnia bez Samocho-
du. Uczestnicy po pokonaniu tras gminami powiatu
piotrkowskiego, dotarli do O�rodka �DRESSO�
w Sulejowie, gdzie przygotowano dla nich konku-
rencje sportowe.

Celem imprezy by³o zachêcenie jak najwiêkszej
liczby osób do u¿ywania innych ni¿ samochód form
transportu, a tak¿e popularyzacja turystyki rowero-
wej. W�ród uczestników rajdu by³ Zbigniew Sarlej
przewodnicz¹cy Komisji O�wiaty, Kultury, Sportu
i Zdrowia Rady Powiatu Piotrkowskiego, który wrê-
czy³ zwyciêzcom nagrody. Organizatorem rajdu by³o
Starostwo Powiatowe w Piotrkowie, Wojewódzkie
i Powiatowe Zrzeszenie LZS.

Marta Piasta z SP Nr2 w Sulejowie
i Zbigniew Sarlej podczas wrecza-

nia nagrody

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stêpieñ
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Otwarcie �wietlicy
w BIA£EJ

24 pa�dziernika uroczy-
�cie otwarto �wietlicê wiej-
sk¹ we wsi Bia³a. Warto�æ
tej inwestycji wynios³a bli-
sko 820 tys. z³otych z cze-
go dofinansowanie ze-
wnêtrzne to 500 tys.

Uroczysto�æ zgromadzi-
³a wielu okolicznych miesz-
kañców oraz przedstawicie-
li w³adz ró¿nych szczebli.
Nauczycielki ze Szk. Pod-
stawowej w £êcznie przy-
gotowa³y ze swoimi ucznia-
mi ciekawy program arty-
styczny, a dekoracjê sali sta-

nowi³a wystawa obrazów Teresy Sarlej
pt.: �Podklasztorze i rocznica Grunwaldu�.

Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Bia³ej (na zdjê-
ciu obok) wykona³o ¿artobiliwe przy�piewki
o przyby³ych go�ciach jak równie¿ zadba³o
z wielk¹ staranno�ci¹ o sferê kulinarn¹ przygo-
towuj¹c regionalne potrawy.

Bernadeta Banaszczyk

Wystêp Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Bia³ej

Przemarsz z ko�cio³a do nowej �wietlicy
�rodowiskowej q
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 DO RADY MIEJSKIEJ
(Kolejno�æ alfabetyczna)
okrêg nr 1, 2 mandaty
Dudkiewicz Beata Jadwiga, Sulejów
Gretka Miros³aw Jacek, Sulejów
Kowalska Anna Maria, Sulejów
Majchrowski Przemys³aw Miko³aj, S.
Papiernik Damian Jaros³aw, Sulejów
Ruciñski Konstanty Wies³aw, Sulejów
Stobiecki Mariusz Jan, Sulejów
Sykus Marek, Sulejów

Okrêg nr 2, 2 mandaty
Antosik Jadwiga Ma³gorzata, Sulejów
Borkowski Bartosz Adam, Sulejów
Godlewska Maria Barbara, Sulejów
Kafar Krzysztof, Sulejów
Klimczyk Tomasz Andrzej, Sulejów
Królik Barbara Ewa, Sulejów
Kulisa £ukasz Marek, Sulejów
Ro¿nowska Wanda Maria, Sulejów
Turlik Maria Zofia, Sulejów
Wieczorkowski Wies³aw, Sulejów

Okrêg nr 3, 1 mandat
Kuczyñski Ireneusz Zbigniew, Sulejów
Szadkowska-Hajnas Beata Janina, S.
Twardowski Marcin Rafa³, Sulejów
Wroniszewski Jacek Marek, Sulejów

Okrêg nr 4, 1 mandat
Baliñski Andrzej Tomasz, Sulejów
Sarlej Teresa Halina, Sulejów
Stobiecki Adam Stefan, Sulejów
Strojna Bogumi³a Julia, Sulejów

Okrêg nr 5, 1 mandat
Fogiel Rafa³ Micha³, Przyg³ów
Kolasiñska Krystyna Jadwiga, Przyg.
Nowak Krzysztof Mariusz, Przyg³ów
�rodowska Danuta El¿bieta, Przyg³ów

Okrêg nr 6, 2 mandaty
Czerwiñski W³adys³aw, W³odzimierzów
G¹ciarek Robert Stanis³aw, W³odz.
Kêpski £ukasz Bart³omiej, W³odz.
W³óka Miros³aw Edmund, W³odz.

Okrêg nr 7, 1 mandat
Je¿ Anetta Agnieszka, Ko³o
Sêk Wiktor Przemys³aw, Ko³o

Szczur S³awomir Pawe³, Barkowice
Urbaniak Mariusz Stanis³aw, B.Mokre

Okrêg nr 8, 2 mandaty
Dajcz S³awomir Józef, Witów Kol.
Ksiêzki Witold, K³udzice
Lenarcik Zbigniew Edmund, Ka³ek
Milczarek Marek Marian, Zalesice
Pa³ubski Jerzy Jan, Zalesice-Kolonia
Ratajczyk Jan Franciszek, Witów
Szymañska Iwona Beata, Korytnica

Okrêg nr 9, 1 mandat
Krzaczyñska Emilia Magdalena, Usz.
Milerowski Zygmunt S³awomir, Pon.
Sarlej Jacek Dionizy Uszczyn

Okrêg nr 10, 1 mandat
Ciapa³a Jacek Andrzej, Bia³a
Kaczmarek Mariusz Leszek, Bia³a

Okrêg nr 11, 1 mandat
Balcerzyk Jerzy Franciszek, Wójtostwo
Danielik Jerzy Piotr, Krzewiny
Kmita Jadwiga Janina, Kurnêdz
Rolka Stanis³aw Bogdan, Krzewiny
Sianos W³odzimierz Micha³, £êcz.

DO RADY POWIATU
W PIOTRKOWIE
TRYBUNALSKIM

kolejno�æ list ze strony PKW,
w chwili druku nie ma jeszcze nu-
merów list.

KW PSL
Milczarek Antoni, Ka³ek
Sarlej Zbigniew, Sulejów
Hubar Hieronim, Przyg³ów
Panowicz Grzegorz, W³odzimierzów
Chmielewski Stanis³aw, Sulejów
Brzeziñska Beata, Ko³o

KW SLD
Nowakowski Zygmunt Micha³, S.
Podlewski Krzysztof Jan, Sulejów
Szewczyk Grzegorz Mieczys³aw, Pon.
Balcerzyk Bojarczuk Barbara Joanna, S.
Klass Sylwia Beata, Sulejów
Baliñski Sylwester, Jan Sulejów,

KW PO
Moryñ Antoni Krzysztof, Sulejów
W¹sala Grzegorz Wojciech, W³odz.
Górny Zdzis³aw Marcin, Sulejów
Gajda Katarzyna Michalina, Poniatów

KWW NASZA OJCZYZNA
Ku�mierski Damian, Witów
Ciach Izabela Anna, Sulejów
Pieczyñski Leszek Grzegorz, Sulejów
£¹giewski Dariusz Marcin, Przyg³ów
Adamek Aneta Zofia, Barkowice
Gronowski Grzegorz, Kurnêdz

KW PiS
Michalczyk Tomasz Andrzej, Sulejów
Rataj Alina Stanis³awa, W³odzimierzów
Papiernik Zdzis³aw Micha³, Sulejów
Mi�kiewicz Katarzyna, Uszczyn
Para Zdzis³aw Franciszek, Sulejów
Kie³basa Krzysztof Stanis³aw, Przyg³ów

KWW PRZYMIERZE SARZ¥DOWE
Czerwiñski Ireneusz W³odzimierz, Pon.
Brylski Zbigniew Marian, Piotrów
Jakubiak Marek S³awomir, Sulejów
Witczak Przemys³aw Bart³omiej, S.
Szewczyk Barbara El¿bieta, Przyg³ów
Wach Jacek Andrzej, Sulejów

KANDYDACI NA BURMISTRZA
Kiedy oddajemy numer do dru-

ku nie ma jeszcze oficjalnych list
kandydatów na burmistrzów. Praw-
dopodobnie s¹ to:
Bary³a Stanis³aw Pawe³, Sulejów
Michalczyk Tomasz Andrzej, Sulejów
Stobiecki Adam Stefan, Sulejów

KANDYDACI w wyborach samorz¹dowych 2010 z terenu Gminy Sulejów

Sprostowanie
W dodatku do kwartalnika Sulej wy-
danego we wrze�niu 2005 roku pt.:
�65 lat szko³y w Sulejowie Podklasz-
torzu� w wykazie nauczycieli nie zna-
laz³o siê nazwisko Zygmunta Nowa-
kowskiego, który pracowa³ w tej szko-
le w latach 1970 - 1972. Na ten fakt
zwróci³ nam uwagê p. Z. Nowakow-
ski w pi�mie z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Za to przeoczenie przepraszamy.
redakcja

i Dyrekcja Szko³y Podstawowej Nr 2
im. Królowej Jadwigi w Sulejowie
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Hubertus
W piêkn¹ s³oneczn¹ niedzie-
lê 17 pa�dziernika uczniowie
ze SP Nr im. Królowej Ja-
dwigi w Sulejowie pojecha-
li na wycieczkê do Spa³y.
Uczestniczyli tam w Ogól-
nopolskim Hubertusie Spal-
skim 2010. Wyjazd ten od-
by³ siê dziêki mieszkañcowi
Podklasztorza p. Stanis³awo-
wi Marciniakowi, dzia³aczo-
wi Stowarzyszenia STER
(Samorz¹d Tradycja Eduka-
cja Rozwój), które sponso-
rowa³o przejazd.

Najwa¿niejszym punk-
tem programu by³a gonitwa
urz¹dzona w�ród je�d�ców,

podczas której konno �ciga siê tzw. �lisa�, je�d�ca z ogo-
nem przypiêtym do lewego ramienia. Ten, kto go ze-
rwie, wygrywa i ma prawo za rok sam uciekaæ jako lis.

A co wspominaj¹ po wyciecz-
ce uczniowie? Tak opowiada
Dominika Kozubska, kl. VI -
zapamiêta³am:
xgonitwê koni za �Lisic¹�,
która spad³a z konia i zosta³a
kontuzjowana w nogê.
x je�d�ca, który w ci¹gu
trzech lat ³apa³ lisa (tzw. król),
a kiedy sam by³ lisem zosta³
z³apany ju¿ w 30 sek.
xma³e kucyki, które wygl¹da-
³y jak pieski,
xpiêkne konie,
xprzeja¿d¿ki bryczk¹,
xsowy i psy my�liwskie.

W. Wudarczyk

uczniowie wraz z nauczycielkami: M. Piast¹, p
W. Wudarczyk i T. Sarlej q


