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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Zima trzyma, tylko nie wiadomo z kim! Czy z dzieæmi, które takich zim nie pamiêtaj¹ (bo

siê pobawi¹ na �niegu do woli), czy z tymi, którzy od�nie¿aj¹ (bo zarobi¹)? - bo na pewno nie
z podatnikami, którzy za to p³ac¹.

Co prawda, mamy nowe w³adze samorz¹dowe i  ju¿ uchwalony bud¿et na 2011 rok, ale
czy wydatki, które wymusza �Akcja zima� i �Akcja powód��(bo w³a�nie jest kilka dni odwil¿y)
nie uszczupl¹ go za bardzo? �Aby do s³onecznej wiosny�!

  Teresa Sarlej
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GRUNWALDGRUNWALDGRUNWALDGRUNWALDGRUNWALD
i zaginiona
tablica

W muzeum Opac-
twa Cystersów w Su-
lejowie od maja 2010
roku mo¿na zobaczyæ
wystawê �600 lecie
Wiktorii Grunwaldz-
kiej. Droga wiod³a
przez Sulejów�. Wy-
stawa po�wiêcona ob-

chodom 600 - lecia bitwy pod Grunwaldem, obok
g³ównego tematu ma na celu pokazanie roli Opac-
twa cystersów w Sulejowie w dziejach Królestwa
Polskiego w okresie �redniowiecza.

W celu wzbogacenia wystawy pokazane zosta³y
zabytki archeologiczne z XIV i XV wieku znalezione
14 km od Grunwaldu w okolicy miasta D¹brówna. Ba-
dania archeologiczne w latach (1980-1988-1995 pro-
wadzi³ Instytut Archeologii i Etnologii PAN w £odzi
pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza Poklewskiego-
Kozie³³. Powsta³e na prze³omie XII i XIII wieku Opac-
two Cystersów w Sulejowie by³o po³o¿one w samym
centrum przejêtej przez W³adys³awa Jagie³³ê monar-
chii ostatnich Piastów. Têdy wiod³y szlaki prowadz¹ce
z Krakowa i Sandomierza przez Piotrków- Sieradz do
Wielkopolski i przez £êczycê na Kujawy i Mazowsze
stale zagro¿one przez rozwijaj¹ce siê od po³owy XIII
wieku na pó³nocy pañstwo Zakonu Krzy¿ackiego.

Wystawa przygotowana staraniem Muzeum
Opactwa Cystersów
w Sulejowie- �rodki fi-
nansowe zapewni³ Refe-
rat Promocji Kultury Tu-
rystyki, Sportu i Infor-
matyki Urzêdu Miasta
Sulejowa w ramach Pro-
gramu �Grunwald�.

Pamiêæ o chwale
Grunwaldu uczci³o rów-
nie¿ spo³eczeñstwo naszego regionu w 1939 roku. Przy-
pomnijmy ten zapomniany dzi� epizod. Otó¿ w 1939 r.
kiedy Niemcy hitlerowskie po zd³awieniu Austrii i Cze-
chos³owacji wyci¹ga³y drapie¿n¹ d³oñ po nasze ziemie
Polska poczu³a siê zagro¿ona w swej pañstwowo�ci.
Ofiarne spo³eczeñstwo nasze na apel rz¹du postanowi³o
dozbroiæ armiê. Ch³opi gminy Owczary w szlachetnym
wspó³zawodnictwie obejmuj¹cym kraj ca³y nie pozo-
stali w tyle. Na rêce komitetu, który powsta³ na terenie

gminy dobrowolnie sk³adali swe oszczêdno�ci.
Dnia 24 czerwca 1939 roku w obecno�ci przed-

stawicieli w³adz powiatowych, wojska i olbrzymich rzesz
spo³eczeñstwa na terenie dawnego dziedziñca Opactwa
cystersów przekazali 25 pu³kowi piechoty z Piotrkowa
Tryb. ciê¿ki karabin maszynowy dla upamiêtnienia po-
bytu króla W³adys³awa Jagie³³y w Sulejowie wmurowali
br¹zow¹ tablicê z popiersiem króla, tej tre�ci: �W³ady-
s³aw Jagie³³o wielki król polski po dwudniowym pobycie
w klasztorze Ojców Cystersów w Sulejowie wyrusza po
zwyciêstwo nad Krzy¿akami pod Grunwaldem 24 czerwca
1410 roku. Spo³eczeñstwo gminy Owczary w Podklasz-
torzu ufundowa³o tablicê niniejsz¹ jako wyraz trwa³ej
pamiêci o chwale ¿o³nierza polskiego, a dla wzmocnie-
nia si³y orê¿nej w dniu dzisiejszym darowuje armii pol-
skiej karabin maszynowy�. Dzia³o siê w Podklasztorzu
dnia 24 czerwca 1939 roku w obecno�ci przedstawicieli
w³adz Rzeczypospolitej i spo³eczeñstwa.

 5 wrze�nia 1939 roku, gdy w ³unie pal¹cego siê Su-
lejowa wkracza³y wojska hitlerowskie zachowanie tabli-
cy, �wiadka naszych patriotycznych uczuæ by³o niemo¿-
liwo�ci¹. Tablica zosta³a zdjêta, aby zabezpieczyæ j¹ na
okres wojenny. Dokona³ tego o zmroku Zacheusz Mi-
siurski przy pomocy Stanis³awa Gretki i jego syna.

Tablica owiniêta materia³em zosta³a zakopa-
na na dziedziñcu klasztornym, przy murze miêdzy
basztami Kwadratow¹ i Rycersk¹. Gdy po wojnie
Zacheusz Misiurski chcia³ j¹ powtórnie zawiesiæ na
dawnym miejscu ju¿ jej tam nie znalaz³. Gredka
zmar³ w czasie wojny, a syn wyjecha³
na ziemie zachodnie. Kto wiêc wydo-
by³ tablicê i w jakim celu pozosta³o do
dzi� tajemnic¹.

zabytki archeolo-
giczne z XIV i XV w
tbroñ

i naczyniaq

Zofia
Gwarda
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WYNIKI wyborów samorz¹dowych 2010 na terenie Gminy Sulejów

RADNI GMINY SULEJÓWRADNI GMINY SULEJÓWRADNI GMINY SULEJÓWRADNI GMINY SULEJÓWRADNI GMINY SULEJÓW
        Nazwisko                           liczba            %
            i imiê                      g³osów    (w okrêgu)
lBalcerzyk Jerzy Franciszek        145        35.37%
lCiapa³a Jacek Andrzej                262       69.68%
lCzerwiñski W³adys³aw               381        60.09%
lFogiel Rafa³ Micha³                    146        36.96%
lKlimczyk Tomasz Andrzej          222       26.21%
lKuczyñski Ireneusz Zbigniew     139       29.64%
lMajchrowski Przemys³aw Miko³aj   279      36.90%
lMilerowski Zygmunt S³awomir   307      54.43%
lPa³ubski Jerzy Jan                       255      33.60%
lRatajczyk Jan Franciszek            181       23.85%
lRo¿nowska Wanda Maria           220       25.97%
lSarlej Teresa Halina                    250      46.30%
lSykus Marek                               231        30.56%
lSzczur S³awomir Pawe³              142        35.68%
lW³óka Miros³aw Edmund           225       35.49%

BBBBBURMISTRZURMISTRZURMISTRZURMISTRZURMISTRZ
WYBRANY W PIERWSZEJ TURZE

 x Bary³a Stanis³aw
liczba g³osów:  3476  to jest 56.66%

RADNI PORADNI PORADNI PORADNI PORADNI POWIAWIAWIAWIAWIATU PIOTU PIOTU PIOTU PIOTU PIOTRKTRKTRKTRKTRKOOOOOWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGOWSKIEGO
 z Gminy Sulejów z Gminy Sulejów z Gminy Sulejów z Gminy Sulejów z Gminy Sulejów

      Nazwisko                              liczba         %
          i imiê                                 g³osów   (w okrêgu)
lCzerwiñski Ireneusz W³odzimierz    970     16.31%
lMichalczyk Tomasz Andrzej         465       7.82%
lSarlej Zbigniew                             477       8.02%

Wiêcej informacji o na-
szych samorz¹dowcach wy-
branych w dniu 21 listopa-
da 2010 roku na kadencjê
2010/2014 na nastêpnej
stronie.

na podstawie:  http://wybory2010.pkw.gov.pl

Na zdjêciu od lewej
siedz¹: T. Sarlej, S. Bary³a, W. Ro¿nowska,
stoj¹ w I rzêdzie: J. Balcerzyk, J. Pa³ubski, Z. Milerowski, I. Kuczyñ-
ski, W. Czerwiñski,
stoj¹ w II rzêdzie: M. Sykus, T. Klimczyk, M. W³óka, R. Fogiel,
S. Szczur, J. Ratajczyk, P. Majchrowski, J. Ciapa³a.
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Radni Rady Miejskiej w Sulejowie
Jerzy Balcerzyk ur. w 1950 roku, mieszka na

Wójtowstwie w Sulejowie, wykszta³cenie �rednie
techniczne, prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹; jest
radnym czwart¹ kadencjê (1998-2002, 2002-2006,
2006-2010, 2010-2014).

Jacek Ciapa³a ur. w 1966 roku, mieszka w Bia-
³ej, wykszta³cenie �rednie techniczne, prowadzi w³a-
sn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ � firma us³ugowo-bu-
dowlana, jest radnym trzeci¹
kadencjê (2002-2006, 2006-
2010 i 2010-2014).

W³adys³aw Czerwiñski
ur. w 1942 roku, mieszka we W³odzimierzowie,
ukoñczy³ zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹, obecnie
emeryt; jest radnym siódm¹ kadencjê (1988-1990,
1990-1994, 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006,
2006-2010, 2010-2014).

Rafa³ Fogiel ur. w 1975 roku, mieszka w Przy-
g³owie, wykszta³cenie �rednie � technik budownictwa
ogólnego (matura 1997r.), absolwent Technikum Bu-
dowlanego w Piotrkowie Trybunalskim; prowadzi w³a-
sn¹ dzia³alno�æ gospodarcz¹ � us³ugi stolarskie ( tra-
dycyjne techniki rzemios³a i obróbki drewna); cz³onek
OSP w Przyg³owie, przewodnicz¹cy Komisji Rewizyj-
nej Wspólnoty Gruntowej wsi Przyg³ów; jest radnym
pierwsz¹ kadencjê (2010-2014).

Tomasz Klimczyk ur. w 1965 roku, mieszka
w Sulejowie, wykszta³cenie wy¿sze, absolwent Wy-
dzia³u Lekarskiego Akademii Medycznej w £odzi,
pracuje jako lekarz; jest radnym trzeci¹ kadencjê
(1998-2002, 2002-2006, 2010-2014).

Ireneusz Kuczyñski ur. w 1950 roku, mieszka
w Sulejowie, wykszta³cenie �rednie techniczne,
obecnie emeryt; jest radnym pierwsz¹ kadencjê
(2010-2014).

Przemys³aw Majchrowski ur. w 1973 roku, miesz-
ka w Sulejowie, wykszta³cenie wy¿sze - dr nauk rolni-
czych, specjalno�æ agronomia, absolwent Akademii Rol-
niczej we Wroc³awiu; pracuje jako dyrektor Stacji Do-
�wiadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie, jest radnym
trzeci¹ kadencjê (2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014)

Zygmunt Milerowski ur. w 1958 roku, mieszka
w Poniatowie, wykszta³cenie zawodowe: kierowca � me-
chanik samochodowy; prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹
w dziedzinie transportu osobowego (taksówki) w Piotr-
kowie Tryb.; prezes OSP w Uszczynie od 2005r., jest
radnym drug¹ kadencjê (2006-2010, 2010-2014).

Jerzy Pa³ubski ur. w 1951 roku, mieszka w Zale-
sicach Kolonii, wykszta³cenie �rednie rolnicze, obec-
nie na emeryturze, jest radnym czwart¹ kadencjê (1994-
1998 z okrêgu Milejów w UG w Rozprzy, a nastêpnie
w Sulejowie 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014).

Jan Ratajczyk ur. w 1978 roku, mieszka w Witowie,
wykszta³cenie wy¿sze � specjalista ds. administracji, absol-
went Wydzia³u Prawa i Administracji Uniwersytetu £ódz-
kiego; jest radnym drug¹ kadencjê (2002-2006, 2010-2014)

Wanda Ro¿nowska ur. w 1944 roku, mieszka w Su-
lejowie; wykszta³cenie �rednie � absolwentka Liceum im.
B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim; pracowa³a
w zawodzie ksiêgarza, obecnie na emeryturze; jest radn¹
trzeci¹ kadencjê (1998-2002, 2006-2010 i 2010-2014).

Teresa Sarlej ur. w 1958 roku,
mieszka w Sulejowie, wykszta³cenie
wy¿sze - matematyka stosowana, absol-
wentka Wydzia³u Matematyki, Fizyki

i Chemii Uniwersytetu £ódzkiego, pracuje jako nauczy-
ciel, prezes Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i redak-
tor naczelna kwartalnika Sulej, jest radn¹ pierwsz¹ ka-
dencjê (2010-2014).

Marek Sykus ur. w 1958 roku, mieszka w Sulejo-
wie, wykszta³cenie wy¿sze, absolwent Wydzia³u Turysty-
ki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Kra-
kowie, pracuje jako w³a�ciciel firmy handlowej; jest rad-
nym trzeci¹ kadencjê (1994-1998, 1998-2002, 2010-2014).

S³awomir Szczur ur. w 1969 roku, mieszka
w Barkowicach, ukoñczy³ zasadnicz¹ szko³ê zawo-
dow¹, pracuje jako spawacz, cz³onek OSP Barkowi-
ce, jest radnym pierwsz¹ kadencjê (2010-2014).

Miros³aw W³óka ur. w 1958 roku, mieszka we
W³odzimierzowie, wykszta³cenie �rednie � absolwent
Technikum Samochodowego w Tomaszowie Mazo-
wieckim; pracuje jako kierownik Stacji Obs³ugi PKS
w Piotrkowie Trybunalskim, jest radnym trzeci¹ ka-
dencjê (2002-2006, 2006-2010 i 2010-2014).

Burmistrz
Stanis³aw Bary³a ur. w 1954 roku, mieszka w Sule-
jowie, wykszta³cenie �rednie, absolwent Pañstwowe-
go Technikum Rolniczego w Bujnach, jest burmistrzem
trzeci¹ kadencjê  (2002-2006, 2006-2010, 2010-2014)

Radni Rady Powiatu Piotrkowskiego
z Gminy Sulejów

Ireneusz Czerwiñski ur. w 1967 roku, mieszka w Po-
niatowie, wykszta³cenie wy¿sze zawodowe � admini-
stracja; pracuje jako dyrektor Miejskiego Zak³adu Ko-
munalnego, jest radnym drug¹ kadencjê (2006-2010,
2010-2014).
Tomasz Michalczyk� nie dostarczy³ danych.
Zbigniew Sarlej ur. w 1958 roku, mieszka w Sulejo-
wie, wykszta³cenie wy¿sze - matematyka stosowana, ab-
solwent Wydzia³u Matematyki, Fizyki i Chemii Uni-
wersytetu £ódzkiego, pracuje jako nauczyciel, jest rad-
nym drug¹ kadencjê (2006-2010, 2010-2014). 

opracowa³a Tesa

NNNNNASI RADNIASI RADNIASI RADNIASI RADNIASI RADNI
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WIADOMO�CI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Zakoñczenie kadencji
8 listopada 2010 roku odby³a siê ostat-

nia sesja Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010. Bur-
mistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a podziêkowa³ rad-
nym za owocn¹ wspó³pracê. Podsumowa³ dzia³alno�æ
w ostatnich 4 latach, oraz zrealizowane inwestycje
drogowe, kanalizacyjne i sportowe. Podkre�li³ zna-
czenie unijnych �rodków w realizacji samorz¹dowych
zadañ.Wszyscy radni otrzymali pami¹tkowe tablicz-
ki z podziêkowaniami za samorz¹dow¹ s³u¿bê.

�wiêto Niepodleg³o�ci
Dnia 11.11.2010 r. w ko�ciele �w. Floriana w Sulejo-
wie odby³a siê uroczysta msza �w. z udzia³em chóru
z MOK w Sulejowie dla uczczenia 92 rocznicy Od-
zyskania Niepodleg³o�ci przez Polskê.

Dalsz¹ czê�æ uroczysto�ci pod pomnikiem na Pl.
Stra¿y poprowadzi³a Dyrektor Miejskiego O�rodka
Kultury w Sulejowie Sylwia Klass. G³os zabra³ m.in.
Burmistrz Sulejowa Stanis³aw Bary³a oraz przedsta-
wiciel Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa Andrzej Ty-
miñski (ca³e wyst¹pinie str.8), a swoje wiersze recy-
towa³ Pan Wac³aw Kapusta.

Jubileusz Orkiestry OSP
27 listopada 2010 r. w Przyg³owie odby³a siê uroczy-
sto�æ z okazji 20-lecia dzia³alno�ci Orkiestry Dêtej
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Przyg³owie. Spotkanie
poprzedzi³a msza �w. w ko�ciele NMP Królowej Polski
we W³odzimierzowie. Po mszy zebrani go�cie mogli
zapoznaæ siê z histori¹ i osi¹gniêciami orkiestry.

Koncert Jubileuszowy w wykonaniu Orkiestry
Dêtej pod dyrekcj¹ Pana Gabriela Zaremby i ma¿o-
retek z OSP w Zawadzie, których kapitanem jest Pau-
lina LATOCHA rozpocz¹³ marsz �Arizona Bill".

Prezydium Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Ochot-
niczych Stra¿y Po¿arnych nada³o �Z£OTY ZNAK
ZWI¥ZKU", najwy¿sze odznaczenie w po¿arnictwie
za d³ugoletni¹ aktywn¹ dzia³alno�æ w OSP, które
otrzyma³ dh Gabriel ZAREMBA.

Z³oty Medal �Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa" otrzy-
ma³ dh Piotr ROLKA.

Odznakê �Stra¿ak Wzorowy" otrzymali: dh Ka-
mila JASEK, dh Dominika KÊPSKA, dh Kinga
MARCHEWKA, dh Mateusz P¥CZYÑSKI

Srebrn¹ Odznakê �M³odzie¿owa Dru¿yna Po¿ar-
nicza" - dh Justyna KÊPSKA

Pierwsze uchwa³y Rady Miejskiej
 6.12.2010 roku na II sesji Rady Miejskiej w Su-
lejowie uroczyste �lubowanie z³o¿y³ Burmistrz
Stanis³aw Bary³a.  Podjêto równie¿ uchwa³y doty-
cz¹ce sta³ych komisji Rady oraz jej cz³onków.
 Komisja Rewizyjna
Wanda Ro¿nowska - przewodnicz¹ca
Jerzy Pa³ubski - z-ca przew.
Tomasz Klimczyk
Ireneusz Kuczyñski
Teresa Sarlej
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Bud¿etu
Jerzy Balcerzyk - przewodnicz¹cy
W³adys³aw Czerwiñski - z-ca przew.
Rafa³ Fogiel
Jan Ratajczyk
Wanda Ro¿nowska
Komisja Zdrowia, Wychowania, O�wiaty, Kultury i Sportu
Teresa Sarlej - przewodnicz¹cy
Jacek Ciapa³a - z-ca przew.
Tomasz Klimczyk
Marek Sykus
S³awomir Szczur
Komisja Rolna, £adu i Porz¹dku Publicznego
Miros³aw W³óka - przewodnicz¹cy
Rafa³ Fogiel - z-ca przew.
Przemys³aw Majchrowski
Zygmunt Milerowski
S³awomir  Szczur

LZS w 2010 roku
18.12.2010 r. w £ódzkim Domu Kultury odby³o siê
Podsumowanie Sezonu Sportowo-Turystycznego
LZS Województwa £ódzkiego.

WSPÓ£ZAWODNICTWO RAD
 MIEJSKO-GMINNYCH Z LZS

I. Rada Miejsko-Gminna Z LZS w Zelowie
II. Rada Miejsko-Gminna Z LZS w Sieradzu
III. Rada Miejsko-Gminna Z LZS w Sulejowie
IV. Rada Miejsko-Gminna Z LZS w Dzia³oszynie

WSPÓ£ZAWODNICTWO SEKCJI
TURYSTYCZNYCH

I. LKS Koluszki
I. Rada Gminna w Woli Krzysztoporskiej
II. Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi
Wyró¿nienia:
- LKS Kietlin
- Rada Miejsko-Gminna Z LZS w Sulejowie
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Op³atek
Jak co roku odby³o siê spotkanie wigilijne, tym ra-
zem w Miejskim O�rodku Kultury w Sulejowie. Na
zaproszenie burmistrza Sulejowa Stanis³awa Bary³y
przybyli: proboszczowie i ksiê¿a z Gminy Sulejów,
dyrektorzy placówek o�wiatowych oraz jednostek
organizacyjnych, przedstawiciele instytucji i stowa-
rzyszeñ z Gminy Sulejów. Wspólnie od�piewano
kolêdy, podzielono siê op³atkiem i ciep³ym s³owem.

Sylwia Miller

BUD¯ET GMINYBUD¯ET GMINYBUD¯ET GMINYBUD¯ET GMINYBUD¯ET GMINY
W dniu 29 grudnia 2010 roku na IV sesji Rada Miej-
ska w Sulejowie uchwali³a Wieloletni¹ Prognozê
Finansow¹ Gminy Sulejów na lata 2011 � 2016
oraz bud¿et gminy Sulejów na 2011 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata
2011-2016 przyjêto:

[ wzrost dochodów bie¿¹cych w stosunku do po-
przedniego roku o: 6,5 % w 2012, 5 % w 2013,
4 % w 2014, 3 % w 2015 oraz 2 % w 2016 roku,
[ wzrost w³asnych dochodów maj¹tkowych w sto-
sunku do poprzedniego roku o: 5 % w 2012,
5 % w 2013, 5 % w 2014 oraz 5 % w 2016 roku,
[ dodatkowy wzrost w³asnych dochodów maj¹tko-
wych w 2012 roku w stosunku do 2011 roku o kwo-
tê 885.000,00 z³,
[ wzrost dochodów maj¹tkowych w 2011 i 2012
roku wynikaj¹cy z zawartych i podpisanych umów,
[ spadek wydatków bie¿¹cych w stosunku do po-
przedniego roku o: 1,5 % w 2012 roku oraz
o 1 % w 2013 roku,
[ wzrost wydatków bie¿¹cych w stosunku do po-
przedniego roku o:  3 % w 2014 roku, 3 % w 2015
roku oraz 3 % w 2016 roku,
[ w latach 2012 i 2013 wynagrodzenia planuje siê
pozostawiæ na poziomie 2011 roku,
[ wzrost wynagrodzeñ oraz sk³adek od nich nali-
czanych o:  2 % w 2014 roku, 2 % w 2015 roku oraz
4 % w 2016 roku,
[ odsetki od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wy-
liczono wed³ug zawartych umów przyjmuj¹c, ¿e WI-
BOR-3M wynosi³ bêdzie 3,81%,
[ odsetki od planowanych do zaci¹gniêcia kredy-
tów wyliczono wed³ug stopy WIBOR 3M � 3,81%
plus mar¿a Banku udzielaj¹cego kredyt 0,40%.

Przy takich za³o¿eniach maksymalne zad³u¿e-
nie gminy Sulejów wynosiæ bêdzie 35,03% w 2012
roku, a maksymalna roczna sp³ata rat kapita³owych
i odsetek to 12,85% w 2012 roku.

Zad³u¿enie gminy Sulejów na koniec 2010 roku
wynosi 12.599.903,47 z³.

Planowane dochody bud¿etowe gminy Sule-
jów w 2011 roku wynosz¹

46.357.897,76 z³,
planowane wydatki bud¿etowe to kwota

49.922.897,76 z³
st¹d deficyt bud¿etu gminy w wysoko�ci

3.565.000,00 z³.
Niedobór bud¿etowy zostanie pokryty przycho-

dami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych kredytów. Sp³a-
ta planowanych, przypadaj¹cych na 2011 rok, rat za-
ci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kwocie
3.102.123,92 z³ zostanie pokryta przychodami pocho-
dz¹cymi z zaci¹gniêtych kredytów.

Dochody gminy Sulejów na 2011 rok zaplano-
wano w kwocie wy¿szej o 4.687.961,61 z³ ni¿ plano-
wane analogiczne dochody 2010 roku.

W planie dochodów w³asnych przyjêto:
- 5.873.927,00 z³ z tytu³u innych dochodów nale¿-
nych gminie,
- 4.414.000,00 z³ z tytu³u wp³ywów z podatków,
-   812.728,80 z³ z tytu³u dochodów uzyskiwanych
przez jednostki bud¿etowe gminy,
-   545.400,00 z³ z tytu³u dochodów z maj¹tku gminy,
-    433.000,00 z³ z tytu³u wp³ywów z op³at,
-   100.000,00 z³ z tytu³u odsetek od �rodków na ra-
chunkach bankowych,
-      30.000,00 z³ z tytu³u odsetek od nale¿no�ci sta-
nowi¹cych dochód gminy,
-             17,50 z³ z tytu³u dochodów uzyskiwanych na
rzecz bud¿etu pañstwa.

Subwencjê zaplanowano w kwotach przekaza-
nych przez Ministra Finansów. Dotacje celowe z bu-
d¿etu pañstwa przyjêto w kwotach okre�lonych w pi-
smach £ódzkiego Urzêdu Wojewódzkiego oraz Kra-
jowego Biura Wyborczego. Natomiast dochody z ty-
tu³u zadañ realizowanych na mocy porozumieñ przy-
jêto w kwotach wynikaj¹cych z zawartych umów.

W 2011 roku Minister Finansów przeka¿e gmi-
nie Sulejów subwencjê ogóln¹ w wysoko�ci
15.684.537,00 z³, z czego subwencja o�wiatowa to
9.996.009,00 z³, a subwencja wyrównawcza to kwo-
ta 5.668.528,00 z³.

Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na zadania
zlecone z zakresu administracji pañstwowej wyno-
sz¹ 4.717.350,00 z³. Dotacje na zadania w³asne gmi-
ny to kwota 716.795,00 z³. Dochody z tytu³u zadañ
realizowanych przez gminê Sulejów na podstawie za-
wartych porozumieñ wynosiæ bêd¹ 13.030.242,46 z³.
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Planowane w 2011 roku dochody gminy Sulejów
zosta³y przeznaczone na wydatki bie¿¹ce - 32.101.114,65
z³ i wydatki maj¹tkowe - 17.821.783,11 z³.

W planie wydatków bie¿¹cych 2011 roku zarezer-
wowano kwoty:

l 17.299.803,00 z³ na wynagrodzenia i sk³adki od
nich naliczane, z czego:
- 12.437.370,00 z³ to wynagrodzenia realizowane
w placówkach o�wiatowych,
-  3.240.800,00 z³ to wynagrodzenia realizowane
w Urzêdzie Miejskim,
-  1.209.633,00 z³ to wynagrodzenia realizowane
w O�rodku Pomocy Spo³ecznej,
-     265.500,00 z³ to wynagrodzenia pracowników
interwencyjnych,
-     86.500,00 z³ to umowy zlecenia,
-        60.000,00 z³ to prowizja dla so³tysów za zebrany podatek.
l 6.690.804,65 z³ na wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ statutowych, z czego:
  -  3.010.520,00 z³ to wydatki bie¿¹ce wszystkich
placówek o�wiatowych,
  -  2.848.631,06 z³ to wydatki bie¿¹ce ca³ej gminy
realizowane przez Urz¹d Miejski,
  -    631.522,59 z³ to wydatki bie¿¹ce tylko Urzêdu
Miejskiego,
  -     200.131,00 z³ to wydatki bie¿¹ce pomocy spo³ecznej,
l 1.660.842,00 z³ na dotacje, z czego:
-     642.642,00 z³ to dotacja przedmiotowa dla MZK
Sulejów,
-     813.000,00 z³ to dotacje podmiotowe dla dwóch
instytucji kultury,
-     180.000,00 z³ to dotacje celowe na zadania w³a-
sne gminy Sulejów,
        - 25.200,00 z³ to zwrot nies³usznie wyp³aconych
w latach ubieg³ych �wiadczeñ.
l  5.849.665,00 z³ na �wiadczenia na rzecz osób fi-
zycznych, z czego:

- 5.145.146,00 z³ to �wiadczenia wyp³acane
w O�rodku Pomocy Spo³ecznej,

-     428.820,00 z³ to �wiadczenia wyp³acane
w placówkach o�wiatowych,

-    176.600,00 z³ to diety radnych,
-      55.200,00 z³ to diety so³tysów,
-         25.000,00 z³ to ekwiwalent za udzia³ w

akcji ratowniczej (dla stra¿aków z OSP),
-        9.700,00 z³ to �wiadczenia dla pracowni-

ków interwencyjnych,
-        8.200,00 z³ to �wiadczenia dla pracowni-

ków Urzêdu Miejskiego.
l   600.000,00 z³ na obs³ugê d³ugu publicznego (od-
setki od kredytów).

W wydatkach bie¿¹cych ca³ej gminy realizowanych
przez Urz¹d Miejski znajduje siê miêdzy innymi kwota:
- 480.000,00 z³ na o�wietlenie ulic, placów i dróg,
- 334.351,00 z³ na drogi gminne,
- 218.158,00 z³ na oczyszczanie miast i wsi,
- 216.800,00 z³ na pozosta³¹ dzia³alno�æ w gospo-
darce komunalnej i ochronie �rodowiska,
- 206.600,00 z³ na bezpieczeñstwo publiczne i ochro-
nê przeciwpo¿arow¹,
- 186.000,00 z³ na gospodarkê gruntami i nierucho-
mo�ciami,
- 174.820,00 z³ na promocjê gminy Sulejów,
- 170.500,00 z³ na przeciwdzia³anie alkoholizmowi
i narkomani,
- 162.500,00 z³ na plany zagospodarowania prze-
strzennego,
- 109.520,00 z³ na pozosta³¹ dzia³alno�æ w turystyce
(dzier¿awa Jor Polany),
-   85.920,00 z³ na wydatki zwi¹zane z poborem na-
le¿no�ci bud¿etowych,
-   65.000,00 z³ na utrzymanie zieleni.

Godnym zwrócenia uwagi jest fakt, ¿e do wydat-
ków bud¿etowych z dochodów w³asnych gminy wy-
asygnowano:
- dla placówek o�wiatowych 5.133.772,20 z³, co sta-
nowi 51,36% subwencji o�wiatowej,
- dla pomocy spo³ecznej 1.182.084,00 z³, co stanowi
22,27% planowanych dotacji z bud¿etu pañstwa.

Gdyby skutecznie zmniejszyæ te wyasygnowa-
ne kwoty z dochodów w³asnych gminy to mo¿na by
zaoszczêdzon¹ kwotê przeznaczyæ na wydatki bie-
¿¹ce lub wydatki inwestycyjne.

Z planowanych do uzyskania dochodów bie¿¹cych
tylko 896.540,65 z³ jest zaplanowane na wydatki ma-
j¹tkowe. Wydatki maj¹tkowe pokryte dochodami w³a-
snymi w 2011 roku wynosiæ bêd¹ 1.265.540,65 z³.

Planowane wydatki maj¹tkowe w wysoko�ci
17.821.783,11 z³ zostan¹ pokryte w 73,11% �rodka-
mi obcymi (stosownie do zawartych umów planuje
siê uzyskaæ kwotê 13.030.242,46 z³).

W 2011 roku planowane jest w szczególno�ci
zakoñczenie inwestycji rozpoczêtych w latach po-
przednich. I tak planuje siê realizowaæ dziesiêæ roz-
poczêtych zadañ na drogach gminnych na ³¹czn¹
kwotê 1.155.000,00 z³, dwa zadania w placówkach
o�wiatowych o ³¹cznych nak³adach 240.000,00 z³,
pierwszy etap kanalizacji (wydatek oko³o 15,5 mi-
liona z³otych) oraz poprawiæ system funkcjonowa-
nia gospodarki odpadami (216 tysiêcy z³otych).

Skarbnik Sulejowa
Czes³aw Pacan
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11 listopada ju¿ od wielu lat jest uroczy�cie
obchodzony jako �wiêto Odzyskania Niepodle-
g³o�ci przez Polskê w 1918 roku. W naszym mie-
�cie uroczysto�ci maj¹ podwójny charakter. Naj-
pierw w ko�ciele �w. Floriana odbywa siê uroczy-
sta msza �w., a nastêpnie sk³adane s¹ kwiaty
i wieñce pod pomnikiem na Placu Stra¿y.

Poni¿ej prezentujemy wyst¹pienie  przedsta-
wiciela Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa  Andrze-
ja Tymiñskiego wyg³oszone z okazji tego �wiêta.

Rocznica
Szanowni zebrani w tym szczególnym, jak¿e ra-

dosnym dniu, jakim jest �wiêto Odzyskania Niepod-
leg³o�ci przez Ojczyznê nasz¹ � Rzeczpospolit¹ Pol-
sk¹. Panie, Panowie, M³odzie¿y!

Proszê o wybaczenie, i¿ moje skromne wyst¹pienie nie
bêdzie klasycznym rocznicowym przemówieniem, pe³nym
patosu i wznios³ych hase³. Proszê potraktowaæ je raczej
jako gawêdê historyczn¹, wspomnienie o czasach i zna-
miennych wydarzeniach jakie mia³y miejsce w Polsce i Eu-
ropie w pierwszym dwudziestoleciu XX wieku. Chcê przy-
wo³aæ, przypomnieæ wybitnych ludzi dziêki którym Oj-
czyzna nasza sta³a siê wolna i suwerenna po 123 latach
niewoli. Pragnê tak¿e wskazaæ na znaczenie zdarzeñ z 1918
roku dla pañstwa i narodu polskiego, dla nas Polaków, wów-
czas, ale i równie¿ dla nas ¿yj¹cych w XXI wieku. Od li-
stopada 1918 roku minê³o dok³adnie 92 lata. Niespe³na
100 lat. Wiek! Nie ¿yj¹ ju¿ �wiadkowie tamtych czasów.
Nazwiska bojowników o podtrzymanie to¿samo�ci naro-
dowej Polaków, o reaktywowanie pañstwa polskiego od-
najdujemy ju¿ tylko na kartach historii. Ale pomimo tak
znacznego up³ywu czasu nie zapominamy o nich bowiem
jeste�my im dozgonnie winni wdziêczno�æ za ich po�wiê-
cenie, m¹dro�æ, za uporczyw¹ walkê, czêsto z po�wiêce-
niem ¿ycia i krwi w³asnej.

Czêsto u¿ywa siê poetyckiego okre�lenia, i¿ w 1918
roku Polska powsta³a � jak Feniks w popio³ów�. Jednak
tak naprawdê, to nie by³ cud. Niepodleg³o�æ sta³a siê fak-
tem na skutek wielu ówczesnych przyczyn i uwarunko-
wañ. Nikt nie da³ jej, nam Polakom, na tacy w podarun-
ku. Korzeni sukcesu na gruncie polskim trzeba upatry-
waæ w niez³omnej woli �wiat³ej i patriotycznej czê�ci
narodu, która nigdy nie pogodzi³a siê z utrat¹ niepodle-
g³o�ci, zaborami, rusyfikacj¹ i germanizacj¹ spo³eczeñ-
stwa. Powstania z 1830 i 1864 roku zakoñczy³y siê klê-
sk¹ w sensie militarnym, ale nie w sensie moralnym!
Pomimo dotkliwych represji wobec powstañców i ich ro-
dzin, surowych wyroków s¹dowych ³¹cznie z kar¹ �mierci,
wieloletnich zsy³ek na katorgê na Sybir, nie uda³o siê w³a-
dzom carskim st³umiæ w narodzie polskim wiary w od-
zyskanie niepodleg³o�ci i umi³owania Ojczyzny. Jak¿e
piêkne karty w dziele podtrzymania ducha narodu zapi-

sali pisarze, ¿e wspomnê choæby Henryka Sienkiewicza,
którego twórczo�æ okre�la siê �ku pokrzepieniu serc�,
czy Elizy Orzeszkowej i Marii Konopnickiej. Ta ostatnia
jest m. innymi autork¹ s³ynnej Roty � patriotycznej pie-
�ni zaczynaj¹cej siê od s³ów: �Nie rzucim ziemi sk¹d nasz
ród�! Pie�ñ ta, dziêki swej patriotycznej wymowie, sta³a
siê niezwykle popularna w�ród szerokich rzesz spo³eczeñ-
stwa, do tego stopnia, ¿e gdy ju¿ w wolnej Polsce Sejm
rozwa¿a³ jaki utwór wybraæ na oficjalny hymn Polski,
�Rota� konkurowa³a z �Mazurkiem D¹browskiego�.

Znacz¹c¹ rolê w kultywowaniu tradycji i kultury pol-
skiej odegra³ ko�ció³ katolicki. A¿eby daleko nie szukaæ,
niech przyk³adem bêdzie ko�ció³, w którym przed godzi-
n¹ uczestniczyli�my w uroczystej mszy �wiêtej. To w³a-
�nie w �w. Florianie przed stu laty, jeszcze pod zabora-
mi, organizowano uroczysto�ci z okazji kolejnych rocz-
nic upamiêtniaj¹cych Konstytucjê 3 � Maja. Tam prowa-
dzi³y sw¹ dzia³alno�æ stowarzyszenia np. chór �Gloria�,
w którego repertuarze by³o wiele pie�ni o tre�ciach pa-
triotycznych. M. innymi wspomniana wy¿ej �Rota�.
Pierwsz¹ uroczyst¹ mszê dziêkczynn¹ z tytu³u odzyska-
nia niepodleg³o�ci odprawi³ ksi¹dz prefekt Mieszczañ-
ski ju¿ 28 listopada 1918r.

Honory trzeba oddaæ tysi¹com Judymom i Si³acz-
kom, ¿eby pos³u¿yæ siê przyk³adem postaw g³ównych
postaci jednej z powie�ci Stefana ¯eromskiego. To oni
podjêli ofiarn¹ i trudn¹, czêsto pe³n¹ wyrzeczeñ osobi-
stych, pracê �u podstaw� w�ród ludu polskiego. Pamiê-
taæ nale¿y, ¿e ówczesne spo³eczeñstwo, zw³aszcza wie�
i �rodowiska ma³omiasteczkowe sk³ada³y siê w du¿ej
mierze z ludzi niepi�miennych i analfabetów. Tworzono
Uniwersytety Ludowe i Robotnicze. Zak³adano czytel-
nie i biblioteki, uczono podstaw historii Polski, buduj¹c
w ten sposób rozumiej¹ce co znacz¹ pojêcia, patriotyzm,
to¿samo�æ i kultura narodowa, tradycja historyczna. Bez
ich tytanicznej pracy zi�ci³yby siê zamierzenia zaborców
co do utrzymania mas spo³eczeñstwa polskiego w ciem-
nocie i zacofaniu.

Ostoj¹ polsko�ci by³a rodzina polska. Tam w³a�nie
kultywowano pamiêæ o czasach �wietno�ci Ojczyzny,
krzewiono wiedzê o tradycjach narodowych, uczono li-
teratury polskiej, czczono pamiêæ o przodkach walcz¹-
cych w powstaniach � ko�ciuszkowskim, listopadowym
i styczniowym. To w³a�nie dziêki takiemu wychowaniu
m³odzie¿y poczê³y powstawaæ organizacje paramilitar-
ne � np. Sokó³, Zwi¹zek Strzelecki. By³y one zal¹¿kiem
s³ynnych Legionów. To z nich rekrutowali siê obroñcy
Warszawy w czasie nawa³y bolszewickiej w 1920 r.

Przedstawi³em powy¿ej w wielkim uproszczeniu, we-
wnêtrzne uwarunkowania jakie sprzyja³y �wybiciu siê na
niepodleg³o�æ�. By³y one znacz¹ce, ale decyduj¹cymi by³y
efekty i konsekwencje Pierwszej Wielkiej Wojny �wiato-
wej. Cztery lata zmagañ wojennych diametralnie przebu-
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dowa³y mapê Europy. W 1918 roku by³a ona zupe³nie
inna ni¿ w 1914r � roku, w którym wojna siê zaczê³a.
W wyniku niepowodzeñ na froncie, zrewoltowane masy
¿o³nierskie wraz ze zbuntowanymi robotnikami obali³y
potê¿ne jak dot¹d imperium carów rosyjskich. Na wscho-
dzie szala³a bratobójcza i krwawa walka miêdzy �bia³y-
mi� a �czerwonymi�. Leg³o w gruzy cesarstwo Austro �
Wêgierskie. Potê¿na do niedawna Austria osta³a siê jako
ma³e pañstewko. Podobny los spotka³ Wêgry. Niemcy
znalaz³y siê w gronie pañstw pokonanych. Cesarz Wil-
helm abdykowa³, a warunki dyktowa³y pañstwa zwyciê-
skie � Francja, Wielka Brytania i USA. Tym samym po-
wsta³y warunki do powstania nowych pañstw narodowych
takich jak: Finlandia, Estonia, £otwa, Litwa, Czechos³o-
wacja, Jugos³awia. Dotychczasowi zaborcy Polski (Pru-
sy, Austria i Rosja) b¹d� to przegra³y wojnê, b¹d� by³y
zajête ogromnymi problemami wewnêtrznymi. Wszyst-
ko to sprzyja³o odrodzeniu siê pañstwa polskiego.

11 listopada 1918 r. oko³o godziny pi¹tej nad ranem
w lasku w Compiegne pod Pary¿em podpisano rozejm
miêdzy pañstwami sprzymierzonymi a Niemcami. Datê
tê uwa¿a siê za koniec I Wojny �wiatowej. Tego samego
dnia do Warszawy przybywa z twierdzy Magdeburg pod
Berlinem (w której by³ przez Niemców internowany, Jó-
zef Pi³sudski. Rada Regencyjna sk³ada rezygnacjê i prze-
kaza³a Pi³sudskiemu w³adzê naczelnika tworz¹cego siê
wojska polskiego. Od tego momentu w historii Polski datê
11 listopada 1918 roku uwa¿a siê jako odzyskanie nie-
podleg³o�ci i tworzenie zrêbów II Rzeczpospolitej.

By³ to jednak formalny prapocz¹tek tego co rozu-
miemy pod pojêciem Odrodzenia. Praktyczne znacze-
nie tego s³owa jest daleko szerszy. To trudny i skompli-
kowany proces obejmuj¹cy wielorakie aspekty natury
wewnêtrznej i miêdzynarodowej. Najpilniejsz¹ spraw¹
dla m³odego pañstwa polskiego by³o ustalenie jego gra-
nic. Dodajmy - wszystkich granic. Tych na wschodzie,
zachodzie, pó³nocy i po³udniu. Wykuwa³y siê one w dro-
dze nie³atwych rokowañ w trakcie obrad nad traktatem
pokojowym jaki 1919 roku negocjowano w Wersalu Pod
Pary¿em. Nie wszystkie mocarstwa prezentowa³y jed-
nakowe stanowisko w tzw. sprawie polskiej. Francja
upatrywa³a siln¹ pozycjê Polski jako zachodni¹ przeciw-
wagê dla tradycyjnie wrogich Niemiec. Z kolei Wielka
Brytania obawia³a siê dominacji Francji w powojennej
Europie, i sprzeciwia³a siê zbyt du¿ym ustêpstwo tery-
torialnym Niemiec na rzecz Polski. USA popiera³y i ak-
ceptowa³y powstanie odrodzonego pañstwa polskiego,
ale raczej w sensie ogólnym. W szczegó³ach wspiera³y
raczej brytyjskie stanowisko. Tak wiêc polscy dyploma-
ci nie mieli ³atwego zadania, a koncepcja do powrotu do
granic sprzed rozbiorów nie mia³a szans powodzenia.

Rokowania nad traktatem pokojowym przeci¹ga³y siê,
a projekty ustaleñ nie zawsze odpowiada³y ¿ywotnym in-

teresom Polski. W tej sytuacji zdecydowano siê na siêgniê-
cie po broñ. Wybucha zwyciêskie powstanie w Wielkopol-
sce. To dziêki temu zrywowi powstañczemu Wielkopol-
ska pozostaje przy Macierzy. Na Górnym �l¹sku i Opolsz-
czy�nie sytuacja jest bardziej skomplikowana. Tu ¿ywio³
niemiecki jest bardzo silny. Niemcy wprawdzie przegra³y
wojnê, ale podpisa³y jedynie rozejm i nie by³a to bezwa-
runkowa kapitulacja. Oznacza³o to, niemieckie si³y zbroj-
ne zosta³y znacznie ograniczone, ale nie rozwi¹zane. Osta³
siê m. innymi tzw. Freikorps. Tak wiêc polscy powstañcy
�l¹scy w trakcie trzech powstañ musieli walczyæ z do�wiad-
czon¹, dobrze uzbrojon¹ regularn¹ armi¹ niemieck¹. Na
po³udniu terenem spornym z Czechami by³y tereny �l¹ska
Cieszyñskiego. Na pó³nocy pretensje do Suwalszczyzny
i Wileñszczyzny zg³aszali Polacy i Litwini. Plebiscyt na
Warmii i Mazurach (Prusy Wschodnie) zosta³ przez Pol-
skê przegrany na rzecz Niemiec. Gdañsk w my�l Traktatu
Wersalskiego, zgodnie z koncepcja amerykañsk¹) zosta³
uznany jako Wolne Miasto. W rzeczywisto�ci w³adzê w
nim sprawowali Niemcy. Polska dysponowa³a tam jedynie
kilkoma placówkami i instytucjami (m. innymi poczt¹ pol-
sk¹ i sk³adnic¹ wojskow¹ na Westerplatte). Do chlubnych
kart historii zapisa³a siê m³odzie¿ lwowska � Orlêta, wal-
cz¹ca z nacjonalistami ukraiñskimi w polsko�æ Lwowa.
Na wschodzie przysz³o m³odemu pañstwu polskiemu pro-
wadziæ w latach 1919-1920 toczyæ z bolszewick¹ Armi¹
Czerwon¹ regularn¹ wojnê. Ostateczny kszta³t granicy
i uk³ad wzajemnych stosunków z ówczesnym ZSRR zo-
sta³ ustalony dopiero w 1925r!

Mówi¹c o Niepodleg³o�ci nie sposób nie wspomnieæ
choæby w kilku zdaniach o wewnêtrznych problemach
przed jakimi stanê³o dopiero co odrodzone pañstwo Pol-
skie. W ka¿dej z trzech dzielnic stanowi¹cych tak jeszcze
niedawno bêd¹cych pod zaborem Rosji, Prus i Austrii,
obowi¹zywa³y ró¿ne systemy, kodeksy, szczegó³owe ure-
gulowania prawne. Ka¿dy zabór mia³ inaczej zorganizo-
wan¹ administracjê, s¹downictwo, ustrój szkolny. Gospo-
darka, rolnictwo, przemys³, sieæ dróg i szlaków komuni-
kacyjnych, transport kolejowy, w ka¿dym zaborze by³y
na bardzo ró¿nym poziomie rozwoju i nowoczesno�ci.
Nawet jeszcze teraz gdy spojrzymy na wspó³czesn¹
mapê gospodarcz¹ Polski wspomniane wy¿ej ró¿nice
widoczne s¹ wyra�nie. To wszystko trzeba by³o w jak
najkrótszym czasie ujednoliæ, scaliæ w ca³o�æ, stworzyæ
sprawnie dzia³aj¹cy organizm pañstwowy.

Ale jednym z najwa¿niejszych zadañ m³odej Polski by³o
wychowanie i wykszta³cenie m³odzie¿y. Rodziny polskie
zdo³a³y wychowaæ pokolenie, dla którego s³o-
wo ojczyzna mia³o realny wymiar i dla które-
go warto by³o po�wiêciæ swe ¿ycie. Tê praw-
dê po�wiadcza postawa ¿o³nierzy polskich we
wrze�niu 1939 roku.
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Za nami kolejne �wiêta Bo¿ego Narodzenia -
szczególny czas mi³o�ci, pokoju, dobroci�  Z tej
okazji w wielu placówkach o�wiatowych (m. in.
w Klementynowie, Sulejowie,w Przedszkolu
w Przyg³owie) uczniowie prezentowali �Jase³ka�.

Jase³ka
�wiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ wyczekiwane przez ka¿-
dego z nas. S¹ okazj¹ do kultywowania naszej piêknej,
polskiej tradycji wynikaj¹cej z wiary, dlatego te¿ co roku
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Su-
lejowie odbywa siê spotkanie wigilijne, organizowane
z my�l¹ o ludziach starszych i samotnych. W tym roku
odby³o siê ju¿ dziesi¹te takie spotkanie, na którym go�ci-
li�my w³adze o�wiatowe, samorz¹dowe i ko�cielne oraz
dyrektorów szkó³ z terenu Sulejowa.

Spotkanie by³o wyj¹tkowe, poniewa¿ zaszczyci³
nas swoj¹ obecno�ci¹ ks. biskup Adam Odzimek, któ-
ry rok wcze�niej by³ naszym honorowym go�ciem pod-
czas nadania szkole imienia Królowej Jadwigi. Spo-
tkanie rozpoczê³o siê jase³kami przygotowanymi przez
uczniów naszej
szko³y pod czuj-
nym okiem na-
uczycielek B. Tar-
nawskiej i I. Cier-
lik.  Po prze³ama-
niu siê op³atkiem
go�cie zostali za-
proszeni na wie-
czerzê wigilijn¹.
Nad jej przygoto-
waniem czuwa³a p. dyrektor T. Paj¹czkow-
ska wraz z pracownikami szko³y. Równie¿
rodzice nie pozostali obojêtni i chêtnie po-
mogli w przygotowaniach. Podczas wie-
czerzy, nie zabrak³o �piewu kolêd i ciep³e-
go s³owa. Na stole �królowa³a� tradycyj-
nie kapusta z grochem , pierogi, kasza z  grzybami,
�ledzie. Tegoroczne Spotkanie op³atkowe przebiega³o
w mi³ej rodzinnej - betlejemskiej atmosferze.

Wies³awa Wudarczyk

Konkurs �wi¹teczny
 Aby utrwaliæ piêkno �wi¹tecznych chwil Bibliote-
ka Szko³y Podstawowej Nr 1 im. Jana Paw³a II w Su-
lejowie we wspó³pracy z Bibliotek¹ Gimnazjum w
Sulejowie oraz Miejsk¹ Bibliotek¹ w Sulejowie og³o-
si³y Konkurs Literacki o tematyce zwi¹zanej ze �wiê-
tami Bo¿ego Narodzenia.

Celem konkursu by³o zainspirowanie do twórczo-
�ci literackiej, podzielenie siê osobistymi przemy-
�leniami i nadziejami zwi¹zanymi ze �wiêtami Bo-

Us³ysz malusieñki,
 jak kolêduje Tobie moje serce
Z tym Bo¿onarodzeniowym przes³aniem w Szkole
Podstawowej w Klementynowie odby³o siê wspól-

ne kolêdowanie po³¹czone z jase³kami,
które zaprezentowali uczniowie szko-
³y.
Przedstawienie przygotowali nauczycie-
le: p. J. Kacprzyk, A. Nowicz oraz M. Ru-
towicz. Jak co roku, tak i teraz, sw¹ obec-
no�ci¹ jase³ka u�wietnili: w³adze gminy,

sponsorzy, nauczyciele
� emeryci, rodzice oraz
m³odzie¿ szkolna.

Uczniowie szko³y
(w specjalnie przygo-
towanych kostiumach)
piêknie przedstawili
historiê Pana Jezusa.
By³ �w. Józef, Maryja,

Anio³owie, Trzej Królowie, Pasterze, by³y tak¿e diab³y
reprezentowane przez Lucyfera i jego �witê. Prawdzi-
wa szopka  ze s³omianym dachem wraz z rozja�nionym
niebem, doda³a spektaklowi prawdziwego uroku.
Wszystkim zapad³a w pamiêci historia zwyciêstwa Boga
nad si³ami z³a, a g³o�ny i radosny �piew kolêd u�wiada-
mia³, ¿e te jedyne w roku �wiêta, s¹ ju¿ blisko.

Kiedy artystyczna czê�æ dobieg³a koñca, grom-
kie brawa by³y uznaniem licznej publiczno�ci za piêk-
ne przedstawienie. To ju¿ tradycja, ¿e w SP w Kle-
mentynowie w okresie �wi¹tecznym maj¹ miejsce
op³atkowe spotkania. Wszyscy, którzy w nich uczest-
nicz¹, zawsze podkre�laj¹ rodzinn¹ i wyj¹tkow¹ at-
mosferê. Jest okazja do z³o¿enia ¿yczeñ, wzruszeñ,
wspomnieñ, a tych nigdy nie brakuje.

Mariusz Rutowicz

¿ego Narodzenia oraz zastanowienie siê, czy i na ile
Narodzenie Bo¿ego Dzieci¹tka mo¿e zmieniæ nasze
otoczenie, nasz¹ rodzinê i nas samych.

 Konkurs cieszy³ siê do�æ du¿ym zainteresowaniem.
Laureaci Konkursu zostali nagrodzeni ksi¹¿kami. S¹ to:
- Iga Strza³ka kl. I B i Magdalena Czekañska  kl. I A
z Gimnazjum w Sulejowie,
- Patrycja Mi³ak kl. VI C, Jakub Brandys kl. VA  i Ja-
ros³aw Sianos kl. IV C z S.P. Nr1 im. Jana Paw³a II
w Sulejowie,
- Aleksandra Reszka kl. V z S.P. Nr 2 im. Królowej
Jadwigi w Sulejowie.

Szczególne wyró¿nienie Jury przyzna³o panu Chry-
stianowi Albertowi z Sulejowa, który jako jedyny doro-
s³y uczestnik przepiêknie opisa³ obyczaje �wi¹teczne.

Organizatorzy dziêkuj¹
wszystkim uczestnikom Konkursu.
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Cystersi murami stoj¹
Nasze sulejowskie Opactwo
Cysterskie w �redniowieczu
by³o bardzo dobrze uposa¿o-
ne. Fundator klasztoru Kazi-
mierz Sprawiedliwy zaopa-
trzy³ ówczesnych bia³ych mni-
chów w kilkana�cie wiosek.
Niektóre nazwy pewnie bêd¹
nam wspó³-

czesnym znajome by³y to � wsie B³o-
gie, folwark B³ogie, Ma³e Koñskie,
Wójtostwo Ma³e, Koñskie, Kafar, D¹-
browa, Jaksonek, Stoczki, wie� Tara-
ska i Podkurnêdz, dobra Tomaszów,
wie� Podklasztorze, Owczary, Pró-
cheñsko, Strzelce, m³yn Radoñka. Za-
konnicy nie�le sobie radzili jak na ów-
czesne czasy, przez co byli ³akomym
k¹skiem dla rabusiów. Klasztor i opac-
two by³o wielokrotnie pl¹drowane
i palone. Na prze³omie XIII i XIV wie-
ku mnisi podjêli decyzjê o wybudo-
waniu systemu obronnego dla klasz-
toru i opactwa w postaci murów i wie¿
obronnych.

Do dzi� zachowa³y siê fragmenty murów obron-
nych oraz sze�æ baszt.

Przyjmuje siê, ¿e najstarsz¹ w obwodzie obronnym
i pierwsz¹ która powsta³a w XIV wieku by³a Baszta Mau-
retañska (to ta w ogrodzie, przy stawie). Baszta ta zwana
jest równie¿ �baszt¹ podkowiast¹� ze wzglêdu na podo-
bieñstwo do podkowy w jej dolnym fragmencie. Zbudo-
wana z kamienia polnego i ceg³y na rzucie zbli¿onym do
pó³kola o �rednicy 9,7 m. i wysoko�ci 13 m. Podzielona
jest na trzy kondygnacje, na które mo¿na by³o wej�æ je-
dynie po drabinie.

Nastêpna baszta �kwadratowa� zwana Opack¹ (mie-
�ci³a siê w niej dawna szko³a podstawowa) z ceg³y go-
tyckiej posiada liczne otwory do armat, grube mury, bel-
kowanie modrzewiowe. Zbudowana jest na rzucie kwa-
dratu o boku 7 m i wysoko�ci 23 m., czterokondygna-
cyjna. Do baszty tej przylega³a zbrojownia (arsena³).
Basztê odnowi³ ok. roku 1670 opat Stefan Starski,
w 1933 r. remont przeprowadzi³ ówczesny proboszcz
ks. Antoni Misiórski, pracami remontowymi kierowa³
Jan Piekarski, tutejszy parafianin za� plan budowy opra-
cowa³ konserwator z Krakowa dr Andrzej Ole�. Grun-
towne prace renowacyjne przy baszcie prowadzone by³y
równie¿ w 2004 r. przez naszego proboszcza Ojca Au-
gustyna. Wykonawc¹ by³a firma z Krzeszowa pod kie-
rownictwem Józefa Michalika.

Nastêpnie powsta³a Baszta Muzyczna z kamienia

³amanego, czterokondygnacyjna o wysoko�ci 16 m. Jest
jedyn¹ baszt¹ nieobronn¹ z cienkimi murami, du¿ymi
otworami okiennymi i dekoracyjn¹ balustrad¹ z ceg³y
barokowej. Prace archeologiczne prowadzone przy basz-
cie w latach 90 � tych, wykaza³y trzy ceg³y z dat¹ 1799.

Nastêpnie na pocz. XVI w. wybudowano Basztê
Attykow¹ (mie�ci siê w niej obecnie sala bankietowa
hotelu �Podklasztorze) � wys. 16 m i Basztê Rycersk¹.
Pierwotnie spe³nia³a ona rolê baszty bramnej (wjazdo-
wej), do dzi� widoczne s¹ w przyziemiu fragmenty

ostro³ukowego obramowania
otworu przejazdowego. Baszta ta
d³ugie lata s³u¿y³a jako gara¿ na-
szemu by³emu proboszczowi, ks.
Seniorowi Adamowi £y¿wie.

Najbardziej okaza³¹ jest
Baszta z Bram¹ Krakowsk¹
z pocz¹tków XVI wieku. Siêga
ona 34 m wysoko�ci. W dzwon-
nicy basztowej zamontowane s¹
dwa dzwony �Józef� i �Maria�

Wiêcej informacji w ksi¹¿ce
ks. Jana Wi�niewskiego �Deka-
nat opoczyñski�

Informacja
Sympatykom naszego Klasztoru, Rada Fundacji
�Obiekt zabytkowy Opactwo Cystersów w Sulejowie�,
przypomina o mo¿liwo�ci przekazania 1% z podatku
na odbudowê Opactwa. Wiêcej informacji na stronie
internetowej Klasztoru www.sulejow.cystersi.pl.

¯ywa szopka
Szopka bo¿onarodzeniowa w Klasztorze Ojców Cy-
stersów w Sulejowie po raz pierwszy od stuleci zyska-
³a nowy element. Projektanci i wykonawcy szopki Mak-
symilian Graczyk, Krystian Strojny i Micha³ Ko³ek,
zaproponowali ¿ywy element stajenki. Jest nim mia-
nowicie królik. Do�æ niesforny mieszkaniec szopki
potrafi przegry�æ ogrodzenie i spaceruje po ko�ciele.
Nasi m³odzi wykonawcy obiecuj¹, ¿e nastêpna szopka
powiêkszy siê o ¿ywe zwierz¹tka a i ogrodzenie bê-
dzie dopracowane, aby mieszkañcy szopki nie urz¹-
dzali sobie spacerów.

Wizyta Ks. Biskupa Adama Odzimka
7 listopada tego roku nasz¹ parafiê wizytowa³ Ks. Bp
Adam Odzimek - Biskup pomocniczy diecezji radom-
skiej. Na uroczystej Sumie o godz. 11. 30 Ks. Biskup
udzieli³ Sakramentu Bierzmowania naszej m³odzie-
¿y. Spotka³ siê ze s³u¿b¹ o³tarza i Eucharystycznym
Ruchem M³odych oraz ze stra¿akami.

Op. i zdjêcia Bogumi³a Strojna.



SULEJ  nr  46, styczeñ`2011

� 12 �

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

Kolejna edycja
projektu PCPR zakoñczona

12 wychowanków rodzin zastêpczych oraz
36 osób niepe³nosprawnych z terenu Powiatu Piotr-
kowskiego wziê³o udzia³ w tegorocznej, trzeciej ju¿
edycji projektu "Zielone �wiat³o dla integracji spo-
³ecznej" realizowanego przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Piotrkowie. Dla uczestników
projektu przygotowano kursy komputerowe, kurs po-
szukiwania pracy przez internet, spotkania z psycho-
logami oraz doradcami zawodowymi. Wiele osób
skorzysta³o, dziêki pozyskanym na projekt �rodkom
z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, z turnusów
i zabiegów rehabilitacyjnych.

 Podsumowaniem realizacji projektu by³o spotka-
nie przed�wi¹teczne w Starostwie Powiatowym z udzia-
³em wszystkich uczestników, którym starosta piotrkow-
ski  Stanis³aw Cuba³a wraz z Grzegorzem Adamczy-
kiem wicestarost¹ piotrkowskim wrêczyli certyfikaty
ukoñczenia kursów oraz gwiazdkowe upominki.

Przy realizacji projektu pomagali: dyrektor Po-
wiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pawe³ Giler,
kierownik dzia³u rehabilitacji i pomocy spo³ecznej
Danuta Ratajska, koordynator projektu Agnieszka
Olczyk, Joanna £uczak - psycholog, Iwona Gajda
pracownik socjalny oraz Ma³gorzata Krajewska -
ksiêgowa. PCPR uzyska³ na projekt dofinansowanie
w kwocie 340 tysiêcy z³otych.

Podsumowanie roku
Powiatowej Rady LZS

Nagrody i wyró¿nienia wrêczono najlepszym spor-
towcom, trenerom oraz klubom w czasie corocznego pod-
sumowania Powiatowej Rady Zrzeszenia Ludowe Ze-
spo³y Sportowe. Uroczyste spotkanie zorganizowano
w O�rodku Sportowo � Szkoleniowym LZS w Rêcznie.
Laureaci us³yszeli ¿yczenia kolejnych sukcesów sporto-
wych i utrzymania jak najlepszej formy od Starosty Piotr-
kowskiego Stanis³awa Cuba³y i Marka Mazura Przewod-
nicz¹cego Sejmiku Województwa £ódzkiego.

NAJLEPSI SPORTOWCY LZS POWIATU
PIOTRKOWSKIEGO

1. Micha³ Jaworski - AKS Piotrków - zapasy
- I m-ce w Mistrzostwach Polski Seniorów
- II m-ce w Pucharze Polski

2. Kamil Szczepanik - LUKS �Gryf� Bujny - podno-

szenie ciê¿arów
- VI m-ce w Mistrzostwach Europy w kat. 85 kg
- I m-ce w Mistrzostwach Polski do lat 17
- II m-ce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dzieci

i M³odzie¿y
3. Katarzyna Gletkier - ULKS �Grab-Korab-Marky
Mark� Szyd³ów

- I m-ce semi-contact w MP Tang Soo Do
- II m-ce light-contact w MP Tang Soo Do
- I m-ce semi-contacy w M� teakwon-do
- II m-ce light-contact w M� w dru¿ynie

4. Andrzej Deberny - AKS Piotrków- zapasy
5. Grzegorz Furmaniuk - LUKS �Gryf� Bujny - pod-
noszenie ciê¿arów
6. Dawid Szkodziñski - AKS Piotrków - zapasy
7. Piotr Ratajczyk - AKS Piotrków � zapasy
8. B³a¿ej Grela - LUKS �Gryf� Bujny - podnoszenie
ciê¿arów
9. Marcin Tomczyk - LUKS �Gryf� Bujny - podno-
szenie ciê¿arów
10. Klaudia Jagodziñska - GUKS Moszczenica- te-
nis sto³owy

SEKCJE TURYSTYCZNE
I miejsce - Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysz-
toporskiej
II miejsce - Szko³a Podstawowa w Nowej Wsi
III miejsce - Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS w Sulejowie
IV miejsce - Gminne Zrzeszenie LZS w Rêcznie
V miejsce - Gminne Zrzeszenie LZS w Moszczenicy

WSPÓ£ZAWODNICTWA SPORTOWE
NAJLEPSZE RADY GMINNE

I miejsce Rozprza
II miejsce Wola Krzysztoporska
III miejsce Moszczenica
IV miejsce Czarnocin
V miejsce Sulejów
VI miejsce Gorzkowice
VII miejsce Rêczno
VIII miejsce Grabica

Wybory do Rady Powiatu Piotrkowskiego
kadencja 2010-2014

Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego w czasie ostatnich wyborów samorz¹do-
wych do Rady Powiatu Piotrkowskiego popar³o 10
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po�wiêcenie sztandaru

389 mieszkañców Ziemi Piotrkowskiej, Komitet
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwo�æ - 9 404, Komi-
tet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej -
6 177, Komitet Wyborczy Wyborców Przymierze
Samorz¹dowe - 5 661, Komitet Wyborczy Wybor-
ców Nasza Ojczyzna - 3 262 i Komitet Wyborczy
Platforma Obywatelska RP - 2 942.

W gronie radnych znalaz³o siê 7 przedstawicieli
z Komitetu Wyborczego PSL, 6 radnych z PIS, 4 rad-
nych reprezentuje SLD, 3 - Przymierze Samorz¹dowe
i jeden radny jest z Komitetu Platformy Obywatelskiej.

Po raz czwarty w Radzie Powiatu na kolejn¹ ka-
dencjê zasi¹d¹ Stanis³aw Cuba³a, Grzegorz Adam-
czyk i Andrzej Jaros. Ponownie do Rady wybrano:
Jerzego Korytkowskiego, Bernarda Matyszewskie-
go, Zbigniewa Ziembê, Zbigniewa Sarleja, Tomasza
Michalczyka i Ireneusza Czerwiñskiego. W gronie
radnych, którzy rozpoczn¹ wspó³pracê z dotychcza-
sowymi radnymi s¹: Halina Derach, Genowefa Bu-
³aciñska, Gra¿yna Lasek, Micha³ Ma³ecki, Anna Pie-
traszko, Dariusz Magacz, Jadwiga Rytych, Józef Bie-
las, Robert Kukulski, Marek Rakoczy, Paulina Dziad-
czyk i S³awomir Ogrodnik.

 Na inauguracyjnej sesji w dniu 1 grudnia 2010
roku Rada Powiatu Piotrkowskiego zdecydowa³a, ¿e
starost¹ piotrkowskim pozostanie dotychczasowy szef
samorz¹du powiatowego Stanis³aw Cuba³a (PSL).
Na swojego zastêpcê starosta Cuba³a rekomendowa³
Grzegorza Adamczyka (SLD), który po czterech la-
tach wraca na stanowisko wicestarosty piotrkowskie-
go. Kandydata poparli radni nowej koalicji SLD-PSL-
Przymierze Samorz¹dowe i PO, których w radzie jest
obecnie 14. Sze�ciu radnych PIS by³o przeciw.

Przewodnicz¹cym Rady Powiatu zosta³ Irene-
usz Czerwiñski (Przymierze Samorz¹dowe). Na wi-
ceprzewodnicz¹c¹ Rady zaproponowa³ Paulinê
Dziadczyk (PSL), co te¿ siê sta³o. Stosunkiem g³o-
sów 14 za, 6 przeciw, wybrano tak¿e cz³onków Za-
rz¹du Powiatu: etatowego Agatê Wojtaniê (SLD)
i spo³ecznych Zbigniewa Sarleja (PSL) i Micha³a
Ma³eckiego (PSL).

  Znamy tak¿e przewodnicz¹cych Komisji Sta-
³ych Rady Powiatu. Komisji Rewizyjnej przewodni-
czyæ bêdzie Bernard Matyszewski, Komisji Bud¿e-
tu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego przewodni-
czyæ bêdzie Gra¿yna Lasek (Przymierze Samorz¹-
dowe), Jerzy Korytkowski (PSL) zosta³ przewodni-
cz¹cym Komisji O�wiaty, Zdrowia, Kultury i Spor-
tu, a na szefa Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony �ro-
dowiska wybrano S³awomira Ogrodnika (PSL).

asystent prasowy: 0-44 732 31 29
Aneta Stêpieñ

Segregacja �mieci
Miejski Zak³ad Komunalny wraz z Urzêdem Miej-
skim w Sulejowie informuje o kontynuacji progra-
mu Selektywna Zbiórka �u �ród³a� w roku 2011.
Program polega na tym, ¿e wstêpna selekcja odpa-
dów odbywa siê. w gospodarstwach domowych.

Wszyscy chêtni otrzymaj¹ nieodp³atnie 4 ró¿no-
kolorowe worki foliowe, w których gromadziæ bêd¹
nastêpuj¹ce surowce wtórne:
w papier i makulaturê w worku niebieskim;
w opakowania z tworzyw sztucznych w worku ¿ó³tym;
w opakowania szklane bezbarwne w worku bia³ym;
wopakowania szklane kolorowe w worku zielonym.

Worki do selektywnej zbiórki mo¿na otrzymaæ u
So³tysów, w biurze MZK w Sulejowie oraz u obs³ugi
�mieciarek.

Dodatkowo w ramach akcji bêdzie równie¿ mo¿-
na oddaæ zu¿yty sprzêt elektryczny oraz elektro-
niczny tj. lodówki, zamra¿arki, klimatyzatory, tele-
wizory i monitory, magnetowidy, telefony, kompute-
ry itp. Warunkiem odbioru wy¿ej wymienionych
sprzêtów jest by by³y wystawione przed posesjê w
dniu zbiórki oraz ich stan pozostawa³ nienaruszony.

Odbiór zebranych surowców bêdzie siê odbywa³
raz na dwa miesi¹ce zgodnie z harmonogramem, któ-
ry ka¿dy mieszkaniec otrzyma od MZK.

W wyznaczonym dniu zape³nione worki nale¿y wy-
stawiæ przed posesjê, najpó�niej do godziny 7.30. Je�li
worki zostan¹ wystawione zbyt pó�no nie zostan¹ za-
brane.

Selektywna zbiórka odpadów prowadzona bêdzie
jeszcze w roku 2011  nieodp³atnie. MZK zastrzega,
¿e nie bêdzie odbiera³ surowców z innych wor-
ków oraz tych, których zawarto�æ bêdzie niezgod-
na z przeznaczeniem.

Szczegó³owe informacje w kalendarzu MZK, któ-
ry nieodp³atnie mo¿na otrzymaæ w biurze MZK na
ul. Koneckiej, w bazie ZOM �Sta³y ul.Rynek 1 oraz
u obs³ugi �mieciarek.

Aleksandra Rytych,
 Ireneusz Czerwiñski

Miejski Zak³ad Komunalny
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30 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Sule-
jowie i 7 grudnia w Szkole Podstawowej w Przy-
g³owie odby³y siê konkursy p.t. �Wiedza o Pro-
blemach Alkoho-
lowych i Narko-
manii�. Konkursy
zorganizowa³a
Miejska Komisja
Rozwi¹zywania
Problemów Alko-
holowych w Sule-
jowie, która rów-
nie¿ ufundowa³a
nagrody. Przygo-
towanie i realiza-
cja powierzone zosta³y Centrum Edukacji, Dia-
gnozy i Pomocy Psychologiczno Pedagogicznej
z Koluszek.

W konkursach wziê³y udzia³ klasy VI Szkó³
Podstawowych. W Sulejowie klasy VIa, VIb, VIc
oraz klasa VI ze Szko³y Podstawowej nr2 w Sule-
jowie, natomiast w Przyg³owie klasy VIa i VIb
z tamtejszej szko³y oraz klasy szóste z Witowa,
Uszczyna, Klementynowa i £êczna. Zadania, któ-
rych wszystkich by³o osiem nie by³y naj³atwiej-
sze. Od przygotowania plakatu poprzez pokaz slaj-
dów, który przygotowywali uczniowie a¿ do scen-
ki, która w negatywny sposób mia³a pokazaæ czym
jest alkohol i narkotyki.

Uczniowie bior¹cy udzia³ w konkursach na-
prawdê wspaniale radzili sobie z kolejnymi zada-
niami. Poziom, jaki reprezentowa³y poszczegól-
ne klasy by³ wyrównany nawet ró¿nice w punkta-
cji by³y minimalne.

W Sulejowie - pierwsze miejsce zajê³a klasa
VI ze Szko³y Podstawowej nr 2, drugie miejsce
klasa VIc, trzecie miejsce klasa VIa, czwarte kla-
sa VIb, natomiast w Przyg³owie � pierwsze miej-
sce klasa VI ze Szko³y Podstawowej w Klemen-
tynowie, drugie miejsce klasa VI ze Szko³y Pod-
stawowej w Uszczynie, trzecie miejsce uczniowie
ze Szko³y Podstawowej w £êcznie oraz czwarte
miejsce ex aequo klasy VIa i VIb z Przyg³owa oraz
klasa VI z Witowa.

W konkursach zarówno w Sulejowie jak
i w Przyg³owie oprócz drobnych upominków na-
grodami za zajêcie poszczególnych miejsc by³y
czeki kolejno opiewaj¹ce na kwoty � I miejsce

1000z³, II miejsce 900z³, III miejsce 800z³ i IV miejsce
700z³. Opiekunowie grup mogli czeki zrealizowaæ na
dowolne artyku³y w sklepach na terenie gminy Sulejów.
Nagrody wrêczyli przedstawiciele Miejskiej Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Sulejo-
wie, któr¹ reprezentowali � w Sulejowie Pan Marcin
Karos i w Przyg³owie Pani Ilona Brzeziañska.

Nale¿y siê cie-
szyæ, ¿e m³odzie¿
szkó³ podstawowych
zainteresowana jest
tak¹ tematyk¹ i chêt-
nie bierze udzia³
w tego typu impre-
zach. Pamiêtajmy, ¿e
wiek inicjacji, czyli
pierwszego kontaktu
z u¿ywkami ca³y
czas niepokoj¹co siê
obni¿a i mo¿e lepiej,

aby dziecko wcze�niej wiedzia³o o zagro¿eniach, które
kryj¹ siê pod nazw¹ alkohol i narkotyki. Miejmy nadzie-
jê, ¿e takich imprez bêdzie coraz wiêcej.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e to na nas doros³ych spoczywa
obowi¹zek u�wiadomienia tych dzieci, jakie mog¹ po-
nie�æ konsekwencje w rezultacie picia alkoholu czy bra-
nia narkotyków. Marcin AA

SPOTKANIA
 =Terapeuta w ka¿d¹ �rodê w godz. 16.15 � 19.45
=Prawnik w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15
=Psycholog w �rody co 2 tyg. w godz. 13.15 � 16.15

=Terapeuta oraz grupa wsparcia dla osób uzale¿nionych
w ka¿dy pi¹tek w godz. 17.30 � 21.00

=Spotkania AA w ka¿dy wtorek w godz. 18.00 � 20.00
=Telefon informacyjny 44 6162659 we wtorki w godz.

17.00 � 20.00 oraz pi¹tki w godz. 17.00 � 19.00

Andrzejki w Bia³ej
W dniu 26 listopada b.r. w �wietlicy wiejskiej w Bia³ej
odby³y siê Andrzejki dla dzieci i m³odzie¿y z Bia³ej
i okolic. Do wspólnych harców organizatorzy zaprosili
równie¿ dzieci z Domu Dziecka w Sulejowie.

Pi¹tkowy wieczór up³yn¹³ pod znakiem wró¿b, za-
baw, gier, tañców i konkursów, do których zaprasza³y
Panie Agnieszka i Jola z Przedszkola Samorz¹dowego
z Przyg³owa. Poczêstunek dla uczestników imprezy
przygotowalo Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Bia³ej. Or-
ganizatorzy ju¿ zapowiadaj¹ kolejne tego typu imprezy
dla dzieci i doros³ych. �wietlica wiejska w Bia³ej jest
miejscem, gdzie mog¹ siê spotkaæ mieszkañcy i jak
mo¿na by³o zobaczyæ w pi¹tek, nie tylko doro�li.

Bernadeta Banaszczyk

MOK w Sulejowie zaprasza:MOK w Sulejowie zaprasza:MOK w Sulejowie zaprasza:MOK w Sulejowie zaprasza:MOK w Sulejowie zaprasza:
l na koncert S³awka Wierzcholskiego
i�Nocnej Zmiany Bluesa w dniu 29 stycznia
o godz. 19.00
l oraz na zajêcia sta³e, a zw³aszcza:  æwicze-
nia i relax yogi, oraz æwiczenia 45+ - nornic
walking (wtorki wieczorem)

!
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Konkur kolêd
Po raz XI w Miejskim O�rodku Kultury odby³ siê Konkurs na
Naj³adniej wykonan¹ kolêdê. W tym roku udzia³  wziê³o 56
uczestników. W kategorii �Przedszkolaki� wszystkie dzieci
otrzyma³y równorzêdne wyró¿nienia. A by³o to: Nadia Przy-
by³, Gabrysia Kêpska, Julia Ciach, Kacper Chrzan, Kacper
Bednarek � Przyg³ów, Hania Czerwiñska, Alicja �piewak �
Sulejów. W kategorii klas 0-III: miejsce I � Miko³aj Nowak �
SP Nr 1 w Sulejowie, miejsce II � Adrianna Kuna i Marcelina
Obin � SP Przyg³ów, miejsce III � Anna Hurysz � SP Przy-
g³ów oraz Weronika Kieszkowska � SP Nr2 Sulejów, wyró¿-

nienie � Oliwia Synderecka
� SP Nr 1 Sulejów. W katego-
rii klas IV-VI: miejsce I �
Daniel Wochyñ � SP Nr 2
i Patrycja Ciupiñska � SP Nr
1, miejsce II � Klaudia Leszto
� MOK w Sulejowie i Elwira

Dudek - SP Przyg³ów,
miejsce III - Karolina
Balcerek � SP Przyg³ów,
wyró¿nienia: Oliwia
Sadomska � SP Nr 1,
Agata Ciotucha � SP £êczno, Natalia Jakubczyk � Klementy-
nów. W kategorii  �Gimnazjali�ci� nie przyznano miejsca I.
Miejsce II zajê³a Karina Gielec, miejsce III � Amanda Kulbat
� Przyg³ów.

Jase³ka uliczne
Przed �wiêtami, na Placu Stra¿y wszyscy chêtni obejrzeli
�Jase³ka uliczne� Wielke anio³y, bo na szczud³ach pro-
wadzi³y �wiêt¹ rodzinê a¿ do ¿³óbka. By³o ciep³o i na-
strojowo mimo trzaskaj¹cego mrozu...

WO�P SULEJÓW 2011 � podsumowanie
Znamy ju¿ wyniki zbiórki pieniêdzy na tegoroczn¹ kwestê
Wielkiej Orkiestry �wi¹tecznej Pomocy w Gminie Sulejów.
Po raz kolejny Miejski O�rodek Kultury w Sulejowie przy³¹-
czy³ siê do tej akcji zbieraj¹c 20 wolontariuszy z placówek
szkolnych z terenu naszej gminy, którzy to od samego rana
w niedzielê kwestowali na rzecz dzieci ze schorzeniami neu-
rologicznymi i nefrologicznymi. W tym roku uda³o nam siê
zebraæ kwotê 4871,55 z³, zatem zbli¿on¹ do tej z ubieg³ego
roku. Po zakoñczeniu zbiórki wolontariusze zebrali siê w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie, gdzie otrzymali cie-

p³¹ herbatê i posilili siê pizz¹. Wszyscy wymieniali swo-
je wra¿enia po kwestowaniu i obiecali, ¿e w przysz³ym
roku te¿ bêd¹ pomagaæ w tej akcji. Nasi wolontariusze
to: Daria Nowicz, Sara Ko³ek, Amanda Ko³ek, Pauli-
na Gronowska, Iga Strza³ka, Magda Czekañska, An-
gelika Firkowska, Natalia Firkowska, Adrianna Klass,
Dominika Rusek, Natalia Caliñska, Jarek Majchrzak,
Mateusz Nowak, Ania Moru�, Dominika Kozub, Anna
Krasoñ, Kinga Wilkowska, Micha³a Warych, Tomasz

Stolarski,
Dorota No-
wicz, Moni-

ka Ko³ek, Julia Bary³a, Sebastian Gêbicki, Adrian
K³ych. Opiekunami byli: Gabriela Wo�niakiewicz, Ma-
riusz Magiera, Teresa Sarlej, Renata Rudzka, Anna Gór-
na. Osob¹, w której puszce znalaz³a siê najwiêksza ilo�æ
datków jest Anna Krasoñ z Gimnazjum w Przyg³owie
� 803,94 z³. Gratulujemy! Ania otrzymuje równie¿ za-
proszenie do Pizzerii Fiora w Sulejowie na pyszn¹ piz-
zê. Ka¿dy grosz ma swoj¹ cenê i ¿aden pieni¹dz wrzu-
cony do puszki nie bêdzie zmarnowany. Fundacja Jurka
Owsiaka ju¿ po raz XIX zorganizowa³a zbiórkê pie-
niêdzy na sprzêt do ratowania ¿ycia dzieci. Ca³e piêk-

no tej akcji polega na tym, ¿e to zdro-
we dzieci po�wiêcaj¹ swój czas na
to, by zbieraæ datki na pomoc dla
chorych dzieci. Mo¿na by powie-
dzieæ DZIECI � DZIECIOM! Cie-
szymy siê, ¿e s¹ chêtni do zbierania
pieni¹¿ków i jeszcze bardziej tym,
¿e s¹ chêtni do ich dawania.  Dziê-
kujemy wszystkim wolontariuszom
i ich opiekunom oraz wszystkim dar-
czyñcom za do³¹czenie siê do tej

charytatywnej, bardzo wa¿nej i potrzebnej akcji. Nie
zamykajmy serc na potrzeby innych ludzi i nie czekaj-
my na kolejn¹ zbiórkê za rok. Rozejrzyjmy siê i na co
dzieñ pomagajmy tym, którzy tej pomocy potrzebuj¹.
Pomoc wcale nie musi wi¹zaæ siê z finansami, naj-
wiêksz¹ pomoc¹ jest to, by potrzebuj¹cy nie zosta³ sam
ze sob¹ w swym cierpieniu. B¹d�my wra¿liwi na in-
nych ludzi.

Sylwia Klass

Wiadomo�ci z MOK-u
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xTurniej Niepodleg³o�ci
11 listopada 2010r. na salach gim-
nastycznych Szko³y Podstawowej

i Gimnazjum w Sulejowie odby³ siê Siatkarski Turniej
Niepodleg³o�ci. Dziewczêta rywalizowa³y w dwóch ka-
tegoriach. W kategorii szkó³ podstawowych - 12 dru-
¿yn, a w kategorii gimnazjów - 10 zespo³ów.
Oto wyniki grupy m³odszej:
1. miejsce � �SP Przyg³ów� � Weronika Sokalska i Pa-
trycja Juhas,
2. �¯abki� � Julia Rusek i Magdalena Przyby³a,
3. �Przyg³ów� � Paulina Kulbat i Aleksandra Zawisza,
4. �Kwiatuszki� � Klaudia Gwarda i Sylwia Tuta.
Kategoria szkó³ gimnazjalnych:
1. miejsce � �Zio³otime� - Magdalena Stobiecka i Pa-
trycja Zielonka,
2. Pi�milki� � Milena Mamrot i Patry-
cja Kowal,
3. �Barbie girls� � Aleksandra Marzec
i Natalia Syku,
4. �Ziomalki� � Aleksandra Ryszka
i Maja Koriat.

Zawody zorganizowa³ Grzegorz Ru-
ciñski (SP Sulejów), Karolina Sarlej (SP
Przyg³ów) i Wies³aw Wieczorkowski (SP
D¹browa nad Czarn¹).

 Nagrody wrêczy³ dyrektor BOJO
Jacek Wach.
xSukcesy �Fuksa�
Siatkarki UKS �Fuks� Sulejów wziê³y

SPORTSPORTSPORTSPORTSPORT

xBryd¿ sportowy
12 grudnia 2010 r. w MOK-u w Sulejowie odby³ siê
trzynasty ju¿ Mecz Bryd¿a Sportowego pomiêdzy Wol-
borzem i Sulejowem. Tym razem wiêcej punktów wy-
walczyli przedstawiciele naszego miasta 228:168.

Zwyciêskiej dru¿ynie cenne trofeum wrêczy³ bur-
mistrz Stanis³aw Bary³a, a zawodnicy Sulejowa to:
T. i Z. Sarlej, M. Sikorski i W. Kob¿yñski, G. Ma-

cha³a i Cz. Królik, B. Czerwiñski i M. Laszczyk oraz
H. Ró¿ycki i K. Ró¿ycki.

Zawody odby³y siê tradycyjnie w mi³ej atmosferze,
a go�cie zapowiedzieli rewan¿ w lutym. Bêdzie to jednak
nowa edycja rozgrywek, poniewa¿ Wolborz od 1 stycznia
uzyska prawa miejskie i bêdzie to pierwszy mecz miast.

Zorganizowanie meczu by³o mo¿liwe dziêki za-
anga¿owaniu pracowników MOK-u, oraz Referatu
Promocji, Kultury Turystyki, Sportu i Informatyki UM.
Podziêkowania nale¿¹ siê tak¿e sponsorowi p. Krzysz-
tofowi Marcowi, który po raz kolejny obdarowa³ bry-
d¿ystów smacznymi ciastami.         Zbigniew Sarlej

udzia³ w X Turnieju Pi³ki Siatkowej o Puchar Prezy-
denta Miasta Be³chatowa, w którym zajê³y I miejsce.

Zawodniczki te zwyciê¿y³y równie¿ Turniej o Pu-
char Wójta Dru¿bice 19 grudnia 2010 roku.

GRATULUJEMY I DZIÊKUJEMY ZA PRO-
MOCJÊ SULEJOWA!!!                

W.Wieczorkowski


