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Towarzystwa Przyjació³ Sulejowa i ziem okolicznych
wydawany przy wspó³pracy Urzêdu Miejskiego

Mili Moi,
Zapraszamy dziś czytelników do podróży w czasie. Tym razem

dzięki wspomnieniom napisanym przez sulejowiankę profesor Mi-
rosławę Dąbrowa-Bajon zaglądamy do Sulejowa z lat 30. minio-
nego wieku.

 „Wędrujemy” też kilka wieków wstecz, do początków zako-
nu cystersów. Wracając do naszych czasów - jedziemy do Turcji
w cyklu „sulejowianie w podróżach”. Z wiosną lody puszczają,
zatem w drogę.

  Teresa Sarlej

Prastary  tympanon,  z jednego bloku kamienia ,nad bocznym wejœciem do koœcio³a na Podklasztorzu

Wspomnienia - M.Dąbrowa-Bajon
Urząd Miejski  - wiadomości
Związek Emerytów - Bal
Budżet - subiektywnie
U cystersów
Powiat Piotrkowski
MOK, Sulejowianie w podróżach
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Ludzie listy pisza...
Z wielką radością zaczynamy druk wspomnień-

napisanych w 2010 roku przez sulejowiankę profe-
sor Mirosławę Dąbrowa-Bajon . Dzięki nim mamy
okazję zobaczyć uśpioną przeszłość naszego miasta...

WSPOMNIENIA SULEJOWSKIE
Moje wspomnienia są pisane po wielu, wielu la-

tach jakie upłynęły od opisywanych wydarzeń. Dotyczą
tego co przeżyłam jako mała dziewczynka, szybko do-
rastająca w czasach wojny. Opisuję te okrutne czasy
które przeżyłam w Sulejowie i na ich tle moje lęki i trau-
my, moje emocje. Ale wspominam także moje najwcze-
śniejsze, błogie lata przedwojenne. Pracę moich ro-
dziców którzy przez wiele lat byli nauczycielami w Su-
lejowskich szkołach. Wspominam przyjaźnie które
trwają do dnia dzisiejszego, wspólne zabawy, momen-
ty humorystyczne. Tak jak wszystko to dzisiaj pamię-
tam, może trochę naiwnie, po dziecinnemu.

Piszę to mając lat prawie osiemdziesiąt. Może
więc są jakieś nieścisłości. Moje dorosłe życie spę-
dzam w Warszawie, z Sulejowa wyjechałam dawno
temu. Ale Sulejów tkwi we mnie mocno. Często
wracam w myślach i snach do lat tutaj spędzonych.
Piszę, bo może te wspomnienia zainteresują moich
przyjaciół i rówieśników oraz ich potomków.

KORZENIE
Małe miasteczko nad Pilicą. Przed wojną liczą-

ce około pięć tysięcy mieszkańców - Sulejów.
Przy wjeździe od strony Piotrkowa piękny wi-

dok na położone po przeciwnej stronie Pilicy dwu-
nastowieczne opactwo klasztoru Cystersów. Dla
mnie to najpiękniejszy widok świata.

W Sulejowie się urodziłam 19 maja 1931 roku
i mieszkałam do trzynastego roku życia. Wyjecha-
łam we wrześniu 1944 roku. Sulejów, mimo, że
w nim przeżyłam wojnę, budzi moje najczulsze
wspomnienia. Przecież tutaj upłynęły przedwojen-
ne, beztroskie, ale jakże krótkie lata mojego wcze-
snego dzieciństwa. A potem kilka lat szybkiego doj-
rzewania. Teraz chętnie odwiedzam sulejowskie
„stare kąty" i ukochanych przyjaciół.

Moi Rodzice: Antoni Dąbrowa i Mirosława Dą-
browa z domu Tazbir byli nauczycielami w sulejow-
skich szkołach. Poprzednio uczyli w Moszczenicy
koło Piotrkowa gdzie się poznali. Do Sulejowa przy-
jechali w roku 1929 zaraz po ślubie

WCZESNE DZIECIÑSTWO
Przyszłam na świat na pięterku domu przy ulicy

Piotrkowskiej. Dom należał do państwa Matyjaszew-
skich, u których moi rodzice wynajmowali lokum. Było
to nie wielkie, dwupokojowe mieszkanko z kuchnią.
Sufity w niektórych pomieszczeniach były skośne, jak
to na poddaszu bywa. Mieszkanko było małe ale przy-
tulne. Tworzyło atmosferę bezpieczeństwa.

NOWE LOKUM
W 1936 roku przeprowadziliśmy się do większego

mieszkania, które stanowiło połowę domku pana Lu-
cjana Rudnickiego. Mieściło się na ulicy Koneckiej 32.

Następne mieszkanie, pięciopokojowe mieliśmy wyna-
jąć w 1939 roku u dr Kwapińskiego, który zginął podczas
wojny w obozie koncentracyjnym. Obecnie wmurowano
na jego domu tablicę pamiątkową aby uczcić jego pamięć,
był to bowiem znany społecznik, dobry lekarz, niosący lu-
dziom pomoc nawet w obozie. W tym mieszkaniu miałam
mieć własny pokoik na pięterku. Mieszkanie było pięknie
wyremontowane. I wtedy właśnie wybuchła wojna. Wszyst-
kie plany stały się nieaktualne. Podczas działań wojennych
w domu pana Rudnickiego bomba zerwała dach. Wypro-
wadziliśmy się, ale w zupełnie inne miejsce .

Pan Rudnicki był miłym, spokojnym człowiekiem
starszym o kilka lat od moich rodziców. Mój Tata miał
z panem Rudnickim bliski kontakt, byli zaprzyjaźnieni,
często chodzili razem na spacery do pobliskiego lasu.
Lubili dyskutować na różne tematy. Myślę, że łączyły
ich wspólne lewicowe poglądy. Pan Rudnicki był przez
wiele lat działaczem ruchu robotniczego. Po wojnie
został pierwszym burmistrzem Sulejowa i posłem do
Sejmu. Był autorem książki „Stare i Nowe", otrzymał
za nią nagrodę literacką, znalazła się w spisie lektur
szkolnych. Dla mnie była to ciekawa książka, ponie-
waż dotyczyła życia mieszkańców Sulejowa na począt-
ku XX wieku. Stanowi swoisty dokument, szczegól-
nie dotyczący okresu cholery, która zebrała w Sulejo-
wie liczne pokłosie. Obecnie w Sulejowie jedna z ulic
jest nazwana ulicą Lucjana Rudnickiego. Po wojnie,
będąc już w Warszawie, spotkałam kiedyś pana Rud-
nickiego na ulicy. Był staruszkiem. Bardzo się ucieszył
ale długo tłumaczyłam kim jestem.

Pana Rudnickiego i mojego Tatę łączyło też, jak sa-
dzę, zainteresowanie poznawaniem świata i lekturą ksią-
żek. Obydwaj dużo czytali. Tata w owych czasach do-
kształcał się i jeździł na wakacyjne kursy nauczycielskie
do Warszawy. Ciekawość świata i zamiłowanie do czy-
tania starał się także przekazać mnie i bratu. Myślę, że
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mu się to udało. Często kupował nam książki. Na jedną
z ostatnich przedwojennych gwiazdek kupił całą ich
pakę. Były wśród nich bajki Andersena- bardzo prze-
ze mnie lubiane i bajki braci Grimm- tych nie lubiłam.
Było w nich zbyt wiele okrucieństwa. Był też prze-
piękny album ptaków. Wszystkie książki zaginęły w za-
wierusze wojennej. Mamie udało się uratować tylko
kilka książek pedagogicznych- potrzebnych Rodzicom
dla celów zawodowych. Wśród nich była książka sta-
nowiąca opracowany przez tatę zbiór pieśni i piose-
nek będący pomocą w pracy świetlicowej rodziców.
Podczas wojny dla Hali i dla mnie ta książka była zbio-
rem historycznych wspomnień patriotycznych. Wra-
cam do rodziny Rudnickich. Konrad podczas wojny
prowadził tajne nauczanie młodzieży wg programu
gimnazjalnego, czyli tak zwane komplety. Został astro-
nomem, pracował na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wielu jego kolegów zginęło podczas wojny. Konrad
utrzymuje kontakt z Sulejowem.

Za domem, który stał przy ulicy rozciągał się piękny
ogród okolony murem. Było to miejsce do zabaw mo-
ich i Kazi. Pewnego jesiennego wieczoru postanowi-
łyśmy napalić w ogrodzie ognisko i upiec ziemniaki.
Trzeba je było wyjąć z piwnicy, do której schodziło
się przez otwór w podłodze zamykany ciężkimi drzwia-
mi. Po wyjęciu ziemniaków drzwi tych nie mogłyśmy
zamknąć. Nikogo o tym nie poinformowałyśmy. Po
chwili przechodziła tam żwawym jak zwykle krokiem
nasza praczka i nie zauważywszy dziury w podłodze
runęła w dół. Cud, że „tylko” się potłukła i nie było
żadnego złamania. Po dłuższej kuracji mogła wrócić
do zaplanowanych zajęć czyli do trzydniowego „cele-
browania” ogromnego prania, które odbywało się u nas
raz na miesiąc. Pranie było ręczne, o pralkach elek-
trycznych nikt jeszcze wtedy nie słyszał.

Na wspomnianym murze, gdy wróciliśmy
z ucieczki przed frontem niemieckim, wisiały płasz-
cze i inne ubrania ukradzione podczas naszej nieobec-
ności i zagubione przez niefortunnego złodzieja.

Do miłych wspomnień z przedwojennego dzieciń-
stwa należą jeszcze wakacje w roku 1938. Całe dnie
spędzałam u Kazi, która mieszkała na Górze Strzelec-
kiej, około 500 m od nas . Pokonywałam tę odległość
dwa razy dziennie, przed i po południu. Kazia była
wówczas unieruchomiona, musiała kurować nogę, którą
poważnie poraniła będąc na wycieczce szkolnej w gó-
rach. Kuracja była długotrwała. Kazia miała dwóch braci
w wieku pomiędzy Kazią, a mną - Józka i Władka. Ta
mądra dziewczynka przez całe dwa miesiące organizo-
wała zabawy, w które wciągana była cała czwórka. Ni-
gdy nie nudziliśmy się, a zabawy były rożne. Na przy-
kład szyliśmy gałgankowe laleczki - zabawek kupowa-

nych dzieci w owych czasach miały bardzo mało. Były
zdane na własną pomysłowość. Do najciekawszych chyba
naszych pomysłów należy zaliczyć urządzenie przedsta-
wienia. Scenarzystą, reżyserem, choreografem i w ogó-
le głównym inspiratorem całości była oczywiście Kazia.
Pamiętam scenę w której Kazia miała być chmurką Jó-
zek i Władek aniołkami -z trudem do tego zostali namó-
wieni, a ja byłam słoneczkiem. Były też inne scenki ale
ich już nie pamiętam. Przedstawienie było pokazane wi-
downi, którą stanowili nasi Rodzice. Zaproszenia były
przez nas starannie przygotowane. Spektakl odbył się
4 września, w dniu imienin Pani Gołąbowej- Rozalii. Sce-
nę stanowiła część pokoju odgrodzona prześcieradłami
od reszty pomieszczenia, którą stanowiły kulisy. Widow-
nia siedziała w kuchni. Przedstawienie było bardzo uda-
ne- według oceny gości, a szczególnie aktorów... A do-
kładnie za rok, 4 września 1939 roku na Sulejów spada-
ły bomby. Były to pierwsze dni wojny. Józek, gdy dorósł
został elektrykiem, lubił podróżować, pracował w Alge-
rii. Dziś już nie żyje. Władek w ostatnich dniach wojny
został mocno poraniony na skutek wybuchu niemieckiej
miny, którą usiłował rozbroić. Władka wzięto do szpita-
la, rodziców i Józka (miał wtedy 16 lat) Niemcy aresz-
towali. Kazia sama została w domu, otoczona wrogimi
Niemcami. Józek uciekł z więzienia podczas transportu
do więzienia - obozu zagłady w Radogoszczy, gdzie nie-
chybnie zginąłby. Władek prawie całkowicie utracił
wzrok. Twarz ma na całe życie pooraną prochem. Jest
bardzo dzielnym człowiekiem, został prawnikiem. Ma
wspaniałą żonę która bardzo mu w życiu pomaga. Mają
trójkę dzieci, wnuki. Pracują i mieszkają obecnie
w Ośrodku dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą,
a Władek jest od wielu lat jego prezesem.

Prof. dr hab. inż. Mirosława
Dąbrowa-Bajon

W ciągu przeszło 50 letniej pracy
na Politechnice Warszawskiej na
kierunku Transport – kolejnictwo

Pani Profesor wykształciła ponad
1000 absolwentów oraz wypromo-
wała 27. doktorów nauk technicz-
nych. Jest współtwórcą Instytutu

i Wydziału Transportu na PW. Jej wychowankowie
zajmują eksponowane stanowiska w kolejnictwie

krajowym oraz na kolejach zagranicznych. Opubliko-
wała wiele skryptów i podręczników, a także publikacji

w kraju i za granicą. Jest członkiem Komitetu Trans-
portu PAN, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów

Naukowych oraz wielu rad naukowych i technicznych,
a także komitetów wydawniczych.

informacje i zdjęcie ze strony:
http://www.przyjaciel-kolei.pl/poprzednie-edycje/

2007/dabrowa-bajon/
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WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

 Rada Miejska w Sulejowie przyjęła
budżet na 2012 rok. Dochody gminy wy-

niosą 38 141 727 zł, a wydatki 34 973 143,58 zł. Na
inwestycje gmina zaplanowała kwotę 3 522 186,45 zł.
Szczegółowy budżet znajduje się w Uchwale Nr XIII/
107/2011 z 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia
budżetu gminy Sulejów na 2012 rok.
 Gmina Sulejów otrzyma wsparcie w wysokości

500 tys. zł na budowę Centrum Sportowo-Kulturo-
wo-Edukacyjnego we wsi Łęczno, ze środków Progra-
mu Rozwoju Obszarów wiejskich i jest to maksymalna
kwota jaką można pozyskać. Będzie to jedna z najważ-
niejszych inwestycji naszej Gminy. W jego skład wejdą:
sala gimnastyczna z widownią dla 100 osób, 4 sale edu-
kacyjne oraz sala zebrań wiejskich. Wyłoniono już wy-
konawcę. W 2012 roku Urząd zamierza ubiegać się o ko-
lejne wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu.
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego we wsi
Uszczyn, to kolejna inwestycja, na którą Gmina Sulejów
zamierza pozyskać dofinansowanie. Budowa boiska to
wzorcowy przykład oddolnej inicjatywy lokalnej społecz-
ności, która swoje wsparcie potwierdziła przekazując na
inwestycję dostępne środki z funduszu sołeckiego.
 „W związku z ogromnym wkładem i zaangażowa-

niem w działalność na rzecz Krajowego Systemu Ratow-
niczo – Gaśniczego na terenie powiatu piotrkowskiego oraz
aktywnym i nieustannym podnoszeniem gotowości bojo-
wej Waszej jednostki składam serdeczne gratulacje i wy-
razy uznania dla Pana oraz wszystkich członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej. Wasza chwalebna i zaszczytna dzia-
łalność znajduje odzwierciedlenie w szacunku, jakim da-
rzeni jesteście w środowisku lokalnym. Działania, które
nieustannie podejmujecie są dowodem bezinteresowno-
ści oraz poświęcenia idei pożarnictwa. Wzorowa realiza-
cja zadań operacyjnych w ramach KSRG stawia Was na
czele wśród innych jednostek powiatu. Serdecznie dzięku-
ję za wykazywanie pełnej gotowości i zdecydowanej po-
stawy w trudnych do pokonania zadaniach chroniąc życie,
zdrowie i mienie ludzkie. Życzę, by trud, który wspólnie
podejmujemy dla ratowania bliźnich był zawsze źródłem
osobistej satysfakcji i społecznego uznania.”- Pod słowa-
mi tymi podpisał się Komendant Miejski Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. st. bryg. Włodzimierz Ka-
piec. Dnia 13 lutego br. wręczył w/w podziękowania Pre-
zesom i  Naczelnikom jednostek OSP z Sulejowa i Przy-
głowa. Wśród codziennych obowiązków i odpowiedzial-
ności, które biorą na siebie strażacy – ochotnicy, to bardzo
miła chwila tym bardziej, że podziękowanie Pan Komen-
dant Włodzimierz Kapiec przekazał osobiście w obecno-
ści Burmistrza Stanisława Baryły oraz Prezesa Oddziału

Powiatowego Związku OSP w Piotrkowie Tryb. nadbryg.
w st. spocz. Tadeusza Karcza.
 W dniu 30 grudnia 2011 r. odbył się odbiór robót

w zakresie przebudowy oczyszczalni ścieków w Sule-
jowie. W ten sposób zakończono pierwsze zadanie prze-
widziane do realizacji w ramach projektu „Realizacja pro-
gramu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki
Pilicy na terenie Gminy Sulejów poprzez budowę kanali-
zacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków – Etap
I” finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Oczyszczalnia ścieków pracować będzie w trzech
stopniach oczyszczania:

- oczyszczanie (mechaniczne) pierwszego stopnia -
podczyszczanie zgrubne ścieków na kracie hakowej oraz
podczyszczanie wstępne poprzez sita i piaskowniki

- oczyszczanie (biologiczne) drugiego stopnia – roz-
puszczanie rozpuszczonej materii organicznej, pozosta-
jącej w ściekach metoda osadu czynnego

- oczyszczanie (biologiczne) trzeciego stopnia – po-
przez układ komór w systemie nitryfikacji i denitryfikacji
z chemicznym wspomaganiem strącania fosforu

Przebudowana oczyszczalnia osiąga wydajność oko-
ło 1500m3/d. Koszt inwestycji wyniósł ok. 8,5 mln zł
z czego 85% stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej
a 15% wkład własny Gminy Sulejów.

W dalszym ciągu prowadzone są prace związane z bu-
dową kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Pod-
klasztorze oraz budowany jest kolektor tłoczny łączący
przebudowaną oczyszczalnię ścieków z nowobudowaną
pompownią ścieków P2 znajdującą się przy ul. Św. Jana
w Sulejowie. Zakończenie całego projektu przewiduje się
na koniec II kwartału bieżącego roku.

W najbliższym czasie rozpoczniemy wykonywanie
przyłączy od sieci kanalizacyjnej do posesji na terenie
Osiedla Podklasztorze. Dodatkowo wzrost ilości odpro-
wadzanych ścieków z Osiedla Podklasztorze wymagał bę-
dzie przebudowy odcinka kolektora tłocznego znajdu-
jącej się w pobliżu parkingu Hotelu Podklasztorze celem
zwiększenia jego przepustowości. Przewidywany koszt
wykonania przyłączy oraz modernizacji pompowni to ok.
1 mln złotych. Gmina Sulejów zamierza pozyskać na ten
cel dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 45%.
 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa „O zmia-

nie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”.
W związku z wprowadzonymi zmianami gmina ma obo-
wiązek w ciągu 18 miesięcy wprowadzić w życie nowy
system gospodarki odpadami komunalnymi. Od 1 lipca
2013 r. gmina przejmie odpowiedzialność za odpady wy-
twarzane w gospodarstwach domowych i ustali stawki opłat
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dla mieszkańców za ich odbiór i zagospodarowanie. Do
30 czerwca 2013 r. zachowają ważność dotychczasowe
umowy na odbiór odpadów. Do końca 2012 r. Rada Miej-
ska ustali stawki oraz sposób naliczania opłaty za odbiera-
nie odpadów, a także tryb i częstotliwość jej wnoszenia.
Opłaty za odpady posegregowane będzie niższe. Warto
więc już dziś zacząć prowadzić segregacje odpadów we
własnym domu. Gmina,
zgodnie z ustawą będzie
musiała wyłonić, w drodze
przetargu, przedsiębiorców,
którzy będą odbierać i zago-
spodarowywać odpady za-
równo zmieszane jak i selek-
tywnie posegregowane.
Więcej informacji na stronie
www.sulejow.pl w zakładce
„Gospodarka Odpadami”
lub w UM pok. 15 wejście C
 17 stycznia 2012 r.,

przedstawiciele władz mia-
sta, związku emerytów oraz
szkół oddali hołd poległym
w walce o wyzwolenie miasta spod okupacji hitlerowskiej.
Z ramienia władz miasta Burmistrz Sulejowa Stanisław
Baryła, Przewodniczący Rady Miejskiej Przemysław Maj-
chrowski oraz radny Marek Sykus złożyli kwiaty pod Po-
mnikiem na Placu Straży oraz na cmentarzu w Sulejowie
dla uczczenia 67. rocznicy wyzwolenia Sulejowa.
 04.02.2012r w sali

OSP w Barkowicach odbył
się bal karnawałowy dla
dzieci. Organizatorami byli:
Urząd Miejski w Sulejo-
wie, samorząd wiejski,
OSP, radny Szczur Sławo-
mir. Z kolei 18.02.2012
w Sali OSP w Białej odbył
się wieczór ostatkowy dla
dzieci z Białej. Organizato-
rem zabawy była OSP
w Białej przy współudziale radnego Jacka Ciapały. Na-
grody ufundował Urząd Miejski i MOK w Sulejowie. Za-
bawę otworzył zaproszony Burmistrz Sulejowa Stani-
sław Baryła. W balu udział wzięło 62 dzieci z Białej (ra-
zem z opiekunami ok. 130). OSP Biała ufundowało wszyst-
kim dzieciom paczki słodyczy. Słodycze przekazał rów-
nież radny Sławomir Szczur.
 Gmina Sulejów dzięki wsparciu Unii Europej-

skiej otrzymała refundacje poniesionych wydatków zwią-
zanych z termomodernizacją budynków dwóch Szkół
Podstawowych w Uszczynie i Łęcznie. W efekcie tych
prac nastąpiło zmniejszenie poboru energii cieplnej i emi-
sji do atmosfery gazów cieplarnianych.

 16.02.2012r. Biblioteka w Przy-
głowie zorganizowała spotkanie wa-
lentynkowe. Bibliotekarz wraz
z uczestnikami rozważał, czy Walen-
tynki na dobre wpisały się w polski
obyczaj oraz przeczytał wiersz Natalii
Usenko „Historia o Walentym”. Pod-
czas spotkania podsumowano konkurs
plastyczno-literacki pt. „Walentynka”.

 24.02.2012 r
Miejska Bi-
blioteka Pu-
bliczna gościła
laureatów kon-
kursu literac-
kiego „Legen-
dy o dawnym
Su lejowie ”.
Konkurs adre-

sowany był do uczniów szkół i polegał
na napisaniu własnej legendy o dzie-
jach naszego miasta. Celem było roz-
wijanie zdolności literackich, inwencji
twórczej oraz budowanie postaw pa-
triotycznych związanych z kulturą.
Laureataci: 1. Oliwia Jasiurska,
2. Marta Kozub, 3. Paulina Bielecka,
wyróżnienie Joanna Wąsala.

 W filii bibliotecznej w Podklasztorzu 22.02.2012 r. roz-
strzygnięto konkurs plastyczny  „Zima otulona białym pu-

chem”. Jego celem było
pobudzanie inwencji
twórczej i fantazji.
Nagrodzeni: 1.Magda
Chmielewska, 2.Julia
Świstak, 3.Oliwia Kule-
ta.Wyróżnieni: 1.Rozalia
Ciach, 2.Arek Zawisza,
3.Milena Dziubałtowska.

Sylwia Miller
Referat Promocji, Kultury, Turystyki, Sportu i Informatyki
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Polski Związek Emerytów Rencistów
 i Inwalidów w Sulejowie

Uregulowanie gospodarki œciekowej
Z dniem 1.01.12  UM przystąpił do ure-

gulowania spraw związanych z gospodarką ściekową na
terenie naszej gminy. W związku z powyższym przypo-
minamy mieszkańcom o obowiązku zgłaszania zbior-
ników bezodpływowych i przydomowych oczyszczal-
ni ścieków. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z po-
wyższym właściciele nieruchomości są zobowiązani do
zgłaszania do ewidencji prowadzonej przez gminę po-
wyższych urządzeń. Informację tą należy składać w Urzę-
dzie Miejskim w Sulejowie, (sekretariat lub pok. nr 15
wejście C) lub bezpośrednio u sołtysa (druk do pobrania
w Urzędzie bądź na stronie www.sulejow.pl)

WIADOMOŒCI Z URZÊDU MIEJSKIEGO
www.sulejow.pl

Jednocześnie informujemy, że od dnia 1.03.2012 r.
będziemy wzywać mieszkańców poszczególnych miej-
scowości do okazania umów na zrzut ścieków do syste-
mów kanalizacji sanitarnej bądź opróżniania szamb za
pomocą wozów asenizacyjnych.

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacji sanitarnej nakłada art. 5 ust. 1 pkt. 2 usta-
wy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008
ze zm.). Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko
w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wyma-
gania określone w odrębnych przepisach. Uchylanie się wła-
ściciela nieruchomości od nałożonego nań ustawą obowiąz-
ku będzie skutkować wydaniem decyzji nakazującej wy-
konanie przyłączenia do istniejącej kanalizacji sanitar-
nej oraz nałożeniem sankcji w postaci kary grzywny.

Referat Infrastruktury i Rozwoju

Ostatkowy Bal na Górnej
zgodny z tradycją, czyli:
      PRZEBIERAÑCE!!!

Opis balu na stronie obok 
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Subiektywnym okiem radnej…

BUD¯ET
Mamy budżet Gminy Sulejów na rok 2012- czy

dobry? Na pewno nie spełnia wszystkich oczekiwań.
Nie tyle jest podyktowany potrzebami, co możliwo-
ściami finansowymi gminy (szegóły str. 4), ale nas,
mieszkańców, najbardziej interesują inwestycje. Przyj-
mujemy do wiadomości, że Gmina musi spłacać kre-
dyty, że trudne lata, że kryzys w Europie - ale jednak
mamy nadzieję, że na „kawałek drogi koło nas” może
się pieniądze znajdą.

Wraz z marcowymi roztopami temat ten powraca
z większą siłą i sytuacja jest szczególnie dokuczliwa.

Na Podklasztorzu jest ponad 20 polnych „ulic”
- czyli właściwie błota (albo piachu, gdy jest sucho),
którymi mieszkańcy się przemieszczają, urywając co
rusz coś w samochodzie. A natężenie ruchu nie jest
małe - tylko jedna ulica Zamkowa ma ponad 60 nu-
merów i to w zwartej zabudowie. Toż to tyle co
niejedna cała wieś. Część dzieci chodzi do szkoły
pieszo -  specjalnie założyłam kalosze, ale  tak się
zapadałam, że mam spodnie mokre - opowiadają
uczniowie.

Każdy radny widzi (i słusznie!) swój okręg, ale to
tylko część jego obowiązków w ramach złożonego ślu-
bowania. Ma również dbać o całość dobra Gminy.

 Redakcja SULEJA niejednokrotnie miała przy-
jemność uczestniczyć w spotkaniach Koła Emerytów
i Rencistów w Sulejowie. Każde z nich przebiegało
w tak miłej atmosferze, że przybyli goście już podczas
balu deklarowali swój udział w następnej imprezie. Tak
było na spotkaniu opłatkowym, tak też na balu ostatko-
wym. Jedno tylko się nie zgadza…. nazwa. Koło Eme-
rytów i Rencistów kojarzy się z ludźmi, którzy spokoj-
nie (podkreślamy - spokojnie!) idą przez życie i uczest-
niczą w spotkaniach przygotowywanych przez zarząd
koła. My – Redakcja – postulujemy (po wnikliwych ob-
serwacjach i bliższym poznaniu tego środowiska), by
zmienić nazwę koła na taką, jaka by odzwierciedlała
radość życia, pomysłowość i humor jego członków
i sympatyków. Dowodem niech będą zdjęcia z „Balu na
Górnej”, który odbył się w ostatnią sobotę karnawału.

Informujemy też, że członkowie koła mieli ge-
nialny pomysł na powitanie wiosny. Przed Wielkanocą
wyjeżdżają do Sarbinowa (nad morze) na obóz rehabili-
tacyjny. Już dziś życzymy miłego pobytu, wielu nieza-
pomnianych wrażeń i zazdrościmy, bo znamy Waszą in-
wencję i pomysłowość. Oj! Będzie się działo!

Redakcja

Ktoś powie - Taka ogromna inwestycja jest re-
alizowana na Podklasztorzu: kanalizacja za 20 mln
i jeszcze chcecie drogi! Ależ pamiętajmy, że z tych
pieniędzy powstaje też nowoczesna oczyszczalnia
ścieków i dotyczy to całego Sulejowa, a 20 mln zł
pozyskaliśmy z UE.

Niemniej jednak, budowa kanalizacji idzie pełną
parą (opis str. 4), całe osiedle będzie do niej podłą-
czone z wyjątkiem małej uliczki Połanieckiej (została
pominięta w planach i będzie kanalizowana w ciągu
2-3 lat). Doceniamy, cieszymy się, ale… Gmina Sule-
jów sprzedawała działki na Podklasztorzu jako uzbro-
jone! Było to w poprzednim wieku, inne czasy, inni
ludzie, ale dla obywatela jest ciągłość władzy.

Są na osiedlu miejsca, gdzie kanalizacja już jest
i tam mieszkańcy mają nadzieję na budowę ulicy. Taka
inwestycja nie powstaje z dnia na dzień, więc cze-
kają, że choć pojawią się w planach.

Biorąc do ręki Uchwałę w sprawie zmian w bu-
dżecie z 1 marca 2012 r. czytamy: dochody - ok. 38,5
mln, a wydatki ok. 41,2 mln. Dalej szukamy wydat-
ków na Drogi publiczne gminne. Zaplanowane jest
ok. 1 mln zł. Z większych inwestycji to: ul. Studzien-
nicka w Sulejowie - 320 tys., ul. Krzywa w Przygło-
wie - 123,5 tys., drogi dojazdowe do pól w Karolino-
wie - 230 tys. Na osiedlu Podklasztorze zaplanowa-
no (niezrealizowane w zeszłym roku) odwodnienie
ul. Rycerskiej na odcinku od K. Sprawiedliwego do
ul. Wł. Łokietka - 77 tys. zł.

„Tak krawiec kraje, jak mu mate-
rii staje”, ale przyjedźcie jednak na
Podklasztorze i je zobaczcie, tylko
życzliwie radzimy: załóżcie gumowce!

SPw Uszczynie

Bia³e kruki do szkolnej biblioteki
We wrześniu tego roku obchodzony był jubile-

usz 20 – lecia oddania do użytku nowego budynku
szkolnego. Z tej okazji zaproszono wielu szacownych
gości, którzy uczestniczyli w kiermaszu prac uczniów
oraz wspomogli szkołę darami. Wśród darczyńców
wyróżniła się Radna Rady Miejskiej w Sulejowie
Wanda Rożnowska, która podarowała bibliotece
zbiór dzieł Henryka Sienkiewicza wzbogacając ją
o prawdziwe białe kruki.

Dyrektor szkoły, grono pedagogiczne, a przede
wszystkim uczniowie i rodzice składają wszystkim hoj-
nym darczyńcom serdeczne podziękowania.

  Teresa Sarlejj
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U CYSTERSÓW

Geneza powstania zakonu cystersów
Byli pionierami w dziedzinie gospodarki i hodowli

na ziemiach polskich, mistrzami sztuki murarskiej i sa-
kralnej. Od 1986 roku ponownie żyją wśród naszej lo-
kalnej społeczności. Obiekt dawnej klasy „0” podziwiają
turyści z Polski i nie tylko, jest perłą
województwa łódzkiego i dumą Su-
lejowa. Klasztor cysterski i cystersi
– bo o nich mowa. Ale czy kiedy-
kolwiek zastanawialiście się skąd
w ogóle pochodzą cystersi, skąd wzięli się na świecie
i ziemiach polskich i co to za kolorowi mnisi pracują
w naszej świątyni? Postaram się Wam przybliżyć gene-
zę powstania zakonu cystersów. Na sam początek tego
dosyć długiego tekstu troszkę Wam ponudzę historią.
Oczywiście nie wymyśliłam tego sama, opierałam się na
literaturze dostępnej w bibliotece naszego śp. Ojca Ta-
deusza Ziomka OCist., korzystałam również ze zbiorów

archiwalnych zgromadzonych
w Opactwie Cystersów w Wąchoc-
ku. A fascynująca historia i życie
mnichów jak i maja długoletnia
współpraca z naszymi Ojcami Cy-
stersami stała się tematem mojej
pracy magisterskiej napisanej pod
kierunkiem Rektora Wyższej Szko-
ły Ekonomicznej w Warszawie na
Wydziale Rekreacji i Turystyki,
prof. dr Janusza Merskiego.

No to zaczynamy.
Praktycznie powstanie zakonu

cystersów sięga VI wieku, kiedy to
Benedykt z Nursji w 529 roku

w klasztorze na Monte Ciasno spisuje zasady życia mni-
chów we wspólnocie. Powstanie zakonu cysterskiego to
wynik wspólnej, głębszej refleksji mnichów benedyk-
tyńskich. W pierwszym szeregu odnowy duchowej na-
leży postawić św. Roberta - założyciela zakonu cyster-
sów. W roku 1075 św. Robert wraz z współbraćmi w pół-
nocnej Burgundii w Melesme, założył klasztor i zapro-
wadzili w nim surową dyscyplinę opartą na „Regule”
św. Benedykta. Zakonnicy wiedli tu żywot w zupełnym
ubóstwie i milczeniu Mieszkali w drewnianych chatkach,
pracując fizycznie na własne utrzymanie. Opinia świą-
tobliwego życia mnichów, łatwy dostęp do Melesme
położonego opodal głównego traktu prowadzącego z Pa-
ryża do Włoch, stały się magnesem przyciągającym licz-
nych gości. I tak powoli zaczął się zatracać duch prosto-
ty, ubóstwa i odosobnienia. Dobrodzieje i ofiarodawcy
coraz częściej nawiedzali opactwo i przebywali w nim
niekiedy z całym swoim dworem. Ich obecność nie sprzy-
jała kontemplacji i wykluczała samotność. Zaistniała sy-
tuacja wywołała niezadowolenie wśród mnichów zwłasz-
cza tych, którzy byli założycielami Melesme.

We wspólnocie zrodziły się dwie opinie. Jedni
chcieli utrzymywać surowy styl życia, drudzy zaś, któ-
rzy wstąpili do Melesme później, byli zwolennikami
tradycyjnego sposobu życia panując. Opat Robert, skła-
niający się do pustelniczego trybu życia, opowiada się

po stronie tych mnichów, którzy
myśleli podobnie jak on. Postana-
wia on opuścić opactwo Molesme
i poszukać takiego miejsca, gdzie
mogliby spokojnie zachowywać

w całej surowości „Regułę” św. Benedykta. Latem 1079
roku, grupa 21 zakonników wraz z opatem Robertem,
opuściła macierzysty klasztor w Molesme. Prastare po-
danie głosi, że gdy mnisi bez zamierzonego kierunku
zdążali na przód, głos z nieba wyznaczył im miejsce
„Siste hic, siste hic - stań tutaj”. Miejscem tym była
rozległa dolina, otoczonymi lasami. Miejscowość,
w której zatrzymali się mnisi znajdowała się w diece-
zji Chalon niedaleko Dijon (Francja) i nazywała się Ci-
teaux. I to właśnie tu, z dala od ludzkich osad, w lesi-
stej i ustronnej dolinie utworzono „Nowy Klasztor”,
jak go z początku nazwano. Pierwsze budynki wznie-
siono z drzewa, kościół zaś poświecono Najświętszej
Maryi Pannie. „Nowy Klasztor” przemianowano wkrót-
ce na Citeaux, po łacinie Cistercinum i stał się on ko-
lebką zakonu cystersów.

W tym miejscu należy wytłumaczyć, skąd wzięła
się dokładnie nazwa „cystersi”? Źródła historyczne
nie podają jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
Prawdopodobnie nazwa  wywodzi się od dwóch łaciń-
skich słów: cistella - sitowie albo cisterna - zbioro-
wisko wody, od miejsca usytuowania Citeaux. Po prze-
szło rocznym pobycie w „Nowym Klasztorze” opat -
założyciel, posłuszny władzy kościelnej, powrócił do
Molesme. Jego następcą w Citeaux został wybrany,
dotychczasowy przeor, Alberyk.. Za jego urzędowa-
nia opuszczono pierwszą, prowizoryczną budowlę,
ponieważ odczuwano brak wody pitnej. Niedaleko
mnisi znaleźli lepsze warunki i pobudowali nowy
klasztor. Poświęcenia dokonano w 1106 roku. Z tej
budowli do obecnych czasów pozostało jedynie miej-
sce, w którym umieszczono tablicę informującą, że
tutaj stał kościół cysterski.

Za czasów opata Alberyka zmieniono czarny habit
benedyktyński na szary lub biały z czarnym szkaple-
rzem, aby uniknąć farbowania białej wełny. Z odzie-
niem cysterskim wiąże się także legenda, która podaje,
że matka Boża, która ukazała się Alberykowi, wręczy-
ła mu białą szatę chórzysty tzw. kukullę, aby zakonni-
cy modlący się w kościele przypominali aniołów ado-
rujących w niebie Trójcę Przenajświętszą. Po niemal
10 latach sprawowania godności opackiej Alberyk
zmarł a nowym opatem został wybrany dotychczaso-



SULEJ  nr  50, marzec`2012

– 9 –

 

Op.
Bogumiła  Strojna

wy przeor - Stefan Harding. Stefan jako trzeci z kolei
opat Citeaux, dalej prowadził dzieło swoich poprzed-
ników. O ile dwaj poprzedni opaci kładli duchowe
fundamenty pod zreformowane życie zakonne, to Ste-
fanowi przypadło w udziale nadanie mu trwałych form
organizacyjnych. Uczynił to w sposób znakomity, da-
jąc zakonowi nowe ustawy będące uzupełnieniem
„Reguły” św. Benedykta. Ten dokument nosił nazwę
„Karta miłości - carta caritatis”.

„Karta miłości” była pierwszą konstytucją zakonu
cystersów. Obowiązuje do dziś. Regulowała ona wza-
jemne zależności między klasztorami. Znajdował się tak-
że w niej przepis, by wszystkie kościoły cysterskie, ja-
kie będą w przyszłości wybudowane, były poświęcone
Matce Bożej - Patronce całego zakonu cysterskiego.
Surowość życia cystersów wstrzymywała początkowo
napływ kandydatów. Ci, którzy przychodzili z myślą
pozostania w klasztorze, po niedługim czasie odcho-
dzili. Nie mogli zdecydować się na taki rodzaj życia -
trudny i surowy. Liczba mnichów stopniowo malała.
Zdawało się, że bliski jest koniec Citeaux. Legenda opo-
wiada, że opat Stefan nakazał jednemu z umierających
braci, aby ten zapytał Boga, jak już będzie w niebie, czy
wolą Bożą jest, by wszyscy zakonnicy wymarli, nie
doczekawszy się następców. Po śmierci - mówi opo-
wieść - ów brat wrócił na ziemię i z radością stroskane-
mu opatowi przekazał nowinę, że w niedługim czasie
przybędzie do klasztoru młody rycerz z przyjaciółmi,
by służyć Bogu. W roku 1134 opat Stefan odszedł na
wieczną wartę mając 75 lat, ale wcześniej dane mu było
przyjąć do klasztoru ww. rycerza Bernarda i jego towa-
rzyszy i oglądać wspaniały rozwój klasztoru. W roku
śmierci Stefana zakon cystersów liczył 34 opactwa, usy-
tuowane nie tylko we Francji, ale również i we Wło-
szech, Niemczech, Anglii, Hiszpanii, dzisiejszej Belgii
i Szwajcarii.

Wstąpienie Bernarda i jego towarzyszy do klaszto-
ru otworzyło nową kartę historii w życiu białych mni-
chów. Zalety Bernarda, jego mądrość, dar słowa i zmysł
organizacyjny przyczyniły się do napływu kandydatów
do zakonu, których nie mogły pomieścić mury klaszto-
ru w Citeaux. W ciągu trzech lat od wstąpienia Bernar-
da do Cistercinum powstały, jeszcze za życia opata Ste-
fana, cztery pierwsze klasztory - filie Citeaux: La Ferte
w 1113 r., Pontigny w 1114 r., Clairvaux w 1115 r. i Ma-
rimond w 1115 r. Opatem w Clairvaux został dwudzie-
stopięcioletni Bernard. W roku 1115 książę Troyes,
Hugo II, ofiarował mnichom z Citeaux uroczą posia-
dłość w dolinie rzeki Aube w Szampanii, pod budowę
trzeciego opactwa. Opat Stefan zdecydował, że budową
nowego klasztoru będzie zarządzał Bernard. Razem
z Bernardem do nowego miejsca wyruszyło 11 mni-
chów. Skierowali się na północ w stronę Szampanii. Ci-

teaux od doliny Clairvaux dzieliło 100 km. Mnisi po
wkroczeniu w granice Szampanii, ujrzeli inny krajobraz
od dotychczasowego. Otaczały ich łagodne zbocza pła-
skowyżu Langres, pokrytego zielenią drzew jodłowych,
świerkowych, dębowych i brzozowych. W dolinie zoba-
czyli łany żyta, jęczmienia i owsa. Na rozłogach i przełę-
czach bujnie rósł piołun. Ten dziki zakątek powszechnie
nazywano Doliną Piołunu. Zakonnicy od razu podjęli
trud budowy nowego klasztoru. Najpierw wykarczowali
las, wyrównali teren, zgromadzili kamienie i inne mate-
riały budowlane dzięki pomocy ofiarodawców. W nie-
długim czasie w środku doliny wyrósł niewielki kośció-
łek z sygnaturką i mieszkania dla zakonników.

Opactwo Clairvaux zasłynęło wzorową gospodarno-
ścią. Od samego początku gospodarka cysterska była zor-
ganizowana tak, aby zabezpieczała całkowicie potrzeby
opactwa. Odludną niegdyś dolinę, zwaną „kryjówką roz-
bójników”, mnisi nazwali Claire Vallee, - Clairvaux, czyli
Jasna Dolina. Opat Bernard zmarł 20 VIII 1153 r. Z dzie-
jowej zawieruchy ocalały jedynie relikwie głowy św. Ber-
narda, obecnie znajdują się one w katedrze w Troyes. Od
czasów Rewolucji Francuskiej, dzisiejsze Clairvaux znaj-
duje się w rękach francuskiego Ministerstwa Sprawie-

dliwości. W roku 1819 rozebrano dwu-
nastowieczny kościół zbudowany na
planie krzyża liczący 101 m długości.
Mnisi z Jasnej Doliny zapisali piękną
kartę, która stanowi niezatarty ślad
w historii Kościoła powszechnego.

Jak nie macie mnie dosyć, to w na-
stępnym SULEJU opiszę jak cystersi
dotarli na ziemie polskie.

Szopka bo¿onarodzeniowa
w Klasztorze Ojców Cystersów w Sulejowie zyskała
w tym, a raczej już w ubiegłym, 2011 roku po raz kolejny
żywy element. Projektanci i wykonawcy szopki ministran-
ci: Krystian i Sebastian Strojni, Maksymilian Graczyk i Ka-
mil Banaszczyk, wkomponowali w dekorację szopki miej-
sce dla królika. Dość niesforny mieszkaniec stajenki po-
trafił przegryźć ogrodzenie i spacerował po kościele wzbu-
dzając nie małe zainteresowanie.

Zdjęcia szopki zostały wysłane na Fotograficzny
Konkurs Bożonarodzeniowy A.D. 2011 do Radomia. Na
stronie www.diecezja.radom.pl utoworzono galerię szo-
pek, a konkurs zakończył się 2 lutego. Zgłoszono 93 zdję-
cia, a wygrały dekoracje z dwóch parafii: św. Mikołaja
w Żarnowie i św. Barbary w Nieświniu.  My byliśmy
wśród 4 innych, które po raz pierwszy
wzięły udział w konkursie. Wprawdzie na-
sza szopka nie uzyskała powalającej licz-
by głosów, ale zaistniała wśród wielu in-
nych i to już jest sukces.
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Wiadomoœci z Powiatu Piotrkowskiego
www.powiat-piotrkowski.pl

W związku z regulacją danych ad-
resowych siedziby Starostwa, podajemy nasz popraw-
ny adres:

POWIAT PIOTRKOWSKI
aleja 3 Maja 33

97-300 Piotrków Trybunalski
NIP 771 23 05 343

Słowo aleja jest pisane z małej litery (w przypad-
ku skrótu al. 3 Maja 33), oraz proszę nie pisać koń-
cówki 3-go Maja 33.

Merytoryczny Konwent
Współpraca samorządów przy wzmocnieniu potencjału
Powiatu Piotrkowskiego była tematem przewodnim
ostatniego Konwentu Burmistrzu i Wójtów. Piątkowy
konwent można zaliczyć do najbardziej merytorycz-
nych spotkań. O możliwościach wspólnego aplikowa-
nia o środki z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
na poprawę obsługi interesantów i efektywne zarzą-
dzanie mówił sekretarz powiatu Piotr Wojtysiak. Ko-
lejny element, omówiony na konwencie, który pozwo-
li optymalizować wydatki samorządów, to propozycja
zgrupowania zamówienia publicznego na energię elek-
tryczną. Takie działania Starostwo Powiatowe w Piotr-
kowie prowadzi już z Urzędem Miasta w Piotrkowie.
Istnieje bowiem szansa, że podobne zamówienia sa-
morządy będą mogły grupować także w innych obsza-
rach. Starostwo oczekuje teraz na akces gmin w tym
wspólnym przedsięwzięciu., które może przynieść zna-
czące oszczędności dla samorządowych budżetów.

Ponadto uczestnicy konwentu dowiedzieli się o ko-
nieczności zintegrowania działań w opracowaniu stra-
tegii rozwoju gmin i powiatów, które muszą być spójne
z przygotowywaną Strategią Rozwoju Województwa
Łódzkiego. Obecny na konwencie Paweł Giler dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przedstawił
propozycję wspólnej realizacji zadania z zakresu pomo-
cy społecznej w Powiecie Piotrkowskim jakim jest utwo-
rzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej

Burmistrzowie i wójtowie mieli także okazję za-
poznania się z korzyściami płynącymi z zastosowania
przydomowych oczyszczalni ścieków.

Nagrodzeni sportowcy i trenerzy
W Ręcznie odbyło się podsumowanie roku sportowo
- turystycznego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sporto-
we Powiatu Piotrkowskiego. Uczestniczyli w nim za-
wodnicy, trenerzy, działacze oraz samorządowcy ze

wszystkich gmin. Najlepsi odebrali nagrody i pucha-
ry. Wśród sportowców zdecydowanie dominowali za-
paśnicy Atletycznego Klubu Sportowego. W 10-tce
znalazło się ich aż trzech i to w pierwszej czwórce.
Najlepszym został Michał Jaworski, siedmiokrotny
mistrz Polski, który dzień wcześniej został sportow-
cem roku Ziemi Piotrkowskiej w plebiscycie Strefy
FM, TT i portalu epiotrkow.pl. Wyróżniono także
szkoleniowców, działaczy i samorządowców.

Tytuł najlepszego sportowca LZS powiatu piotr-
kowskiego w piłce siatkowej uzyskała Izabela Sto-
biecka z FUKS Sulejów

Gmina Sulejów zajęła III miejsce w klasyfikacji
Rad Gminnych i Zrzeszeń LZS.

Rzecznik doradza w gminach
30 dyżurów w sześciu gminach Powiatu Piotrkowskie-
go zaplanował na ten rok Dariusz Rogalski Powiatowy
Rzecznik Konsumentów w Piotrkowie Trybunalskim.
Jest to wyjście naprzeciw interesantom Starostwa, któ-
rzy mogą mieć np. kłopot z dojazdem do siedziby urzę-
du w Piotrkowie. Jednodniowe dyżury w siedzibach
Urzędów Miast i Gmin w godzinach 9:00 – 14:00, rzecz-
nik pełni od 27 lutego 2012 roku, podczas których miesz-
kańcy mogą uzyskać niezbędne informacje i porady
prawne dotyczące problematyki konsumenckiej.

Harmonogram dyżurów rzecznika w gminach:
 Gmina Ręczno – 27 lutego, 26 kwietnia, 29 czerw-
ca, 7 września, 8 listopada
 Gmina Czarnocin – 6 marca, 11 maja, 9 lipca, 17
września, 19 listopada
 Gmina Moszczenica – 15 marca, 21 maja, 19 lip-
ca, 28 września, 28 listopada
 Gmina Wola Krzysztoporska – 27 marca, 29 maja,
31 lipca, 9 października, 4 grudnia
 Gmina Wolbórz – 4 kwietnia, 11 czerwca, 8 sierp-
nia, 17 października, 12 grudnia
 Gmina Gorzkowice – 17 kwietnia, 19 czerwca, 30
sierpnia, 31 października, 20 grudnia

Koncentruj¹ dzia³ania na turystyce
Deklaracje o wzajemnej współpracy w zakresie tu-
rystyki podpisało kilkanaście samorządów Ziemi
Piotrkowskiej zainteresowanych pozyskaniem na ten
cel środków unijnych w nowym rozdaniu 2014-
2020. Spotkanie intencyjne połączone z konferencją
miało miejsce w Urzędzie Miasta. Otworzyli je ini-
cjatorzy Starosta Piotrkowski Stanisław Cubała oraz
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Krzysztof Chojniak Prezydent Piotrkowa. Ogólne za-
łożenia Polityki Regionalnej na lata 2014-2020
przedstawił Artur Stelmach dyrektor Departamentu
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że bez zin-
tegrowania działań pozyskanie środków zewnętrznych
może być niemożliwe, stąd spotkanie zakończyło się
podpisaniem deklaracji o współpracy.

Kibice z Powiatu Piotrkowskiego na otwar-
ciu Stadionu Narodowego
Liczna reprezentacja Powiatu Piotrkowskiego
ze starostą Stanisławem Cubałą na czele miała
okazję uczestniczyć w otwarciu najpiękniejsze-
go obiektu sportowego w Europie - Stadionu
Narodowego w Warszawie. Inauguracyjny
mecz towarzyski Polska:Portugalia, choć bez-

Bryd¿ sportowy
W niedzielę 26 lutego 2012 roku w Wol-

borzu odbył się XVI Mecz Brydża Sportowe-
go o Puchar Burmistrza Wolborza. W zawo-
dach tych rywalizowały drużyny Sulejowa
i Wolborza..

Tym razem więcej punktów
wywalczyli zawodnicy z Sulejowa
i mecz zakończył się wynikiem
210:98. Cenne trofeum zwycięskiej
drużynie wręczyła burmistrz Wol-
borza Elżbieta Ościk.

Mecze brydża sportowego mię-
dzy tymi miastami rozgrywane są
dwa razy w roku – raz w Wolborzu
i raz w Sulejowie. Zawsze gospo-
darze dokładają wszelkich starań,
aby oprócz rywalizacji sportowej
było to miłe spotkanie towarzyskie.

W drużynie Sulejowa grali: Teresa i Zbigniew Sar-
lej, Henryk i Krzysztof Różyccy, Bogdan Czerwiński
i Marian Laszczyk, Grzegorz Machała i Czesław Kró-
lik, Władysław Kobżyński i Tadeusz Przybylski.

Zbigniew Sarlej

bramkowy, dostarczył niezapomnianych wrażeń mi-
łośnikom piłki nożnej, zwłaszcza tym kibicującym na
trybunach.

Przedstawiciele władz powiatu wysoko ocenili
przygotowanie służb zabezpieczających tę olbrzymią
imprezę masową. Swoje obserwacje mieli okazję prze-
kazać nowemu Komendantowi Głównemu Policji nad-
inspektorowi Markowi Działoszyńskiemu, dotychcza-
sowemu Komendantowi Wojewódzkiemu w Łodzi,

który osobiście nadzorował
prace swoich policjantów.

asystent prasowy:
0-44 732 31 29

Aneta Stępień

kibicują od lewej:
R. Musiałowicz,
S. Cubała
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W sulejowskim MOK-u

TURCJA
        foto Andrzej Tymiński
 (na zdjęciu obok)

Zdjęcia z zajęć w Miejskim Ośrodku
Kultury w Sulejowie:
Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy
przedstawienie "Latający kufer"
warsztaty kulinarne
zakończenie ferii
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poświęcenie sztandaru

Starożytne zabytki w połączeniu ze wspaniałym śródziemnomorskim klimatem, lazurowym, cie-
płym morzem, pięknymi widokami i gościnnością Turków, to ciekawa propozycja wypoczynku i „do-
tknięcia” wielowiekowej historii. Mówiąc współczesnym językiem jest to swoiste „dwa w jednym”.

Turcja to, Grecja,
czy staro¿ytny Rzym?

Oczywiście, że z formalnego punktu widzenia oraz
aktualnego statusu politycznego jest to bez wątpienia
terytorium Turcji. Ale… jeśli cofniemy się (ot, drob-
nostka) do VI – IV wieku przed naszą erą, czyli jakieś
2.500 lat wstecz, to dzisiejsze tureckie wybrzeże mo-
rza Egejskiego i Śródziemnego stanowiło integralną
część starożytnej Grecji, a później Imperium Rzym-
skiego. Pomimo licznych na przestrzeni wieków ka-
taklizmów, (wyniszczających wojen, najazdów, trzę-
sień ziemi), do naszych czasów zachowało się tutaj
bardzo wiele wspaniałych zabytków z okresu kultury
helleńskiej oraz starożytnego Rzymu. To właśnie one
przyciągają setki tysięcy turystów z całego świata.

Okazuje się, że wrzesień to bardzo dobry termin
na taką eskapadę. Zwłaszcza dla starszych osób. Jest
pogodnie, ale niezbyt upalnie – temperatura powie-
trza waha się w granicach 28 – 32 stopnie, Morze jesz-
cze ciepłe, zachęca do kąpieli. Dla wielu obieżyświa-
tów tutejszy pobyt to także świetna okazja do odby-
cia kilku bardzo ciekawych wycieczek i spotkań z hi-
storią starożytną. Od nazwisk słynnych ludzi, którzy
w przeszłości odcisnęli swój ślad w tej krainie aż się
w głowie kręci. Wystarczy choćby wymienić kilka
z nich: Hipokrates, Herakles Tales, Aleksander Wiel-
ki, Kleopatra, Marek Antoniusz, święci Jan, Paweł,
Mikołaj, i wielu wielu innych, którzy zaważyli na hi-
storii świata antycznego. Także niespotykane gdzie
indziej cuda przyrody np. Kapadocja czy Pammukale
dostarczają turystom niezapomnianych wrażeń. Po-
święćmy im (w wielkim skrócie) choćby kilka zdań.

Kapadocja - jest to arcyciekawa kraina położona
w centralnej części Turcji. Oddalona od Stambułu o po-
nad 700 km. Podróż autobusem daleka i trochę męczą-
ca ale widoki zapierające dech w piersiach warte są
tego wysiłku. Krajobraz fascynujący, niemal księżyco-
wy. Okoliczne wzgórza usiane są wysokimi, sterczący-
mi w niebo skałami przypominającymi znane nam grzy-
by – smardze. Kolory – od beżu po ciemny brąz.

W naturalnych jaskiniach od czasów neolitu miesz-
kali tam ludzie pierwotni, a i jeszcze do niedawna słu-
żyły one jako schronienie dla współczesnych.

Pammukale - Dwa w jednym. Historia i  cudo przy-
rody. Zwiedzić tam można nekropolię i dobrze zachowa-
ne ruiny starożytnego miasta greckiego, a później rzym-
skiego - Heriapolis. Ogromną popularnością (zwłaszcza

u pań w różnym wieku) cieszy się tamtejszy basen z wodą
termalną Podobno kąpała się w nim egipska piękność,
królowa Kleopatra. Reklama głosi, iż jedna godzina ką-
pieli odmładza o 10 lat! Życzliwie ostrzegałem towarzy-
szące mi panie, aby nie przesadzały zbytnio z kuracją
bo…mogą wyjść z kąpieli w pampersach.

Pammukale nazywane jest „bawełnianą twierdzą”.
Takie skojarzenie można odnieść wędrując na bosaka
(aby nie uszkodzić butami powłoki) po zboczu góry, która
wygląda jakby była pokryta bielutkim śniegiem. Dzieje
się tak za sprawą wody spływającą w dół od tysiącleci.
Zawiera ona dużą ilość różny minerałów, głównie wap-
nia. To on osadzając się na skałach powoduje ten nie-
spotykany gdzie indziej na świecie intrygujący efekt.

Fethije – mały kurort i port na południowym wy-
brzeżu Turcji nad Morzem Śródziemnym. Miejsce, z któ-
rego można dokonać kilku wspaniałych wycieczek. Ofe-
rowany jest tzw. „Błękitny rejs” - czyli całodniowa pod-
róż po morzu stateczkiem płynącym pomiędzy dwuna-
stoma uroczymi wyspami. Koniecznie trzeba wybrać się
do oddalonej o kilkanaście kilometrów laguny Olude-
niz. Sceneria bajkowa. Wzięta nieomal z barwnych pocz-
tówek z Karaibów. Niedaleko też stąd są ruiny miasta
Myra. To tu urodził się i działał słynny biskup Mikołaj.
Tak, tak – ten prawdziwy święty Mikołaj! W samym Fe-
thije oraz podczas wycieczki łodziami po rzece Daylan
można podziwiać monumentalne greckie grobowce
wykute wysoko w skałach w IV wieku p.n.e. u też u uj-
ścia tej rzeki, jeśli szczęście dopisze, można zobaczyć
ogromne żółwie morskie Carrera Carrera. Jeśli chce się
poznać klimat kultury tureckiej nie można ominąć im-
prezy p.t. „Wieczór turecki”. Tańce wirujących derwi-
szy, taniec brzucha, specyficzna orientalna muzyka, to
stałe i jakże fascynujące punkty programu. Do tego tu-
recka kuchnia bogata w mało znane nam przyprawy i po-
trawy. Jagnięcina i baranina, za którą my zazwyczaj nie
przepadamy, tu robi furorę. Niebo w gębie.

Z portu w Fethije codziennie wypływają wyciecz-
kowce na grecką wyspę Rodos. Przyjemna podróż zaj-
muje niewiele ponad dwie godziny. Na Rodosie uwa-
gę turystów przykuwa Dorze zachowana średnio-
wieczna twierdza zbudowana przez krzyżowców -
rycerzy zakonników Joannitów.

Efez - Cudo starożytnego świata. Obecnie to pie-
czołowicie odrestaurowane ruiny greckiego miasta, któ-

 Sulejowianie w podrózach
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Andrzej Tymiński

re w czasach swej świetności liczyło sobie, bagatela, 400
tys. mieszkańców! Tu m. innymi żył słynny filozof Hera-
klit – ten co na wieki ukuł ponadczasową maksymę –
„panta rei”, czyli wszystko płynie (zmienia się). Nieda-
leko Efezu, pod Semczukiem, wznosi się potężna góra.
Odwiedzają ją liczne wycieczki, zwłaszcza turyści chrze-
ścijanie. Według legendy (a potwierdzają ją badania na-
ukowe), w maleńkim domku stojącym na szczycie góry,
spędziła swe ostatnie lata i tam zmarła Matka Boska. Je-
zus przeczuwając swą śmierć, prosił swego przyjaciela
św. Jana, aby ten zaopiekował się Marią. Ten słowa do-
trzymał. Wraz z Marią wyemigrował z Palestyny pod Efez.
W Selczuku znajduje się bazylika, w której jest pocho-
wany św. Jan. W Turcji zabytków chrześcijańskich jest
o wiele więcej. Pomimo, iż jest to kraj muzułmański, są
one otoczone opieką tureckiego państwa.

Przytoczone powyżej zabytki, to tylko jedne z wielu.
Nie opisałem jeszcze słynnej Troi, Miletu, czy Pergamonu.
Zostawiam je na kolejny wypad do Turcji. Oczywiście nie
każdy turysta jest miłośnikiem historii. Dla zwolenników
aktywnego wypoczynku tamtejsze ośrodki (np. w Alanyi,
Side, Bodrum czy Marmaris), oferują liczne dyskoteki, aqu-
aparki, sportowe animacje i rozrywki dla dorosłych i dzie-
ci, tak na morzu jak i na lądzie. Niezapomnianych wrażeń
dostarczają odważnym loty balonem i podniebne wyczyny
na paralotniach. Także zwariowane safari jeepami po wer-
tepach i bezdrożach gór Taurus (trasa około 200 km) cie-
szy się, nie tylko u ludzi młodych, ogromną popularnością.

Będąc w jakimś obcym kraju zawsze staram się ob-
serwować tamtejsze obyczaje, styl życia mieszkańców,
odmienności u nas mniej popularne i znane. Turcja jest
pod tym względem bardzo wdzięcznym polem do licz-
nych i zaskakujących spostrzeżeń. Od pierwszych chwil
pobytu na ziemi tureckiej rzuca się w oczy powszech-
ność symboli państwowych – głównie flagi tureckiej. Jest
ona eksponowana na licznych punktach widokowych,
wzniesieniach, promenadach portowych, itp. Obowiąz-
kowo wywiesza się ją (nie tylko z okazji świąt państwo-
wych) przed budynkami i instytucjami użyteczności pu-
blicznej. Bardzo często dekorowane są nią budynki pry-
watne. Drugim symbolem jest postać Mohammeda Ke-
mal Paszy. Po pierwszej wojnie światowej, w latach dwu-
dziestych XX wieku dokonał on w państwie tureckim
fundamentalnych przemian politycznych, społecznych i
gospodarczych. Gruntownie zreformował (wprowadza-
jąc nie bez oporu konserwatystów standardy europejskie)
administrację, szkolnictwo, ustrój polityczny państwa,
armię. Z racji tych dokonań społeczeństwo nazywa go
„Ataturk” - czyli Ojciec Narodu. W każdym tureckim
mieście, kurorcie, a nawet wsi, znajdziemy ulice, place,
parki nazwane jego imieniem. Dokonał też radykalnego
rozdziału państwa od kościoła. Turcja od jego czasów
jest państwem świeckim. W tutejszych szkołach nie na-
ucza się religii. Naukę prowadzą duchowni w szkółkach

przy świątyniach. Trochę nas to dziwi, zwłaszcza gdy
widzimy liczne świątynie muzułmańskie – meczty,
a obok minarety – bardzo wysokie, strzeliste wieże,
z których pięć razy dziennie rozlega się głos muezina
nawołującego wiernych do modlitwy. Muzułmanie
wchodzą do meczetu bez butów, umywszy uprzednio
nogi wodą z pobliskich studni.

Turcja to klasyczny kraj kontrastów. Duże mia-
sta, kurorty położone zwłaszcza wzdłuż wybrzeży są
w znacznym stopniu zeuropeizowane. Im dalej się
zgłębimy w część centralną i wschodnią państwa, tym
bardziej widać dawną niezbyt bogatą Turcję. Ale i tam
buduje się liczne nowoczesne arterie drogowe, szko-
ły, szpitale, centra handlowe. Statystyki pokazują, iż
dochód narodowy Turcji często jest wyższy niż w nie-
których państwach europejskich.

Czy zachęciłem Państwa do odwiedzenia tego
pięknego i ciekawego kraju?

Jeśli niezupełnie, to na koniec jeszcze jeden ar-
gument. Dwutygodniowy pobyt w Turcji, jest czę-
sto porównywalny (bywa iż tańszy) z wczasami nad
naszym ukochanym, ale zwykle zimnym i kapryśnym
pogodowo Bałtykiem. Oczywiście pod warunkiem,
iż nie zafundujemy sobie pobytu w luksusowych pię-
ciogwiazdkowych hotelach i skorzystamy z promo-
cji we wrześniu bądź październiku. W tym czasie
jest tam ciepło, ale nie dokuczliwie
upalnie. Z Warszawy bądź Katowic lot
samolotem do Izmiru lub Dalamanu
trwa niewiele ponad dwie godziny!

Apel
Mieszkańcy Sulejowa nie bez racji szczycą się za-

bytkowym obiektem jakim jest opactwo cystersów na
Podklasztorzu. To właśnie tu przybywają liczni tury-
ści zakochani w średniowiecznej architekturze, mi-
łośnicy historii, wycieczki szkolne. Także spotkać tu
można ludzi z różnych stron kraju chcących znaleźć
chwile kontemplacji, zadumy i pociechy religijnej dla
skołatanych życiem dusz i serc. Szacowne mury ko-
ścioła p.w. Tomasza Becketa są miejscem gościnnych
występów znanych artystów. Wszystko to razem wzię-
te, jest wizytówką naszego miasta. W większości fol-
derach i informatorach promocyjnych ukazuje się na
fotografiach piękno starego cysterskiego klasztoru. To
cieszy i dobrze służy popularyzacji dziejów Sulejo-
wa. Jednak trzeba uczciwie powiedzieć, iż niezbęd-
ne są dalsze wysiłki w zakresie restauracji i renowa-
cji zabytku. Wymaga to wielu specjalistycznych
i kosztownych prac. Czyli jak zwykle, rzecz nie tylko
w dobrych chęciach, ale również (a może przede
wszystkim) w pieniądzach. Bez nich nie zdoła się 
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DYŻURY
 terapeuta środy w godz. 13.15 – 16.45

prawnik i psycholog w piątek przemiennie co 2
tyg. w godz. 12.00 – 15.00

terapeuta i grupa wsparcia dla osób uzależnionych
piątek w godz. 17.30 – 21.00

Spotkania AA  wtorek w godz. 18.00 – 21.00
tel. 44 6162659 wtorki w godz. 17.00 – 20.00

piątki w godz. 17.00 – 19.00

Jak to się zaczęło
W 1935 roku w Akron w  stanie Ohio (USA) przebywa-
jący tam gościnnie alkoholik szukał rozpaczliwie jakie-
goś innego alkoholika. Zadzwonił do miejscowego pa-
stora z prośbą o wskazanie adresu takiego człowieka.
Był to pierwszy przypadek,
kiedy alkoholik szukał towa-
rzystwa drugiego uzależnio-
nego, żeby razem z nim nie
pić. Tym pierwszym był Bill
W. makler giełdowy z Nowe-
go Jorku drugim wskazanym
przez pastora chirurg Bob S.
Obaj byli po wielu kuracjach
antyalkoholowych, po wielo-
krotnych pobytach w szpita-
lach, przez lekarzy uznani za przypadki beznadziejne. Pod-
czas kolejnych spotkań rozmawiali tylko o swoim piciu.
Zdziwieni odkryli, że pomaga im to zachować abstynen-
cję. Powiadomili o tym fakcie trzeciego alkoholika, praw-
nika, przykutego do łóżka szpitalnego; on też postanowił
spróbować. Wszyscy trzej zaczęli ofiarować pomoc in-
nym alkoholikom nawet wtedy, kiedy była odrzucana. Za-
uważyli, że wysiłek ten się opłaca, ponieważ w każdym
przypadku  ten, kto chciał pomagać, zachowywał trzeź-
wość, nawet jeśli jego "pacjent" pił dalej. Nie znana niko-
mu z nazwisk grupa niepijących alkoholików uświado-

miła sobie nagle, że już dwudziestu z nich zachowuje
abstynencję.

 Za datę powstania WspólnotyAA uznany został dzień
10 czerwca 1935 r. Do dziś Wspólnota rozrosła się i dotar-
ła do ponad 150 krajów świata. Do Polski informacje o
AA były przemycane już od 1957 roku. Przemycane, po-

nieważ początkowo ruch nie
mógł działać legalnie, gdyż
w treściach bardzo często prze-
wijało się słowo Bóg, co koli-
dowało z ówczesnym syste-
mem. Pierwsza grupa powstała
w 1974 r. w Poznaniu. Z bie-
giem lat powstały grupy w in-
nych miastach. Obecnie w Pol-
sce istnieje około 1800  grup.

Do dzisiejszego dnia dzięki wspólnocie AA zdrowieje
ogromna ilość ludzi. Wielu uniknęło śmierci, szpitala psy-
chiatrycznego czy więzienia. Szkoda tylko, że przeciętne-
mu obywatelowi AA kojarzy się z czymś co jest tematem
docinek i niesmacznych żartów. Bardzo często uczestnik
grupy jest postrzegany jako nawiedzony. Co więcej alkoho-
licy ze wspólnoty oskarżani są o notoryczne łamanie absty-
nencji. 26 lutego obchodziłem 7 rocznicę mojej abstynencji,
a jednak co jakiś czas  dowiadywałem się, że ktoś widział
mnie pijanego. Niech ten ktoś się zastanowi co tym zyskuje,
bo na pewno tracą osoby, które przez takie pomówienia nie
widzą sensu wstąpienia do wspólnoty.
                                                             

  Marcin AA

Przygoda z filmem
W dniu 13.02.2012r. Piotr Stobiecki, uczeń klasy VI
Szkoły Podstawowej Im. Jana Pawła II w Sulejowie
w ramach wygranej w ogólnopolskim konkursie, orga-
nizowanym przez Studio Filmowe ATM we Wrocławiu
uczestniczył na planie zdjęciowym podczas nagrywa-
nia odcinków seriali Galeria i Pierwsza Miłość. Był tam

jako jeden z pięciu finalistów. W przerwach zdjęciowych
miał przyjemność poznać i porozmawiać z głównymi
aktorami wyżej wymienionych seriali. W gronie tychże
aktorów znajdują się między innymi Olga Borys, Miko-
łaj Krawczyk, Tomasz Dedek, Julia Pietrucha, Andrzej
Deskur i Magdalena Turczniewicz. Piotrek najmilej
wspomina chwile spędzone z Michałem Koterskim.
Twierdzi, że zachowanie serialowego Kaśki niczym nie
różni się od prawdziwego usposobienia artysty. Serialo-
wy debiut Piotrka jako aktora będzie można obejrzeć
w 57. odcinku Galerii w kwietniu, ponieważ dodatkową
nagrodą konkursu było statystowanie przy udziale czo-
łowych postaci serialu. Wspomnienia z planu zdjęcio-
wego na długo za-
chowają się w pa-
mięci oraz wpiszą
się w jedne z najlep-
szych doświadczeń
Piotrka. Serial Gale-
ria można obejrzeć
od poniedziałku do
piątku o godzinie
17.30 w TVP1.

Aleksandra
Stobiecka

cd str.14 poczynić następnych kroków. Prac
do wykonania jest wiele, żeby tylko wspomnieć o ko-
niecznym remoncie Baszty Zbrojnej.

Skąd można upatrywać źródeł finansowania? Jed-
nym z nich jest możliwość przekazania 1% od swych
podatków. Każdy z nas może (i moim zdaniem powi-
nien) uczynić to dla dobra wspólnego. Niezależnie od
naszego światopoglądu, zapatrywań politycznych czy
sympatii. Każdy grosz się liczy, w przenośni i dosłow-
nie. Co z tego jako obywatele mamy? Bardzo wiele!
Przede wszystkim zabytek wypięknieje, a i nasza sa-
tysfakcja, że wsparliśmy tę ideę nie jest bez znacze-
nia. Pamiętajmy więc, że dokonując rozliczenia z te-
gorocznego podatku możemy przekazać 1% na: Fun-
dacja Obiekt Zabytkowy Opactwo Cystersów w Su-
lejowie, KRS 0000097795.                                AT
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Rada Osiedla przy wydatnej pomocy
druhów OSP Podklasztorze zorganizo-
wała ognisko dla dzieci na koniec zimo-
wych ferii. Mimo siarczystego mrozu
znalazła się część młodych mieszkań-
ców osiedla chętna do spotkania przy
pieczonej kiełbasce. Atmosferę ociepla-
ła też gorąca grochów-
ka z kuchni polowej.

Podziękowania należą się spon-
sorom, a byli to: leśniczy Andrzej

Fert, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi,
sklep KIWI, sklep „U Doroty”, sklep „Sebastian Gaik”,
pan Stanisław Marciniak i piekarnia „Michaś”. tesa

Prezentowane niżej fraszki pochodzą ze zbior
ku „Dialogi u bram raju” i powstały w 2010
roku. Jest to część pierwsza, a kolejna porcja fra-

szek w następnym numerze. Oddajemy głos autorowi:
„Te parę słów poświęcam pamięci Stanisława Jerzego
Leca – wnikliwego obserwatora życia i myśliciela, któ-
ry lekko i z wdziękiem opisywał świat, o czym łatwo prze-
konać się wertując np. w tomik „Myśli nieuczesane”.

Z pokorą
Stefan Lermicki

O szczęściu
Łatwo być swego szczęścia
kowalem
Gdy kieszeń ma się wypchaną
szmalem.

Nawrócenie
Żyć trzeba nie dla forsy, lecz dla idei –
Powiedział złodziej
Na łup nie mając nadziei.

O gościu
Mile widziany
Gość nieźle nadziany.

Sędzia
Sądzę sprawiedliwie.
Rzekł sędzia rękę wyciągając chciwie.

Oszczędny
Dużo zaoszczędził
Bo innym podwędził.

JOGA

O zakochanym
Zakochany, to i nie wyspany...

W sulejowskim MOKu od kilku lat spotykają się
ci, którzy chcą się trochę poruszać ze względu na krę-
gosłup. Ćwiczą, aby poprawić krążenie, równowagę,
elastyczność stawów i mięśni. Zajęcia te prowadzone
przez doświadczoną Panią Instruktor to - JOGA.
Uczestnicy tych spotkań przyszli na nie z ciekawości,
potrzeby ruchu, ale i dla relaksu. Kto był choć raz na
jodze, ten wie, że to najprzyjemniejsza część zajęć. Ktoś
powie - ciekawa sprawa, ale chyba trzeba być nieźle
wygimnastykowanym? Właśnie nie!

Joga może być uprawiana przez wszystkich nieza-
leżnie od wieku czy kondycji, a wszystko co potrzeba to
mata, kilka metrów podłogi i chęć wyjścia z domu.

joginka

OGNISKO O zaradnej
Zaradna, bo całkiem zgrabna.




